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reglugerðir o. fl. Skrá um hlutafélög. 
Reikningar. Skrá um samvinnufélög. 
Vörumerkjaauglýsingar. Skrá um atvinnu- og þjónustu- 
Einkaleyfi. fyrirtæki sveitarfélaga með 
Heiðursmerki. takmarkaðri ábyrgð. 
Embætti, sýslanir m. m. Skrá um firmatilkynningar. 

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

1 3. jan. Auglýsing um heimild til hækkunar raforkuverðs í 
heildsölu ...........000200 00. 1 

11 7. jan. Samþykkt um breytingu á samþykkt fyrir Verslunar- 
banka Íslands hf., nr. 154 4. apríl 1974 ......0...0... 8 

2 8. jan. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 249 22. desember 
1971, um niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts í 
Reykjavík .......00000000 0000. sv ss. 1-2 

9 8. jan. Reglugerð um hámarksfjölda leigubifreiða til vöru= 
flutninga á félagssvæði Vörubifreiðastjórafélagsins 
Drífanda, Norður-Þingeyjarsýslu ............0200%. 6 

10 8. jan. Reglugerð um hámarksfjölda leigubifreiða til vöruflutn- 
inga á félagssvæði Vörubilstjórafélags Fljótsdalshér- 
aðs og Reyðarfjarðar ..........00000...0... AR 7 

15  8.jan. Reglugerð um hámarksfjölda leigubifreiða til vöruflutn- 
inga á félagssvæði Vörubilstjórafélags Suðurnesja .. 11—12 

6 9. jan. Reglugerð um breyting á reglugerð um flokkun eitur- 
efna og hættulegra efna nr. 93 1. mars 1974 ........ 4 

3 1ð. jan. Auglýsing um heimild til hækkunar rafmagnsverðs .... 2 
4 13. jan. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 98 26. mars 1973, 

um breyting á reglugerð nr. 202 11. september 1970, 
um lánveitingar húsnæðismálastjórnar úr Byggingar- 
sjóði ríkisins .........0..0000000 0000... 2-—3 

5 14. jan. Auglýsing um breyting á gjaldskrá Vatnsveitu Akur- 
eyrar frá 9. mars 1972 ........0200000.0000. 0. 0... 34 

20 15. jan. Samþykkt um hundahald í Vatnsleysustrandarhreppi .. 15—16 
21 17. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð fyrir Vatnsveitu 

Keflavíkur nr. 16 frá 22. janúar 1971 .............. 16
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

22 20. jan. — Reglugerð um niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts á 
Selfossi .........02000000een senn 17—18 

23 21. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð fyrir Vatnsveitu 
Hellu í Rangárvallahreppi nr. 208 30. nóvember 1960 
og breytinga á henni frá 2. júlí 1965 og 7. nóvember 
1966 .....00000r nn... ARA ARRRARNÐ 18—19 

24 21. jan. Samþykkt um álagningu gatnagerðargjalds við byggðar 
götur á Hellu í Rangárvallahreppi ......0..0.000... 9—20 

25 21. jan. Auglýsing um breyting á gjaldskrá fyrir Vatnsveitu 
Garðahrepps 20.20.2000... eens 20 

26 21. jan. Samþykkt um sveitarstjóra í Grýtubakkahreppi í Suður- 
Þingeyjarsýslu  .........00000000.000 00... 21 

27 22. jan. Reglugerð um niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts á 
Stokkseyri ......000000000 senn AAN 22—23 

28 22. jan. — Reglugerð um Vatnsveitu Eyrarbakkahrepps .......... 23—21 
35 22. jan. — Samþykkt um hundahald í Hofsóshreppi .....0.0...... 36—37 

7 23. jan. Auglýsing um heimild til hækkunar raforkuverðs .... 5 
8 23. jan. — Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 

verðgrundvelli loðnuafurða fyrir framleiðslutíma- 
bilið 17. janúar til loka loðnuvertíðar 1975 ........ 5—6 

29 23. jan. Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Ísafjarðar ..........00.... 21—28 
30 23. jan. Reglugerð fyrir Vatnsveitu Bolungarvíkur ............ 28—31 
31 23. jan. Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Bolungarvíkur .......... .. ð1—32 

175 23. jan. Gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur ...... 0... 316—320 
13 24. jan. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 

verðgrundvelli loðnuafurða fyrir framleiðslutíma- 
bilið 17. janúar til loka loðnuvertiðar 1975 .......... 9 

32 27. jan. — Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Bíldudals ..........000... 33 
12 28. jan. Reglugerð um sérstakt líinu- og netasvæði út af Snæ- 

fellsnesi ........0000000 00 ss ... 8 
14 28. jan. — Reglugerð um skiptingu veiðisvæða eftir veiðarfærum 9— 11 
16 28. jan. Auglýsing um útgáfu Lyfjaverðskrár Il .............. 12 
33 29. jan. Auglýsing um skipulag í Vatnsleysustrandarhreppi í 

Gullbringusýslu ............00.0002000 0... 0... 34 
34 30. jan. — Samþykkt Veiðifélagsins Orra, sem er veiðifélag um 

vatnasvæði Laxár á Ásum, Laxárvatns, F remri-Laxár, 

Svinavatns, Svínadalsár og Sléttár .......00.....0... 34—36 
36 30. jan. — Samþykkt fyrir Veiðifélag Stóra-Langadalsár og Set- 

bergsár ........000000esessssns sans 31—39 
46 30. jan. Samþykkt fyrir veiðifélag Laxár í Hrútafirði .......... 68—69 
38 31. jan. Gjaldskrá Rafveitu Patrekshrepps ........00000.00..0. 40—43 
39 81. jan. Gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins (smásöluverð) .... 43—46 
40 31. jan. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Miðneshrepps ......000.00.. 46—49 
41 31. jan. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Húsavíkur .........00.0000.. 49—51 
42 31. jan. Gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins (heildsöluverð) .... 51—63 
68 ðl. jan. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Hafnarfjarðar .........0..0... 89—92 
17 3. febr. Auglýsing um umferð í Reykjavík ..........020... .. 12
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

43 3. febr. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Sauðárkróks .............. 53—5ð9 
37 >. febr. Skipulagsskrá fyrir minningarsjóð Matthildar Sveins- 

dóttur „........0000000000 eeen 39—-40 
45  %. febr. Samþykkt um stjórn Grindavíkurkaupstaðar og fundar- 

sköp bæjarstjórnar ..........0220000 0000... 59—68 
58 7. febr. Auglýsing um skiptingu  Keflavíkurprestakalls og 

stofnun sérstaks prestakalls í Njarðvíkum ........ 78 
52 18. febr. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 

verðgrundvelli á frystri rækju fyrir framleiðslutíma- 
bilið 1. janúar til 31. maí 1975 ......0000000.00..0...0. 75 

19 14. febr. Reglugerð um bann við loðnuveiðum árið 1975 ........ 14 
44 14. febr. Gjaldskrá Rafveitu Eyrarbakka, Stokkseyrar, Hvera- 

gerðis og Selfoss .......000000 0000... 56—-59 
47 14. febr. Reglugerð fyrir vatnsveitu í Njarðvík ...........0..... 10—72 
54 14. febr. Reglugerð um greiðslur sjúkratryggðra til samlagslækna 16—71 
55 14. febr. Reglugerð um greiðslur sjúkratryggðra til sérfræðinga 71 
56 14. febr. Auglýsing um staðfestingu á ráðgerðri legu Vaðlaheiðar- 

VEÐAFr ........2.00000 nr 71 
69 14. febr. Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Njarðvíkurhrepps ........ 93 
70 14. febr. Reglugerð fyrir Vatnsveitu Stykkishólms ............ 94—96 
18 15. febr. Reglugerð um innflutningsgjald af bifreiðum og bif- 

hjólum ......200000200 0000 13 
87 16. febr. Auglýsing um umferð í Grindavík ..........0000000.... 127 
71 17. febr. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Akureyrar .......0.0.0.000.0.. 96—99 
51 19. febr. Reglugerð um útflutningsgjald af sjávarafurðum ...... 14—75 
49 20. febr. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 91 20. mars 1973, 

um fyrirtæki, sem starfa að loftflutningum, ........ 73 
75 20. febr. Skipulagsskrá Móðurmálssjóðs Kvennaskólans í Rvík  102—103 
57 21. febr. Auglýsing um breytingu á auglýsingu nr. 154 1963, um 

skiptingu  Reykjavíkurprófastsdæmis í sóknir og 
prestaköll, sbr. stjórnarráðsbréf nr. 189/1967, augl. 
nr. 71/1968, augl. nr. 143/1971, augl. nr. 74/1972 og 
stjórnarráðsbréf nr. 234/1973, um breytingar á þeirri 
skiptingu ...........000000 000 nenna 78 

73 24. febr. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 41 24. mars 
1956 um happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjó- 
manna, sbr. reglugerð nr. 36 10. febrúar 1972 ...... 100—101 

153 24. febr. Gjaldskrá Rafveitu Grindavíkur ............000000.0.0. 283—292 
50 25. febr. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 393 31. desember 

1974, um möskvastærðir botnvörpu og flotvörpu og 
um lágmarksstærðir fisktegunda ............0.000... 74 

72 25. febr. Samþykkt um hundahald í Tálknafjarðarhreppi ...... 99—100 
88 25. febr. Auglýsing um umferð í Reykjavík .............0.... 128 
94 27. febr. Auglýsing um friðland á Hornströndum .............. 134— 135 
99 27. febr. Samþykkt um hundahald í Mosfellshreppi ............ 141—142 

154 27. febr. Gjaldskrá Rafveitu Voga- og Vatnsleysustrandarhrepps  292—295 

366 27. febr. Auglýsing um friðland á Hornströndum .............. 703—704
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

48 28. febr. Auglýsing um hækkun gjaldskrár ............0.0..... 73 
53 28. febr. Gjaldskrá yfir gjald af einkasöluvörum ........0..... 16 
91 28. febr. Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Reykjavíkur ................ 129— 131 

104 28. febr. Auglýsing um breytingu á verði lyfja samkv. Lyfja- 
verðskrá | frá 10. júlí 1973 .........0000.000.. 000... 151 

171 28. febr. Auglýsing um breytingu á verði lyfja samkvæmt Lyfja- 
verðskrá Il, frá 1. febrúar 1975 .........0.0000000... 310 

16 4. mars Samþykkt um hundahald í Hellukauptúni ............ 103—104 
107 4. mars Hafnarreglugerð fyrir Reykjavíkurhöfn .............. ið7—163 
108 4. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Reykjavíkur .............. 163— 168 
111 4. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Ólafs- 

vikurkauptún nr. 47 19. febr. 1970 ......0000000000.. 172 
112 4. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Ólafsvíkurhrepps .......... 173—176 
113 4. mars Reglugerð um breyting á hafnarreglugerð fyrir Hafnar- 

kauptún í Hornafirði, nr. 65 10. mars 1970 .......... 176—177 
114 4. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Hafnarkauptúns í Horna- 

firði ............20000n0 nr 177— 181 
115 4. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Hafnar- 

fjörð nr. 51 26. mars 1971 ........00000 00.00.0000. 181 
116 4. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Hafnarfjarðar ............ 181—186 
117 4. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Stykkis- 

hólm nr. 152 10. júní 1970 ........00.000. 00. ...0... 186 
118 4. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Stykkishólms ............ 187—190 
119 4. mars Hafnarreglugerð fyrir Vestmannaeyjahöfn ............ 190—196 
120 4. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Vestmannaeyja ........... 197—-200 
121 4. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Seyðis- 

fjarðarkaupstað nr. 181 12. sept. 1962 ........0..... 200—201 
122 4. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Seyðisfjarðar ............ 201—-204 
133 4. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Flat- 

eyrarkauptún nr. 77 24. febr. 1947, sbr. reglugerð nr. 
203 28. sept. 1950, um breytingu á þeirri reglugerð .. 226 

134 4. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Flateyrarkauptúns ........ 226—230 
135 4. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Grund- 

arfjörð nr. 66 3. apríl 1970 ...........00.0.0..0.0. 230 
136 4. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Grundarfjarðar .......... 230—234 
137 4. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Bolung- 

arvík nr. 284 18. október 1972 .........0000.0..00. 234 

138 4. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Bolungarvíkur ............ 235—238 
146 4. mars Hafnarreglugerð fyrir Borgarnes ..........00000000.0. 252—257 
147 4. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Borgarness .............. 258—261 
150 4. mars Hafnarreglugerð fyrir Ísafjarðarkaupstað ............ 269—275 
151 4. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Ísafjarðarkaupstaðar ...... 275—279 
183 4. mars Hafnarreglugerð fyrir Húsavíkurkaupstað .......... 343—350 
198 4. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Akureyrar .............. 386—390 
264 4. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Sauð- 

árkrók nr. 282 13. október 1978 ......0.2000%00.0.. 516 
265 4. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Sauðárkrókskaupstaðar 516—519
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

289 4. mars Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 135 4. mars 1975, 

sbr. reglugerð nr. 66 3. apríl 1970 ......200000000.0.. 564 

86 6. mars Auglýsing um niðurfellingu aðflutningsgjalda af ýms- 

um. vörum til nota í flugvélum eða í beinum tengsl- 

um við þær .......0020000 0000. 123— 127 

61 7. mars Reglur um skipun og störf prófdómara við skóla gagn- 

fræðastigsins ...........220000. 000. r ner n 80—81 

77 1. mars Reglugerð um ársreikninga vátryggingarfélaga ........ 104—114 

82 7. mars Gjaldskrá fyrir gatnagerðargjald A í Ísafjarðarkaup- 

stað ........0000 err 118—119 

83 7. mars Reglugerð um gatnaserðargjald A í Ísafjarðarkaupstað  119—120 

89 7. mars Samþykkt um hundahald á Akureyri .......000.00.... 128—129 

90 7. mars Auglýsing um staðfestingu á breyttu skipulagi í 

Reykjavík ......00.2000000 000 129 

101 7. mars Samþykkt Veiðifélags Borgarfjarðar ................ 143— 144 

123 7. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Tálkna- 
fjarðarhöfn nr. 43 19. febr. 1970 ......0.0000. 00... 205 

124 7. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Tálknafjarðarhrepps ...... 205—209 

131 7. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Dalvík 

nr. 157 17. júlí 1950 .........00..00 000... nn. 221— 222 

132 7. mars Gialdskrá fyrir hafnarsjóð Dalvíkur .........0..00002... 222—225 

189 7. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Gríms- 
ev, nr. 120 14. september 1959, sbr. reglugerðir nr. 
148/1970 og 285/1972 ........20. 0000 362—363 

190 7. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Grimseyjarhafnar ........ 363—366 

85 192. mars Reglugerð um álagningu satnagerðargjalds við byggðar 

götur í Egilsstaðakauptúmi .......0000000.0. 0000... 122 

80 183. mars Auslýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðunewtisins á 

verðsrundvelli loðnuafurða fyrir framleiðslutímabil- 

ið 16. febrúar til loka loðnuvertíðar 1976 .......... 116 

81 183. mars Auglýsing um staðfestingu sjávarútvessráðuneytisins á 

verðgrundvelli freðfisks fyrir framleiðslutímabilið 1. 

janúar til 31. maí 1975 .........000000 0000... 0... 117—118 

79 14. mars Reglugerð um breyting á reglugerð um nám og starfs- 

réttindi lyfjatækna nr. 188 4. júní 1973 .......... 115—116 

62 17. mars Reglugerð um orlof kennara og skólastjóra samkvæmt 

lögum nr. 63/1974, um grunnskóla ......000000.0.. 81—83 

84 18. mars Skipulagsskrá fyrir Styrktarsjóð Bjargar Kristófersdótt- 

ur, f. 22. des. 1886, d. 9. mars 1971 .......0000000... 121 

78 19. mars Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðunewtisins á 

grundvallarverði á óverkuðum saltfiski fyrir fram- 
leiðslutímabilið 1. janúar til 31. maí 1975 .......... 115 

100 20. mars Samþykkt um hundahald í Grindavík .............0.. 142— 143 

109 20. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Vopna- 
fjarðarkauptún nr. 13 19. janúar 1973 .............. 168 

110 20. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Vopnafjarðarhrepps ...... 168— 172
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

125 20. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Borgar- 
fjörð í Norður-Múlasýslu nr. 173 16. maí 1973 ...... 209 

126 20. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Borgarfjarðarhrepps ...... 209—-213 
127 20. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Lands- 

höfn í Keflavík og Njarðvíkum nr. 52 26. mars 1971 213 
128 20. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Landshafnarinnar í Keflavík 

og Njarðvíkum ....................0 000. 214—217 
129 20. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Lands- 

höfnina í Þorlákshöfn, nr. 26 5. febr. 1970 .......... 217—218 
130 20. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Landshafnarinnar í Þorláks- 

höfn 0... 218—221 
139 20. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Breið- 

dalsvíkurhöfn nr. 14 9. janúar 1978 ..........0..... 238 
140 20. mars Gialdskrá fyrir hafnarsióð Breiðdalsvíkurhafnar ....  939—949 
148 20. mars Hafnarreglugerð fyrir Eskifjarðarkaupstað .......... 261—265 
149 20. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsióð Eskifjarðarkaupstaðar ....  266—289 
184 20. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Húsavíkur ................ 350—354 
185 20. mars Reglugerð um breytingu á reglugerð fyrir Sandgerðis- 

höfn nr. 123 13. apríl 1978 l........00.0 0. 354 
186 20. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Miðneshrepps ............ 355—358 
187 20. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Höfn 

við Bakkafjörð ..............0.0.000000 00... 358—359 
188 20. mars Gjaldskrá fyrir —hafnarsjóð  Bakkafjarðarhafnar, 

Skeggjastaðahreppi, N-Múlasýslu .................. 359—362 
59 21. mars Reglugerð um sérstakt línu- og netaveiðisvæði í Faxa- 

flóða ......0.000.0 79 
92 24. mars Sambvkkt um hundahald á Seltjarnarnesi ............ 131— 132 
93 24. mars Sambþvkkt um sorphreinsun í Hólmavíkurhreppi ...... 132— 134 
97 24. mars Gjaldskrá Hitaveitu Mosfellshrepps ................ 137—139 
98 24. mars Reglugerð um Hitaveitu Mosfellshrepps ............ 139—141 

102 24. mars Reglngerð fyrir Fiskveiðasióð Íslands um lánaflokka 145— 149 
449 24. mars Gjaldskrá Rafveitu Revðarfjarðar ............... 917—-919 
95 25. mars Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðunewtisins á 

verðgrundvelli á frystri rækiu fyrir framleiðslutíma- 
bilið 18. febrúar til 31. maí 1975 .................. 135 

96 25. mars Auglýsing um friðland í Vatnsfirði .................. 136— 137 
60 26. mars Anslýsing um heimild til hækkunar rafmagnsverðs .. 80 

141 26. mars Gialdskrá fyrir Rafveitu Akraness ..........00000.... 249—-946 
155 1. apríl  Gialdskrá fyrir Rafveitu Vestmannaeyja .............. 296 — 209 
290 1. apríl Reglugerð um heimilisþjónustu á Akureyri .......... 564—-565 
65 2. apríl Reglnserð um náttúruverndarþing .................. 86—87 

103 2. apríl Anslýsing um náttúruvætti í Surtarbrandseili ........ 150— 151 
105 2. apríl Auglýsinga um friðlýsingu servigíga í Álftaveri ...... 151— 152 
152 4. apríl  Sambvkkt um stjórn bæjarmála Bolungarvíkurkaup- 

staðar ..............2...000 0. 279—289 
63 7. apríl Reglngerð um innflutningsgjald af bifreiðum og bif- 

hjólum ".........2.2000 000 84



IX 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

66 9. apríl Samþykkt um hundahald í Hvammstangahreppi ...... 87—88 
142 9. apríl Samþykkt um hundahald í Egilsstaðahreppi .......... 246—247 
64 10. apríl Reglugerð um takmörkun á síldveiðum íslenskra skipa 

í Norðursjó, Skagerak og á svæði VI (a) vestan 
Skotlands ..........20000.000r 0 85 

168 10. apríl Samþykkt um sorphreinsun á Akranesi .............. 307—-309 
67 11. apríl Auglýsing um hækkun raforkuverðs í heildsölu og smá- 

SÖlW ........0000000 res 88 
174 11. apríl Gjaldskrá fyrir Rafveitu Hafnarfjarðar .............. 912—315 
176 11. apríl Gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur .............. 321—325 
164 14. apríl Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 128/1974 um dag- 

vistunarheimili #..............02.02200 000... 304—305 
165 14. apríl Skipulagsskrá Minningarsjóðs hjónanna Magnúsar 

Benjamínssonar, úrsmíðameistara og Sigríðar Einars- 
dóttur .........0...000000 0000 305—306 

166 14. apríl Gjaldskrá um holræsi á Bíldudal .............000.... 306 
167 14. apríl Reglugerð um holræsi á Bíldudal .................... 306—307 
106 17. apríl Reglugerð um Norðfjarðardeild Viðlagasjóðs ........ 153—156 
172 17. apríl Auglýsing um umferð í Reykjavík ..............0... 310 
161 21. apríl Reglugerð um takmörkun á loðnuveiðum íslenskra skipa 

í Norðvestur-Atlantshafi „..............0.02..00... 302 
173 21. apríl Gjaldskrá fyrir Keflavíkurflugvöll .................. ð11—312 
163 22. apríl  Skipulagsskrá fyrir minningarsjóð Jakobínu Magnús- 

dóttur, fædd 26. jan. 1899, dáin 7. maí 1957 ........ 304 
169 23. apríl Samþykkt um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Laugar- 

áss í Biskupstungum nr. 359 26. nóvember 1974 .... 309 
143 25. apríl Auglýsing um skiptingu kennslustunda milli námsgreina 

í 1—9. bekk skólaárið 1975— 1976 ................ 247—-248 
170 25. apríl Auglýsing um umferð í Kópavogi ..........0...000.0... 310 
177 25. apríl Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Hrísey, 

nr. 9 9. janúar 1973 .........0000 000... ene. 326 
178 25. apríl Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Hríseyjar ............0... 326—-330 
179 25. apríl Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Siglu- 

fjarðarkaupstað, nr. 111, 10. ágúst 1956 ............ 330 
180 25. apríl Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Siglufjarðarkaupstaðar ....  830—334 
181 25. apríl  Hafnarreglugerð fyrir Grindavíkurhöfn ............. 334—339 
182 25. apríl Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Grindavíkur .............. 339—343 
191 25. apríl  Hafnarreglugerð fyrir Hólmavíkurhöfn í Strandasýslu #366—3871 
192 25. apríl Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Hólmavíkurkauptúns ....  871—374 
193 25. apríl Reglugerð um breyting á hafnarreglugerð fyrir Hofsós- 

kauptún, nr. 342 25. október 1974 .........000200.2.. 375 
194 25. apríl Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Hofsóskauptúns .......... 375—378 
195 25. apríl Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð landshafnarinnar í Rifi á 

Snæfellsnesi ...........0.00.2000 0000 379—382 
196 25. apríl Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Reyð- 

arfjarðarkauptún, nr. 277 20. október 1968 ........ 382—383 
197 25. apríl Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Reyðarfjarðarkauptúns . 383—386 

b



X 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

215 25. apr. Auglýsing um náttúruvætti í Lakagígum ............ 419—420 
216 25. apr. Auglýsing um náttúruvætti í Grábrókargísum ........ 420—-421 
217 25. apr. Auglýsing um náttúruvætti á Hveravöllum á Kili ...... 422—423 
258 25. apr.  Hafnarreglugerð fyrir Reykhólahöfn, Austur-Barða- 

strandarsýslu # ............20202020 200. n 0. 499—504 
259 25. apr. Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Reykhólahafnar, Austur- 

Barðastrandasýsln „.........02000 0000. 504—507 
160 28. apríl Auglýsing um hækkun raforkuverðs í heildsölu ...... 302 
222 28. apr. — Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Valgerðar, Guðrúnar 

og Önnu Steinsen „.......20000.... nn 428—429 
162 29. apríl Skipulagsskrá fyrir Líknarsjóð Margrétar Árnadóttur, 

Alviðru ..........0..002 303 
144 30. apríl Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 169 21. ágúst 

1970, um söluskatt .........0.000.2 000 249—250 
145 30. apríl Auglýsing um niðurfellingu söluskatts af nokkrum teg- 

undum matvöru „..........020200 00. 250—251 
199 30. apríl Auglýsing um afgreiðslutíma verslana í Kópavogi ....  390—392 
202 30. apr. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 78 1. apríl 1974 

um jöfnun flutningskostnaðar á sementi ............ 394 
205 2. maí Sambykkt um breytingu á lögreglusamþykkt fyrir Aust- 

ur-Skaftafellssýslu, nr. 76 17. mars 1969 ............ 396 

156 5. maí Auglýsing um breyting á auglýsingu nr. 145 frá 30. apríl 
1975 um niðurfellingu söluskatts af nokkrum tegund- 
um matvöru  ........0.000 0000 299 

204 6. maí Auglýsing um merkingu unninna kjötvara sem seldar 
eru Í smásölu ..........02000.0 0000 395—396 

212 6. maí Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Ólafsvíkur 406 
218 6. maí Samþykkt fyrir Veiðifélag Fögruhlíðar í Hlíðarhreppi  423—424 
219 6. maí Samþykkt fyrir Veiðifélag Kúðafljóts .............. 424—-425 
220 9. maí Skipulagsskrá fyrir Styrktarsjóð til byggingar og rekstr- 

ar gisti- og dvalarheimilis fyrir vanheil börn ........ 426 
221 9. maí Skipulagsskrá um samræmda stjórn ýmissa sjóða, sem 

eru tengdir Háskóla Íslands .............00.0..... 427—428 
329 9. maí Reglugerð um breyting á reglugerð um framhaldsdeildir 

gagnfræðaskóla nr. 99/1970 ......0..2.0000000.0 00... 614—615 
214 11. maí Reglugerð um greiðslu fæðiskostnaðar samkvæmt 9. gr. 

laga nr. 55/1974, um skólakerfi .........0000000.0... 418 
200 12. maí Reglugerð um takmarkaða heimild til hringnótaveiða 393 
226 12. maí Gjaldskrá fyrir Rafveitu Keflavíkur og Rafveitu Gerða- 

hrepps ........00000 000 RIÐA 442—445 
242 12. maí Samþykkt um hundahald í Vestmannaeyjum ........ 467 
211 13. maí Gjaldskrá um breytingu á gjaldskrá fyrir Hitaveitu 

Hveragerðis nr. 306 9. október 1974 ........0..... 406 
233 13. maí Gjaldskrá Hitaveitu Selfoss ......0.020000000. 0... 460 
234 13. maí Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Hitaveitu 

Húsavíkur nr. 285 18. desember 1970, með síðari 
breytingum „.....0.0.00 0000 461
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225 14. maí Reglugerð um húsnæði vinnustaða ...........0..2... 432—441 
248 14. maí Reglugerð um Stofnverndarsjóð íslenska hestakynsins  480—481 
203 15. maí Auglýsing um flutningsjöfnunargjald á sementi ...... 395 
227 15. maí Samþykkt fyrir Veiðifélag Grenlækjar ................ 445—446 
228 15. maí Arðskrá Veiðifélass Selár í Vopnafirði .............. 446 447 
235 15. maí Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Reykjahlíðar, Skútustaða- 

hreppi .......0200.0 0000 461—463 

243 15. maí Viðauki við Byggingarsamþykkt Laugardalshrepps nr. 
54/1967 sbr. auglýsingu nr. 23/1967 .............. 468—470 

224 16. maí Samþykkt um sorphreinsun í Súðavíkurhreppi ...... 430—432 
236 16. maí Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Hitaveitu 

Seltjarnarness nr. 313 11. október 1974 ............ 463 

223 19. maí Samþykkt um hundahald í Ölfushreppi .............. 429—-430 
230 20. maí Gjaldskrá fyrir Rafveitu Miðneshrepps .............. 453—456 
241 21. maí Skipulagsskrá fyrir minningarsjóð Jónasar Halldórs- 

sonar og Ara Hermannssonar ......000.0000 0... 465—466 
250 21. maí Skipulagsskrá fyrir Hildarsjóð við Kvennaskólann í 

Reykjavík  ........0000000000 00 484—485 
201 22. maí Anglýsing um hækkun raforkuverðs í smásölu sbr. 

reglugerð nr. 112/1968 .........020000 000... 393 
237 22. maí Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Hvamms- 

tanga, nr. 387 27. desember 1973 .....0200000 00... 463—464 
254 22. maí Samþykkt Veiðifélags Skagafjarðar ................ 487—490 
206 23. maí Auglýsing um niðurfellingu söluskatts af nokkrum teg- 

undum matvöru .........0.0.2.0200 0... 397—-398 
207 23. maí Auglýsing um niðurfellingu tolla af ýmsum lyfjum . 398 
240 23. maí Auglýsing um gjaldskrá fyrir sundstaðina í Reykjavík 465 
251 23. maí Auglýsing um breytingu á verði lyfja samkvæmt Lyfja- 

verðskrá T frá 10. júlí 1973 .......000000 0000... 485 
252 23. maí Auglýsing um breytingu á verði lyfja samkvæmt Lyfja- 

verðskrá 11, frá 1. febrúar 1978 .........0.00.00... 485 
253 23. maí Reglur um óbyggðaflug og flug yfir sjó .............. 486 
244 24. maí Samþykkt um hundahald í Húsavíkurkaupstað ...... 470—-471 
239 26. maí Auglýsing um. staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins 

á grundvallarverði á söltuðum ufsaflökum fyrir fram- 
leiðslutímabilið 1. janúar—3l.maí 1975 ............ 464—-465 

245 26. maí — Gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins um raforkusölu í 
smásölu  .........02000 000 471—474 

287 26. maí Gjaldskrá fyrir heimilisþjónustu á vegum Félagsmála- 
stofnunar Akureyrar .........0..0.000 00... nn 560 

208 27. maí Reglugerð um launajöfnunarbætur .................. 399—404 
209 27. maí Reglugerð um ákvörðun og innheimtu sérstaks verð- 

álags á búvöru ........0.ð..000 0020... 404—405 
210 27. maí Reglugerð um bann við veiðum með botn- og flotvörpu 

umhverfis Kolbeinsey .........0200200 0... 0... 405 
229 27. maí Fjallskilasamþykkt fyrir Norður-Múlasýslu og Seyðis- 

fjarðarkaupstað „........00.... 00 441—458
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238 27. maí Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Hríseyj- 
arhrepps nr. 322 8. nóvember 1973 ..........0000... 464 

255 27. maí Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til sýslumanns- 
ins í Skagafjarðarsýslu um flutning á þingstað í 
Seyluhreppi # ............0000200 000. 490 

213 28. maí Reglugerð um rekstrarkostnað grunnskóla .......... 407—417 

247 29. maí Gialdskrá fyrir Rafveitu Akraness ........00000.00.. 476—480 
249 29. maí Gialdskrá Rafveitu Sauðárkróks ..........0000000.0.. 481—484 
256 30. maí Hafnarreglugerð fyrir Örlygshöfn við Patreksfjörð ..  491-495 
257 30. maí Gjaldskrá fyrir Örlygshöfn við Patreksfjörð ........ 495—498 
260 30. maí Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir 

Hvammstanga í Vestur-Húnavatnssýslu nr. 311 11. 
október 1973 .........00..0000 00 508 

261 30. maí Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Hvammstanga í Vestur- 

Húnavatnssýslu .............0...0000 0000. 508—511 
262 30. maí Regclugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir 

Blönduós, nr. 166 12. ásúst 1970 .................. 512 
263 30. maí Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Blönduóss ......00.0.00.. 512—515 

279 30. maí Skipulagsskrá fyrir sjóðinn Þjóðhátíðargjöf norð- 
MANNA 2... 539—540 

281 30. maí Gjaldskrá Rafveitu Eyrarbakka, Stokkseyrar, Hvera- 
gerðis og Selfoss ............0..00 0... 541—544 

280 2. júní Auglýsing um staðfestingu siávarútvegsráðuneytisins 

á grundvallarverði á framleiðslu frysts humars á 
humarvertíð 1975 ............00...00 0000... 540 

288 3. júní Reglugerð um landsdeild Viðlagasjóðs ............... 561--564 
417 3. júní Auglýsing um sérlyf ...........000000 0000 nn. 865 
246 5. júní Reglur um sérstaka skráningu bifreiða til notkunar um 

stundarsakir hér á landi ..........2..000.0.0000.. 474—-A76 
275 5. júní  Skipnlagsskrá fyrir Minninsarsjóð Sigurlaugar Sigurð- 

ardóttur fyrrverandi húsfreyju á Fjalli ............ 535—536 

276 >. júní  Resluserð um landgræðslustörf skólafólks .......... 536— 537 
270 10. júní Reglugerð um öryggisráðstafanir á fiskiskipum með 

skutrennu  ...........002002000v ves 528—-529 

274 10. júní Auglýsins um staðfestingu félagssmálaráðunevtisins á 

bygginsarsamþykkt fyrir Gerðahrepp í Gullbringu- 
sýslu ........2020000 rns 535 

266 11. júní Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Akra- 
neshöfn, nr. 24 4. febrúar 1963 ......02000000000.. 520 

267 11. júní Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Akraness ............2.0.. 520—523 
268 11. júní Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Höfða- 

kaupstað, nr. 94 21. ásúst 1961 sbr. rg. nr. 119/1968, 
45/1970 og 122/1973 .......00..000 nn 524 

269 11. júní Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Skagastrandar .......... 524—527 
296 11. júní Gjaldskrá fyrir Rafveitu Grindavíkur ................ 572—575
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297 11. júní Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 9 20. janúar 1972, 
um hámarksfjölda leigubifreiða til vöruflutninga Í 
Vestmannaeyjum ......0.00000000 0000... 575 

345 11. júní Gjaldskrá fyrir Rafveitu Ísafjarðar ........00000000.. 635—638 

231 12. júní Auglýsing um dómsorð Kjaradóms, uppkveðnum 4. 
júní 1975 í málinu nr. 1/1975: Bandalag starfsmanna 

ríkis og bæja gegn Fjármálaráðherra f. h. ríkissjóðs 457—468 

232 12. júní Auglýsing um dómsorð Kjaradóms, uppkveðnum 4. 
júní 1975 í málinu nr. 2/1975: Bandalag háskólamanna 

gegn fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs ............ 458—459 

298 12. júní Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 

verðgrundvelli freðfisks fyrir framleiðslutímabilið 1. 
janúar til 31. maí 1975 .....0.00.0000 00.00.0000... 575—576 

308 12. júní Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 

grundvallarverði fyrir framleiðslu frysts humars á 
humarvertíð 1975 .......00000000000 0000... 593 

309 12. júní Reglugerð um álagningu gatnagerðargjalds við byggðar 
götur í Vopnafjarðarkauptúni .........000..0.000000. 594 

278 13. júní Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 98 26. mars 1973, 
um breyting á reglugerð nr. 202 11. september 1970, 
um lánveitingar húsnæðismálastjórnar úr Bygging- 
arsjóði ríkisins .........0000....0. 0... so 538 

810 16. júní Reglugerð um búfjárhald í Hveragerði ...........02... 595 

327 16. júní Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
grundvallarverði á óverkuðum saltfiski fyrir fram- 
leiðslutímabilið 1. janúar til 31. maí 1975 ....... ... 613 

277 18. júní Auglýsing um gjald fyrir tilkynningar o. fl., sem birtist 
í Lögbirtingablaðinu .........00..0000.0.0.000.0.0.00. 537 

311 18. júní Auglýsing um staðfestingu á skipulagsuppdrætti á fyrir- 
huguðu hafnar- og iðnaðarsvæði í landi Klafastaða 
í Skilmannahreppi ...c..00cce000.0as00s 0... 595—596 

312 18. júní Auglýsing um staðfestingu á skipulagsuppdrætti fyrir 
Skagaströnd í Höfðahreppi ........0000.00.0.0....0. 596 

313 18. júní Samþykkt um hundahald í Þórshafnarhreppi ........ 596—597 

343 18. júní Gjaldskrá Rafveitu Patrekshrepps ......0.000000.000. 631—634 

314 19. júní Auglýsing um veitingu sérleyfis til áætlunarflugs .... 597 

306 20. júní Reglugerð um holræsi fyrir Selfosshrepp .......0.... 588—591 

315 20. júní Auglýsing um afgreiðslutíma Borgarness Apóteks .... 598 

816 24. júní. Samþykkt fyrir Sparisjóð Bolungarvíkur ............. 598—600 

286 25. júní Gjaldskrá yfir gjald af einkasöluvörum .............. 559 
318 25. júní Reglugerð um Guðfræðistofnun Háskóla Íslands ...... 601--604 

282 26. júní Reglugerð um innheimtu bifreiðagjalda o. fl. ......... 545—550 
283 26. júní Reglugerð um ökumæla ........00000 0000. 00.00.0000... 550—557 
284 26. júní Reglur um endurgreiðslu innflutningsgjalda af bensíni .  557—5óóð 
285 26. júní Reglugerð um breyting á reglugerð um greiðslur al- 

mannatrygginga á lyfjakostnaði nr. 107 30. maí 1974, 
sbr. reglugerð nr. 266 1. október 1974 um breyting á 
þeirri reglugerð ..............000000 0. 0... 558—-559
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317 26. júní Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins 
á verðgrundvelli á frystri rækju fyrir framleiðslutíma- 
bilið 1. júní til 31. ágúst 1975 .................... 601 

302 1. júlí Reglugerð um greiðslu á launum úr ríkissjóði við gjald- 
þrot 2... 582—584 

328 1. júlí Reglugerð um hækkun bóta almannatrygginga ........ 613—614 
330 1. júlí Gjaldskrá fyrir Rafveitu Siglufjarðar ................ 615—617 
295 2. júlí Reglur um hreindýraveiðar á Austurlandi 1975 ........ 570—571 
303 2. júlí — Viðauki við byggingarsamþykkt Vatnsleysustrandar- 

hrepps nr. 54/1967, sbr. auglýsingu nr. 23 14. febrúar 
1967  .......0000020 rn 585—587 

307 2. júlí Samþykkt um afgreiðslutíma verslana á Akureyri o. fl. 591—593 
319 2. júlí Reglugerð um álagningu gatnagerðargjalds við byggðar 

götur á Breiðdalsvík ..................00..000... 604—605 
326 2. júlí Auglýsing um greiðslur almannatrygginga á lyfjakostn- 

AÐI nr 612—613 
304 3. júlí Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 181 3. septem- 

ber 1971, um hámarksfjölda leigubifreiða til vöruflutn- 
inga í Austur-Húnavatnssýslu .................... 587 

332 3. júlí Reglugerð um umferðarfræðslu í skólum .............. 619—621 
305 4. júlí Auglýsing um breytingu á viðauka við byggingarsam- 

þykkt Skorradalshrepps nr. 238/1971 .............. 588 
325 7. júlí Auglýsing um umferð í Egilsstaðakauptúni .......... 612 
321 8. júlí Reglugerð um gatnagerðargjöld í Neskaupstað ........ 607—609 
300 10. júlí Auglýsing um takmörkun botnvörpu- og flotvörpu- 

veiða við suðurströnd Íslands .................... 580—581 
301 10. júlí Auglýsing um viðbót við auglýsingu nr. 349 7. nóvem- 

ber 1974, um lækkun gjalda af hráefnum og hjálpar- 
efnum í iðnaðarvörur ...........0.00000000...0... 581 

320 10. júlí Gjaldskrá Hitaveitu Flúða og nágrennis .............. 605—607 
322 11. júlí Reglugerð um breytingu á reglugerð um holræsi og hol- 

ræsagjöld í Keflavík nr. 206 frá 31. des. 1958 og breyt- 
ingu á þeirri reglugerð nr. 17 frá 22. janúar 1971 ..  609—610 

323 11. júlí Reglugerð um holræsagjöld á Selfossi .............. 610—611 
333 11. júlí Reglugerð um framkvæmd samræmdra prófa í grunn- 

Skóla ........0.000 000 621—622 
344 11. júlí Auglýsing um umferð á Seyðisfirði .................. 634 
324 14. júlí Reglugerð um heimilishjálp á Selfossi .............. 611—612 
331 14. júlí Reglugerð um heimilisþjónustu á Húsavík ............ 618—619 
335 14. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 372 30. nóvember 

1973, um holræsi fyrir Ísafjarðarkaupstað „,........ 624 
336 14. júlí Gjaldskrá um holræsagjöld á Stokkseyri ............ 624—625 
337 14. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð fyrir Vatnsveitu 

Reykjahlíðarhverfis í Skútustaðahreppi nr. 118 5. maí 
1969, sbr. reglugerð nr. 223 10. ágúst 1972 ........ 625—626 

338 14. júlí Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Akraness ................ 626— 627 
389 14. júlí Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Vogakauptúns .......... 627 
351 14. júlí Reglugerð um holræsi fyrir Eyrarbakkahrepp ........ 650—652
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299 15. júlí Reglugerð um fiskveiðilandhelgi Íslands ............ 6ö71—580 

340 15. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð fyrir Vatnsveitu 

Borgarness nr. 91 26. maí 1971 .......000000000.. 628 

341 15. júlí Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Borgarness ........00.0.. 628—629 

348 15. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 343 28. nóvem- 
ber 1974, fyrir Vatnsveitu Grimseyjarhrepps ...... 647 

349 15. júlí Reglugerð um álagningu gatnagerðargjalds við byggð- 

ar götur í Reyðarfjarðarkauptúni ................ 647—648 

352 15. júlí Reglugerð fyrir Vatnsveitu Vogakauptúns ............ 653—656 

334 16. júlí Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Reykjavík- 
urflugvöll nr. 211 15. júní 1973 .....00000000000.0.. 623 

342 16. júlí Reglugerð um gatnagerðargjöld í Suðureyrarhreppi .. 629—-630 

363 16. júlí Reglugerð fyrir Vatnsveitu Súðavíkur ............0... 657—659 

304 16. júlí Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Súðavíkur ................ 659—-660 

3ðð 16. júlí Reglugerð um holræsi og holræsagjöld í Súðavíkurhreppi  660—661 

347 17. júlí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins 

á verðgrundvelli á freðfiski fyrir framleiðslutíma- 

bilið 1. júní til 30. september 1975 .....00000000... 646—647 

356 17. júlí Reglugerð um holræsagjöld í Njarðvíkurhreppi ....... 661—662 

357 17. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 81 8. mars 1973, 
fyrir Vatnsveitu Raufarhafnar .......0.0000000.00... 662—-663 

358 17. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 186 6. júní 1973, 
um Vatnsveitu Búðardals .........00.00.000...000.. 663 

418 17. júlí Auglýsing um umferð á Seltjarnarnesi ........00000... 866 

369 21. júlí Reglugerð um stjórn bæjarmála Ísafjarðarkaupstaðar ..  664—674 

346 22. júlí Reglugerð um sérstakt tímabundið vörugjald ........ 639—645 

350 23. júlí Reglugerð um not barnabóta til greiðslu opinberra gjalda 

MÓÐUF .....000.00000e sess 649 

360 28. júlí Reglugerð um niðurgreiðslu verðs á brennsluolíu til ís- 

lenskra fiskiskipa .......0.00.000.... senn... 674—676 

370 28. júlí Samþykkt um takmörkun hundahalds í Ísafjarðarkaup- 

stað ....0c2cessss ses 711 

362 1. ágúst Reglugerð um tollfrjálsan farangur ferðamanna og far- 

manna við komu frá útlöndum ...........0000.0... 681—684 

363 1. ágúst Auglýsing um aðalbrautir og hámarkshraða .......... 684 

371 1. ágúst Auglýsing um breyting á gjaldskrá Hitaveitu Dalvíkur 
nr. 284 11. desember 1970 með síðari breytingum .. 712 

374 1. ágúst Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Sauðár- 

króks nr. 118 3. apríl 1973 með síðari breytingum .. 715 

367 5. ágúst Reglugerð fyrir Hitaveitu Ólafsfjarðar .............. 705—707 

368 5. ágúst Gjaldskrá Hitaveitu Ólafsfjarðar ...............2.... 707—708 

375 5. ágúst Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 

grundvallarverði á óverkuðum saltfiski og á söltuðum 
ufsaflökum fyrir framleiðslutímabilið 1. júní til 30. 
september 1975 .......002000 0000 .0 enn 716 

402 7. ágúst Skipulagsskrá fyrir Sjóð til rannsókna í dulsálarfræði ...  807—808 

382 8. ágúst Gjaldskrá fyrir Rafveitu Borgarness ......00...20... 762— 766 

383 10. ágúst Gjaldskrá fyrir Rafveitu Akraness .......0000000.0.... 166— 769
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369 12. ágúst Reglugerð um gatnagerðargjöld í Hafnarhreppi, A.-Skaft.  709—710 
384 14. ágúst Reglugerð um gatnagerðargjöld A í Skútustaðahreppi .. 770 
385 15. ágúst Samþykkt um gatnagerðargjöld A í Akraneskaupstað ..  771—772 
364 18. ágúst Gjaldskrá og reglur fyrir símaþjónustu .............. 685—700 
365 18. ágúst Gjaldskrá fyrir póstþjónustu .............0000.0.0.0... 701—702 
376 18. ágúst Reglugerð fyrir Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, um 

fjallskil 0. fl. ................000 000. 716—725 
414 22. ágúst Auglýsing um breyting á reglugerð nr. 370 17. desember 

1974, um innflutnings- og gjaldeyrisleyfi .......... 825 
419 22. ágúst Reglugerð um greiðslur almannatrygginga á lyfjakostn- 

Ee) I 866 
420 26. ágúst Auglýsing um umferð í Borgarneskauptúni ............ 866 
372 28. ágúst Auglýsing um hækkun raforkuverðs í smásölu ...... 713 
373 29. ágúst Auglýsing um flutningsjöfnunargjald á sementi ...... 714 
371 29. ágúst Fjallskilareglugerð fyrir Mýrasýslu .................. 125—739 
378 29. ágúst Gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins, um raforkusölu í 

smásölu .........0.0000000 00 139—742 
379 29. ágúst Gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur ............... 742—747 
386 29. ágúst Auglýsing um hækkun raforkuverðs í smásölu ........ 712 
387 29. ágúst Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Hitaveitu 

Hveragerðis nr. 306 9. október 1974 .......000..0.... 112—113 
388 29. ágúst Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Hríseyjar- 

hrepps nr. 322 8. nóvember 1973 .......000000000.. 718 
389 29. ágúst Gjaldskrá fyrir Rafveitu Voga- og Vatnsleysustrandar- 

hrepps og Rafveitu Njarðvíkur .................... 113—116 
390 29. ágúst Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 178 9. nóvember 

1959 um vöruhappdrætti Sambands íslenskra berkla- 
sjúklinga, sbr. reglugerð nr. 291 26. september 1974 .. 776 777 

391 29. ágúst Samþykkt um breytingu á lögreglusamþykkt fyrir Húsa- 
víkurkaupstað, nr. 33 27. janúar 1972 .............. 771 

403 29. ágúst Reglugerð um breytingu á reglugerð um þjóðvegi í kaup- 
stöðum og kauptúnum, nr. 410 27. desember 1973 .... 808 

404 29. ágúst Reglugerð um hámarksfjölda leigubifreiða til vöruflutn- 
inga í Skagafjarðarsýslu og Sauðárkrókskaupstað .... 809 

405 29. ágúst Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Súðavík 
nr. 15 9. janúar 1973 .............0000 0000 0 810 

406 29. ágúst Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Súðavíkur ................ 810—813 
407 29. ágúst Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Patrekshafnar ............ 814—817 
411 29. ágúst Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Ólafs- 

fjarðarhöfn, nr. 321 11. október 1974 ............0... 824 
412 29. ágúst Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Pat- 

rekshöfn, nr. 10 9. janúar 1973 ..............00..... 824 
395 1. sept. Auglýsing um friðland í Flatey ..............0....... 791—792 
380 2. sept. Fjallskilareglugerð fyrir hreppana milli Þjórsár og 

Hvítár (Ölfusár) og þær jarðir í Biskupstungna- 
hreppi, er liggja sunnan Hvítár í Árnessýslu ...... 747—760 

392 4. sept.  Fjallskilareglugerð fyrir V-Húnavatnssýslu ............ 118— 787
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396 4. sept. Samþykkt um gatnagerðargjöld í Stykkishólmi ........ 792— 794 

397 4. sept. Reglugerð um álagningu gatnagerðargjalds í Búðahreppi —794—795 

398 4. sept. Reglugerð um álagningu gatnagerðargjalds við byggðar 

götur í Búlandshreppi .....0...000000 0... 0..00...0. 795—796 

399 4. sept. Samþykkt um gatnagerðargjöld í Grundarfirði ........ 796— 798 

381 5. sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 223 19. ágúst 
1974, um bann við veiði smásildar .............0.. 761 

393 5. sept. Reglugerð um gatnagerðargjöld í Ólafsvíkurhreppi ....  788—789 
410 5. sept. Reglugerð um gatnagerðargjöld í Húsavíkurkaupstað ..  820—823 

409 - 8. sept. Samþykkt um hundahald í Bessastaðahreppi .......... 819—820 

401 9. sept. Gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar ........0000000..... 804—807 

394 10. sept. Reglugerð um gjöld fyrir tilkynningar og skráningar 
vörumerkja 0. fl. ......2.00000 000... nn... 790 

421 10. sept. Auglýsing um breyting á reglum nr. 164 1. júní 1973, um 

útdrátt vinninga í happdrættisláni ríkissjóðs 1973, 
skuldabréf B ......00000000.0 eeen. 867 

426 10. sept. Auglýsing um breyting á reglum nr. 164 1. júní 1973, um 
útdrátt vinninga í happdrættisláni ríkissjóðs 1973, 
skuldabréf B ........0000000 eens 874 

415 11. sept. Auglýsing um setningu flugreglna ........000000.0.0.. 826—864 

494 11. sept. Auglýsing um umferð í Kópavogi ......00..00.00000.. 873 
400 12. sept. Fjallskilareglugerð fyrir Dalasýslu ........0.00200.0.. 798—803 
413 12. sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð um skráningu sér- 

lyfja nr. 48 20. maí 1964 ......0000000 0... 0... 825 

416 15. sept. Reglugerð um breyting á reglugerð um greiðslu al- 
mannatrygginga á lyfjakostnaði ........000000.... 865 

429 15. sept. Samþykkt um hundahald í Keflavík ............2... 880—881 
430 15. sept. Reglugerð um gatnagerðargjöld í Eskifjarðarkaupstað  881—883 
431 15. sept. Reglugerð um heimilishjálp í Eyrarbakkahreppi 883—885 
423 17. sept. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Vestmannaeyja ......0.0000.. 869—872 

432 17. sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 181 5. maí 1974, 
um notkun gjaldmæla í leigubifreiðum ............ 885 

445 17. sept. Reglugerð um takmörkun leigubifreiða í Reykjavík og 
ráðstöfun atvinnuleyfa  .......00000000 00.00.0000. 909—913 

422 22. sept. Reglugerð um eftirlitsgjald vegna lyfjaeftirlits fyrir árið 
1975 ......000000n rs ssn rss 867—-869 

425 22. sept. Reglur um viðbótarritlaun ...........0000000..00.00. 873—874 
434 92. sept. Samþykkt fyrir Iðnaðarbanka Íslands hf. .......... 886—892 
435 29. sept. Reglugerð fyrir Iðnaðarbanka Íslands hf. ............ 893—901 
436 23. sept. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Hitaveitu 

Seltjarnarness nr. 313 11. október 1974 ............ 901 
437 23. sept. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Laugar- 

áss í Biskupstungum nr. 359 26. nóvember 1974, með 
síðari breytingum  .........0000000 0000... 902 

438 23. sept. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Snæfjalla og Rafveitu Reykjar- 
fjarðarhrepps .......02000000 0000 902—904 

452 28. sept. Auglýsing um afgreiðslutíma Ísafjarðar Apóteks 920 

c
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439 26. sept. Skipulagsskrá fyrir styrktarsjóð Fóstbræðra ........ 904—905 
433 29. sept. Auglýsing um afgreiðslutíma Dalvíkur Apóteks ...... 885 
440 1. okt. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 

verðgrundvelli á frystri rækju fyrir framleiðslutíma- 
bilið 130. september 1975. ..........000000.000.. 905 

öð4 1. okt. Reglugerð um iðnfræðslu ...........00000000.0...0.0.. 1110— 1136 
442 2. okt. — Auglýsing um skipulag í Andakílshreppi í Borgarfjarðar- 

SÝSIU 20.00.0000 906 
443 2. okt. Auglýsing um staðfestingu á breytingu á áður staðfestu 

skipulagi á horni Hæðargarðs og Grensásvegar Í 
Reykjavík .........0...220000 000... 906—907 

448 2. okt. — Reglugerð um landgræðslustörf skólafólks .......... 916—917 
444 3. okt. Reglugerð og gjaldskrá Vatnsveitu Búlandshrepps, 

Djúpavogi #..........0.20000 00 nn 907—909 
441 6. okt. — Reglugerð um breyting á reglugerð um gerð lyfseðla og 

afgreiðslu lyfja nr. 338 20. nóvember 1973 .......... 905—-906 
446 9. okt. Reglugerð um gatnagerðargjöld í Hafnarfirði ........ 914—915 
450 9. okt. Auglýsing um staðfestingu á breyting á aðalskipulagi 

Reykjavíkur .......0.00020200. 0000. nn 919—920 
451 10. okt. — Auglýsing um skipulag í Grafningshreppi í Árnessýslu 920 
447 14. okt. — Reglugerð um ráðstöfun á 950 millj. króna úr gengis- 

munarsjóði 1975 til þess að létta stofnfjárkostnaðar- 
byrði eigenda fiskiskipa, sem orðið hafa fyrir gengis- 
tapi vegna erlendra- og gengistryggðra skulda, sbr. 
b-lið 1. gr. laga nr. 65/1975 ..........00000000.... 915—916 

454 14. okt. — Reglugerð um ráðstöfun á 600 millj. króna úr gengis- 
munarsjóði 1974 til að greiða hluta gengistaps vegna 
erlendra skulda eigenda fiskiskipa, sbr. a-lið 9. gr. |. 
nr. 106/1974 ..........00020 000 924—925 

455 14. okt. Reglugerð um eftirlit með framkvæmd ákvæða laga um 
eiturefni og hættuleg efni nr. 85/1975 .............. 925—-930 

456 17. okt. — Reglugerð um sérstakt línu- og netaveiðisvæði út af Faxa- 
flóa ........ FRA 930—931 

469 20. okt. — Arðskrá fyrir Álftá í Mýrasýslu .............0.0.... 947 
470 20. okt. Samþykkt fyrir veiðifélag Miklavatns og Fljótaár í 

Holtshreppi .............0000 000. 947—948 
471 20. okt. — Samþykkt fyrir veiðifélag Slétthlíðinga ............ 949—950 
472 20. okt. Samþykkt fyrir Veiðifélagið Kolku #................ 950—951 
473 20. okt. — Samþykkt fyrir veiðifélag Fagradalsár í Dalasýslu 951—-952 
466 21. okt. Samþykkt um hundahald í Kópavogi ................ 943—944 
467 21. okt. Reglugerð um gatnagerðargjöld í Neshreppi utan Ennis  944—946 
475 21. okt. Arðskrá fyrir Veiðifélag Reykjadalsár .............. 952—953 
488 21. okt. Hafnarreglugerð fyrir Þórshöfn ..........00..00.... 976—981 
489 21. okt. Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Þórshafnar .............. 981-—984 
498 21. okt. Hafnarreglugerð fyrir Vogahöfn í Gullbringusýslu ....  990—994 
499 21. okt. Gjaldskrá fyrir Vogahöfn í Gullbringusýslu .......... 995—998 
468 22. okt. Samþykkt um breytingu á lögreglusamþykkt fyrir 

Reykjavík, nr. 2 7. janúar 1980 .........0000.00.0.. 946— 947
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476 23. okt. — Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
verðgrundvelli á frystri rækju fyrir framleiðslutíma- 
bilið 1. október til 31. desember 1975 .............. 953—954 

453 24. okt. — Reglugerð um happdrættislán ríkissjóðs 1975, Skuldabréf 
G, vegna uppbyggingar þjóðvegakerfisins .......... 921—923 

477 27. okt. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
verðgrundvelli á freðfiski fyrir framleiðslutímabilið 
1. október til 31. desember 1975 ......0.00000.000... 954—955 

492 27. okt. Auglýsing um umferð í Reykjavík ........02.00.0002.... 987 

462 28. okt. Auglýsing um breyting á reglugerð nr. 370 17. desember 
1974 um innflutnings- og gjaldeyrisleyfi .......... 936 

474. 28. okt. Reglugerð um breyting á reglugerð um búnað, rekstur 
og eftirlit með lyftum og lyftubúnaði nr. 203 20. júlí 
1972  .....200000 er 952 

479 29. okt. Reglugerð fyrir fjarhitun Vestmannaeyja ............ 960—-969 
480 29. okt. — Gjaldskrá fyrir Fjarhitun Vestmannaeyja ............ 969—971 
483 30. okt. — Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Selfoss 972—973 
494 30. okt. Auglýsing um staðfestingu á skipulagsuppdrætti af 

ibúðarhverfi í landi Grundar við Bergvík á Kjalarnesi 988 
485 3. nóv. Bréf menntamálaráðuneytisins um lágmarkseinkunnir 

til inngöngu í menntaskóla og framhaldsdeildir gagn- 
fræðaskóla 1976 .........0..00220000 0... 973 

495 3. nóv. Auglýsing um skipulag í Kjósarhreppi í Kjósarsýslu .. 988 
496 3. nóv.  Arðskrá fyrir Veiðifélag Flóamanna ................. 988—989 
481 8. nóv. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 381 5. september 

1975 um breyting á reglugerð nr. 223 19. ágúst 1974, 
um bann við veiði smásíldar ................0..... 972 

493 10. nóv Arðskrá fyrir Veiðifélag Slétthlíðinga ............... 987 

484 11. nóv Auglýsing um breytingu á lyfjaverði ................ 973 
486 11. nóv Reglugerð um álagningu gatnagerðargjalda við byggðar 

götur í Seyðisfjarðarkaupstað .................... 974—975 
497 13. nóv Auglýsing um staðfestingu á breytingu á aðalskipulagi 

Sauðárkróks .........02000000 0. 989 

482 14. nóv Auglýsing um álag á fasteignamat .................. 972 
487 14. nóv. Reglugerð um bann við sildveiðum íslenskra skipa Í 

Norðursjó, Skagerak og á svæði VI (a) vestan Skot- 
lands  ........0.20022000n nn 975 

504 18. nóv Reglugerð um gatnagerðargjöld í Hvolhreppi, Rangár- 
vallasýslu ............02200 020... 1000— 1002 

505 18. nóv. Gjaldskrá fyrir heimilisbjónustu á vegum Selfosshrepps 1002—1003 
506 18. nóv Reglugerð um breytingu á reglugerð fyrir Vatnsveitu 

Hafnarfjarðar nr. 181 1. des. 1958 og nr. 47 28. febr. 
1972 ......0002000 00 1003—1004 

507 18. nóv Reglugerð um holræsagjöld í Hafnarfirði ............ 1004—-1005 
501 19. nóv. Auglýsing um skipulag í Breiðuvíkurhreppi í Snæfells- 

ness- og Hnappadalssýslu ............0200000 0000... 999 
490 21. nóv Reglugerð um bann við veiði síldar .................. 985 
500 21. nóv. Reglugerð um hámarkstölu leigubifreiða til vöruflutn- 

inga á félagssvæði Vörubilstjórafélagsins Fáks ...... 998—999



XK 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

509 21. nóv. Samþykkt um forkaupsrétt Siglufjarðarkaupstaðar á lóð- 
um og fasteignum, sem að sjó liggja í Siglufirði .. 1006—1007 

491 24. nóv. Auglýsing um breytingu á reglum um innflutning með 
greiðslufresti ..........200200000 ve eee 985-—-986 

502 25. nóv. Auglýsing um veitingu sérleyfis til áætlunarflugs ...... 999—1000 
503 26. nóv. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 360 28. júlí 1975, 

um niðurgreiðslu verðs á brennsluolíu til íslenskra 
fiskiskipa .......00000.000.00nenese ns 1000 

508 27. nóv. Samþykkt um hundahald í Gerðahreppi ..........2... 1005— 1006 
528 28. nóv. Auglýsing um reglur um fyrirframútborgun væntanlegra 

eftirstöðva barnabóta, skv. c-lið 25. gr. laga nr. 68/1971, 
sbr. 9. gr. laga nr. 11/1975 ......0020000 0000... 1031—1032 

518 1. des. Auglýsing um friðlýsingu Teigahorns við Berufjörð, 
Suður-Múlasýslu .....0.000200000.0. 0. 1018— 1019 

519 1. des. Auglýsing um friðlýsingu á Háöldu, Austur-Skaftafells- 
sýslu .......00000000 nes 1020— 1021 

520 1. des. Auglýsing um fólkvang á Reykjanesi ........0000..0.. 1021— 1022 
521 Í. des. Auglýsing um fólkvang í Hrútey í Blöndu, Austur-Húna- 

vatnssýslu ....0.0000000000ssenn 1022—1023 
522 1. des. Auglýsing um friðlýsingu Kattarauga við Kornsá í Vatns- 

dal, Austur-Húnavatnssýslu ......0000.0000000.0..... 1024— 1025 

523 1. des. Auglýsing um friðlýsingu Díma í Lóni, Austur-Skafta- 
fellssýslu ......020.00000000 een 1025—1026 

524 1. des. Auglýsing um friðlýsingu Kringilsárrana, Norður-Múla- 
sýslu 2..00200000.00n0 er 1026— 1027 

525 1. des. Auglýsing um friðlýsingu silfurbergsnámu að Helgustöð- 
um, Suður-Múlasýslu .......02000000 00... 1028— 1029 

510 2. des. Samþykkt um hundahald í Hveragerði ................ 1007—-1008 
513 3. des. Skipulagsskrá varasjóðs Sparisjóðs Fáskrúðsfjarðar, Fá- 

skrúðsfirði ..........000000000 ner 1010—-1011 

öll 4. des. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
grundvallarverði á óverkuðum saltfiski og á söltuðum 
ufsaflökum fyrir framleiðslutímabilið í. október til 
31. desember 1975 ........02000.0000 000. 1008—1009 

517 4. des. Auglýsing um breytingu á reglum um fólkvang í Blá- 
fjöllum ......00000000n ens 1018 

553 5. des. Reglur um smíði og búnað íslenskra skipa .......... 1087—1109 
512 6. des. Reglugerð um skólareglur o. fl. í grunnskóla ........ 1009—1010 
514 6. des. Reglugerð um kennarafulltrúa í fræðsluráðum o. fl. .... 1011— 1012 
529 9. des. Auglýsing um umferð í Reykjavík .........000..0.0... 1032 
515 10. des. Reglugerð um sjóðfélaga Lífeyrissjóðs bænda og iðgjöld 

til sjóðsins ........000.2.0 000... 1012--1015 
516 10. des. Reglugerð um eftirlaun samkvæmt II. kafla laga nr. 101 

1970, um Lifeyrissjóð bænda .......00000000.00...0.. 1015—1018 

540 16. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 269/1973, um 
mjólk og mjólkurvörur .......2.0200 00. 1057—-1059 

541 16. des. Samþykkt um hundahald í Stokkseyrarhreppi ........ 1059—-1060
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

530 17. des. Reglugerð um reikningsskil innheimtumanna ríkissióðs 1033—1037 

535 17. des. Reglnserð um breyting á reglugerð nr. 180 31. október 
1962, um Verðlagsráð sjávarútvegsins ........220... 1051 

536 17. des. Resluserð um breyting á reglugerð nr. 393 31. desember 

1974 um möskvastærðir botnvörpu og flotvörpu og um 
lágmarksstærðir fisktegunda ........0.000.0.00.00.0.. 1051 

538 17. des. Anelýsing um veitingu leyfa til reglubundins áætlunar- 
flugs innanlands ........20200 0000. 0... 1055— 1058 

542 18. des. Besluserð fyrir Sjúkraliðackóla Íslands ............ 1060 — 1063 
543 18. des. Tögsreglnsamþykkt fyrir Rolynsarvíkurkaupstað ...... 1083. 1076 

533 19. des. Reglnserð um bókhald ríkisins ......0020000.0 0... 1045—1050 

539 19. des. Reelrgerð um iðsiöld atvinnurekenda til lífeyrisdeildar 

almannatrveginga árið 1976 ........000000000 000... 1056 

548 19. des. Anslýsins um staðfestingu á aðalskinnlasi Akureyrar 1083 
537 22. des. Raglnserð um Raunvísindastofnun Háskólans ........ 1052— 1055 

544 929. des. Rogslnserð um skvldueparnaðarskirteini (............ 1076—-1077 

551 22. des Auolýcing um staðfestingu á breytingu á áður staðfestu 
skipulagi Reykjavíkur #........0.2.00000 000 1085 

531 23. des. Roelnserð um dómsmálasiðld o.fl. ........00. 0... 1037—- 1041 

532 23. des. Reglnserð um aukatekjur ríkissióðs ..........0000.... 1042— 1045 

534 93. des. Anslýsing um innheimtu ýmissa gjalda með viðanka .. 1050 

547 29. des Reslngerð um skiptinen veiðisvæða eftir veiðarfærum 
fyrir Suðvestur- og Vesturlandi .................... 1081— 1082 

545 30. des Reslnserð nm hreytins á reglugerð um skvldusnarnað 
mr. 9/1971  ..........0 1077—-1079 

5468 81. des. Reolnserð nm hrewtingu á reslnserð um sérstakt tíma- 
bundið vörnsiald nr. 348/1978 (........ 0 1080 

549 81. des. RBæjanöfn .......000.200 00. 1083— 1084 
550 81. des. Reglnserð um hrevtinan á reglnserð nr. 178 9, nóvember 

1959 um vörnhapndrætti Sambands Íslenskra bherkla- 
sjúklinga .............20 0000. 1084 

552 31. des RBeglnserð um hrewtinsn á reglngerð nr. 41 24. mars 1956, 
um happdrætti Dvalarheimilis aldraðra siómanna 10835— 1086 

Reikningar. 

74 Reikningur Tifovrissiáðs bænda ......00000 101—102 
157 Reikninsur Gullhríðkarpssióðs Biarna amtmanns Þor- 

steinssonar og frú Þórunnar Hannesdóttur árið 1974 300 
158 Reikningur Minningargjafasjóðs Landspítala Íslands 

1974  ......0..0.0 300—301 
159 Reikningur Samgönsnbótasjóðs Páls Jónssonar árið 

1974 „.......0.000 00 201 
271 Raikninstr sjóðsins Gerðuminning 1974 .............. 529 
279 Reikningur Fiskveiðasjóðs Íslands 1974 „............. 530—531
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Nr. Fyrirsögn Blaðsíðutal 

273 Reikningur Minningargjafarsjóðs Landspítala Íslands 
1974 00... 531—534 

291 Reikningur Systrasjóðs Kvennaskólans í Reykjavík 1974 566 
292 Reikningur Styrktarsjóðs kennara við Kvennaskólann í 

Reykjavík 1974 „............0.0. 00. 566 
293 Reikningur Kristjönugjöf 1974 ..............000..0.... 567 
294 Reikningur Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins ........ 567—569 
361 Reikningar Verslunarbanka Íslands hf. og Verslunar- 

lánasjóðs .............22.00. 00. 676—680 
408 Reikningur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 1974 .......... 817—819 

427 Reikningur Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum fyrir 
árið 1974  .............20.. 0 875—878 

428 Reikningur Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum fyrir 
árið 1974 (Bráðafúadeild) ............0.00000.0.. 878—880 

457 Reikningur Lánasióðs sveitarfélaga 1989 ............ 931—-932 
458 Reikningur Lánasjóðs sveitarfélaga 1970 ............ 932—-933 

459 Reikningur Lánasjóðs sveitarfélaga 1971 ............ 933—934 
460 Reikningur Lánasjóðs sveitarfélaga 1972 .............. 934—-935 
461 Reikningur Lánasjóðs sveitarfélaga 1973 .............. 035—-936 

463 Reikningur Bjargráðasjóðs 1971 „................... 937—939 

464 Reikningur Bjargráðasjóðs 1979 .......000. 939—941 
465 Reikningur Biargráðasjóðs 1973 (.............. 941—943 
478 Reikningur Aflatrvgsinsasjóðs sjávarútvegsins 1974 956—959 
526 Reikningur Innheimtustofnunar sveitarfélaga 1973 .... 1099— 1030 

527 Reikningur Innheimtustofnunar sveitarfélaga 1974 .... 1030—-1081 

555 Auglýsing frá Vörumerkjaskrárritara, Reykjavík 1137— 1293 

556 Einkaleyfi ........0.....0.... 00 1293—-1294 

597 Heiðursmerki Fálkaorðunnar  ...................... 1295— 1297 

558 Embætti, sýslanir mm. ...............0...0 0. 1297— 1308 

559 Sendiherrar og ræðismenn ...............0....0....... 1308— 1309 

560 Skrá yfir ný hlutafélög samkvæm“ Lögbirtingablaði 1975 1309— 1314 

561 Skrá um ný samvinnufélög ........................ 1314 

562 Skrá um firmatilkynningar, sem birtar hafa verið í Lög- 

birtingablaði 1975 „......0.0.00.0.0 1314— 1332



Yfirlit 
eftir málaflokkum. 

  

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Akranes. 

141 26. mars Gjaldskrá fyrir Rafveitu Akraness ......0000...0.00.. 242—-246 

168 10. apríl Samþykkt um sorphreinsun á Akranesi .............. 307—-309 

247 29. maí — Gjaldskrá fyrir Rafveitu Akraness .......00000000... 476—480 

266 11. júní Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Akra- 

neshöfn, nr. 24 4. febrúar 1963 .....0000000. 00. 520 

267 11. júní Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Akraness ........000..... 520—523 

338 14. júlí Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Akraness ...........0..... 626— 627 

283 10. ágúst Gjaldskrá fyrir Rafveitu Akraness .......0000.00000.. 766— 769 

385 15. ágúst Samþykkt um gatnagerðargjöld A í Akraneskaupstað ..  771—-772 

Akureyri. 

5 14. jan. Auglýsing um breyting á gjaldskrá Vatnsveitu Akur- 

eyrar frá 9. mars 1972 .........00002 000 00. n 0... 3--4 

71 17. febr. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Akureyrar ......00000000.. 96—99 

89 7. mars Samþykkt um hundahald á Akureyri ........0.0..00.. 128—129 

160 28. apríl  Anslýsing um hækkun raforkuverðs í heildsölu ...... 302 

198 4. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Akureyrar .............. 386—390 
287 26. maí Gjaldskrá fyrir heimilisþjónustu á vegum Félagsmála- 

stofnunar Akureyrar ......0..0.00000 0... 0... 560 

290 1. apríl Beglugerð um heimilisþjónustu á Akureyri .......... 564—565 

307 2. júlí Samþykkt um afgreiðslutíma verslana á Akureyri o. fl.  591—593 

548 19. des. Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Akureyrar 1083 

Almannatryggingar. 

285 26. júní Reglugerð um Þreyting á reglugerð um greiðslur al- 
mannatrygginga á lyfjakostnaði nr. 107 30. maí 1974, 
sbr. reglugerð nr. 266 1. október 1974 um breyting á 
þeirri reglugerð ............000..00 000... 558-—559 

326 2. júlí Auslýsing um greiðslur almannatrygginga á lyfjakostn- 
AÐI 00... 612—613 

328 1. júlí Regluserð um hækkun bóta almannatrygginga ........ 613--614 
350 23. júlí Reglugerð um not barnabóta til greiðslu opinberra gjalda 

MÓðÐUr  .......0.0000 00 649 

419 22. ágúst Reglugerð um iðgjöld atvinnurekenda til lífeyrisdeildar 

almannatrygginga árið 1976 (......0..000.0.00.00.. 1056
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528 28. nóv. Auglýsing um reglur um fyrirframútborgun væntanlegra 
eftirstöðva barnabóta, skv. c-lið 25. gr. laga nr. 68/1971, 

sbr. 9. gr. laga nr. 11/1975 ..........0.00 0000 1031— 1032 
539 19. des. — Reglugerð um greiðslur almannatrygginga á lyfjakostn- 

AÐI ......00..00000 rr 866 

Árnessýsla. 
22 20. jan. — Reglugerð um niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts á 

Selfossi ..........2020000 000. 17—18 
27 22. jan. — Reglugerð um niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts á 

Stokkseyri ...........0.0000 0... 22—23 
28 22. jan. — Reglugerð um Vatnsveitu Eyrarbakkahrepps ........ 23--27 
44 14. febr. Gjaldskrá Rafveitu Eyrarbakka, Stokkseyrar, Hvera- 

gerðis og Selfoss ...........0000 000. 56—59 
130 20. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Landshafnarinnar í Þorláks- 

höfn ........00..0202 0 218—221 
169 23. april Samþykkt um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Laugar- 

áss í Biskupstungum nr. 359 26. nóvember 1974 309 
211 13. maí Gjaldskrá um breytingu á gjaldskrá fyrir Hitaveitu 

Hveragerðis nr. 306 9. október 1974 .............. 406 
223 19. maí — Samþykkt um hundahald í Ölfushreppi .............. 499—430 
223 13. maí — Gjaldskrá Hitaveitu Selfoss (.........00..00 0... 460 
243 15. maí — Viðauki við Byssingarsamþykkt Laugardalshrepps nr. 

54/1967 sbr. auglýsingu nr. 23/1967 .............. 468S—470 
281 30 maí Gjaldskrá Rafveitu Eyrarbakka, Stokkseyrar, Hvera- 

gerðis og Selfoss ............... 00 541—544 
306 20. júní Reglugerð um holræsi fyrir Selfosshrepp -........... 588—591 
310 16. júní Reglugerð um búfjárhald í Hveragerði .............. 595 
320 10. júlí Gjaldskrá Hitaveitu Flúða og nágrennis ........... 605—607 
323 11. júlí Reglugerð um holræsagjöld á Selfossi .............. 610—611 
324 14. júlí Reglugerð um heimilishjálp á Selfossi .............. 611—612 
336 14. júlí Gjaldskrá um holræsasjöld á Stokkseyri ............ 624—625 
351 14. júlí Reglugerð um holræsi fyrir Evrarbakkahrepp ........ 650—652 
380 2. sept Fjallskilareslugerð fyrir hreppana milli Þjórsár og 

Hvítár (Ölfusár) og þær jarðir í Biskupstungna- 
hreppi, er liggja sunnan Hvítár í Árnessýslu ...... 7471—760 

387 29. ágúst Auslýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Hitaveitu 
Hveragerðis nr. 306 9. október 1974 .............. 712— 773 

431 15. sept. Reglugerð um heimilishjálp í Eyvrarbakkahreppi ...... 883—885 
437 23. sept. Auglýsing um breytingu á sjaldskrá Hitaveitu Laugar- 

áss í Biskupstungum nr. 359 26. nóvember 1974, með 
síðari breytingum .................%0. 0000... 902 

451 10. okt. — Auglýsing um skipulag í Grafningshreppi í Árnessýslu 920 
483 30. okt. — Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Selfoss 972—973 
496 3. nóv.  Arðskrá fyrir Veiðifélag Flóamanna ................ 988—989 
505 18. nóv. Gjaldskrá fyrir heimilisþjónustn á vegum Selfosshrepps 1002—1003 
510 2. des. Samþykkt um hundahald í Hveragerði -............. 1007—-1008 
541 16. des. Samþykkt um hundahald í Stokkseyrarhreppi ........ 1059—-1060
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Bankamál. 

11 7. jan. — Samþykkt um breytingu á samþykkt fyrir Verslunar- 
banka Íslands hf., nr. 154 4. apríl 1974 „........... 8 

316 24. jan. — Samþykkt fyrir Sparisjóð Bolungarvíkur ............ 598—600 

434 29. sept. Samþykkt fyrir Iðnaðarbanka Íslands hf. .......... 886—-892 
435 92. sept. Reglugerð fyrir Iðnaðarbanka Íslands hf. ............ 893—901 

447 14. okt. — Reglugerð um ráðstöfun á 950 millj. króna úr gengis- 
munarsjóði 1975 til þess að létta stofnfjárkostnaðar- 
byrði eigenda fiskiskipa, sem orðið hafa fyrir gengis- 
tapi vegna erlendra og gengistryggðra skulda, sbr. 
b-lið 1. gr. laga nr. 56/1976 .......000000 00... 0... 915—916 

454 14. okt. — Reglugerð um ráðstöfun á 600 millj. króna úr gengis- 
munarsjóði 1974 til að greiða hluta sengistaps vegna 
erlendra skulda eigenda fiskiskipa, sbr. a-lið 9. gr. Í. 
nr. 106/1974 ...............20. 0000 enn 924—925 

Barðastrandarsýsla. 

32 27. jan. Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Bíldudals ................ 33 
38 31. jan. Gjaldskrá Rafveitu Patrekshrepps .....0000000...... 40—43 
72 25. febr. Samþykkt um hundahald í Tálknafjarðarhreppi ...... 99— 100 

123 7. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Tálkna- 
fjarðarhöfn nr. 43 19. febr. 1970 .....0..2000.00.0.0.. 205 

124 7. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Tálknafjarðarhrepps ...... 205—-209 
166 14. apríl Gjaldskrá um holræsi á Bíldudal ...........0.00.0.... 306 
167 14. apríl Reglugerð um holræsi á Bíldudal .................... 306—307 
256 30. maí — Hafnarreglugerð fyrir Örlygshöfn við Patreksfjörð ..  491—495 
257 30. maí — Gjaldskrá fyrir Örlygshöfn við Patreksfjörð ........ 495--498 
258 25. apríl  Hafnarreglugerð fyrir Reykhólahöfn, Austur-Barða- 

strandarsýslu ...........002000 00. e nan 499—504 

259 25. apríl Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Reykhólahafnar, Austur- 
Barðastrandarsýslu ...........0.00.00 0000 nn en. 504—507 

343 18. júní Gjaldskrá Rafveitu Patrekshrepps .......000000000.... 631—634 
407 29. ágúst Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Patrekshafnar ............ 814—817 
412 29. ágúst Regluserð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Pat- 

rekshöfn, nr. 10 9. janúar 1973 ......0.0.00.00.0.00.0.. 824 
500 91. nóv. Reglugerð um hámarkstölu leigubifreiða til vöruflutn- 

inga á félagssvæði Vörubílstjórafélagsins Fáks ...... 998—-999 

Barnavernd. 

164 14. apríl Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 128/1974 um dag- 
vistunarheimili ..................0000 00... 304—-305 

Bifreiðagjöld, sjá Skattamál, tollamál, Ökutæki. 

Bifreiðar, sjá Ökutæki. 

Bókhald. 

580 17. des. Reglugerð um reikningsskil innheimtumanna ríkissjóðs 1033—1037 
533 19. des. — Reglugerð um bókhald ríkisins .............00...000.. 1045—-1050 

d



XXVI 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Bolungarvík. 

30 23. jan. — Reglugerð fyrir Vatnsveitu Bolungarvíkur .......... 28—31 
31 23. jan. Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Bolungarvíkur ......... 31--32 

137 4. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Bolung- 
arvík nr. 284 18. október 1972 Q......0. 234 

138 4. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Bolungarvíkur .......... 235—238 
152 4. apríl Samþykkt um stjórn bæjarmála Bolungarvíkurkaup- 

staðar .......,.....0...000 0. 279—289 
#16 24. júní Samþykkt fyrir Sparisjóð Bolungarvíkur ............ 598—600 
ód3 18. des. Lögreglusamþykkt fyrir Bolungarvíkurkaupstað ...... 1063—-1076 

Borgarfjarðarsýsla, sjá Mýra- og Borsarfjarðarsýsla. 

Búfjárhald, sjá Landbúnaður. 

RBúnaðarmál, sjá Landbúnaður. 

Byggingarsamþykki!ir. 
243 15. maí Viðauki við bygsingarsambþykkt Laugardalshrepps nr. 

. 54/1967 sbr. auglýsingu nr. 23/1987 .............. 468—470 
274 10. júní —Anglýsing um staðfestingu félassmálaráðuneytisins á 

byggingarsambykkt fyrir Gerðahrepp í Gullbringu- 
SÝSIU ..........0..0. 000 535 

303 2. júlí — Viðauki við bvesingarsambykkt Vatnsleysustrandar- 
hrepps nr. 54/1987, sbr. auslýsingu nr. 23 14. febrúar 
1967  .......0....0 0... 585—587 

305 4. júlí Auglýsing um breytingu á viðauka við byggingarsam- 
þykkt Skorradalshrepps nr. 238/1971 .............. 588 

Bæjanöfn. 

549 381. des. — Bæjanöfn .........0..2..000 00. 1083— 1084 

Bæjarstjórnir, sjá Sveitarstjórnarmál. 

Börn, sjá Barnavernd; Sifjaréttarmál. 

Dalasýsla. 

358 17. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 186 6. júní 1973, 
um Vatnsveitu Búðardals .............0...00...... 663 

400 12. sept. Fjallskilareglugerð fyrir Dalasýslu .................. 798—803 
473 20. okt. — Samþykkt um veiðifélag Fagradalsár í Dalasýslu 951—-952 

Dalvík. 

131 7. mars Reglugerð um breyting á hafnarreglugerð fyrir Dalvík 
nr. 157 17. júlí 1980 ..........0.. 000... 221—222 

132 7. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Dalvíkur ................ 222—-225 
971 1. ágúst Anslýsins um breyting á gjaldskrá Hitaveitu Dalvíkur 

nr. 284 11. desember 1970 með síðari breytingum .. 712 
433 29. sept. Auglýsing um afgreiðslutíma Dalvíkur Apóteks ...... 885



KXVIL 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Dómsmál. 

255 27. maí — Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til sýslumanns- 
ins í Skagafjarðarsýslu um flutning á þingstað í 

- Seyluhreppi ......0..000200 0000 nn 490 
581 23. des. — Reglugerð um dómsmálagjöld o.fl. .......0.....0... 1037— 1041 

Dýralæknar, sjá Landbúnaður. 

Eiturefni, sjá Heilbrigðismál. 

Eskifjörður. 

148 20. mars Hafnarreglugerð fyrir Eskifjarðarkaupstað .......... 261—265 
149 20. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Eskifjarðarkaupstaðar ....  266—269 
430 15. sept. Reglugerð um gatnagerðargjöld í Eskifjarðarkaupstað #881—883 

Eyjafjarðarsýsla. 

177 25. apríl Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Hrísey, 
nr. 9 9. janúar 1973 .........000000 0000 enn 326 

178 25. april Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Hríseyjar .......0.0...0... 926—330 

189 7. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Gríms- 
ey, nr. 120 14. september 1959, sbr. reglugerðir nr. 
148/1970 og 285/1972 .........00 00 362—-363 

190 7. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Grímseyjarhafnar ........ 363—-366 
238 27. maí Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Hríseyj- 

Á arhrepps nr. 322 8. nóvember 1973 .....00000.0.. 464 
248 15. júlí — Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 343 28. nóvem- 

ber 1974, fyrir Vatnsveitu Grímseyjarhrepps ...... 647 
388 29. ágúst Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Hríseyjar- 

hrepps nr. 322 8. nóvember 1973 L..0...0 713 

Fasteignaskattur, sjá Skattamál, tollamál. 

Fasteignir. 

482 14. nóv.  Anglýsing um álag á fasteignamat .............2.... 972 
509 21. nóv.  Sambykkt um forkaupsrétt Siglufjarðarkaupstaðar á lóð- 

um og fasteignum, sem að sjó liggja í Siglufirði .... 1006—1007 

Félagsmál. 

4 13. jan. — Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 98 26. mars 1973, 
um breyting á reglugerð nr. 202 11. september 1970, 
um lánveitingar húsnæðismálastjórnar úr Byggingar- 
sjóði ríkisins ......00.0000.000 0. nn 2-3 

208 27. maí Reglugerð um launajöfnunarbætur ..........0.000.... 399—-404 

278 13. júní Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 98 26. mars 1973, 
um breyting á reglugerð nr. 202 11. september 1970, 
um lánveitingar húsnæðismálastjórnar úr Bygging- 
arsjóði ríkisins #„.........0220..000 0... nn 538



KKVINII 

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

  

287 26. maí — Gjaldskrá fyrir heimilisþjónustu á vegum Félagsmála- 
stofnunar Akureyrar .............0...000 00... 560 

290 1. apríl Reglugerð um heimilisþjónustu á Akureyri ............ 564—-565 
324 14. júlí — Reglugerð um heimilishjálp á Selfossi .............. 611—612 
381 14. júlí — Reglugerð um heimilisþjónustu á Húsavík .......... 618—619 
431 15. sept. Reglugerð um heimilishjálp í Eyrarbakkahreppi ...... 883—885 
505 18. nóv. Gjaldskrá fyrir heimilisþjónustu á vegum Selfosshrepps 1002—1003 
545 30. des. Reglugerð um breyting á reglugerð um skyldusparnað 

  

  

Mr. 2/1971  ...........0.... 1077— 1079 

Félög og firmn. 

560 Skrá um ný hlutafélög samkvæmt Lösbirtinsablaði 1975 1309— 1314 
561 Skrá um ný samvinnufélög (...........0.00.000. 0. 1314 
562 Skrá um firmatilkynninsar, sem. birtar hafa verið í Lög- 

birtingablaði 1975 ..........000000.0.. 0. 1314— 1332 

Fiskveiðar, sjá Sjávarútvegur. HR 

Fjallskil, sjá Landbúnaður. 

Fjarskipti. 
364 18. ágúst Gjaldskrá og reglur fyrir símaþjónustu .............. 685—-700 

Flugmál. 
49 20. febr. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 91 20. mars 1973, 

um fyrirtæki, sem starfa að loftflutningum ........ 73 

86 6. mars Anglýsing um niðurfellingu aðflutningsgjalda af ýms- 

um vörum Hl nota í flugvélum eða í beinum tengsl- 
um við þær ...........00%0 0000. 123— 127 

173 21. apríl  Gíaldskrá fyrir Keflavíkurflngvöll „0... 311—312 
253 23. maí — Reglur um óbvegðaflug og flug yfir sjó .............. 486 
314 19. júní Avglýsins um veitingu sérleyfis til áætlunarfluss .... 597 
334 16. júlí Auglýsins um breytingu á gjaldskrá fyrir Reykjavík- 

urflugvöll nr. 211 15. júní 1978 ..........0..0..... 623 
415 11. sept.  Auslýsins um setningu flugreglna .................. 826—864 
502 25. nóv.  Auslýsins um veitingu sérleyfis til áætlunarflugs ...... 999—-1000 
538 17. des. Anslýsing um veitingu leyfa til reglubundins áætlunar- 

flugs innanlands ............0000 0000. 1055—-1056 

Forkaupsréttur, sjá Kaupréttur, forkaupsréttur. 

Friðlýsing, sjá Náttúrurannsóknir, náttúruvernd, Veiði, friðun. Á J 

Friðun, sjá Veiði, friðun. 

Garðakaupstaður. 
25 21. jan. Auglýsing um breyting á gjaldskrá fyrir Vatnsveitu 

Garðahrepps .........0.....000 00 20



XKIK 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Gatnagerðargjöld, sjá Tekjustofnar sveitarfélaga. 

Gjaldeyrismál. 

414 22. ágúst Auglýsing um breyting á reglugerð nr. 370 17. desember 

1974, um innflutnings- og gjaldeyrisleyfi .......... 825 

447 14. okt. Reglugerð um ráðstöfun á 950 millj. króna úr gengis- 

munarsjóði 1975 til þess að létta stofnfjárkostnaðar- 

byrði eigenda fiskiskipa, sem orðið hafa fyrir gengis- 

tapi vegna erlendra og gengistryggðra skulda, sbr. 

b-lið 1. gr. laga nr. 6ð/1975 ......00000000 0000... 915—916 

454 14. okt. Reglugerð um ráðstöfun á 600 millj. króna úr gengis- 

munarsjóði 1974 til að greiða hluta gengistaps vegna 

erlendra skulda eigenda fiskiskipa, sbr. a-lið 9. gr. Í. 

nr. 106/1974 .......22000200 nes 924—925 

462 28. okt. Auglýsing um breyting á reglugerð nr. 370 17. desember 

1974, um innflutnings- og gjaldeyrisleyfi .......... 936 

491 94. nóv. Auglýsing um breytingu á reglum um innflutning með 

greiðslufresti ...........0.0000 0... 00... 985—986 

Grindavík. 

45 5. febr. Samþykkt um stjórn Grindavíkurkaupstaðar og fundar- 

sköp bæjarstjórnar .......00000000 000... 59—68 

87 15. febr. Auglýsing um umferð í Grindavík ..........00000... 127 

100 20. mars Samþykkt um hundahald í Grindavík .......00000.. 142—143 

153 24. febr. Gjaldskrá Rafveitu Grindavíkur ........00000000.... 289—-292 

181 25. apríl Hafnarreglugerð fyrir Grindavíkurhöfn # ............ 334—339 

182 25. apríl Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Grindavíkur ............ 339—843 

296 11. júní Gjaldskrá fyrir Rafveitu Grindavíkur ...........2.... 572—575 

Gullbringusýsla. 

15 8. jan. Reglugerð um hámarksfjölda leigubifreiða til vöruflutn- 

inga á félagssvæði Vörubilstjórafélags Suðurnesja . 11--12 

20 15. jan. Samþykkt um hundahald í Vatnsleysustrandarhreppi .. 15—16 

33 29. jan. Auglýsing um skipulag í Vatnsleysustrandarhreppi Í 

Gullbringusýslu .....0.000000000..n ene. 34 

40 31. jan. — Gjaldskrá fyrir Rafveitu Miðneshrepps ......000000.. 46—49 

í54 27. febr. Gjaldskrá Rafveitu Voga- og Vatnsleysustrandarhrepps  292—295 

185 20. mars Reglugerð um breyting á reglugerð fyrir Sandgerðis- 

höfn nr. 123 18. apríl 1978 .......00000. 00... 0... 354 

186 20. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Miðneshrepps .......2.... 305—3ó8 

226 12. maí — Gjaldskrá fyrir Rafveitu Keflavíkur og Rafveitu Gerða- 

hrepps ....00000 eeen 442—445 

230 20. maí Gjaldskrá fyrir Rafveitu Miðneshrepps ......0.2.0.... 453—456 

274 10. júní Auglýsing um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á 

byggingarsamþykkt fyrir Gerðahrepp Í Gullbringu- 

sýslu .....00000000 nn nan 535
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

303 2. júlí Viðauki við byggingarsamþykkt Vatnsleysustrandar- 
hrepps nr. 54/1967, sbr. auglýsingu nr. 23 14. febrúar 
1967 2... ö85—587 

sðð 14. júlí Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Vogakauptúns ............ 627 
232 15. júlí Reglugerð fyrir Vatnsveitu Vogakauptúns .......... 653—656 
389 29. ágúst Gjaldskrá fyrir Rafveitu Voga- og Vatnsleysustrandar- 

hrepps og Rafveitu Njarðvíkur ..........0.0.00....... 113—776 
409 8. sept. Samþykkt um hundahald í Bessastaðahreppi ........ 819—820 
498 21. okt. Hafnarreglugerð fyrir Vogahöfn í Gullbringusýslu ....  990—994 
499 21. okt. Gjaldskrá fyrir Vogahöfn í Gullbringusýslu .......... 995—998 
508 27. nóv. Samþykkt um hundahald í Gerðahreppi ........... 1005— 1006 

Hafnarfjörður. 
68 31. jan. — Gjaldskrá fyrir Rafveitu Hafnarfjarðar .............. 89—92 

Íi5 4. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Hafnar- 
fjörð nr. 51 26. mars 1971 ..........0.0.0000000 0. 181 

1i6 4. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Hafnarfjarðar ............ 181-—186 
174 il. apríl Gjaldskrá fyrir Rafveitu Hafnarfjarðar .............. 912—315 
401 9. sept. Gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar .................. 804—807 
446 9. okt. — Reglugerð um satnagerðargjöld í Hafnarfirði ........ 914-—--915 
306 18. nóv. Reglugerð um breytingu á reglugerð fyrir Vatnsveitu 

Hafnarfjarðar nr. 181 1. des. 1958 og nr. 47 28, febr. 
1972 2... 1003— 1004 

öU7 18. nóv. Reglugerð um holræsagjöld í Hafnarfirði ............ 1004—-1005 

Hafnir. 
107 á. mars Hafnarreglugerð fyrir Reykjavíkurhöfn ............ 157— 163 
108 4. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Reykjavíkur ............ 163—168 
109 20. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Vopna- 

fjarðarkauptún nr. 13 19. janúar 1973 ............ 168 
í10 20. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Vopnafjarðarhrepps ...... 168— 172 
111 4. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Ólafs- 

víkurkauptún nr. 47 19. febr. 1970 ................ 172 
112 4. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Ólafsvíkurhrepps ........ 173—176 
1i3 4. mars Reglugerð um breyting á hafnarreglugerð fyrir Hafnar- 

kauptún í Hornafirði, nr. 65 10. mars 1970 ........ 176— 177 
il4 4. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Hafnarkauptúns í Horna- 

firði  ......00..02..0...000 177— 181 
ll5 4. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Hafnar- 

Íjörð nr. öl 26. mars 1971 .........0.000000 0000. 181 
116 4. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Hafnarfjarðar ............ 181—186 
117 4. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Stykkis- 

hólm nr. 152 10. júní 1970 .........0.....0 0 186 
118 4. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Stykkishólms ............ 187—190 
119 4. mars Hafnarreglugerð fyrir Vestmannaeyjahöfn .......... 190—196 
120 4. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Vestmannaeyja .......... 197—200 
121 4. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Seyðis- 

fjarðarkaupstað nr. 181 12. sept. 1962 ............ 200—-201
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

122 4. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Seyðisfjarðar ............ 201--204 
123 7. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Tálkna- 

fjarðarhöfn nr. 43 19. febr. 1970 .....00000000000.. 205 
124 7. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Tálknafjarðarhrepps ...... 205—-209 
125 20. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Borgar- 

fjörð í Norður-Múlasýslu nr. 173 16. maí 1973 ...... 209 
126 20. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Borgarfjarðarhrepps ...... 209--213 
127 20. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Lands- 

höfn í Keflavík og Njarðvíkum nr. 52 26. mars 1971 213 
128 20. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Landshafnarinnar í Keflavík 

og Njarðvíkum ........0000000 00. nn nn 214—217 
129 20. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Lands- 

höfnina í Þorlákshöfn nr. 26 5. febr. 1970 .......... 217—2i8 

130 20. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Landshafnarinnar í Þorláks- 
höfn .......00 eeen 218—221 

131 7. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Dalvík 
nr. 157 17. júlí 1950 .......00000000 0000... 221—222 

132 7. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Dalvíkur ............2... 222—225 
133 4. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Flat- 

eyrarkauptún nr. 77 24. febr. 1947, sbr. reglugerð nr. 
203 28. sept. 1950, um breyting á þeirri reglugerð .. 226 

134 4. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Flateyrarkauptúns ........ 226—230 
135 4. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Grund- 

arfjörð nr. 66 3. apríl 1970 .......000000 0000... 230 
136 4. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Grundarfjarðar .......... 230—-234 
137 4. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Bolung- 

arvík nr. 284 18. október 1972 .......0000 00 234 
138 4. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Bolungarvíkur .......... 235—238 
139 20. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Breið- 

dalsvíkurhöfn nr. 14 9. janúar 1973 ...00000000... 238 
140 20. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Breiðdalsvíkurhafnar 239—242 
í46 4. mars Hafnarreglugerð fyrir Borgarnes ........0000000.00... 252—257 
147 4. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Borgarness .............. 258—261 
148 20. mars Hafnarreglugerð fyrir Eskifjarðarkaupstað .......... 261—-265 
149 20. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Eskifjarðarkaupstaðar 266—-269 
150 4. mars Hafnarreglugerð fyrir Ísafjarðarkaupstað ............ 269—-275 
151 4. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Ísafjarðarkaupstaðar ...... 275—279 
177 25. apríl Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Hrísey 

nr. 9 9. janúar 1978 2...0000000 000 326 
178 25. april Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Hríseyjar ................ 326—330 

179 25. apríl Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Siglu- 
fjarðarkaupstað nr. 111 10. ágúst 1956 ............ 330 

180 25. apríl Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Siglufjarðarkaupstaðar 330—334 
181 25. apríl  Hafnarreglugerð fyrir Grindavíkurhöfn #............ 3ð4—339 
182 25. apríl Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Grindavíkur „............. 339—343 
183 4. mars Hafnarreglugerð fyrir Húsavíkurkaupstað .......... 343—350 
184 20. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Húsavíkur .............. 350—354
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

185 20. mars Reglugerð um breytingu á reglugerð fyrir Sandgerðis- 
höfn nr. 123 13. apríl 1973 ..........000000000000.. 3ð4 

ið6 20. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Miðneshrepps ............ 3ð5—358 
187 20. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Höfn 

við Bakkafjörð ............0.2.0.00000000 0... 358—359 
188 20. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Bakkafjarðarhafnar, Skegsgja- 

staðahreppi, N-Múlasýslu ..........000000000000... 359—362 
189 7. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Gríms- 

ey nr. 120 14. september 1959, sbr. reglugerðir nr. 
148/1970 og 285/1972 ......0.000.00 00. 362—363 

190 7. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Grímseyjarhafnar ........ 363—366 
191 25. apríl  Hafnarreglugerð fyrir Hólmavíkurhöfn í Strandasýslu #366—-371 
192 25. apríl Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Hólmavíkurkauptúns „  $71—374 
193 25. apríl Reglugerð um breyting á hafnarreglugerð fyrir Hofsós- 

kauptún nr. 342 25. október 1974 ........0..000.... 375 
194 25. apríl Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Hofsóskauptúns .......... 975—378 
195 25. apríl Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð landshafnarinnar í Rifi á 

Snæfellsnesi ...............02...00...n ns 379—382 
196 25. apríl Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Reyð- 

arfjarðarkauptún nr. 277 20. október 1968 .......... 382—383 
197 25. apríl Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Reyðarfjarðarkauptúns ....  383—386 
198 4. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Akureyrar .............. 386—390 
256 30. maí Hafnarreglugerð fyrir Örlygshöfn við Patreksfjörð ..  491—495 
251 30. maí — Gjaldskrá fyrir Örlygshöfn við Patreksfjörð .......... 495—498 
258 25. apríl  Hafnarreglugerð fyrir Reykhólahöfn, Austur-Barða- 

sirandarsýslu ..............00.00000 0... 0 nn 499—504 
259 25. apríl Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Reykhólahafnar, Austur- 

Barðastrandarsýslu  .........0.002200 0000 504—507 
260 30. maí — Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir 

Hvammstanga í Vestur-Húnavatnssýslu nr. 811 11. 
október 1973 ........20.0000 nn 508 

261 30. maí Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Hvammstanga í Vestur-Húna- 
vatnssýslu ..............0..0.02000. 0000 508—ó1l1 

262 30. maí Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir 
Blönduós nr. 166 12. ágúst 1970 .................... 512 

263 30. maí Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Blönduóss .............. 512—515 
264 4. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Sauð- 

árkrók nr. 282 13. október 1972 ......0000000 0000... 516 
265 4 mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Sauðárkrókskaupstaðar ..  516-—519 
266 11. júní Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Akra- 

neshöfn nr. 24 4. febrúar 1963 ........0000000000.. 520 
267 11. júní Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Akraness ................ 520—523 
268 (11. júní — Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Höfða- 

kaupstað nr. 94 21. ágúst 1961, sbr. rg. nr. 119/1968, 
45/1970 og 122/1973 ........0000. 00. 524 

269 11. júní Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Skagastrandar .......... 524—527 
289 4. mars Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 135 4. mars 1975, 

sbr. reglugerð nr. 66 3. apríl 1970 ...........0....... 564
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405 29. ágúst Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Súðavík 

nr. 15 9. janúar 1978 ....cccc00esens0n. 000... 810 

406 29. ágúst Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Súðavíkur .........0002.0. 810—813 

4u7 29. ágúst Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Patrekshafnar ..... 2... 814—817 

411 29. ágúst Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Ölafs- 

fjarðarhöfn nr. 321 11. október 1974 ......000000.. 824 

412 29. ágúst Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Pait- 

rekshöfn nr. 10 9. janúar 1973 ....cccccec00..en.0... 824 

488 21. okt. Hafnarreglugerð fyrir Þórshöfn .....0.0000.00.00000.. 976—981 

489 21. okt. Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Þórshafnar .........0.0.. 981—984 

498 21. okt. Hafnarreglugerð fyrir Vogahöfn í Gullbringusýslu ... 990 —994 

499 21. okt. — Gjaldskrá fyrir Vogahöfn í Gullbringusýslu .......... 995—998 

Happdrætti. 

73 24. febr. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. ál 24. mars 

1956 um happdrætti Dvalarheimils aldraðra sjó- 

manna, sbr. reglugerð nr. 36 10. febrúar 1972 ...... 100— 101 

390 29. ágúst Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 178 9. nóvember 

1959 um vöruhappdrætti Sambands íslenskra berkla- 

sjúklinga, sbr. reglugerð nr. 291 26. september 1974 .. TIGA 

421 10. sept. Auglýsing um breyting á reglum nr. 164 1. júní 1973, um 

útdrátt vinninga í happdrættisláni ríkissjóðs 1978, 

skuldabréf B 2.....000000nesesssss ra 867 

426 10. sept. Auglýsing um breyting á reglum nr. 164 1. júní 1973, um 

útdrátt vinninga í happdrættisláni ríkissjóðs 1973, 

skuldabréf B ........00000eeeeen sess 874 

453 24. okt. Reglugerð um happdrættislán ríkissjóðs 1975, Skuldabréf 

G, vegna uppbyggingar þjóðvegakerfisins .......... 921—923 

550 81. des. — Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 178 9. nóvember 

1959, um vöruhappdrætti Sambands íslenskra berkla- 

sjúklinga ......000000000 00 rnnnneennn er. 1084 

Háskóli Íslands. 

221 9. maí Skipulagsskrá um samræmda stjórn ýmissa sjóða, sem 

eru tengdir Háskóla Íslands .........00000..0...... 421—A428 

318 25. júní Reglugerð um Guðfræðistofnun Háskóla Íslands ...... 601—604 

öð7 22. des. Reglugerð um Raunvísindastofnun Háskólans ........ 1052— 1055 

Heilbrigðismál. 

6 9. jan. Reglugerð um breyting á reglugerð um flokkun eitur- 
efna og hættulegra efna nr. 93 1. mars 1974 ........ 4 

16 28. jan. Auglýsing um útgáfu Lyfjaverðskrár Il .............. 12 
54 14. febr. Reglugerð um greiðslur sjúkratryggðra til samlagslækna 16— 7 
55 14. febr. Reglugerð um greiðslur sjúkratryggðra til sérfræðinga 77 
79 14. mars Reglugerð um breyting á reglugerð um nám og starfs- 

réttindi lyfjatækna nr. 183 4. júní 1973 ........2... 115—116 
93 24. mars Samþykkt um sorphreinsun í Hólmavíkurhreppi ...... 132—134 

e
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104 28. febr. Auglýsing um breytingu á verði lyfja samkv. Lyfja- 
verðskrá | frá 10. júlí 1973 .........0...00000..... 151 

168 10. apríl Samþykkt um sorphreinsun á Akranesi .............. 307—-309 
171 28. febr. Auglýsing um breytingu á verði lyfja samkvæmt Lyfja- 

verðskrá II, frá 1. febrúar 1975 „...........0.0..... 310 
204 6. maí Auglýsing um merkingu unninna kjötvara sem seldar 

eru Í smásölu ..........2..200000 0. sv 395—396 
207 23. maí Auglýsing um niðurfellingu tolla af ýmsum lyfjum .... 398 
224 16. mai Samþykkt um sorphreinsun í Súðavíkurhreppi ...... 430—432 
251 23. maí Auglýsing um breytingu á verði lyfja samkvæmt Lyfja- 

verðskrá Í frá 10. júlí 1973 .............0........ 485 
252 23. maí Auglýsing um breytingu á verði lyfja samkvæmt Lyfja- 

verðskrá 11, frá 1. febrúar 1975 ................. 485 
285 26. júní Reglugerð um breyting á reglugerð um greiðslur al- 

mannatrygginga á lyfjakostnaði nr. 107 30. maí 1974, 
sbr. reglugerð nr. 266 1. október 1974 um breyting á 
þeirri reglugerð „..............0..0000.0 00. 558—559 

413 12. sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð um skráningu sér- 
lyfja nr. 48 20. maí 1964 ........000000000 000. 825 

416 15. sept. Reglugerð um breyting á reglugerð um greiðslu al- 
mannatrygginga á lyfjakostnaði .................. 865 

417 3. júní Auglýsing um sérlyf ............0..0 00. 865 
419 22. ágúst Reglugerð um greiðslur almannatrygginga á lyfjakostn- 

AðI 20... 866 
422 22. sept. Reglugerð um eftirlitsgjald vegna lyfjaeftirlits fyrir árið 

1975 200... 867—869 
441 6. okt. Reglugerð um breytingu á reglugerð um gerð lyfseðla og 

afgreiðslu lyfja nr. 338 20. nóvember 1973 „....... 905—906 
455 14. okt Reglugerð um eftirlit með framkvæmd ákvæða laga um 

eiturefni og hættuleg efni nr. 85/1975 .............. 925—930 
484 11. nóv. Auglýsing um breytingu á lyfjaverði ................ 973 
542 18. des. Reglugerð fyrir Sjúkraliðaskóla Íslands .............. 1060—1063 

Heimilishjálp, sjá Félagsmál. 

Hi.aveitur, jarðhiti. 

48 28. febr. Auglýsing um hækkun gjaldskrár .................... 73 
91 28. febr. Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Reykjavíkur .............. 129— 131 
98 24. mars Reglugerð um Hitaveitu Mosfellshrepps ............ 139— 141 

169 23. apríl Samþykkt um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Laugar- 
áss í Biskupstungum nr. 359 26. nóvember 1974 309 

21í ið maí Gjaldskrá um breytingu á gjaldskrá fyrir Hitaveitu 
Hveragerðis nr. 306 9. október 1974 ............. 406 

233 13. mai Gjaldskrá Hitaveitu Selfoss .........0.0....00....... 460 
234 13. maí Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Hitaveitu 

Húsavíkur nr. 285 18. desember 1970, með síðari 

breytingum ............02..000.00 ner 461 
235 15. maí Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Reykjahlíðar, Skútustaða- 

hreppi .......0.000200 0 461—463
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236 16. maí Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Hitaveitu 
Seltjarnarness nr. 313 11. október 1974 ............ 463 

237 22. maí Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Hvamms- 
tanga nr. 387 27. desember 1978 ....000000. 0000... 463—464 

238 27. maí Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Hriseyj- 
arhrepps nr. 322 8. nóvember 1973 ...00.0.00.0..... 464 

520 10. júlí Gjaldskrá Hitaveitu Flúða og nágrennis ............ 605--607 
267 5. ágúst Reglugerð fyrir Hitaveitu Ólafsfjarðar .............. 705—707 
368 5. ásúst Gjaldskrá Hitaveitu Ólafsfjarðar  ......00.0000000.. 707—708 
371 1. ágúst Auglýsing um breyting á gjaldskrá Hitaveitu Dalvíkur 

nr. 284 11. desember 1970 með síðari breytingum .. 712 
314 1. ágúst Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Sauðár- 

króks nr. 113 3. apríl 1973 með síðari breytingum .. 715 
387 29. ágúst Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Hitaveitu 

Hveragerðis nr. 306 9. október 1974 ......00000000.. 712—113 
388 29. ágúst Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Hríseyjar- 

hrepps nr. 322 8. nóvember 1973 ...c.000000.00 0... 713 
436 23. sept. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Hitaveitu 

Seltjarnarness nr. 313 11. október 1974 ............ 901 
437 23. sept. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Laugar- 

áss í Biskupstungum nr. 359 26. nóvember 1974, með 
síðari breytingum .........0.02.00 000. nn. 902 

479 29. okt. Reglugerð fyrir Fjarhitun Vestmannaeyja ............ 960—-969 
480 29. okt. — Gjaldskrá fyrir Fjarhitun Vestmannaeyja ............ 969—971 

Holræsi, sjá Vatnamál. 

Hreindýraveiðar, sjá Veiði, friðun. 

Hundar. 

20 15. jan. Samþykkt um hundahald í Vatnsleysustrandarhreppi .. 15--16 
35 22. jan Samþykkt um hundahald í Hofsóshreppi .............. 36—37 
66 9. apríl Samþykkt um hundahald í Hvammstangahreppi ...... 87—88 
72 25. febr. Samþykkt um hundahald í Tálknafjarðarhreppi ...... 99—100 
76 4. mars Samþykkt um hundahald í Hellukauptúni ............ 103—104 
89 7. mars Samþykkt um hundahald á Akureyri ................ 128—129 
92 24. mars Samþykkt um hundahald á Seltjarnarnesi .......... 131—132 
99 27. febr. Samþykkt um hundahald í Mosfellshreppi .......... 141— 142 

100 20. mars Samþykkt um hundahald í Grindavík ................ 142—143 
142 9. april Samþykkt um hundahald í Egilsstaðahreppi .......... 246—-247 
223 19. maí Samþykkt um hundahald í Ölfushreppi .............. 429—430 
242 12. maí Samþykkt um hundahald í Vestmannaeyjum ........ 467 
244 24. maí — Samþykkt um hundahald í Húsavíkurkaupstað ...... 470--471 
213 18. júní Samþykkt um hundahald í Þórshafnarhreppi ........ 596—-597 
370 28. júlí Samþykkt um takmörkun hundahalds í Ísafjarðarkaup- 

stað .......0..00 sess 711 

409 8. sept. Samþykkt um hundahald í Bessastaðahreppi ........ 819—820 

429 15. sept. Samþykkt um hundahald í Keflavík ................ 880—881
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466 21. okt. Samþykkt um hundahald í Kópavogi .......000000... 943—944 
508 27. nóv. Samþykkt um hundahald í Gerðahreppi .............. 1005—1006 
öl0 2. des. Samþykkt um hundahald í Hveragerði .............. 1007— 1008 
öfl 16. des. — Samþykkt um hundahald í Stokkseyrarhreppi ........ 1059—1060 

Húnavatnssýsla. 

34 30. jan. — Samþykkt Veiðifélagsins Orra, sem er veiðifélag um 
vatnasvæði Laxár á Ásum, Laxárvatns, Fremri-Laxár, 
Svínavatns, Svínadalsár og Sléttár ..........0...2... 94—-36 

66 9. april Samþykkt um hundahald í Hvammstangahreppi ...... 87—88 
237 22. maí — Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Hvamms- 

tanga nr. 387 27. desember 1973 ........00.000.... 463—464 
260 30. maí Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir 

Hvammstanga í Vestur-Húnavatnssýslu nr. 311 11. 
október 1973 .....000000eensss sr 508 

261 30. maí — Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Hvammstanga í Vestur-Húna- 
vatnssýslu .......02.000000.0.0 ss sns es 508—öl1 

262 30. maí Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir 

Blönduós nr. 166 12. ágúst 1970 .........000.000... 512 
263 30. maí — Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Blönduóss ...........00... 512—515 
268 11. júní Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Höfða- 

kaupstað nr. 94 21. ágúst 1961, sbr. rg. nr. 119/1968, 
45/1970 og 122/1973 .....c.00000r00n0 rr 524 

269 11. júní Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Skagastrandar ............ ö24—527 
304 3. júlí Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 181 3. septem- 

ber 1971, um hámarksfjölda leigubifreiða til vöruflutn- 
inga í Austur-Húnavatnssýslu ..........000.0000... 587 

312 18. júní Auglýsing um staðfestingu á skipulagsuppdrætti fyrir 
Skagaströnd í Höfðahreppi ......0000000.0....... 596 

392 4. sept.  Fjallskilareglugerð fyrir V-Húnavatnssýslu .......... 1IS—181 

Húsavík. 

41 31. jan. — Gjaldskrá fyrir Rafveitu Húsavíkur ................ 49—51 
183 4. mars Hafnarreglugerð fyrir Húsavíkurkaupstað ............ 343—350 
184 20. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Húsavíkur ................ 950 —354 
234 13. maí Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Hitaveitu 

Húsavíkur nr. 285 18. desember 1970, með síðari 
breytingum .........0..202 0000... 461 

244 24. maí — Samþykkt um hundahald í Húsavíkurkaupstað ...... 470—471 
9381 14. júlí Reglugerð um. heimilisþjónustu á Húsavík ............ 618—619 
391 29. ágúst Samþykkt um breytingu á lögreglusamþykkt fyrir Húsa- 

vikurkaupstað nr. 33 27. janúar 1972 .............. 771 
410 56. sept. Reglugerð um gatnagerðargjöld í Húsavíkurkaupstað ..  820—-823 

Húsnæðismál. 

4 13. jan. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 98 26. mars 1973, 
um breyting á reglugerð nr. 202 11. september 1970, 
um lánveitingar húsnæðismálastjórnar úr Byggingar- 
sjóði ríkisins ............0220000 0000... 2—3
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545 

246 

284 
346 
414 

462 

491 

546 

13. júní 

30. des. 

6. maí 

10. júlí 

1. okt. 

15. febr. 

7. apríl 

6. mars 

Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 98 26. mars 1973, 
um breyting á reglugerð nr. 202 11. september 1970, 
um lánveitingar húsnæðismálastjórnar úr Byggingar- 
sjóði ríkisins ............0.000 0. n nn 

Reglugerð um breyting á reglugerð um skyldusparnað 
mr. 9/1971  ........0.0 0000 

Tðnaðarbanki Íslands, sjá Bankamál. 

Iðnaðarmál. 

Auglýsins um merkingu unninna kjötvara sem seldar 
eru Í smásöln .............0020200 00 

Auglýsing um viðbót við auglýsingu nr. 349 7. nóvem- 
ber 1974, um lækkun gjalda af hráefnum og hjálpar- 
efnum í iðnaðarvörur ..........0.000 0000... 

Reglugerð um iðnfræðslu .........0.0000 000. 

Innflutningsmál. 

Reslngerð um innflutningsgjald af bifreiðum og Þbif- 
hjólum #............000 0. 

Reolnserð um innflutningsgjald af bifreiðum og Þif- 
hjólum ............20. 000 

Auslýsing um niðurfellingu aðflutningssjalda af ýms- 
um vörum til nota í flugvélum eða í beinum tengsl- 
um við þær ..........0.0000 00... 

Reglur um sérstaka skráningu Þifreiða til notkunar um 
stundarsakir hér á landi .............0000000 0000... 

Reglur um endurgreiðslu innflntningsgialda af bensíni 
Reglnserð um sérstakt tímabundið vörugiald .......... 

Anslýsing um brevtins á reglugerð nr. 370 17. desember 

1974. um innflutnings- og gjaldeyrislevfi .......... 

Auglýeing um breyting á regluserð nr. 370 17. desember 

1974, um innflutnings- og sjaldeyrisleyfi -.......... 

Auglýsing um breytingu á reglum um innflutning með 

greiðslufresti ..............0.200 0000 

Reglugerð um breytingu á reglugerð um sérstakt tíma- 

bundið vörugjald nr. 346/1975 .......00 

Ísafjarðarkaupstaður. 

Gialdskrá fyrir Vatnsveitu Ísafjarðar ................ 
Gialdskrá fyrir gatnaserðarsjald A í Ísafiarðarkaupstað 
Reslugerð um gatnaserðarsjald A í Ísafjarðarkaupstað 

Hafnarregluserð fyrir Ísafjarðarkaupstað ............ 

Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Ísafjarðarkaumstaðar ...... 

Reglngerð um breyting á reglugerð nr. 372 30. nóvember 
1973, um holræsi fyrir Ísafjarðarkaupstað ........ 

Gialdskrá fyrir Rafveitu Ísafjarðar ................ 

Regluserð um stjórn bæjarmála Ísafjarðarkaupstaðar .. 

538 

1077—-1079 

395—-396 

581 
1110—-1136 

13 

84. 

123— 197 

474—-476 
557—-558 
639—645 

8925 

936 

  995—986 

1080 

27—-28 
118--119 
119—-120 
269 —275 
275—279 

694 
635—638 
664—-674 
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370 28. júlí — Samþykkt um takmörkun hundahalds í Ísafjarðarkaup- 
stað ......0.200200000 rr 711 

403 29. ágúst Reglugerð um breytingu á reglugerð um þjóðvegi í kaup- 
stöðum og kauptúnum, nr. 410 27. desember 1973 .... 808 

452 23. sept. Auglýsing um afgreiðslutíma Ísafjarðar Apóteks 920 

Ísafjarðarsýslur. 
133 4. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Flat- 

eyrarkauptún nr. 77 24. febr. 1947, sbr. reglugerð nr. 
203 28. sept. 1950, um breytingu á þeirri reglugerð .. 226 

134 4. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Flateyrarkauptúns ........ 226—230 
224 16. maí — Samþykkt um sorphreinsun í Súðavíkurhreppi ...... 430—-432 
342 16. júlí — Reglugerð um gatnagerðargjöld í Suðureyrarhreppi ..  629—-630 
353 16. júlí — Reglugerð fyrir Vatnsveitu Súðavíkur .............. 657-—-659 
34 16. júlí — Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Súðavíkur ............. 659—-660 
g55 (16. júlí — Reglugerð um holræsi og holræsagjöld í Súðavíkurhreppi #660—-661 
405 29. ágúst Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Súðavík 

nr. 15 9. janúar 1973 ...........0.0 0000. 810 
406 29. ágúst Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Súðavíkur .............. 810—-813 
438 23. sept. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Snæfjalla og Rafveitu Reykjar- 

fjarðarhrepps .............0. 00... 902—904 

Íþróttamál. 
240 23. maí Auglýsing um gjaldskrá fyrir sundstaðina í Reykjavík 465 

Jarðhiti, sjá Hitaveitur, jarðhiti. 

Kaupréttur, forkaupsréttur. 

509 21. nóv. Samþykkt um forkaupsrétt Siglufjarðarkaupstaðar á lóð- 
um og fasteignum, sem að sjó liggja í Siglufirði 1006— 1007 

Keflavík. 

15 8. jan. — Reglugerð um hámarksfjölda leigubifreiða til vöruflutn- 
inga á félagssvæði Vörubílstjórafélags Suðurnesja .. 11—-12 

21 17. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð fyrir Vatnsveitu 

Keflavíkur nr. 16 frá 22. janúar 1971 ............ 16 
58 7. febr. Auglýsing um skiptingu Keflavíkurprestakalls og 

stofnun sérstaks prestakalls í Njarðvíkum ........ 78 
128 20. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Landshafnarinnar í Keflavík 

og Njarðvíkum ..............0..0 000. 00 214—217 
226 12. maí — Gjaldskrá fyrir Rafveitu Keflavíkur og Rafveitu Gerða- 

hrepps .........0000 0000 442—-445 
322 11. júlí Reglugerð um breytingu á reglugerð um holræsi og hol- 

ræsagjöld í Keflavík nr. 206 frá 31. des. 1958 og breyt- 
ingu á þeirri reglugerð nr. 17 frá 22. janúar 1971 ..  609—610 

429 15. sept. Samþykkt um hundahald í Keflavík ................ 880—881
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Keflavíkurflugvöllur. 

173 21. apríl Gjaldskrá fyrir Keflavíkurflugvöll .................. 311—312 

Kennarar, sjá Menntamál. 

Kirkjumál. 

ö7 21. febr. Auglýsing um breytingu á auglýsingu nr. 154 1963, um 
skiptingu  Reykjavíkurprófastsdæmis í sóknir og 
prestaköll, sbr. stjórnarráðsbréf nr. 189/1967, augl. 

nr. 71/1968, augl. nr. 143/1971, augl. nr. 74/1972 og 
stjórnarráðsbréf nr. 234/1973, um breytingar á þeirri 
skiptingu ..........00...2 000... 78 

58 7. febr. Auglýsing um skiptingu Keflavíkurprestakalls og 
stofnun sérstaks prestakalls í Njarðvíkum ....... 78 

Kjósarsýsla. 

97 24. mars Gjaldskrá Hitaveitu Mosfellshrepps ......0....0...... 137— 139 
98 24. mars Reglugerð um Hitaveitu Mosfellshrepps ............ 139—141 
99 27. febr. Samþykkt um hundahald í Mosfellshreppi ............ 141— 142 

494 30. okt. Auglýsing um staðfestingu á skipulagsuppdrætti af 
íbúðarhverfi í landi Grundar við Bergvík á Kjalarnesi 988 

495 3. nóv. Auglýsing um skipulag í Kjósarhreppi í Kjósarsýslu .. 988 

Kópavogur. 

170 25. april Auglýsing um umferð í Kópavogi ..........00.00... 310 
199 30. apríl Auglýsing um afgreiðslutíma verslana í Kópavogi 390—392 
424 11. sept. Auglýsing um umferð í Kópavogi ...........00..0.... 873 
466 21. okt. — Samþykkt um hundahald í Kópavogi .............. 943—944. 

Lagabirting. 

277 18. júní  Anuslýsing um gjald fyrir tilkynningar o. fl, sem birtist 
í Lögbirtingablaðinu .............0.0.00. 00. 0... nn 537 

Landbúnaður. 

209 27. maí Reglugerð um ákvörðun og innheimtu sérstaks verð- 
álags á búvöru ..........0.00002 0000 n 404—405 

229 27. maí Fjallskilasamþykkt fyrir Norður-Múlasýslu og Seyðis- 
fjarðarkaupstað ...........00000000 00 447A53 

248 14. maí Reglugerð um Stofnverndarsjóð íslenska hestakynsins  480—481 
276 5. júní Reglugerð um landgræðslustörf skólafólks ............ 536— 537 
310 16. júni Reglugerð um búfjárhald í Hveragerði .............. 595 
376 18. ágúst Reglugerð fyrir Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, um 

fjallskil o.fl. ........02000 2200 716— 725 
377 29. ágúst Fjallskilaregluserð fyrir Mýrasýslu #................ 125—139 
380 2. sept.  Fjallskilareglugerð fyrir hreppana milli Þjórsár og 

Hvítár (Ölfusár) og þær jarðir í Biskupstungna- 
hreppi, er liggja sunnan Hvítár í Árnessýslu ...... 141— 160
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

392 4. sept.  Fjallskilareglugerð fyrir V-Húnavatnssýslu ........ 778— 787 
400 12. sept. Fjallskilareglugerð fyrir Dalasýslu ................ 798—803 
448 2. okt. — Reglugerð um landsræðslustörf skólafðlks .......... 916— 917 
515 10. des. — Reglugerð um sjóðfélaga Lífeyrissjóðs bænda og iðgjöld 

til sjóðsins .................0 00. 1012— 1015 
516 10. des. Reglugerð um eftirlaun samkvæmt II. kafla laga nr. 101 

1970, um Lifeyrissjóð bænda .................... 1015—1018 
540 16. des. — Regluserð um breyting á reglugerð nr. 269/1973, um 

mjólk og mjólkurvörur .........0.0000 0. 1057— 1059 

Landhelgismál. 

12 28. jan Reglugerð um sérstakt línu- og netasvæði út af Snæ- 
fellsnesi .................00 0... 8 

14 28. jan. Reglugerð um skiptingu veiðisvæða eftir veiðarfærum 9---11 
19 14. febr. Peglugerð um bann við loðnuveiðum árið 1975 ........ 14 
50 25. febr. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 398 31. desember 

1974, um möskvastærðir botnvörpu og flotvörpu og 
um lágmarksstærðir fisktegunda .................. 74 

59 21. mars Reslugerð um sérstakt línu- og netaveiðisvæði í Faxa- 
flóa ........00...20 00 79 

64 10. apríl Reslnserð um takmörkun á síldveiðum íslenskra skipa 

í Norðursjó, Skagerak og á svæði VI (a) vestan 
Skotlands ............0... 02... s 85 

161 21. apríl Reglugerð um takmörkun á loðnuveiðum íslenskra skipa 

í Norðvestur-Atlantshafi ............0...00.0.0. 0... 302 
200 12. mai Reglugerð um takmarkaða heimild til hringnótaveiða 393 
210 27. maí Reglngerð um bann við veiðum með botn- og flotvörpu 

umhverfis Kolbeinsey ..........0.00000 00... 405 
299 15. júlí — Regluserð um fiskveiðilandhelgi Íslands ............ 577—580 
300 10. júlí Auglýsing um takmörkun botnvörpu- og flotvörpu- 

veiða við suðurströnd Íslands .................... 590—-581 
381 5. sept. Reglugerð um Þrevtingu á reglugerð nr. 298 19. ágúst 

1974, um bann við veiði smásíldar ................ 761 
456 17. okt. Reglugerð um sérstakt línu- og netaveiðisvæði út af Faxa- 

flóða  .........2..000 000 930—931 
481 8. nóv. Reglugerð um breyting á regluserð nr. 381 5. september 

1975 um Þreyting á reglugerð nr. 223 19. ágúst 1974, 

um bann við veiði smásíldar .............0...... 972 
487 14. nóv Reglugerð um bann við síldveiðum íslenskra skipa í 

Norðursjó, Skagerak og á svæði VI (a) vestan Skot- 
lands ..........0.02000 000 975 

490 21. nóv Reglugerð um bann við veiði síldar ................ 985 
536 17. des. Reglugerð um breyting á regluserð nr. 393 31. desember 

1974 um möskvastærðir botnvörpu og flotvörpu og um 
lásmarksstærðir fisktegunda -...................... 1051 

547 29. des Reglugerð um skiptingu veiðisvæða eftir veiðarfærum 
fyrir Suðvestur- og Vesturlandi „.,................ 1081-- 1082
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Landssíminn, sjá Fjarskipti. 

Launamál. 

62 17. mars Reglugerð um orlof kennara og skólastjóra samkvæmt 
lögum nr. 63/1974, um grunnskóla ...........0..... 8S1--83 

208 27. maí Reglugerð um launajöfnunarbætur .................. 399—404 
209 27. maí Reglugerð um ákvörðun og innheimtu sérstaks verð- 

álags á búvöru .........002.0000 00. s denn 404—-405 

231 12. júní Auglýsing um dómsorð Kjaradóms, uppkveðnum 4. 
júní 1975 í málinu nr. 1/1975: Bandalag starfsmanna 
ríkis og bæja gegn fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs #457—458 

232 12. júní Auglýsing um dómsorð Kjaradóms, uppkveðnum 4. 
júni 1975 í málinu nr. 2/1976: Bandalag háskólamanna 
gegn fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs ............ 458—459 

302 1. júlí Reglugerð um greiðslu á launum úr ríkissjóði við gjald- 
þrot .........0.00 0000 582—584 

425 22. sept. Reglur um viðbótarritlaun  ........00.000000 0000... 873—874 

515 10. des. Reglugerð um sjóðfélaga Lífeyrissjóðs bænda og iðgjöld 
til sjóðsins ...........00..0000 00 nn 1012—-1015 

516 10. des Reglugerð um eftirlaun samkvæmt TI. kafla laga nr. 101 
1970, um Lífeyrissjóð bænda .......000000 0000... 1015—1018 

539 19. des Reglugerð um iðgjöld atvinnurekenda til lífeyrisdeildar 
almannatrygginga árið 1976 .........000000000.00.. 1056 

545 30. des. Reglugerð um breyting á reglugerð um skyldusparnað 
nr. 9/1971  ........0..00 0000 1077—-1079 

Leigubifreiðar, sjá Ökutæki. 

Lífeyrissjóðir, sjá Launamál. 

Loftferðir, sjá Flugmál. 

Lyf. 

16 28. jan. Auglýsing um útgáfu Lyfjaverðskrár IN .............. 12 
79 14. mars Reglugerð um breyting á reglugerð um nám og starfs- 

réttindi lyfjatækna nr. 183 4. júní 1973 ............ 115—116 

104 28. febr. Auglýsing um breytingu á verði lyfja samkv. Lyfja- 

verðskrá T frá 10. júlí 1973 .......020200 000... 151 

171 28. febr. Auglýsing um breytingu á verði lyfja samkvæmt Lyfja- 
verðskrá IT, frá 1. febrúar 1975 ..............0... 310 

207 23. maí Auglýsing um niðurfellingu tolla af ýmsum lyfjum .... 398 

251 23. maí Auglýsing um breytingu á verði lyfja samkvæmt Lyfja- 

verðskrá | frá 10. júlí 1973 .......00000. 000... 485 

252 23. maí Auglýsing um breytingu á verði lyfja samkvæmt Lyfja- 

verðskrá It, frá 1. febrúar 1975 ........0......... 485 

285 26. júní Reglugerð um breyting á reglugerð um greiðslur al- 
mannatrygginga á lyfjakostnaði nr. 107 30. mai 1974, 
sbr. reglugerð nr. 266 1. október 1974 um breyting á 
þeirri reglugerð ..........0.0....00 00... 558—559 

f
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öl5 20. júní Auglýsing um afgreiðslutíma Borgarness Apóteks 598 
326 2. júlí Auglýsing um greiðslur almannatrygginga á lyfjakostn- 

AÐI 2... 612— 613 
413 12. sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð um skráningu sér- 

lyfja nr. 48 20. maí 1964 .......00000. 825 
416 (15. sept. Reglugerð um breyting á reglugerð um greiðslu al- 

mannafrygginga á lyfjakostnaði .................... 865 
417 3. júní Auglýsing um SÉFlYf  ........... 865 
419 22. ágúst Reglugerð um greiðslur almannatrygginga á lyfjakostn- 

AÐI 2... 866 
422 22. sept. Reglugerð um eftirlitsgjald vegna lyfjaeftirlits fyrir árið 

1975 La 867—869 
435 29. sept. Auglýsing um afgreiðslutíma Dalvíkur Apóteks ...... 885 
441 6. okt. — Reglugerð um breyting á reglugerð um gerð lyfseðla og 

afgreiðslu lyfja nr. 338 20. nóvember 1973 „......... 905—-906 
452 23. sept. Auglýsing um afgreiðslutíma Ísafjarðarapóteks 920 
484 11. nóv. Auglýsing um breytingu á lyfjaverði ..........000.... 973 

Læknar, sjá Heilbrigðismál. 

Lögreglumálefni. 
205 2. maí Samþykkt um breytingu á lögreglusamþykkt fyrir Aust- 

ur-Skaftafellssýslu, nr. 76 17. mars 1969 ......... 396 
991 29. ágúst Samþykkt um breytingu á lögreglusamþykkt fyrir Húsa- 

víkurkaupstað, nr. 33 27. janúar 1972 .............. 771 
468 22. okt. — Samþykkt um breytingu á lögreglusamþykkt fyrir 

Reykjavík, nr. 2 7. janúar 1930 .................. 946—-947 
öá3 (18. des. Lögreglusamþykkt fyrir Bolungarvíkurkaupstað ...... 1063—-1076 

Matvælaeftirlit. 
204 6. maí — Auglýsing um merkingu unninna kjötvara sem seldar 

eru Í smásölu ..................0 0... 395—396 
540 (16. des. — Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 269/1973, um 

mjólk og mjólkurvörur „...........0.00. 0. 1057—1059 

Menntamál. 
61 7. mars Reglur um skipun og störf prófdómara við skóla gagn- 

fræðastigsins ..........0....0.0... 00. 80—81 
62 17. mars Reglugerð um orlof kennara og skólastjóra samkvæmt 

lögum nr. 63/1974, um grunnskóla ................ 81—83 
19 14. mars Reglugerð um breyting á reglugerð um nám og starfs- 

réttindi lyfjatækna nr. 183 4. júní 1973 .......... 115—116 
143 25. apríl Auglýsing um skiptingu kennslustunda milli námsgreina 

í 1—9. bekk skólaárið 1975—1976 ................ 241—248 
213 28. maí — Reglugerð um rekstrarkostnað grunnskóla .......... 407 417 
214 11. maí Reglugerð um greiðslu fæðiskostnaðar samkvæmt 9. gr. 

laga nr. 55/1974, um skólakerfi .................. 418 
276 5. júní Reglugerð um landgræðslustörf skólafólks .......... 536 537
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318 25. júní Reglugerð um Guðfræðistofnun Háskóla Íslands ...... 601—-604 

229 9. maí — Reglugerð um breyting á reglugerð um framhaldsdeildir 
sagnfræðaskóla nr. 99/1970 ......22000000 00... 614—615 

332 3. júlí Reglugerð um umferðarfræðslu Í skólum #.......... 619—621 
333 11. júlí Reglugerð um framkvæmd samræmdra prófa í grunn- 

skóla .........00.000 enn 621—622 
425 22. sept. Reglur um viðbótarritlaun  .........00000000.0...0.. 873—874 

448 2. okt. — Reglugerð um landgræðslustörf skólafólks .......... 916--917 

512 6. des. Reglugerð um skólareglur o. fl. í grunnskóla ........ 1009— 1010 

514 6. des. Reglugerð um kennarafulltrúa í fræðsluráðum o. fl. .... 1011—1012 
5937 22. des. — Reglugerð um Raunvísindastofnun Háskólans ........ 1052— 1055 

542 18. des. Reglugerð um Sjúkraliðaskóla Íslands .............. 1060—1063 

554 1. okt. Reglugerð um iðnfræðslu ..........0000. 0000... 1110—1136 

Mjólkurvörur, sjá Landbúnaður. 

Mýra- og Borgarfjarðarsýsla. 

101 7. mars Samþykkt Veiðifélags Borgarfjarðar (.........000.... 143— 144 

146 4. mars Hafnarreglugerð fyrir Borgarnes .......00000000000.. 252—-257 

147 4. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Borgarness ...........02... 258—261 

305 4. júlí — Auglýsing um breytingu á viðauka við byggingarsam- 
Þykkt Skorradalshrepps nr. 238/1971  .....0.02... 588 

311 18. júní Auglýsing um staðfestingu á skipulagsuppdrætti á fyrir- 
huguðu hafnar- og iðnaðarsvæði í landi Klafastaða 

í Skilmannahreppi  ......0.000000 00. 595—596 
315 20. júní Auglýsing um afgreiðslutíma Borgarness Apóteks 598 

340 15. júlí — Reglugerð um breyting á reglugerð fyrir Vatnsveitu 
Borgarness nr. 91 26. maí 1971 ......0000000000.0.. 628 

341 15. júlí Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Borgarness .......0.00... 628—629 
377 29. ágúst Fjallskilaregluserð fyrir Mýrasýslu ...........0.0.00... 725— 739 
382 8. ágúst Gjaldskrá fyrir Rafveitu Borgarness #.............. 762—766 
420 26. ágúst Auglýsing um umferð í Borgarneskauptúni .......... 866 
4429 2. okt. — Auglýsing um skipulag í Andakílshreppi í Borgarfjarðar- 

sýslu .......2.000000 00 ene 906 
475 21. okt. —Arðskrá fyrir Veiðifélag Reykjadalsár .............. 952—953 

Mælitæki. 

283 26. júní Reglugerð um Ökumæla ........0000% 0000. 550—557 

Náttúrurannsóknir, náttúruvernd. 

65 2. april Reglugerð um náttúruverndarþing -..............0... 86—87 
94 27. febr. Auglýsing um friðland á Hornströndum -............ 134— 135 
96 25. mars Auglýsing um friðland í Vatnsfirði ................ 136—137 

103 2. apríl Auglýsing um náttúruvætti í Surtarbrandsgili ........ 150— 151 
105 2. apríl Auglýsing um friðlýsingu gervigíga í Álftaveri ...... 151— 152 
215 25. apríl Auglýsing um náttúruvætti í Jakagigum ............ 419—420 
216 25. apríl Auglýsing um náttúruvætti í Grábrókargigum ........ 420—421 
217 25. apríl Auglýsing um náttúruvætti á Hveravöllum á Kili ...... 422—423
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966 27. febr. Auglýsing um friðland á Hornströndum .............. 703—704 
395 1. sept. Auglýsing um friðland í Flatey 22... 791-—-792 
öl7 4. des. Auglýsing um breytingu á reglum um fólkvang í Blá- 

fjöllum ..............0 00. 1018 
518 1. des. Auglýsing um friðlýsingu Teigahorns við Berufjörð, 

Suður-Múlasýslu  ..............0 0 1018— 1019 
519 1. des. Auglýsing um friðlýsingu á Háöldu, Austur-Skaftafells- 

SÝSI .............0. 000 1020—-1021 
920 1. des. — Auslýsing um fólkvang á Reykjanesi .............. 1021—-1022 
521 I. des. Auglýsing um fólkvang í Hrútey í Blöndu, Austur-Húna- 

vatnssýsln ...............0. 0 1022—-1023 
522 1. des.  Auslýsingum friðlýsingu Kattarauga við Kornsá í Vatns- 

dal, Austur-Húnavatnssýslu „.....000. 1024-—-1025 
523 1. des. Auglýsing um friðlýsingu Dímu í Lóni, Austur-Skafta- 

fellssýslu ...........0....0 1025— 1026 
524 1. des. Auglýsing um friðlýsingu Kringilsárrana, Norður-Múla- 

SÝSIN ..........0.. 0 1026-—1027 
525 1. des. Auglýsing um friðlýsingu silfurbergsnámn að Helgustöð- 

um, Suður-Múlasýslu .........0.000.00. 1028—1029 

Neskaupstaður. 
106 17. apríl Reglugerð um Norðfjarðardeild Viðlagasjóðs ........ 153—-156 
321 8. júlí Reglugerð um gatnagerðarsjöld í Neskaupstað ...... 607—-609 

Njarðvíkurkaupstaður. 
47 14. febr. Besluserð fyrir vatnsveitu í Njarðvík .............. 70—-72 
58 7. febr.  Auslýsing um skiptingu Keflavíkurprestakalls og 

stofnun sérstaks prestakalls í Njarðvíkum ........ 78 
69 14. febr. Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Njarðvíkurhrepps ........ 93 

128 20. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Landshafnarinnar í Keflavík 
og Njarðvíkum ...........000000 00 se. 214—217 

356 17. júlí Reglugerð um holræsasjöld í Njarðvíkurhreppi ........ 661—-662 
389 29. ágúst Gjaldskrá fyrir Rafveitu Voga- og Vatnsleysustrandar- 

hrepps og Rafveitu Njarðvíkur  .................. 713— 176 

Norður-Múlasýsla. 
85 12. mars Reglugerð um álasningu gsatnagerðargjalds við byggðar 

götur í Fgilsstaðakauptúni ..................0... 122 
109 20. mars Resluserð um breytingu á hafnarregluserð fyrir Vopna- 

fjarðarkauptún nr. 13 19. janúar 1973 ............ 168 
125 20. mars Regluserð um brevtingu á hafnarreglnserð fyrir Borgar- 

fjörð í Norður-Múlasýslu nr. 178 16. maí 1978 ...... 209 
126 20. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Borgarfjarðarhrepps ...... 209--213 
142 9. apríl Sambvkkt um hundahald í Feilsstaðahrepni -....... 246—-947 
187 20. mars Reglugerð nm breytingu á hafnarreglugerð fyrir Höfn 

við Bakkafjörð „..........0..0000 0... 358—359 
188 20. mars Gjaldskrá fyrir —hafnarsjóð Bakkafjarðarhafnar, 

Skeggjastaðahreppi. N-Múlasýslu  ................ 359—-362
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218 6. maí Samþykkt fyrir Veiðifélag Fögruhlíðar í Hlíðarhreppi  423-424 
228 15. maí Arðskrá Veiðifélags Selár í Vopnafirði .............. 446— 447 
229 27. maí  Fjallskilasamþykkt fyrir Norður-Múlasýslu og Seyðis- 

fjarðarkaupstað ...........0000 0000. nn en 441—4A53 
309 12. júní Reglugerð um álagningu gatnagerðargjalds við byggðar 

götur í Vopnafjarðarkauptúni ............0.0000... 594 
325 7. júlí — Auglýsing um umferð í Egilsstaðakauptúni .......... 612 

Olía. 

360 28. júlí — Reglugerð um niðurgreiðslu verðs á brennsluolíu til ís- 
lenskra fiskiskipa .......0.00000000 000... 674—676 

503 26. nóv. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 360 28. júlí 1975, 
um niðurgreiðslu verðs á brennsluolíu til íslenskra 
fiskiskipa .......00000000 0000 n eð 1000 

Opinberir starfsmenn. 

61 7. mars Reglur um skipun og störf prófdómara við skóla gagn- 
fræðastigsins  ............0.20.0 0000 80—81 

62 17. mars Reglugerð um orlof kennara og skólastjóra samkvæmt 
lögum nr. 63/1974, um grunnskóla .......0.0.000000... 81—-83 

231 12. júní Auglýsing um dómsorð Kjaradóms, uppkveðnum 4. 
júní 1975 í málinu nr. 1/1975: Bandalag starfsmanna 
ríkis og bæja gegn fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs  45/—458 

232 12. júní Auglýsing um dómsorð Kjaradóms, uppkveðnum 4. 
júní 1975 í málinu nr. 2/1975: Bandalag háskólamanna 
gegn fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs .............. 458—459 

Orkuveitur, sjá Raforkumál; Hitaveitur, jarðhiti. 

Orlof, sjá Launamál. 

Ólafsfjörður. 
367  ö. ágúst Reglugerð fyrir Hitaveitu Ólafsfjarðar .............. 105—707 
368 6. ágúst Gjaldskrá Hitaveitu Ólafsfjarðar  .......00.0.000... 707— 708 
411 29. ágúst Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Ólafs- 

fjarðarhöfn nr. 321 11. október 1974 .........002.. 824 

Póstmál. 

365 18. ágúst Gjaldskrá fyrir póstþjónustu ........00000000 00.00.0000 101—702 

Rafmagnsveitur ríkisins, sjá Raforkumál. 

Raforkumál. 

1 3.jan. Auglýsing um heimild til hækkunar raforkuverðs í 
heildsölu .........2.000000 0000 1 

3 13. jan, — Auglýsing um heimild til hækkunar rafmagnsverðs .... 2 
7 23. jan. Auglýsing um heimild til hækkunar raforkuverðs - 5 

38 31. jan. Gjaldskrá Rafveitu Patrekshrepps ......00000000.0.. 40—43 
39 31. jan. Gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins (smásöluverð) 43-—-46



XLVI 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

40 31. jan. — Gjaldskrá fyrir Rafveitu Miðneshrepps ............ 46—49 
ál 31. jan. — Gjaldskrá fyrir Rafveitu Húsavíkur ................ 49—ð1 
42 31. jan. — Gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins (heildsöluverð) 51—53 
áð —ð. febr. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Sauðárkróks .............. 58—5ð5 
44 14. febr. Gjaldskrá Rafveitu Eyrarbakka, Stokkseyrar, Hvera- 

gerðis og Selfoss ..........000000 0000 56—59 
60 26. mars Auglýsing um heimild til hækkunar rafmagnsverðs 80 
67 11. apríl Auglýsing um hækkun raforkuverðs í heildsölu og smá- 

SÖNN 00.02.0200 88 
66 31. jan. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Hafnarfjarðar ............ 89—92 
71 17. febr. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Akureyrar ................ 96—99 

141 26. mars Gjaldskrá fyrir Rafveitu Akraness .................. 242—-246 
153 24. febr. Gjaldskrá Rafveitu Grindavíkur .................... 2859—292 
154 27. febr. Gjaldskrá Rafveitu Voga- og Vatnsleysustrandarhrepps  292-—295 
155 1. apríl Gjaldskrá fyrir Rafveitu Vestmannaeyja .............. 296—-299 
160 28. apríl Auglýsing um hækkun raforkuverðs í heildsölu ...... 302 
174 11. apríl Gjaldskrá fyrir Rafveitu Hafnarfjarðar ............ 912—315 
175 23. jan Gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur .............. 316—-320 
176 11. april Gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur .............. 321—325 
201 22. maí — Auglýsing um hækkun raforkuverðs í smásölu sbr. 

reglugerð nr. 112/1968 „...........0000 000... 393 
226 12. mai Gjaldskrá fyrir Rafveitu Keflavíkur og Rafveitu Gerða- 

hrepps .......0.2000 0000 442—445 
230 20. maí — Gjaldskrá fyrir Rafveitu Miðneshrepps ............ 453—456 
245 26. maí — Gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins um raforkusölu í 

smásölu ............00220 0000 r en 471—4A74 
247 29. mai — Gjaldskrá fyrir Rafveitu Akraness .................. 476—480 
249 29. maí Gjaldskrá Rafveitu Sauðárkróks .............0.000.... 481—-484 
281 30. maí Gjaldskrá Rafveitu Eyrarbakka, Stokkseyrar, Hvera- 

serðis og Selfoss ......0.2000000 00. 541—544 
296 11. júní Gjaldskrá fyrir Rafveitu Grindavíkur .............. ð72—ð/ð 
330 1. júlí Gjaldskrá fyrir Rafveitu Siglufjarðar  .............. 615—617 
ð43 18. júní Gjaldskrá Rafveitu Patrekshrepps ...........0...... G31—634 
345 11. júní Gjaldskrá fyrir Rafveitu Ísafjarðar ................ 635—638 
372 28. ágúst Auglýsing um hækkun raforkuverðs í smásölu ...... 113 
378 29. ágúst Gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins, um raforkusölu í 

smásölu .........000000 20. 739— 142 
379 29. ágúst Gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur .............. 749—147 
382 8. ágúst Gjaldskrá fyrir Rafveitu Borgarness ................ 162— 766 
383 10. ágúst Gjaldskrá fyrir Rafveitu Akraness .................. 166--- 769 
386 29. ágúst Auglýsing um hækkun raforkuverðs í smásölu ...... 122 
389 29. ágúst Gjaldskrá fyrir Rafveitu Voga- og Vatnsleysustrandar- 

hrepps og Rafveitu Njarðvíkur #.................. T13—1716 
401 9. sept. Gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar .................. 804—-807 
423 17. sept. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Vestmannaeyja -........... 869—-872 
438 23. sept. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Snæfjalla og Rafveitu Reykjar- 

fjarðarhrepps ........2002000 0200 .0 ns 902—904 
449 24. mars Gjaldskrá Rafveitu Reyðarfjarðar .................. 917—919



KLVI 

  

. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

  

Rangárvallasýsla. 

21. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð fyrir Vatnsveitu 

Hellu í Rangárvallahreppi nr. 208 30. nóvember 1960 
og breyting á henni frá 2. júlí 1965 og 7. nóvember 

  

  

1966  .......02000000 0000 18—19 
21. jan. Samþykkt um álagningu gatnagerðargjalds við byggðar 

götur á Hellu í Rangárvallahreppi ................ 19—-20 
4. mars Samþykkt um hundahald í Hellukauptúni ............ 103—-104 

18. nóv. Reglugerð um gatnagerðargjöld í Hvolhreppi, Rangár- 
vallasýslu ..........000.%00000 ner 1000--1002 

Reikningar. 

Reikningur Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þor- 
steinssonar og frú Þórunnar Hannesdóttur árið 1974 300 

Reikningur Minningargjafasjóðs Landspítala Íslands 
1974 .....0.0..0..0 eeen 300—-301 

Reikningur Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar árið 
1974 .........200000 eens 301 

Reikningur sjóðsins Gerðuminning 1974 .............. 529 
Reikningur Fiskveiðasjóðs Íslands 1974 ...... FER 530—531 
Reikningur Minningargjafarsjóðs Landspítala Íslands 

1974 .......0.002 0 531—534 
Reikningur Systrasjóðs Kvennaskólans í Reykjavík 1974 566 
Reikningur Styrktarsjóðs kennara við Kvennaskólann í 

Reykjavík 1974 ........000..020 0000 566 
Reikningur Kristjönugjöf 1974 ...........000.0000... 567 
Reikningur Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins ...... 567—-569 
Reikningur Verslunarbanka Íslands hf. og Verslunar- 

lánasjóðs ........2.000000 0... 676—680 
Reikningur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 1974 ........ 817—819 
Reikningur Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum fyrir 

árið 1974 (.........00000000 000 ernn nr 875—878 
Reikningur Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum fyrir 

árið 1974 (Bráðafúadeild) ................00...... 878—880 
Reikningur Lánasjóðs sveitarfélaga 1969 ............ 931—932 
Reikningur Lánasjóðs sveitarfélaga 1970 ............ 932—933 
Reikningur Lánasjóðs sveitarfélaga 1971 ............ 933—934 
Reikningur Lánasjóðs sveitarfélaga 1972 ............ 934—935 
Reikningur Lánasjóðs sveitarfélaga 1973 ............ 935—936 
Reikningur Bjargráðasjóðs 1971 ..........0.0000000... 937--939 
Reikningur Bjargráðasjóðs 1972 .........000.000. 939—941 
Reikningur Bjargráðasjóðs 1973 .......0000000 0. 941— 943 
Reikningur Aflatryggingasjóðs sjávarútvegsins 1974 ..  956-—-959 
Reikningur Innheimiustofnunar sveitarfélaga 1973 .... 1029— 1030 
Reikningur Innheimtustofnunar sveitarfélaga 1974 .... 1030—-1081



ÁLVII 

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðuta, 

  

Reykjavík. 

2  8.jan. — Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 249 22. desember 
1971, um niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts Í 
Reykjavík .........000000000000s sess 1-2 

17 3. febr. Auglýsing um umferð í Reykjavík ............00.... 12 
ö7 21. febr. Auglýsing um breytingu á auglýsingu nr. 154 1963, um 

skiptingu  Reykjavikurprófastsdæmis í sóknir og 
prestaköll, sbr. stjórnarráðsbréf nr. 189/1967, augl. 
nr. 71/1968, augl. nr. 143/1971, augl. nr. 74/1972 og 
stjórnarráðsbréf nr. 234/1973, um breytingar á þeirri 
skiptingu ........00000000.0.0n sens 18 

88 25. febr. Auglýsing um umferð í Reykjavík .........0..0000... 128 
90 7. mars Auglýsing um staðfestingu á breyttu skipulagi í 

Reykjavík ........000000200 000. 129 
91 28. febr. Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Reykjavíkur .............. 129— 131 

107 4. mars Hafnarreglugerð fyrir Reykjavíkurhöfn #............ 157— 163 
108 4. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Reykjavíkur ............ 163—168 
172 17. apríl Auglýsing um umferð í Reykjavík .........0.00000... 310 
175 23. jan. — Gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur .............. 916—320 
176 11. april Gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur .............. 921—325 
240 23. maí Auglýsing um gjaldskrá fyrir sundstaðina í Reykjavík 465 
3ð4 16. júlí Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Reykjavík- 

urflugvöll nr. 211 15. júní 1973 ............000.... 623 
379 29. ágúst Gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur .............. 142— 141 
443 2. okt. — Auglýsing um staðfestingu á breytingu á áður staðfestu 

skipulagi á horni Hæðargarðs og Grensásvegar Í 
Reykjavík .......0.0.00002 000... 906—907 

445 17. sept. Reglugerð um takmörkun leigubifreiða í Reykjavík og 
ráðstöfun atvinnuleyfa  ...........00000 0000... 909—913 

450 9. okt. Auglýsing um staðfestingu á breyting á aðalskipulagi 

Reykjavíkur ..............2000000 0000. s 919—920 
468 22. okt. Samþykkt um breytingu á lögreglusamþykkt fyrir 

Reykjavík, nr. 2 7. janúar 1930 .......00000.0000... 946—947 
492 27. okt. — Auglýsing um umferð í Reykjavík .................. 987 
529 9. des. Auglýsing um umferð í Reykjavík .................. 1032 
551 22. des. Auglýsing um staðfestingu á breytingu á áður staðfestu 

skipulagi Reykjavíkur # ..............000000000.0.. 1085 

Ríkisbókhald. 

5ö30 17. des. Reglugerð um reikningsskil innheimtumanna ríkissjóðs 1033—1037 
öð3 19. des. — Reglugerð um bókhald ríkisins ............00.0.00.2.. 1045—1050 

Ríkisstarfsmenn, sjá Opinberir starfsmenn. 

Samgöngumál, sjá Bifreiðar; Flugmál; Hafnir; Siglingar, skip; Umferðarmál; Vegamál. 

Sauðárkrókur. 

43 3. febr. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Sauðárkróks .............. 53--55 
249 29. mai Gjaldskrá Rafveitu Sauðárkróks .........0000000.... 481—484
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

264 4. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Sauð- 
árkrók nr. 282 13. október 1972 ......0000.0..0.... 516 

265 4. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Sauðárkrókskaupstaðar 516—519 
374 1. ágúst Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Sauðár- 

króks nr. 113 3. apríl 1973 með síðari breytingum 115 
404 29. ágúst Reglugerð um hámarksfjölda leigubifreiða til vöruflutn- 

inga í Skagafjarðarsýslu og Sauðárkrókskaupstað .... 809 
497 13. nóv. Auglýsing um staðfestingu á breytingu á aðalskipulagi 

Sauðárkróks ......000002.0000 enn 989 

Seltjarnarnes. 

92 24. mars Samþykkt um hundahald á Seltjarnarnesi ............ 131— 132 
236 16. maí Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Hitaveitu 

Seltjarnarness nr. 313 11. október 1974 .......... 463 
418 17. júlí Auglýsing um umferð á Seltjarnarnesi .........0....... 866 

436 23. sept. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Hitaveitu 
Seltjarnarness nr. 313 11. október 1974 ............ 901 

Seyðisfjörður. 

121 4. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Seyðis- 
fjarðarkaupstað nr. 181 12. sept. 1962 .....000.0... 200--201 

í22 4. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Seyðisfjarðar ............ 201—-204 

229 27. maí — Fjallskilasamþykkt fyrir Norður-Múlasýslu og Seyðis- 
fjarðarkaupstað .......02000000 0. 441 453 

344 11. júlí Auglýsing um umferð á Seyðisfirði .......0.0...... 634 
486 11. nóv. Reglugerð um álagningu gatnagerðargjalda við byggðar 

götur í Seyðisfjarðarkaupstað .........00000000... 974—975 

Siglingar, skip. 

102 24. mars Reglugerð fyrir Fiskveiðasjóð Íslands um lánaflokka  145—149 
270 10. júní Reglugerð um Öörvggisráðstafanir á fiskiskipum með 

skutrennu ........00000 0000 senn 528—529 
360 28. júlí Reglugerð um niðurgreiðslu verðs á brennsluolíu til ís- 

lenskra fiskiskipa .....0..000000 0000. nn en 674—676 
447 14. okt Reglugerð um ráðstöfun á 950 millj. króna úr gengis- 

munarsjóði 1975 til þess að létta stofnfjárkostnaðar- 
byrði eigenda fiskiskipa, sem orðið hafa fyrir gengis- 
tapi vegna erlendra og gengistryggðra skulda, sbr. 
b-lið 1. gr. laga nr. 65/1975 .......200000 000 915—-916 

454 14. okt. — Reglugerð um ráðstöfun á 600 millj. króna úr gengis- 
munarsjóði 1974 til að greiða hluta gengistaps vegna 
erlendra skulda eigenda fiskiskipa, sbr. a-lið 9. gr. 1. 
nr. 106/1974  .........200000 neee 924—925 

503 26. nóv. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 360 28. júlí 1975, 
um niðurgreiðslu verðs á brennsluolíu til íslenskra 
fiskiskipa .......00.00000 0000 0nn 1000 

óð3  öÖ. des. Reglur um smíði og búnað íslenskra skipa .......... 1087—-1109 

8
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Siglufjörður. 

179 26. apríl Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Siglu- 

fjarðarkaupstað nr. 111 10. ágúst 1956 ............ 390 
180 25. apríl Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Siglufjarðarkaupstaðar 330—334 
330 1. júlí Gjaldskrá fyrir Rafveitu Siglufjarðar .............. 615—617 
509 21. nóv. Samþykkt um forkaupsrétt Siglufjarðarkaupstaðar á lóð- 

um og fasteignum, sem að sjó liggja í Siglufirði ...... 1006— 1007 

Símamál, sjá Fjarskipti. 

Sjávarútvegur. 

8 23. jan. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
verðgrundvelli loðnuafurða fyrir framleiðslutíma- 
bilið 17. janúar til loka loðnuvertíðar 1975 ........ 5—6 

12 28. jan. — Reglugerð um sérstakt línu- og netasvæði út af Snæ- 
fellsnesi ..........00020 0000 8 

13 24. jan. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
verðgrundvelli loðnuafurða fyrir framleiðslutíma- 
bilið 17. janúar til loka loðnuvertiðar 1975 ........ 9 

14 28. jan. Reglugerð um skiptingu veiðisvæða eftir veiðarfærum 9— 11 
19 14. febr. Reglugerð um bann við loðnuveiðum árið 1975 ........ 14 
50 25. febr. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 393 31. desember 

1974, um möskvastærðir botnvörpu og flotvörpu og 
um lágmarksstærðir fisktegunda .................. 74 

öl 19. febr. Reglugerð um útflutningsgjald af sjávarafurðum ...... 14—15 
92 13. febr. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 

verðgrundvelli á frystri rækju fyrir framleiðslutíma- 
bilið 1. janúar til 31. maí 1975 .......0..0000.000... 15 

59 21. mars Reglugerð um sérstakt línu- og netaveiðisvæði í Faxa- 
flóa 2... 79 

64 10. april Reglugerð um takmörkun á sildveiðum íslenskra skipa 
í Norðursjó, Skagerak og á svæði VI (a) vestan 
Skotlands ............0..200 0000. 85 

78 19. mars Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
grundvallarverði á óverkuðum saltfiski fyrir fram- 
leiðslutímabilið 1. janúar til 31. maí 1975 .......... 115 

80 13. mars Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
verðgrundvelli loðnuafurða fyrir framleiðslutímabil- 
ið 16. febrúar til loka loðnuvertíðar 1975 .......... 116 

81 13. mars Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
verðgrundvelli freðfisks fyrir framleiðslutímabilið 1. 
janúar til 31. maí 1975 .......00...... 11/—118 

95 25. mars Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
verðgrundvelli á frystri rækju fyrir framleiðslutíma- 

bilið 18. febrúar til 31. maí 1975 .................. 135



LI 

  

. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

  

24. 
21. 

20. 

16. 

14. 

mars 
apríl 

. maí 

. maí 

). maÍ 

júní 

júní 

. júní 

„ júlí 
„ júlí 

. júní 

júní 

júní 

„ júlí 

„ júlí 

ágúst 

sept. 

. okt. 

okt. 

Reglugerð fyrir Fiskveiðasjóð Íslands um lánaflokka 
Reglugerð um takmörkun á loðnuveiðum íslenskra skipa 

í Norðvestur-Atlantshafi ...............2..000..0..0. 
Reglugerð um takmarkaða heimild til hringnótaveiða 
Reglugerð um bann við veiðum með botn- og flotvörpu 

umhverfis Kolbeinsey ........2.2000000 000... 
Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 

srundvallarverði á söltuðum ufsaflökum fyrir fram- 
leiðslutímabilið 1. janúar til 31. maí 1975 .......... 

Reglugerð um Öryggisráðstafanir á fiskiskipum með 
skutrennu „............0000 000. esne 

Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
grundvallarverði á framleiðslu frysts humars á 
humarvertið 1975 ............00.0.0 000. 

Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
verðgrundvelli freðfisks fyrir framleiðslutímabilið 1. 
janúar til 31. maí 1975 (........000...0 0... 

Reglugerð um fiskveiðilandhelgi Íslands ............ 

Auglýsing um takmörkun botnvörpu- og flotvörpu- 
veiða við suðurströnd Íslands .................... 

Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
grundvallarverði fyrir framleiðslu frysts humars á 
humarvertíð 1975 ..........000..20 000... 

Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
verðgrundvelli á frystri rækju fyrir framleiðslutíma- 
bilið 1. júní til31. ágúst 1976 ............0.0000002.. 

Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
srundvallarverði á óverkuðum saltfiski fyrir fram- 
leiðslutímabilið 1. janúar til 31. maí 1975 ........ 

Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
verðgrundvelli á freðfiski fyrir framleiðslutímabilið 
1. júní til 30. september 1975 .........0.0.0.00000000.. 

Reglugerð um niðurgreiðslu verðs á brennsluolíu til ís- 
lenskra fiskiskipa ...........0002 000... 

Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
grundvallarverði á óverkuðum saltfiski og á söltuðum 
ufsaflökum fyrir framleiðslutímabilið 1. júní til 30. 
september 1979 ........2000.00 000... 

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 223 19. ágúst 
1974, um bann við veiði smásildar -............... 

Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
verðgrundvelli á frystri rækju fyrir framleiðslutíma- 
bilið 1.—-30. september 1978 ........0.000. 000. 

Reglugerð um ráðstöfun á 950 millj. króna úr gengis- 
munarsjóði 1975 til þess að létta stofnfjárkostnaðar- 
byrði eigenda fiskiskipa, sem orðið hafa fyrir gengis- 
tapi vegna erlendra- og gengistryggðra skulda, sbr. 
b-lið 1. gr. laga nr. 55/1975 ........0..000.0.0 0000. 

145—149 

302 
393 

405 

464—-465 

528—529 

540 

575—ð76 
571—580 

580—ö8ð1 

593 

601 

613 

646--647 

674—676 

716 

161 

905 

915—916
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481 

487 

490 
503 

84 

102 

163 

165 

14. 

17. 

23. 

okt. 

okt. 

okt. 

. okt. 

nóv. 

. Nóv. 

. nóv. 

. nóv. 

des. 

. des. 

. des. 

. des. 

. febr. 

febr. 

. mars 

. mars 
. apríl 

. apríl 

. apríl 

Reglugerð um ráðstöfun á 600 millj. króna úr gengis- 
munarsjóði 1974 til að greiða hluta gengistaps vegna 
erlendra skulda eigenda fiskiskipa, sbr. a-lið 9. gr. 1. 
nr. 106/1974 .........20020.0.eessssn 

Reglugerð um sérstakt línu- og netaveiðisvæði út af Faxa- 
flóa ...00200000oessenss sr 

Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
verðgrundvelli á frystri rækju fyrir framleiðslutima- 
bilið 1. október til 31. desember 1976 .............. 

Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
verðgrundvelli á freðfiski fyrir framleiðslutímabilið 
1. október til 31. desember 1975 .......000.0000... 

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 381 5. september 
1975 um breyting á reglugerð nr. 223 19. ágúst 1974, 
um bann við veiði smásildar ...........0.0..0000... 

Reglugerð um bann við sildveiðum íslenskra skipa í 
Norðursjó, Skagerak og á svæði VI (a) vestan Skot- 
lands ......0.2000000.ssssser 

Reglugerð um bann við veiði síldar .................. 
Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 360 28. júlí 1975, 
um niðurgreiðslu verðs á brennsluolíu til íslenskra 
fiskiskipa .......0000020.0.. s.s 

Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
grundvallarverði á óverkuðum saltfiski og á söltuðum 
ufsaflökum fyrir framleiðslutímabilið 1. október til 
31. desember 1970  .....0.0.000000.0 0... 

Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 180 31. október 
1962, um Verðlagsráð sjávarútvegsins .............. 

Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 393 ð1. desember 
1974 um möskvastærðir botnvörpu og flotvörpu og um 
lágmarksstærðir fisktegunda  ...............00... 

Reglugerð um skiptingu veiðisvæða eftir veiðarfærum 
fyrir Suðvestur- og Vesturlandi #.............0..... 

Sjóðir. 

Skipulagsskrá fyrir minningarsjóð Matthildar Sveins- 
dóttur .......0. 000 

Skipulagsskrá Móðurmálssjóðs Kvennaskólans í Rvík 
Skipulagsskrá fyrir Styrktarsjóð Bjargar Kristófersdótt- 

ur, f. 22. des. 1886, d. 9. mars 1971 ......000000.0.. 

Reglugerð fyrir Fiskveiðasjóð Íslands um lánaflokka 
Skipulagsskrá fyrir Líknarsjóð Margrétar Árnadóttur, 

Alviðru ......2.200 0000 
Skipulagsskrá fyrir minningarsjóð Jakobínu Magnús- 

dóttur, fædd 26. jan. 1899, dáin 7. maí 1957 ........ 
Skipulagsskrá  Minningarsjóðs hjónanna Magnúsar 

Benjaminssonar, úrsmíðameistara og Sigríðar Einars- 
dóttur  ..........0 0 

924—925 

930—931 

953— 954 

954—955 

972 

975 
985 

1000 

1008—1009 

1051 

1051 

1081—1082 

39—40 
102—103 

121 
145—149 

303 

304 

305—306
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220 9. maí Skipulagsskrá fyrir Stvrktarsjóð til bvesingar og rekstr- 

ar gisti- og dvalarheimilis fyrir vanheil börn ...... 426 

221 9. maí Skipulagsskrá um samræmda stjórn ýmissa sjóða, sem 

eru tengdir Háskóla Íslands .........00000..00.... 427—428 

222 28. apríl Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Valgerðar, Guðrúnar 

og Önnu Steinsen ..........00..00 000 428—429 
241 21. maí — Skinulagsskrá fvrir minningarsjóð Jónasar Halldórs- 

sonar og Ara Hermannssonar .......000.0 0... 465—A466 

48 14. maí Reglugerð um Stofnverndarsjóð íslenska hestakvynsins  480—481 

250 21. maí — Skinulagsskrá fyrir Hildarsjóð við Kvennaskólann í 
Reykjavík .......0.000000 0000 484—485 

275 5. júní  Skinnlagsskrá fvrir Minningarsjóð Sigurlaugar Sigurð- 
ardóttur fyrrverandi húsfrevju á Fjalli ............ 535—536 

279 30. maí —Skinnlagsskrá fyrir sjóðinn Þjóðhátíðargjöf norð- 
MANNA ........00. 0 539—540 

402 7. ágúst Skipulassskrá fyrir Sjóð til rannsókna í dulsálarfræði ..  807—808 
439 26. sept. Skinulagsskrá fyrir styrktarsjóð Fóstbræðra ........ 904—-905 
513 3. des. — Skinulassskrá varasjóðs Sparisjóðs Fáskrúðsfjarðar, Fá- 

skrúðsfirði ................000. 000. 1010--1011 

Sjúkrasamlög, sjá Almannatryggingar. 

Skaftafellssýsla. 

113 4. mars Regluserð um brevtinsu á hafnarreglugerð fvrir Hafnar- 
kauptún í Hornafirði, nr. 65 10. mars 1970 ........ 176— 177 

114 4. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Hafnarkauptúns í Horna- 

firði ............... 0000. 177—181 
205 2. maí — Samhvkkt um brevtingu á lösreglusambvkkt fyrir Aust- 

ur-Skaftafellssýslu. nr. 76 17. mars 1969 ............ 396 
219 6. maí Sambvkkt fyrir Veiðifélag Kúðaflióts .............. 494-—-425 

227 15. maí Sambykkt fyrir Veiðifélag Grenlækiar .............. 445--446 
369 19. ágúst Reglugerð um gatnagerðargjöld í Hafnarhrepni, A-Skaft.  709—710 

Skagafjarðarsýsla. 

35 22. jan Sambvkkt um hundahald í Hofsóshrepni ............ 36—37 
193 25. apríl Reglugerð um brevtins á hafnarregluserð fyrir Hofsós- 

kauptún, nr. 342 25. október 1974 (.....0000 375 

194 25. apríl  Gialdskrá fyrir hafnarsióð Hofsóskauptúns .......... 375—878 
274 22. maí — Samhvkkt Veiðifélags Skasafjarðar  ................ 487—490 

255 27. maí — Bréf dóms- og kirkjumálaráðunevfisins til sýslumanns- 
ins í Skagafjarðarsýslu um flutning á þingstað Í 
Seyluhreppi .........000200 000 490 

404 29. ágúst Reglugerð um hámarksfiðlda leigubifreiða til vöruflutn- 
inga í Skagafjarðarsýslu og Sauðárkrókskaunstað .... 809 

470 20. okt. Sambvkkt fyrir veiðifélag Miklavatns og Fljótaár í 
Holtshreppi ...........2..000 0000 947—948 

471 20. okt. Sambykkt fyrir veiðifélag Slétthlíðinga  ............ 949—950 
472 20. okt. Sambvkkt fyrir Veiðifélagið Kolku ................ 950—951 

493 10. nóv.  Arðskrá fyrir Veiðifélag Slétthlíðinga #„..,........... 987
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Skattamál, tollamál. 

Í8 (15. febr. Reglugerð um innflutningsgjald af bifreiðum og bif- 
hjólum ............2 0000 13 

öð 28. febr. Gjaldskrá yfir gjald af einkasöluvörum .............. 76 
63 7. apríl Reglugerð um innflutningsgjald af bifreiðum og bif- 

hjólum ............... 000 84 
86 6. mars Auglýsing um niðurfellingu aðflutningsgjalda af ýms- 

um vörum til nota í flugvélum eða Í beinum tengsl- 
um við þær  .......000.00 0000 123—127 

144 30. apríl Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 169 21. ágúst 
1970, um söluskatt ............0..000. 0. 249—250 

145 30. apríl Auglýsing um niðurfellingu söluskatts af nokkrum tes- 
undum matvöru  ...........00.. 0. 250—251 

156 5. maí — Auglýsing um breyting á auglýsingu nr. 145 frá 30. apríl 
1975 um niðurfellingu söluskatts af nokkrum tegund- 
um MAtvÖrU 0... 299 

206 23. maí — Auglýsing um niðurfellingu söluskatts af nokkrum teg- 
undum matvöru  ............00. 0. 397—398 

207 23. maí — Auglýsing um niðurfellingu tolla af ýmsum lyfjum 398 
246 5. júní Reglur um sérstaka skráningu Þifreiða til notkunar um 

stundarsakir hér á landi #............0....0....... 474A—A76 
282 26. júní Reglugerð um innheimtu bifreiðagjalda o.fl. .......... 545—-550 
284 26. júní Reglur um endurgreiðslu innflutningsgjalda af bensíni  557—558 
286 25. júní Gjaldskrá yfir gjald af einkasöluvörum .............. 559 
301 10. júlí — Auglýsing um viðbót við auglýsingu nr. 349 7. nóvem- 

ber 1974, um lækkun gjalda af hráefnum og hjálpar- 
efnum í iðnaðarvörur ...............0..0 00... 581 

346 22. júlí Reglugerð um sérstakt tímabundið vörugjald ........ 639—645 
#50 23. júlí Reglugerð um not barnabóta til greiðslu opinberra gjalda 

MÓðUr ..........00020. 649 
362 1. ágúst Reglugerð um tollfrjálsan farangur ferðamanna og far- 

manna við komu frá útlöndum .................... 681—684 
482 14. nóv. Auglýsing um álag á fasteignamat .................. 972 
491 24. nóv. Auglýsing um breytingu á reglum um innflutning með 

greiðslufresti ..................000. 000 985—986 
528 28. nóv. Auglýsing um reglur um fyrirframútborgun væntanlegra 

eftirstöðva barnabóta, skv. c-lið 25. gr. laga nr. 68/1971, 
sbr. 9. gr. laga nr. 11/1975 .................0.... 1031— 1032 

530 17. des. — Reglugerð um reikningsskil innheimtumanna ríkissjóðs 1033—1037 
óð1 23. des. Reglugerð um dómsmálagjöld o.fl. ................ 1037— 1041 
532 23. des. — Reglugerð um aukatekjur ríkissjóðs ................ 1042—1045 
534 23. des. Auglýsing um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka 1050 
544 22. des. Reglugerð um skyldusparnaðarskírteini ............ 1076— 1077 
545 30. des. — Reglugerð um breyting á reglugerð um skyldusparnað 

mr. 2/1971  ............... 00. 1077— 1079 
546 31. des. — Reglugerð um breytingu á reglugerð um sérstakt tíma- 

bundið vörugjald nr. 346/1975 „..........0,....... 1080
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Skip, sjá Siglingar, skip. 

Skipulagsmál. 

33 29. jan. — Auglýsing um skipulag í Vainsleysustrandarhreppi Í 

Gullbringusýslu ........0.02000 0000... 34 

90 7. mars Auglýsing um staðfestingu á breyttu skipulagi í 

Reykjavík .......2.0002000 00. 129 

212 6. maí Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Ólafsvíkur 406 
311 18. júní Auglýsing um staðfestingu á skipulagsuppdrætti á fyrir- 

huguðu hafnar- og iðnaðarsvæði í landi Klafastaða 

í Skilmannahreppi #.......0000%0 0 ern 595—596 

312 18. júní Auglýsing um staðfestingu á skipulagsuppdrætti fyrir 

Skagaströnd í Höfðahreppi ........0000000 00... 00... 596 

442 2. okt. — Auglýsing um skipulag í Andakílshreppi í Borgarfjarðar- 

sýslu ......0..000. sn nn 906 
443 2. okt. — Auglýsing um staðfestingu á breytingu á áður staðfestu 

skipulagi á horni Hæðargarðs og Grensásvegar Í 

Reykjavík ...........0.22000 nn 906—-907 
450 9. okt. — Auglýsing um staðfestingu á breyting á aðalskipulagi 

Reykjavíkur .........0.022002200 000 nn 919—920 

451 10. okt. Auglýsing um skipulag í Grafningshreppi í Árnessýslu 920 

483 30. okt. — Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Selfoss .  972-973 
494 30. okt. — Auglýsing um staðfestingu á skipulagsuppdrætti af 

ibúðarhverfi í landi Grundar við Bergvík á Kjalarnesi 988 
495 8. nóv. Auglýsing um skipulag í Kjósarhreppi í Kjósarsýslu .. 988 

497 13. nóv. Auglýsing um staðfestingu á breytingu á aðalskipulagi 
Sauðárkróks .........000200 00. enn 989 

501 19. nóv. Auglýsing um skipulag í Breiðuvíkurhreppi í Snæfells- 
ness- og Hnappadalssýslu .......00.00000 000... 999 

548 19. des. Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Akureyrar 1083 

öðl 22. des. — Auglýsing um staðfestingu á breytingu á áður staðfestu 
skipulagi Reykjavíkur .........0.0.0000 0... 0... 1085 

Skipulagsskrár, sjá Sjóðir. 

Skólar, sjá Menntamál. 

Snæfellsness- og Hnappadalssýsla. 

36 30. jan. Samþykkt fyrir Veiðifélag Stóra-Langadalsár og Set- 
bergsár .........000200.0 00 31—39 

70 14. febr. Reglugerð fyrir Vatnsveitu Stykkishólms ............ 94—96 
111 4. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Ólafs- 

víkurkauptún nr. 47 19. febr. 1970 .......000002.... 172 

112 4. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Ólafsvíkurhrepps ........ 173—176 

117 4. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Stykkis- 
hólm nr. 152 10. júní 1970 .........00..0 00... 186 

118 4. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Stykkishólms ............ 187—-190 

135 4. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Grund- 
arfjörð nr. 66 3. apríl 1970 ......00000 0000... 230
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136 4. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Grundarfjarðar .......... 230-—-234 
195 25. apríl Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð landshafnarinnar í Rifi á 

Snæfellsnesi .................0...000. 0. 379—382 
212 6. maí Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Ólafsvíkur 406 
289 4. mars Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 185 4. mars 1975, 

sbr. reglugerð nr. 66 3. apríl 1970 ................ 564 
376 18. ágúst Reglugerð fyrir Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, um 

fjallskil o.fl. ......... 0. 716— 725 
393 5. sept. Reglugerð um gatnagerðargjöld í Ólafsvíkurhreppi 788—798 
396  d. sept. Samþykkt um sgatnagerðargjöld í Stykkishólmi ...... 792—794 
399 4. sept.  Samþvkkt um gatnagerðargjöld í Grundarfirði ........ 796—798 
467 21. okt. Reglugerð um gatnagerðargjöld í Neshreppi utan Ennis  944—946 
501 19. nóv. Auglýsing um skipulag í Breiðuvíkurhreppi í Snæfells- 

ness- og Hnappadalssýslu ..........0..0.00000000.... 999 

Sparisjóðir, sjá Bankamál. 

Stjórnarráð Íslands. 
öð3 19. des. — Reglugerð um bókhald ríkisins .................... 1045—-1050 

Strandasýsla. 

46 30. jan. — Samþykkt fyrir veiðifélag Laxár í Hrútafirði ........ 68—69 
93 24. mars Samþykkt um sorphreinsun í Hólmavíkurhreppi ...... 132—134 

191 25. apríl  Hafnarreglugerð fyrir Hólmavíkurhöfn í Strandasýslu #366—871 
192 25. apríl Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Hólmavíkurkauptúns 371—-374 

Suður-Múlasýsla. 

10 8. jan. Reglugerð um hámarksfjölda leigubifreiða til vöruflutn- 
inga á félagssvæði Vörubilstjórafélags Fljótsdalshér- 
aðs og Reyðarfjarðar .............00.0..0 0... 7 

139 20. mars Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Breið- 
dalsvíkurhöfn nr. 14 9. janúar 1973 .............. 238 

140 20. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Breiðdalsvíkurhafnar 239— 242 
196 25. apríl Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Reyð- 

arfjarðarkauptún nr. 277 20. október 1968 ........ 382— 383 
197 25. april Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Reyðarfjarðarkauptúns 383-—386 
319 2. júlí — Reglugerð um álagningu gatnagerðargjalds við byggðar 

götur á Breiðdalsvík ..............00....0 00. 604—-605 
349 15. júlí Reglugerð um álagningu gatnagerðargjalds við byggð- 

ar götur í Rayðarfjarðarkauptúni .................. 647—648 
397 4. sept. Reglugerð um álagningu gatnagerðargjalds í Búðahreppi #794—795 
398 — 4. sept. Reglugerð um álagningu gatnagerðargjalds við byggðar 

götur í Búlandshreppi .............0.0.0.0.0 000... 195— 796 
449 24. mars Gjaldskrá Rafveitu Reyðarfjarðar .................. 917--919 
444 3. okt. Reglugerð og gjaldskrá Vatnsveitu Búlandshrepps, 

Djúpavogi ..........0... 0. 907—-909 

Sund, sjá Íþróttamál. 
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Sveitarstjórnarmál. 

26 21. jan. Samþykkt um sveitarstjóra í Grýtubakkahreppi í Suður- 
Þingeyjarsýslu ...........00.0000 0000. n enn 21 

45 5. febr. Samþykkt um stjórn Grindavíkurkaupstaðar og fundar- 
sköp bæjarstjórnar .........0...00 00 59—68 

152 4. apríl Sambykkt um stjórn bæjarmála Bolungarvíkurkaup- 
staðar ..........0.02.00 0 ns sn 219—289 

359 21. júlí Reglugerð um stjórn bæjarmála Ísafjarðarkaupstaðar .. O664—-674 

Söluskattur, sjá Skattamál, tollamál. 

Tekjustofnar sveitarfélaga. 

24 21. jan. Samþykkt um álagningu gatnagerðargjalds við byggðar 

götur á Hellu í Rangárvallahreppi „.......0.0.0.... 19—20 

82 7. mars Gjaldskrá fyrir satnagerðargjald A í Ísafjarðarkaup- 

stað ........... 000 118—119 

83 7. mars Reglugerð um sgatnagerðargjald Á í Ísafjarðarkaupstað  119—120 

85 12. mars Regluserð um álagningu gatnagerðargjalds við byggðar 
götur í Egilsstaðakauptúni .............02...000. 122 

309 19. júní  Regluserð um álagningu gatnagerðargjalds við byggðar 
götur í Vopnafjarðarkauptúni ..........0000000... 594 

319 2. júlí Reglugerð um álagningu galnasgerðargjalds við byggðar 
sötur á Breiðdalsvík  ........0.20.00 0. 604—605 

321 8. júlí Reglugerð um gatnagerðargjöld í Neskaupstað ........ 607—609 
342 16. júlí Reglugerð um gatnagerðargjöld í Suðureyrarhreppi .. 629—630 

349 15. júlí Reglugerð um álagningu galnaserðargjalds við byggðar 
götur í Reyðarfjarðarkauptúni .................... 647—-648 

384 14. ásúst Reglugerð um gatnagerðargjöld A í Skútustaðahreppi .. 710 

385 15. ágúst Samþykkt um gatnagerðargjöld A í Akraneskaunstað ..  771—-772 
393 5. sept. Resluserð um gatnagerðargiðld í Ólafsvíkurhreppi 788—789 
396 4. sept. Sambvkkt um satnagerðargjöld í Stykkishólmi ........ 792— 794 
397 4. sept. Reglugerð um álagningu gatnagerðarsjalds í Búðahreppi  794—795 

398 4. sept. Reglugerð um álagningu gatnagerðargjalds við byggðar 
götur í Búlandshreppi ........0.0000. 0000. 795— 796 

399 4. sept.  Sambykkt um gatnaserðarsjöld í Grundarfirði ........ 796—798 
410 5. sept. Reglugerð um gatnagerðargjöld í Húsavíkurkauvstað ..  820—823 
430 15. sept. Reglugerð um gatnagerðarsiðöld í Eskifiarðarkaupstað 881—883 
446 9. okt. — Regluserð um gatnagerðargiðld í Hafnarfirði ........ 914—915 
467 21. okt. Resluserð um satnaserðarsjöld í Neshrenpi utan Ennis  944—946 

486 11. nóv. Reglugerð um álagningu gatnagerðargjalds við byggðar 
götur í Seyðisfjarðarkaupstað .................... 974—-975 

504 18. nóv. Reglugerð um gatnagerðargjöld í Hvolhreppi, Rangár- 
vallasýslu .......00.00..0 000 1000—-1002 

Tollar, sjá Skattamál, tollamál. 

Tryggingar. 

77 7. mars Reglugerð um ársreikninga vátryggingarfélaga ........ 104— 114 
h
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Umferðarmál. 
17 3. febr. Auglýsing um umferð í Reykjavík .................. 12 
87 15. febr. Auglýsing um umferð í Grindavík .................. 127 
88 25. febr. Auglýsing um umferð í Reykjavík .................. 128 

170 25. apríl Auglýsing um umferð í Kópavogi ..........00...... 310 
172 17. apríl Auglýsing um umferð í Reykjavík .................. 310 
325 7. júlí Auglýsing um umferð í Egilsstaðakauptúni .......... 612 
932  ð. júlí — Reglugerð um umferðarfræðslu í skólum ............ 619—621 
sád (11. júlí — Auglýsing um umferð á Seyðisfirði ................ 634 
J03 1. ágúst Auglýsing um aðalbrautir og hámarkshraða .......... 684 
418 17. júlí Auglýsing um umferð á Seltjarnarnesi .............. 866 
420 26. ágúst Auglýsing um umferð í Borgarneskauptúni .......... 866 
424 11. sept. Auglýsing um umferð í Kópavogi ..........00...... 873 
192 27. okt. — Auglýsing um umferð í Reykjavík .............0.... 987 
529 9. des. Auglýsing um umferð í Reykjavík .................. 1032 

Útflutningur. 
öl 19. febr. Reglugerð um útflutningsgjald af sjávarafurðum ...... 74—75 

248 14. mai Reglugerð um Stofnverndarsjóð íslenska hestakynsins  480—481 

Vatnamál. 
2 8. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 249 22. desember 

1971, um niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts í 
Reykjavík ...........0. 0000 1—2 

5 14. jan. — Auglýsing um breyting á gjaldskrá Vatnsveitu Akur- 
eyrar frá 9. mars 1972 (............0 00 34 

21 17. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð fyrir Vatnsveitu 
Keflavíkur nr. 16 frá 22. janúar 1971 .............. 16 

22 20. jan. Reglugerð um niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts á 
Selfossi ..............0 000... 17—18 

23 21. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð fyrir Vatnsveitu 
Hellu í Rangárvallahreppi nr. 208 30. nóvember 1960 
og breytinga á henni frá 2. júlí 1965 og 7. nóvember 
1966  .......00.000 00 18—19 

25 21. jan. Auglýsing um breyting á gjaldskrá fyrir Vatnsveitu 
Garðahrepps ..........00.0. 000 20 

27 22. jan. Reglugerð um niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts á 
Stokkseyri  ...........0..0. 00 2223 

28 22. jan. — Reglugerð um Vatnsveitu Eyrarbakkahrepps .......... 23—27 
29 23. jan. — Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Ísafjarðar .............. 2728 
30 23. jan. Reglugerð fyrir Vatnsveitu Bolungarvíkur .......... 28—31 
31 23. jan. — Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Bolungarvíkur ............ 91—32 
32 27. jan. Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Bíldudals ................ 33 
47 14. febr. Reglugerð fyrir vatnsveitu í Njarðvík .............. 70—72 
69 14. febr. Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Njarðvíkurhrepps .......... 93 
70 14. febr. Reglugerð fyrir Vatnsveitu Stykkishólms .......... 94—96 

166 14. apríl Gjaldskrá um holræsi á Bíldudal „......,.......... 306
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

167 14. apríl Reglugerð um holræsi á Bíldudal .................. 306—-307 
306 20. júní Reglugerð um holræsi fyrir Selfosshrepp  .......... 588—591 
322 11. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð um holræsi og hol- 

ræsagjöld í Keflavík nr. 206 frá 31. des. 1958 og breyt- 
ingu á þeirri reglugerð nr. 17 frá 22. janúar 1971 ..  609-—610 

323 11. júlí — Reglugerð um holræsagjöld á Selfossi .............. 610—611 
335 14. júlí — Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 372 30. nóvember 

1973, um holræsi fyrir Ísafjarðarkaupstað .......... 624 
336 14. júlí — Gjaldskrá um holræsagjöld á Stokkseyri ............ 624—-625 
337 14. júlí — Reglugerð um breyting á reglugerð fyrir Vatnsveitu 

Reykjahlíðarhverfis í Skútustaðahreppi nr. 118 5. maí 
1969, sbr. reglugerð nr. 223 10. ágúst 1972 ........ 625—626 

338 14. júlí — Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Akraness .............0... 626—627 
339 14. júlí — Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Vogakauptúns .......... 627 
#40 15. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð fyrir Vatnsveitu 

Borgarness nr. 91 26. maí 1971 .....0.0.00 0. 628 

341 15. júlí Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Borgarness #............ 628—629 
348 15. júlí — Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 343 28. nóvem- 

ber 1974, fyrir Vatnsveitu Grímseyjarhrepps ...... 647 
#51 14. júlí Reglugerð um holræsi fyrir Eyrarbakkahrepp ........ 650-—-652 

352 15. júlí Reglugerð fyrir Vatnsveitu Vogakauptúns ......... 653—656 
353 16. júlí Reglugerð fyrir Vatnsveitu Súðavíkur .............. 657—-659 
554 16. júlí — Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Súðavíkur .............. 659—-660 

355 16. júlí — Reglugerð um holræsi og holræsagjöld í Súðavíkurhreppi  660—661 
356 17. júlí Reglugerð um holræsagjöld í Njarðvíkurhreppi ...... 661—662 

257 17. júlí — Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 81 8. mars 1973, 
fyrir Vatnsveitu Raufarhafnar .........0000000.0... 662—663 

858 17. júlí — Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 186 6. júní 1973, 
um Vatnsveitu Búðardals ..........00.0200000.0.. 663 

444 3. okt. Reglugerð og gjaldskrá Vatnsveitu Búlandshrepps, 
DjÚpAVOÐIi ... 907—-909 

506 18. nóv. Reglugerð um breytingu á reglugerð fyrir Vatnsveitu 
Hafnarfjarðar nr. 181 1. des. 1958 og nr. 47 28. febr. 
1972 .........0 1003—-1004 

507 18. nóv. Reglugerð um holræsagjöld í Hafnarfirði .......... 1004—-1005 

Vatnsveitur, sjá Vatnamál. 

Vátrvggingar, sjá Tryggingar. 

Vegamál. 

56 14. febr. Auglýsing um staðfestingu á ráðgerðri legu Vaðlaheiðar- 
VESAFr .......0000 ne 71 

403 29. ágúsi Reglugerð um breytingu á reglugerð um þjóðvegi í kaup- 
stöðum og kauptúnum nr. 410 27. desember 1973 808 

453 24. okt. — Reglugerð um happdrættislán ríkissjóðs 1975, Skuldabréf 
G, vegna uppbyggingar þjóðvegakerfisins  ........ 921-—-923
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Veiði, friðun. 

#4 30. jan. Samþykkt Veiðifélagsins Orra, sem er veiðifélag um 

vatnasvæði Laxár á Ásum, Laxárvatns, Fremri-Laxár, 

Svínavatns, Svínadalsár og Sléttár  .............. 34—36 
36 30. jan Sambykkt fyrir Veiðifélag Stóra-Langadalsár og Sel- 

bergsár .........00000. 00 37—39 

46 30. jan. Sambykkt fyrir veiðifélas Laxár í Hrútafirði ........ 68—69 

101 7. mars Sambykkt fyrir Veiðifélag Borgarfjarðar .......... 143—144 
218 6. maí Sambykkt fyrir Veiðifélag Fösruhlíðar í Hlíðarhreppi  423--424 
219 6. maí samby kkt fyrir Veiðifélag Kúðafljóls .............. 494—-4925 
221 15. maí Sambykkt fyrir Veiðifélag Grenlækjar .............. 445—A 
228 15. maí — Arðskrá Veiðifélass Selár í Vopnafirði .............. 446 447 
254 22. maí — Samþykkt Veiðifélags Skagafjarðar ................ 487--490 
295 2. júlí Reglur um Þreindýraveiðar á Austurlandi 1975 „....... 570—-571 

469 20. okt. — Arðskrá fyrir Álftá í Mýrasýslu .........0.0..0.... 947 
470 20. okt. — Samhvkkt fyrir veiðifélag Miklavatns og Fljótaár í 

Holtshreppi .............02 000 947-—-048 
471 20. okt. Samhvkkt fyrir veiðifélas Slétthlíðinga  ............ 949--950 

472 20. okt. — Sambykkt fyrir Veiðifélasið Kolku  ................ 950—-951 
473 20. okt. Sambvkkt fyrir veiðifélas Fagradalsár í Dalasýslu 951—-952 
475 21. okt Arðskrá fyrir Veiðifélag Reykijadalsár „............. 952—-953 
493 10. nóv.  Arðskrá fyrir Veiðifélag Slétthlíðinga .............. 987 
496 3. nóv.  Arðskrá fyrir Veiðifélag Flóamanna ................ 988—-989 

Verðjöfnun, sjá Verðlagsmál: Verslun. 

Verðlagsmál. 

202 30. apríl Regluserð um breytingu á reglugerð nr. 78 1. apríl 1974 

um jöfnun flutninsskostnaðar á sementi -......... 394 

203 15. maí Auglýsing um flutninssjöfnunargjald á sementi ...... 395 
208 27. maí Reglugerð um launajöfnunarbætur .................. 399—404. 
209 27. maí — Resluserð um ákvörðun og innheimtu sérstaks verð- 

álags á búvöru ............00%.0 0000 404—-405 

346 22. júlí Regluserð um sérstakt tímabundið vörugjald ........ 639—-645 
360 28. júlí Regluserð um niðurgreiðslu verðs á brennsluolíu til ís- 

lenskra fiskiskipa .............00. 000... 674—676 
273 29. ásúst Auslýsins um flutningsiðöfnunargjald á sementi ...... 714 
503 26. nóv. Reglugerð um brevtina á resluserð nr. 360 28. júlí 1975. 

um niðurgreiðslu verðs á brennsluolíu til íslenskra 
fiskiskipa ............. 0000. 1000 

535 17. des Reslnserð um breyting á reglugerð nr. 180 81. október 
1962, um Verðlagsráð sjávarútvegsins ............ 1051 

546 31. des Reglugerð um breytingu á reglugerð um sérstakt tíma- 
bundið vörugjald nr. 346/1975 G....d.d.. 1080 

Verslun. 
199 30. apríl Auglýsing um afgreiðslutíma verslana í Kónavogi ... 390—-392 
202 30. apríl Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 78 1. apríl 1974 

um jöfnun flutninsskostnaðar á sementi .......... 394 
203 15. maí — Auglýsing um flutningsjöfnunargjald á sementi ...... 395
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

204 6. maí — Auglýsing um merkingu unninna kjötvara sem seldar 

eru Í smásölu  .....00.000 000 rn 395—396 

206 28. maí — Auglýsing um niðurfellingu söluskatts af nokkrum teg- 

undum matvöru  .....000. nennt 397 —398 

209 27. maí — Reglugerð um ákvörðun og innheimtu sérstaks verð- 

álags á búvöru ......000000een nn 404—405 

307 2. júlí Samþykkt um afgreiðslutíma verslana á Akureyri o.fl.  591—93 

315 20. júlí Auglýsing um afgreiðslutíma Borgarness Apóteks .... 598 

346 22. júlí Reglugerð um sérstakt tímabundið vörugjald ........ 639—645 

373 29. ágúst Auglýsing um flutningsjöfnunargjald á sementi ...... 714 

433 29. sept. Auglýsing um afgreiðslutíma Dalvíkur Apóteks ...... 885 

452 23. sept. Auglýsing um afgreiðslutíma Ísafjarðar Apóteks 920 

546 31. des. Reglugerð um breytingu á reglugerð um sérstakt tíma- 

bundið vörugjald nr,346/1975 .....cccc000..0..0.0.00... 1080 

Vestmannaeyjar. 

119 4. mars Hafnarreglugerð fyrir Vestmannaeyjahöfn .......... 190—-196 

120 4. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Vestmannaeyja .......... 197—200 

155 í. apríl Gjaldskrá fyrir Rafveitu Vestmannaeyja 200..00.0.... 296—299 

242 12. maí Samþykkt um hundahald í Vestmannaeyjum ........ 467 

297 11. júní Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 9 20. janúar 1972, 

um hámarksfjölda leigubifreiða til vöruflutninga Í 

Vestmannaeyjum  2cc.cc0cccneneenssa rr. Ð/ð 

493 17. sept. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Vestmannaeyja 20.00.0000... 869—-872 

479 29. okt. Reglugerð fyrir Fjarhitun Vestmannaeyja .......... 960—969 

480 29. okt. — Gjaldskrá fyrir Fjarhitun Vestmannaeyja .......... 969—971 

Viðlagasjóður. 

106 17. april Reglugerð um Norðfjarðardeild Viðlagasjóðs ........ 153—156 

288 3. júní Reglugerð um landsdeild Viðlagasjóðs .......20.000.. 561—-564 

Viðskiptamál, sjá Innflutningsmál; Verðlagsmál; Verslun; Útflutningur. 

Vörumerki. 

594 10. sept. Reglugerð um gjöld fyrir tilkynningar og skráningar 

vörumerkja o.fl. ......000.00n0 eens 790 

Þingeyjarsýsla. 

9 8. jan. Reglugerð um hámarksfjölda leigubifreiða til vöru- 

flutninga á félagssvæði Vörubifreiðastjórafélagsins 

Drífanda, Norður-Þingeyjarsýslu ........000.0000... 6 

26 91. jan. Samþykkt um sveitarstjóra í Grýtubakkahreppi í Suður- 

Þingeyjarsýslu ......000000000n eens senn 21 

935 15. maí Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Reykjahlíðar, Skútustaða- 

hreppi ....0.000seeessre ner 461—-463 

313 18. júní Samþykkt um hundahald í Þórshafnarhreppi ........ 596—-597 

337 14. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð fyrir Vatnsveitu 

Reykjahlíðarhverfis í Skútustaðahreppi nr. 118 5. maí 

1969, sbr. reglugerð nr. 223 10. ágúst 1972 ........ 625—626
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Jð7 17. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 81 8. mars 1973, 
fyrir Vatnsveitu Raufarhafnar  .............0..... 662—663 

öð4 14. ágúst Reglugerð um gatnagerðargjöld A í Skútustaðahreppi .. 770 
488 21. okt. — Hafnarreglugerð fyrir Þórshöfn ...........0000...... 976—981 
489 21. okt. — Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Þórshafnar .............. 981—-984 

Ökutæki. 
9 8. jan. Reglugerð um hámarksfjölda leigubifreiða til vöru- 

flutninga á félagssvæði Vörubifreiðastjórafélagsins 
Drífanda, Norður-Þingeyjarsýslu ............0..... 6 

10 8. jan. Reglugerð um hámarksfjölda leigubifreiða til vöruflutn- 
inga á félagssvæði Vörubílstjórafélags Fljótsdalshér- 
aðs og Reyðarfjarðar ........,,....0.0.000000.. 7 

l5 8. jan. Reglugerð um hámarksfjölda leigubifreiða til vöruflutn- 
inga á félagssvæði Vörubílstjórafélags Suðurnesja .. 11—-12 

18 15. febr. Reglugerð um innflutningsgjald af bifreiðum og bif- 
hjólum 2... 13 

63 7. apríl Reglugerð um innflutningsgjald af bifreiðum og bif- 
hjólum ............. 84 

446 5. júní Reglur um sérstaka skráningu bifreiða til notkunar um 
stundarsakir hér á lamdi ........,,...0.0000000... 414—-A76 

282 26. júní Reglugerð um innheimtu bifreiðagjalda o.fl. ........ 545—550 
283 26. júní Reglur um ökumæla ...........0..0.00. 550—557 
284 26. júní Reglur um endurgreiðslu innflutningsgjalda af bensini  557—558 
297 11. júní  Reglugerðum breytingu á reglugerð nr. 9 20. janúar 1979, 

um hámarksfjölda leigubifreiða til vöruflutninga í 
Vestmannaeyjum  .........000.0... 575 

304 3. júlí Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 181 3. septem- 
ber 1971, um hámarksfjölda leigubifreiða til vöruflutn- 
inga í Austur-Húnavatnssýslu ....,....,....00...... 587 

404 29. ágúst Reglugerð um hámarksfjölda leigubifreiða til vöruflutn- 
inga Í Skagafjarðarsýslu og Sauðárkrókskaupstað .... 809 

432 17. sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 181 5. maí 1974, 
um notkun gjaldmæla í leigubifreiðum ............ 885 

445 17. sept. Reglugerð um takmörkun leigubifreiða í Reykjavík og 
ráðstöfun atvinnuleyfa .........0.00 0. 909—913 

500 21. nóv. Reglugerð um hámarkstölu leigubifreiða til vöruflutn- 
inga á félagssvæði Vörubílstjórafélagsins Fáks ...... 998—-999 

Öryggiseftirlit, sjá Öryggismál. 

Öryggismál. 
225 14. maí Reglugerð um húsnæði vinnustaða .................. 432—-441 
210 10. júní Reglugerð um öryggisráðstafanir á fiskiskipum með 

skutrennu ..................02 0... 0n nn 528—529 
474 28. okt. Reglugerð um breyting á reglugerð um búnað, rekstur 

og eftirlit með lyftum og lyftubúnaði nr. 203 20. júlí 
1972 952



Registur 

nafna og orða. 

A, Á, Á. 
Adolf Adolfsson, 1304. 
Aðalbrautir, hámarkshraði, augl., 684. 

Aðalskipulag, augl.: Akureyri, 1083; 
Ólafsvík, 406; Reykjavík, 919—-920; 
Sauðárkrókur, br., 989; Selfoss, 972—- 

973. 
Aöðflutningsgjöld, niðurfelling, augl., 123 

— 121. 
Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins, rkn., 

956—959. 
Akranes, gatnagerðargjöld, sþ., 771—772; 

hafnarrg., br., 520; hafnarsjóður, gjsk., 
520—-523; rafveita, gjsk., 242— 246, 476— 
480, 766--770; sorphreinsun, sþ., 307— 

309; vatnsveita, gjsk., 626-—627. 
Akureyri, aðalskipulag, augl., 1083; hafn- 

arsjóður, gjsk., 386—390; heimilisþjón- 
usta, gjsk., 560, rg., 564—565; hunda- 
hald, sþ., 128—129; rafveita, gjsk., 96 
—99; vatnsveita, gjsk., br., 3--4; versl- 

anir, sþ., 591—593. 
Alcalde, Oscar E., 1309. 

Alfreð Gíslason, 1302. 
Almannatryggingar, hækkun bóta, rg., 

618—-614; iðgjöld, atvinnurekendur, rg., 

1056. 
Andakilshreppur, skipulag, augl., 906. 

Andreassen, Hugo, 1306. 

Andrés Valdimarsson, 1303. 
Anjou, Knut, 1297. 

Anna Inger Eydal, 1303. 
Apótek, augl., Borgarnes, 598. Dalvík, 885, 

Ísafjörður, 920. 

Ari J. Jóhannesson, 1301. 
Ari Jónsson, 1302. 
Arnar Þorgeirsson, 1303. 
Atli Dagbjartsson, 1307. 
Austin, Toralf, 1296. 

  

  

  

Austur-Húnavatnssýsla, 

rg,. br., 587. 

Austur-Skaftafellssýsla, lögreglusþ., br., 
396. 

Ármann Dalmannsson, 1295. 
Ármann Snævarr, 1307. 
Árnessýsla, fjallskilarg., 747—760. 
Árni Bjarnason, 1295. 
Árni Kristinsson, 1306. 
Árni Kristjánsson, 1304. 
Ásgeir Bjarnason, 1295. 
Ásgeir Theódórs, 1297. 
Ásmundur Brekkan, 1301. 

Ásthildur J. Rafnar, 1304. 
Áætlunarflus, sérleyfi, augl., 597, 999— 

1000; veiting leyfa, augl., 1055— 1056. 
Áström, Sverker, 1296. 

leigubifreiðar, 

B. 
Bakkafjörður, hafnarsjóður, gjsk., 359— 

362. 
Balaguer, de Palleja, Luis, 1307. 
Baldur Johnsen, 1302. 

Baldur Símonarson, 1304. 

Barnabætur, rg., 649, fyrirframútborgun, 

augl., 1031--1032. 
Barúske, Heinz, 1296. 

Bárcenas, y de la Huerta, Juan de las, 

1309. 
Bekker-Nielsen, Hans, 1296. 
Bentata, Victor, 1307. 

Bessastaðahreppur, hundahald, sþ., 819— 

820. 
Biering, Frantz, 1296. 
Bifreiðagjöld, innheimta, rg., 545—550. 
Bifreiðar, skráning, rg., 474—476. 
Bíldudalur, holræsi, rs., 306—307; vatns- 

veita, gjsk., 33. 
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Bjargráðasjóður, rkn., 937—-939, 939—-941, 
941—943. 

Bjarni Sigurðsson, 1306. 

Björn Árdal, 1307. 
Björn Bjarnason, 1301, 1304. 

Björn Sigurbjörnsson, 1306. 
Björnli, Atle, 1307. 
Blönduós, hafnarsjóður, gjsk., 512—515. 
Bogi Nilsson, 1306. 
Bolungarvík, hafnarrg., br., 234; hafnar- 

sjóður, gjsk., 235—238; lögreglusþ., 

1063—1076; sparisjóður, sþ., 598—600; 
stjórn bæjarmála, sþ., 279—289; vatns- 
veita, rg., 28—31; gjsk., 31—-32. 

Bonfils, Charles-Henri, 1297. 
Borgarfjarðarhreppur, hafnarsjóður, 

sjsk., 209—--213. 
Borgarfjörður, N.-Múl., 

209. 
Borgarnes, apótek, augl., 598; hafnarrg., 

252—257; hafnarsjóður, gjsk., 258—261; 
rafveita, gjsk., 762— 766. umferð, augl., 

866; vatnsveita, rg., br., 628, gjsk. 628 

-——629. 
Borglund, Bengt, 1297. 
Botnvarpa, flotvarpa, bann við veiðum 

umhverfis Kolbeinsey, rg., 405; möskva- 
stærðir, rg., br., 1051; möskvastærðir 
og lágmarksstærðir fisktegunda, rg., 
14; takmörkun veiða, 580—581. 

Bókhald ríkisins, rg., 1045—1050. 
Breiðdalsvík, gatnagerðargjald, rg., 604— 

605; hafnarrg., br., 238; hafnarsjóður, 
gjsk., 239—242. 

Breiðuvíkurhr., skipulag, augl., 999. 
Brennsluolía, fiskiskip, niðurgr., rg., br., 

1000; niðurgr., rg.,, 674—676. 
Broddi Jóhannesson, 1303. 
Broumas Nicolaos, 1308. 

Búðahreppur, gatnagerðargjald, rg., 794— 
195. 

Búðardalur, vatnsveita, rg.,, br., 663. 

Búfjárhald, Hveragerði, rg., 595. 
Búlandshreppur, gatnagerðargjald, rg., 

795—796; vatnsveita, rg. og gjsk., 907 
—909. 

Búvara, innheimta verðálass, rg., 404— 
405. 

Byggingarsamþykkt, Gerðahreppur, augl., 
535; Laugardalshr., viðauki, 468—470; 

Skorradalshr., augl., br. 588; Vatns- 

leysustrandarhr., viðauki, 585—587. 

hafnarrg., br., 

  

  

Byggingarsjóður ríkisins lánveitingar 
húsnæðismálastjórnar, rg., br., 2-3, 
538. 

Bæjanöfn, 1083— 1084. 
Bæjarmálefni, Bolungarvík, sþ., 279—-289; 

Grindavík, sþ., 59—68. Ísafjörður, rg., 
664—674. 

C. 
Carl XVI, 1296. 
Chopra S.N., 1308. 

D. 
Daggfeldt, Bertil, 1297. 

Dagný Guðmundsdóttir, 1304. 
Dagvistunarheimili, rg., br., 304—-305. 
Dalasýsla, fjallskilarg., 798—803. 
Dalvík, apótek, augl., 885; hafnarrg., br., 

221—-222; hafnarsjóður, gjsk., 222—225; 
hitaveita, gjsk., br., 712. 

Davíð Örn Þorsteinsson, 1304. 
Dómsmálagjöld, rg., 1037— 1041. 
Duer, Thomas Frederik, 1300. 

E. 
East, Kenneth Arthur, 1308, 1309. 

Edland, Henrik, 1297. 

Edwald Hinriksson, 1299. 

Eggert Briem, 1304. 
Egill Á. Jacobsen, 1303, 1306. 
Egilsstaðakauptún, gatnagerðargjald, rg., 

122, umferð, augl., 612. 

Egilsstaðahr., hundahald, sþ., 246—247. 
Einar Benediktsson, 1307. 

Einar G. Einarsson, 1304. 

Einar Hjaltason, 1300. 

Einar Magnússon, 1305. 
Einar Sigurbjörnsson, 1302. 
Einkaleyfi, 1293— 1294. 
Einkasöluvörur, gjsk., 76, 559. 

Eiríkur Benedikz, 1297. 

Eiríkur Benjamínsson, 1306. 
Eiturefni og hættuleg efni, flokkun, rg., 

br., 4; rg., 925—930. 
Ella Kolbrún Kristinsdóttir, 1299. 

Elsrud, Wilhelm, 1296. 

Embætti, sýslanir m.m., 1297— 1308.
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Erlendur Einarsson, 1295. 

von der Esch, 1296. 

Eskifjörður, gatnagerðargjöld, rg., 881—- 
883; hafnarrg., 261—-265; hafnarsjóður, 

sisk., 266—269. 
Eyrarbakkahr., heimilishjálp, rg., 883— 

885; holræsi, rg., 650—652; rafveita, 
gisk., 56—-59, 541—544; vatnsveita, rg., 

23—21. 
Ewerlöf, Hans, 1296. 

F. 
Fack, Robbert, 1309. 

Farafonov, Guergui, Nikolaevich, 1308. 

de Faria, e Maya, Martim, 1308. 
Fasteignamat, augl., 972. 
Finnbogi Kristjánsson, 1303. 
Firmatilkynningar, 1314— 1332. 
Fiskiskip, öryggisráðstafanir, r., 528— 

529. 
Fiskveiðasjóður Íslands, lánaflokkar, rg., 

145—149; rkn., 530—-ðöðl. 
Fiskveiðilandhelgi Íslands, rg., 577—-580. 
Fjallskil, rg, Dalasýsla, 798—803; Mýra- 

sýsla, 725—739; Snæfellsness- og 
Hnappadalssýsla, 716—725; V.Húna- 
vatnssýsla, 778—787; hreppar milli 
Þjórsár og Hvítár, 747— 760; sþ., N- 

Múlasýsla, Seyðisfjarðarkaupstaður, 
447—45ð. 

Fjarhitun, Vestmannaeyjar, rg., 960—-969; 
gjsk., 969—-971. 

Flateyrarkauptún, hafnarrg., 
hafnarsjóður, gjsk., 226 230. 

Flug, óbyggða- og yfir sjó, r., 486. 
Flugreglur, augl., 826—864. 
Flugvélar, niðurfelling aðflutningsgjalda, 

augl., 123— 127. 
Flúðir, hitaveita, gjsk., 605--607. 
Fólkvangar, Bláfjöllum, r., br., 1018; 

Hrútey í Blöndu, augl., 1022—-1023; 

Reykjanes, augl., 1021— 1022. 
Foot, Denis Martin Francis, 1299. 

Forkaupsréttur, Siglufjarðarkaupstaður, 
sþ., 1006—-1007. 

Friðjón Sigurðsson, 1295. 
Friðland, augl., Flatey, 791—-792; Horn- 

strandir, 134—135, 703—704; Vatns- 
fjörður, 136— 137. 

Friðlýsins, augl., Díma í Lóni, 1025— 
1026; gervigígar í Álftaveri, 151—152. 

br., 226; 

Háalda, A.-Skaft., 1020— 1021; Helgu- 
staðanáma, S.-Múl., 1028— 1029; Kattar- 

auga við Kornsá, A.-Hún., 1024— 1025; 
Kringilsárrani, 1026— 1027; Teigahorn, 

1018—1019. 
Friðrik Einarsson, 1306. 

Friðrik Páll Jónsson, 1305. 
Friðrik Sigurður Þorvaldsson, 1309. 
Fræðsluráð, kennarafulltrúar, rg., 1011— 

1012. 
Fæðiskostnaður, rg., 418. 

G. 
Gagnfræðaskólar, framhaldsdeildir, rg., 

br., 614—615. 
Garðahr., vatnsveita, gjsk. 20. 
Garstang, Cecil, 1296. 

Gatnagerðargjöld: Akranes, sþ., 771—772; 
Breiðdalsvík, rg., 604—605; Búðahr.. 

rg., 794— 795; Búlandshr., rg., 795—796; 
Egilsstaðakauptún, rg., 122; Eskifjarð- 
arkauptún, rg., 881—-883; Grundarfjörð- 
ur, sþ, 796—798. Hafnarfjörður, rg., 
914—915; Hafnarhr., rg., 709—710; 

Hella, sþ., 19—20; Húsavík, rg., 820— 
823; Hvolhr., rg., 1000-—1002; Ísafjörð- 
ur, gjsk., 118—119; rg., 119—-120; Neshr. 
utan Ennis, rg., 944—946; Neskaupstað- 

ur, rg., 607—609,; Ólafsvík, rg., 788— 

789; Reyðarfjarðarkauptún, rs. 647— 
648; Seyðisfjörður, rg., 974—975; Skútu- 
staðahr., rg., 770. Stykkishólmur, sþ., 
792—794;  Suðureyrarhr.,,  629--630; 

Vopnafjarðarkauptún, rg., 594. 
Geir Friðgeirsson, 1305. 
Geir A. Gunnlaugsson, 1303, 1307. 
Geir Hallgrímsson, 1295. 
Gengismunarsjóður, rg., 915—916, 924—- 

925. 
Georg Ólafsson, 1801. 
Gerðahr., byggingarsþ., 535. hundahald, 

sb., 1005— 1006; rafveita, gjsk. 442— 

445. 
Gissur Ó. Erlingsson, 1299. 
Gissur V. Kristjánsson, 1306. 

Gísli Brynjólfsson, 1298. 
Gísli Jónsson, 1298. 

Gísli Sigurðsson, 1295. 
Gjaldþrot, greiðsla launa, rg., 582—584. 
Goedertier, Gustave, 1306. 

Goldstein, R. L., 1297.
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Gonzáles, Eduardo Jiménez, 1308. 

Gottskálk Björnsson, 1299. 
Grafningshr., skipulag, augl., 920. 
Grindavík, hafnarrg., 334—339; hafnar- 

sjóður, gjsk., 339—-343; hundahald, sþ., 

142— 143; rafveita, gjsk., 289—292, 572 
—ð75; stjórn og fundarsköp bæjarstj., 
sþ., 59—-68; umferð, augl. 127. 

Grímsey, hafnarrg., br., 362—-363; hafnar- 
sjóður, gjsk., 363—-366; vatnsveita, rg., 

br., 647. 
Grundarfjörður, gatnagerðargjöld, sþ., 796 

— 798; hafnarrg., br., 230, 564; hafnar- 

sjóður, gjsk., 230—-234. 
Grundvallarverð, augl., frystur humar, 

540, 593; óverkaður saltfiskur, 613; 

óverkaður saltfiskur, söltuð ufsaflók, 

716, 1008—-1009; söltuð ufsaflök, 464. 
Grunnskóli, rekstrarkostnaður, rg., 407—- 

417; samræmd próf, rg., 621—622. 
Grýtubakkahr., sveitarstjóri, sþ., 21. 
Guðfræðistofnun Háskóla Íslands, rg., 601 

—604. 
Guðjón Smári Agnarsson, 1300. 
Guðlaug Björg Björnsdóttir, 1306. 

Guðlaug Narfadóttir, 1295. 

Guðlaugur Þorvaldsson, 1295. 

Guðmunda Ögmundsdóttir, 1298. 

Guðmundur Ágústsson, 1302. 
Guðmundur Bjarnason, 1302. 
Guðmundur Björnsson, 1302. 

Guðmundur B. Jóhannsson, 1298. 
Guðmundur K. Jónmundsson, 1303. 
Guðmundur Magnús Jóhannesson, 1303. 
Guðmundur Óskar Ólafsson, 1305. 

Guðmundur Óskarsson, 1299. 

Guðmundur Viggósson, 1300. 
Guðmundur Þórarinsson, 1307. 

Guðmundur Þórðarson, 1299. 

Guðný Daníelsdóttir, 1305. 
Guðný Guðbjörnsdóttir, 1306. 

Guðrún Ólafsdóttir, 1303. 
Gullbrúðkaupssjóður Bjarna amtmanns 

Þorsteinssonar og Þórunnar Hannes- 

dóttur, rkn., 300—-301. 

Gunnar Björnsson, 1300. 
Gunnar Þorsteinsson, 1301. 

Gunnlaugur Geirsson, 1303. 

Gunnlaugur Ingólfsson, 1300. 

Gunnlaugur Þórðarson, 1299. 

H. 
Hafnarfjörður, gatnagerðargjöld, rg., 914 

—916;, hafnarrg., br., 181; hafnarsjóður, 

gjsk., 181—186; holræsagjöld, rg., 1004 
— 1005; rafveita, gjsk., 89—92, 314--- 

915, 804—-807; vatnsveita, rg., br., 1003 
— 1004. 

Hafnarhr., 

710. 
Hafnarkauptún, hafnarrg., br., 176— 177; 

hafnarsjóður, gjsk., 177— 181. 

Hafnarreglugerðir: Akranes, br., 520; 
Bolungarvík, br., 234. Borgarfjörður, 
N.-Múl., br., 209; Borgarnes, 252—257; 

Breiðdalsvík, br., 238; Dalvík, br., 221 

—222; Eskifjörður, 261—-265; Flateyri, 
br., 226; Grímsey, br., 362—363; Grinda- 

vik, 334—339; Grundarfjörður, br., 230, 

564; Hafnarfjörður, br., 181; Hafnar- 

kauptún, br., 176— 177; Hofsós, br., 375. 

Hólmavík, 366—371; Hrísey, br., 326; 

Húsavík, 343—350; Hvammstangi. br., 

508; Höfðakaupstaður, br., 524; Höfn í 
Bakkafirði, br., 358; Ísafjörður, 269— 
215; landshöfn, Keflavík, Njarðvík, br., 

213; landshöfn, Þorlákshöfn, br., 217— 

218; Ólafsfjörður, br., 824; Ólafsvík, 
br., 172; Patrekshöfn, br., 824; Reyðar- 

fjörður, br., 382—383; Reykhólahöfn, 

499—504; Reykjavík, 157— 163; Sand- 
serði, br., 354; Sauðárkrókur, br., 516; 

Seyðisfjörður, br., 200—201; Siglufjörð- 
ur, Þr., 330; Stykkishólmur, br., 186; 

Súðavík, br., 810; Tálknafjörður, br., 

205; Vestmannaeyjar, 190— 196; Vogar, 
990—994. Vopnafjörður, br., 168; Þórs- 
höfn, 976—-981; Örlygshöfn, 491—-495. 

Hafnarsjóðir, gjsk.: Akranes, 520—523; 
Akureyri, 386—390; Bakkafjörður, 359 
—-862;, Blönduós, 612—515; Bolungar- 
vik, 235—238; Borgarfjarðarhr., 209— 

213; Borgarnes, 258—-261; Breiðdalsvík, 

239-—-249; Dalvík, 222—225; Eskifjörð- 

ur, 266—269; Flateyri, 226—-230; Gríms- 

ev, $63—366; Grindavík, 339—343; 

Grundarfjörður, 230—-234; Hafnarfjörð- 
ur, 181— 186; Hafnarkauptún, 177— 181; 

Hofsós, 375—378; Hólmavík, 371—-374; 

Hrísey, 326—330; Húsavík, 350—354; 

Hvammstangi, 508—511; Ísafjörður, 
215—279; landshöfn, Keflavík, Njarð- 
vík, 213—-217; landshöfn, Þorlákshöfn, 

satnagerðargjöld, rg., 709— 
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218—221; Miðneshr., 355—358; Ólafs- 
vík, 173— 176. Patrekshöfn, 814—81'; 

Reyðarfjörður, 383—386;  Reykhóla- 
höfn, 504—507; Reykjavík, 163—168; 
Rif, 379—-382; Sauðárkrókur, 516—-619; 

Seyðisfjörður, 201—204; Siglufjörður, 
390—334; Skagaströnd, 524—527; 

Stykkishólmur, 187—190; Súðavík, 810 

— 813. Tálknafjörður, 205--209; Vest- 
mannaeyjar, 197--200; Vopnafjörður, 

168— 172; Þórshöfn, 981—984; Örlygs- 

höfn, 495—-498. 
Hafsteinn Sæmundsson, 1305. 

Halldór Ásgrímsson, 1302. 
Halldór Kjartansson, 1304. 

Halldór G. Ólafsson, 1304. 
Halldór S. Rafnar, 1298. 
Halldór E. Sigurðsson, 1295. 
Halldóra Ingibjartsdóttir, 1299. 
Hallgrímur Benediktsson, 1301. 

Hallgrímur Dalberg, 1295. 
Hallgrímur Hróðmarsson, 1304. 

Hallgrímur A. Thomsen, 1296. 
Hamilton, Norman, 1297. 

Hannes Hafstein, 1295. 

Hannes Jónsson, 1299. 

Happdrætti DAS, rg., br., 100— 101, 1085 

—-1086. 
Happdrættislán ríkissjóðs, r., 

874; rg.,, 921—923. 
Haraldur Briem, 1299. 

Haraldur J. Hamar, 1309. 

Haraldur Kröyer, 1300. 

Háskóli Íslands, Guðfræðistofnun, 
601—-604. 

Haukur Haraldsson, 1307. 

Hásgsgquist, Lennart, 1296. 
Heiðursmerki, 1295— 1297. 

Heimilishjálp, rg., Eyrarbakki, 883—-885; 
Selfoss, 611—612. 

Heimilisþjónusta, Akureyri, gjsk., 560, 

rg., 564—-565; Húsavík, rg., 618—619; 

Selfoss, gjsk., 1002—-1003. 

Heimir Sindrason, 1300. 
Helga Kress, 1301. 

Helga Soffía Þorgilsdóttir, 1295. 
Helgi Ágústsson, 1297. 
Helgi Þ. Valdimarsson, 1298. 

Hella, gatnagerðargjald, sþ., 19—20; 
hundahald, sþ., 103—104; vatnsveita, 

rg., br, 18—19. 
Hertoft, Jörgen, 1297. 

br., 867, 

I8., 

Hildur Viðarsdóttir, 1298. 
Hilmar Kristján Björgvinsson, 1303. 
Hilmar Karlsson, 1305. 

Hirschsprung, Asger M., 1296. 
Hitaveitur: Dalvík, gjsk., br., 712; Flúðir, 

gjsk., 605—607; Hrísey, gjsk., br., 464, 
713; Húsavík, gjsk., br., 461; Hvamms- 

tangi, gjsk., br., 463—464; Hveragerði, 
sijsk., br., 406, 772— 773. Laugarás, gjsk., 
br., 309, 902; Mosfellshr., gjsk., 187— 
139; rg., 139— 141; Ólafsfjörður, rg., 

105—707;, gjsk., 707—708; Reykjahlið, 
sjsk., 461—463; Reykjavík, gjsk., 73, 
129— 181; Selfoss, gjsk., 460; Seltjarnar- 
nes, gjsk., br., 463, 901; Sauðárkrókur, 
gjsk., br., 715. 

Hjálmar Freysteinsson, 1298. 
Hjalti Guðmundsson, 1305. 
Hjalti Þórarinsson, 1308. 
Hjörleifur Hjörleifsson, 1295. 
Hlutafélög, 1309—-1314. 
Hofsóshr., hundahald, sþ., 386—37; hafnar- 

rg., br., 375; hafnarsjóður, gjsk., 375— 
378. 

Holræsagjöld: Hafnarfjörður, rg., 1004— 
1005. Njarðvíkurhr., rg., 661—662; 
Stokkseyri, gjsk., 624—-625. 

Holræsi, rg.: Bíldudalur, 306—307; Eyrar- 
bakkahr., 650—652; Ísafjörður, br., 624; 

Keflavík, br., 609—610; Selfoss, 610— 
611, 588—-591; Súðavíkurhr., 660— 661. 

Hólmavík, hafnarrg, 366—371; hafnar- 

sjóður, gjsk., 371—-374; sorphreinsun, 
sþ., 132— 134. 

Hrafnhildur Stefánsdóttir, 1301. 
Hreindýraveiðar, r., 570--571. 
Hreinn Hjartarson, 1300. 
Hringnótaveiðar, takmörkuð heimild, rg., 

393. 
Hrísey, hafnarrg., br., 326; hafnarsjóður, 

gjsk., 326—330; hitaveita, gjsk., br., 
464, 773. 

Hultin, Eiler, 1296. 

Hundahald, sþ.: Akureyri, 128—129; 

Bessastaðahr., 819—-820; Egilsstaðahr., 

246—247. Gerðahr., 1005—1006; Grinda- 
vík, 142— 143; Hella, 103—-104; Hofs- 

óshr., 36—387; Húsavík, 470-471; 
Hvammstangahr., 87—-88; Hveragerði, 
1007--1008; Ísafjörður, 711; Keflavík, 
880—881; Kópavogur, 943—944; Mos- 

fellshr., 141—-142; Seltjarnarnes, 131— 
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132; Stokkseyrarhreppur, 1059—1060; 
Tálknafjarðarhr., 99— 100; Vatnsleysu- 

strandarhr., 15—16; Vestmannaeyjar, 

467; Þórshafnarhr., 596—-597; Ölfushr., 
429—-430. 

Húsavík: gatnagerðargjöld, rg., 820—-823,; 
hafnarrg., 343—350;  hafnarsjóður, 
gisk., 350 —3ö4; heimilisþjónusta, rg., 
618—619; hitaveita, gjsk., br., 461; 

hundahald, 470—471. lögreglusþ., br., 
771; rafveita, gjsk., 49—>Sl. 

Húsnæðismálastjórn, lánveitingar, rg., br., 
2—3, 538. 

Hvammstangahr., hundahald, 87—88; 

hafnarrg., br., 508; hafnarsjóður, gjsk., 
508—ó11; hitaveita, gjsk., br., 463—464. 

Hveragerði, búfjárhald, rg., 595; hita- 

veita, gjsk., br., 406, 772— 773; hunda- 
hald, sþ., 1007— 1008; rafveita, gjsk.,, 

56—59, 541— 544. 
Hvolhr., gatnagerðargjöld, rg., 1000—1002. 
Höfðakaupstaður, hafnarrg., br., 524. 

Hörður Þ. Ásbjörnsson, 1307. 
Hörður H. Bjarnason, 1304. 
Höskuldur Ólafsson, 1295. 

I,1. 
Iðnaðarbanki Íslands, sþ., 886—-892; rg., 

893—-901. 
Iðnaðarvörur, lækkun gjalda, augl., 581. 

Iðnfræðsla, rg., 1110— 1136. 

Indriði G. Þorsteinsson, 1295. 
Ingi Kr. Stefánsson, 1298. 
Ingibjörg Bragadóttir, 1304. 

Ingimundur Gíslason, 1302. 
Ingólfur S. Sveinsson, 1305. 
Ingvar Árnason, 1303. 
Ingvar E. Kjartansson, 1299 (2). 
Ingþór Friðriksson, 1301. 
Innflutningsgjald, bifreiðar 

rg., 13, 84. 
Innflutnings- og gjaldeyrisleyfi, rg., br., 

825, 936. 
Innflutningsgjöld, bensín, endurgreiðsla, 

r., 557—558. 
Innflutningur, með greiðslufresti, r., br., 

985—986. 
Innheimta ýmissa gjalda með viðauka, 

augl., 1050. 

Innheimtumenn, ríkissjóðs, 

1037. 

og bifhjól, 

rg., 1033—- 

Innheimtustofnun sveitarfélaga, rkn., 

1029— 1030, 1030— 1031. 
Irene Gunnlaugsson, 1309. 

Ísafjörður, apótek, augl., 920; bæjarmál, 
rg., 664—0674; gatnagerðargjald, gjsk.. 
l1is— 119, rg., 119— 120; hafnarrg., 269 
—275. hafnarsjóður, gjsk., 275--279; 
holræsi, rg., br., 624; hundahald, sþ., 

711; rafveita, gjsk., 635—638; vatns- 

veita, gjsk., 27—28. 

J. 
Jabre, Francois, 1297. 
Jacobsen, Tage, 1297. 

Jens Hjörleifsson, 1302. 

Jeppesen, Karl G., 1304. 

Jessen, Heinrich, 1297. 

Jóhann Eiríksson, 1302. 

Jóhann Guðmundsson, 1300. 

Jóhannes Bergsveinsson, 1305. 
Jóhannes Jóhannesson, 1307. 
Jón Ákason, 1302. 
Jón H. Bergs, 1309. 

Jón Björnsson, 1302, 1308. 
Jón E. Böðvarsson, 1304. 

Jón Eiríksson, 1301. 

Jón Óskar Eiríksson, 1300. 
Jón Erlendsson, 1306. 

Jón Eysteinsson, 1304. 
Jón G. Friðjónsson, 1306. 
Jón Guðgeirsson, 1300. 
Jón Rúnar Gunnarsson, 1301. 

Jón Steinar Gunnlaugsson, 1299. 
Jón Thor Haraldsson, 1304. 
Jón Hauksson, 1302. 
Jón Helgason, 1302. 
Jón Kr. Ísfeld, 1302. 

Jón Oddgeir Jónsson, 1295. 
Jón R. Kristinsson, 1305. 

Jón Magnússon, 1298, 1302. 

Jón Olgeirsson, 1307. 

Jón Guðleifur Ólafsson, 1302. 
Jón J. Ólafsson, 1302. 
Jón Þ. Ólafsson, 1302. 
Jón L. Sigurðsson, 1308. 
Jón Sigurpálsson, 1298. 
Jón A. Skúlason, 1295. 
Jón G. Stefánsson, 1302. 

Jón Þórðarson, 1305. 

Jón Þóroddsson, 1306.
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Jón Þorsteinsson, 1302. 

Jónas Haraldsson, 1303. 

Jónatan Þórmundsson, 1300. 
Júlíus Sigurjónsson, 1301. 

Jöfnunarsjóður sveitarfélaga, rkn., 817— 

819. 

KR. 
Kaijser, Olof, 1296. 
Karl Benjamínsson, 1301. 

Karl Friðriksson, 1302. 

Karl Haraldsson, 1306. 

Karl Helgason, 1303. 
Karl Örn Karlsson, 1304. 
Karl Magnússon. 1302. 

Katrín Helgadóttir, 1295. 
Keflavík, hafnarrg., fyrir landshöfn, br., 

213: hafnarsjóður, landshöfn, sjsk., 213 

--917; holræsi, rg., br.,609—-610: hurda- 

hald, sþ., 880—881; rafveita, gjsk.. 442 

—-445; skipting prestakalls og stofnun 
prestakalls í Njarðvíkum, augl., 78: 
vatnsveita, rg., br., 16. 

Keflavíkurflugvöllur, gjsk., 311—315. 

Kennslustundir, skipting, augl., 247—-248. 

Ketill Jensson, 1302. 

Kirichenko. Yuri A., 1308. 

Kjaradómur, dómsorð, augl. 457--458, 

458—459. 
Kiartan Ragnars, 1296. 

Kiðsarhrenpur, skipulag, augl., 988. 

Kiðtvörur, merking, augl., 395—398. 
Klafastaðir, skipulag, augl., 595—598. 

Klemenz Jónsson. 1295. 
Kolbeinn Gunnarsson, 1302. 

Kolbeinn Kristófersson, 1303. 

Kópavogur, hundahald, sþ., 943—944; um- 
ferð, avgl., 310, 873: verslanir, angl., 

390—-392. 
Kornelíns Sismundsson, 1998. 

Kraunsöe. Alfred T.R.. 1302. 

Kristinn Ólafsson, 1301. 
Kristián Arinbjarnarson, 1305. 

Kristján Riarnason. 1299. 
Kristján Rúason. 1298. 
Kristián Ólafsson, 1299. 
Kristján Bersi Ólafsson, 1801. 
Kristián T. Ragnarsson. 1303. 

Kristián R. Róbertsson, 1998. 

Kristján Sigurjónsson, 1299. 
Kristján Sveinsson, 1295. 

Kristjönugiðf, rkn., 567. 

  

Kristófer Þorleifsson, 1301 (2). 
Kristin R. Benediktsdóttir, 1305. 

Kyll, Magnus Ingmar, 1296. 

L. 
Lahev, Margaret Ellen, 1298. 
Landgræðslustörf, skólafólks, rg., 536— 

537, 916—-917. 
Laugarás, hitaveita, gjsk., br., 902. 
Laun, greiðsla við gjaldþrot, rg., 582— 

584. 
Launajöfnunarbætur, rs, 399—-404. 
Tágmarkseinkunnir, menntaskólar og 

sagnfræðaskólar. stj.br., 973. 
Lánasjóður sveitarfélaga, rkn., 931—-932, 

932—. 033, 933—034, 934—935, 935—036. 
Teifland, Leif, 1296. 
Leifur Jónsson, 1304. 
Leifur A. Símonarson, 1306. 

    

Teisubifreiðar, A.-Húnavatnssýsla, rsg., 

br. 587; gjaldmælar. rg, br., 885. 
Reykjavík, rg.. 909—-013; Skagafjarðar- 
sýsla og Sauðárkrókur, rg., 809: Vest- 
mannseviar, rg., br., 575; Vörnbifrsti.- 

  
fél. Drífandi, rg., 6; Vörnbhílsti.fél, 

Fákur, rg., 998—999: Vörnbhílsti.fél. 
Fljótsdalshéraðs og Reyðarfjarðar, rg., 

7: Vörubílsti fél. Suðurnesja. rg., 11—- 

12. 
Leó Júlínsson, 1298. 
Lífeyrissjóður bænda, rs. 

rkn.. 101—102; eftirlaun, rg., 
1018. 

Tindhlad, Hans Pontns, 1297. 
Lints, Robert M., 1300. 
Loðnuveiðar, bann. rg., 

rg.. 302. 
Loftflntningar, rg., br., 73. 
Lomholt. Asger, 1297. 
Lúðvík Gizurarson, 1300. 

Tiðvík Ólafason, 1800. 

Lyf. ausl., 973; br., á verði. angl., 310; 

niðurfelling tolla. ausl.. 398. 

Lvfiaeftirlit. rg., 867—-8609. 

Lyfiakostnaður, almannatrvegingar augl, 

619.-818. rg., br. 865, 866. 
Lvfjatæknar, nám og starfsréttindi, rg., 

br. 115— 116. 
Tyfiaverðskrá, angl., 19. 151, 485 (9). 
TyfceKlar, aforeiðsla lyfja, rg. hr... 905 

—906. 
Lyftur og Tvftnhúnaðnr, rg., br.. 959. 

1012—1015; 
1015—- 

38: takmörkun,
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Lögbirtingablað, gjöld fyrir tilkynningar, 
augl., 537. 

Lögreglusþ., Austur-Skaftafellssýsla, br., 
396; Bolungarvík, 1063— 1076; Húsavík, 

br., 777; Reykjavík, br., 946—947. 
Lörincez-Nagy, János, 1308. 

M. 
Magni S. Jónsson, 1306. 

Magnús Kristinsson, 1305. 

Magnús Magnússon, 1295. 

Magnús H. Ólafsson, 1304. 
Magnús Lyngdal Stefánsson, 1306. 
Magnús Þ. Torfason, 1307. 

Malek, Tssa, 1308. 
Malmberg, Svend-Aage, 1302. 
Már Elísson, 1307. 
Marker, Jamsheed, K. A., 1308. 

Martin, John Thomas, 1297. 
Marzban, Manoutchehr, 1308. 
Mathiesen, Haaken, 1296. 

McKenzie, John, 1308. 

Miðneshreppur, hafnarsjóður, gisk.. 355 
358; rafveita, gjsk., 46—49, 453--458. 

Mierzjeweski, Charles D., 1309. 

Minningarsjafasjóður Landspítalans, 
rkn., 300—-301, 531—-534. 

Miólk, mjólkurvörur, rg., br., 1052—-1059. 
Mohr, Kjartan, 1297. 

Mosfellshr, hitaveita, gjsk., 137-—-139; rg., 

139—141: hundahald, sþ., 141— 1429. 
Mnecalov, Zivko, 1299, 1304. 
Mýrasýsla, fjallskilargs., 725—739. 
Möller, Kurt, 1296. 

Möller, William Thomas, 1304. 

Möskvastærðir, botnvarpa, flotvarpa, rg., 
br., 74. 1051. 

  

N. 
Nasv, Béla, 1308. 
Naschits, Fritz, 1296. 
Náttúrnverndarþing, rg., 86—87. 

Náttúruvætti, augl., Grábrókargísar, 420 

—-421. Hveravellir, 492— 423; Lakasis- 

ar, 419--420; Surtarbrandsgil, 150—151. 

Neshrennur utan Ennis, satnagerðarsjöld, 
rg., 944— 946. 

Neskanpstaður, gatnagerðargjöld, rg., 607 
—609. 

Nielsen, Leif Hede, 1299. 

Nielsen, Niels Chr., 1307. 

Niáll Þórðarson, 1302. 

Njarðvík, hafnarrg., fyrir landshöfn, br., 

213; hafnarsjóður, landshöfn, gjsk., 213 
— 217; rafveita, gjsk., 292—205, 773— 
776; skipting Keflavíkurprestakalls og 
stofnun prestakalls í Njarðvíkum, augl, 
78. vatnsveita, rg., 69—-72; holræsa- 

gjöld, rg, 661—662; vatnsveita, gjsk., 
93. 

Norðfjörður, Viðlagasjóður, rg., 153—158. 
Norður-Múlasýsla, Fjallskilarg., 447—453. 

0, Ó. 
Oddur Benediktsson, 1298. 

Ogrodzinski, Przemyslaw, 1308. 
Okazaki, Kunitoshi, 1307. 
Olaizola, Luis Villalba, 1309. 
Orlof, kennara og skólastjóra, rg., 81—83. 
Ottó Björn Ólafsson, 1305. 

Ólafsfjörður, hafnarrg.,, br., 824; hita- 
veita, rg., 705—707, gjsk., 707—-708. 

Ólafsvík, aðalskipulag, augl., 406; satna- 
sgerðargjöld, rg., 788—789; hafnarrg., 

br., 172; hafnarsjóður, gjsk., 173—-178. 
Ólafur Eyjólfsson, 1305. 
Ólafur G. Guðmundsson, 1308. 
Ólafur Guðbjörn Gústafsson, 1305. 
Ólafur Helgason, 1309. 
Ólafur H. Kristjánsson, 1295. 
Ólafur Hergill Oddsson, 1299. 
Ólafur A. Pálsson, 1998. 
Ólafur Oddur Jónsson, 1300. 
Óskar H. Finnbogason, 1303. 
Óttar P. Halldórsson, 1308. 

  

P. 
Patrekshreppur, rafveita, sgjsk., 40—-43, 

631—634. 
Patrekshöfn, hafnarrg., br., 824: hafnar- 

sjóður, gjsk., 814—817. 
Páll Ammendrup, 1302. 
Páll B. Helgason, 1301. 
Páll Pálsson, 1304. 
Páll Arnór Pálsson, 1306. 

Páll Kr. Pálsson, 1304. 
Páll Þórðarson, 1300. 

Petersen, Svend Dipo, 1296. 

Pétur Eggerz, 1299. 

Pétur Guðmundsson, 1302. 

Pétur Lúðvíksson, 1307. 
Pétur Svavarsson, 1304. 
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Poleszezuk, Romuald, 1308. 

Ponce, Mario Tapia, 1309. 

Póstþjónusta, gjsk., 701—702. 
Prestaköll, skipting Keflavíkurprestakalls 

og stofnun prestakalls í Njarðvíkum. 
augl., 58. 

Prófdómarar, skólar gagnfræðastigsins, r., 

80—81. 

R. 
Rabaeus, Bengt, 1297. 
Rafmagnsveita Reykjavíkur, gjsk., 316— 

320, 321—325, 742— 747. 
Rafmagnsveitur ríkisins, gjsk., 43--46, 51 

—53, 471—-474, 739— 742. 
Rafmagnsverð, augl., 2, 80. 
Rafn Kjartansson, 1301. 
Raforkuverð, augl., 1, 5, 88, 302, 393, 713, 

772. 
Rafveitur, gjsk.: Akranes, 242--246, 476 

--480, 766—770; Akureyri, 96—99; 
Borgarnes, 762— 766; Eyrarbakki, 56— 
59, 541--544;  Garðahr., 442—445; 

Grindavík, 289— 292, 572—575; Hafnar- 
fjörður, 89—92, 804--807; Húsavík, 
49—51: Hveragerði. 56—59, K41— 
544; Ísafjörður, 635—638; Keflavík, 
449--445; Miðneshreppur, 46—-49, 453— 
456; Njarðvík, 292—295, 773—776; 
Patrekshr., 40—43, 631—634; Reyðar- 
fjörður, 917—919;  Reykjarfjarðarhr., 
902—-904; Sauðárkrókur, 53--55, 481-- 
484; Selfoss, 56—59, 541—-544; Siglu- 
fjörður, 615—617; Snæfjöll, 902—-904; 
Stokkseyri, 56—59, 541--544. Vest- 
mannaeyjar, 296—-299, 869—-872; Vatns- 
leysustrandarhr., 292—295, 773—776; 

Vogar, 292— 295, 773—-776. 

  

  

  

Reykjafjarðarhr., rafveita, gjsk., 902—904. 
Reykjavík, aðalskipulag, 919—-920; hafn- 

arrg, 157—163; hafnarsjóður, gjsk., 
163—168. hitaveita, gjsk., 73, 129— 131; 
leigubifreiðar, rg., 909—913; lögreglu- 
sþ., br., 946—-947; rafmagnsveita, gjsk., 
316—-320, 321—325, 742--747; skipting 
Reykjavíkurprófastsdæmis í sóknir og 

prestaköll, augl., br., 78; skipulag, augl., 

129, 906—907, 1085; sundstaðir, gjsk., 

465; umferð, augl., 12, 128, 310, 987, 
1032; vatnsskattur, rg., br., 1. 

Reykjavíkurflugvöllur, gjsk., br., 623. 
Reynir T. Geirsson, 1308. 
Reitbauer, Alois, 1308. 

Richter, Svend, 1307. 
Rif, hafnarsjóður, gjsk., 379—-382. 
Ríkissjóður, aukatekjur, rg., 1042— 1045. 
Rivlin, David £Z., 1308. 
la Rocca, Vincenzo Fama, 1298. 

Rodriguez, Mario, 1309. 

Ross, J. Carl, 1307. 
Roussos. Stavros G., 1308. 
Rubiner, Arthur James, 1297. 
Rúnar Guðjónsson, 1304. 
Runólfur Þórarinsson, 1307. 

  

  

S. 
Samábyrgð Íslands, rkn., 875—-878, 878— 

880. 
Samgöngubótasjóður Páls Jónssonar, 

rkn., 301. 

Samuelsen, Trygve, 1297. 
Samvinnufélög, 1314. 
Sandgerði, hafnarrg., br., 354. 

Sandvik, Olav, 1297. 
Sauðárkrókur, aðalskipulag, br., 989; 

hafnarrg., br., 516; hafnarsjóður, gjsk., 

Ragna Ragnars, 1300. 

Ragnheiður Hermannsdóttir, 1304. 
Ragnhildur Ingibergsdóttir, 1296. 

Raufarhöfn, vatnsveita, rg., br., 662—-663. 

Raunvísindastofnun Háskólans, rg., 1052 

--1055. 
Reyðarfjörður, satnagerðargjald, rg., 647 

—648; hafnarrg., br., 382—-383; hafnar- 

sjóður, gjsk., 383—-386; rafveita, gjsk., 

917—919. 
Reykhólahöfn, hafnarrg., 499—-504; hafn- 

arsjóður, gjsk., 504—507. 

Reykjahlíð, hitaveita, sjsk, 461--463; 
vatnsveita, rg., br., 625—626. 

516—519; hitaveita, gjsk., br., 715. 
leigubifreiðar, rg., 809; rafveita, gjsk., 
53—55, 481-—-484. 

Sceheel, Arne, 1296. 
Sehmitt Bernhard, 1297. 

Sehneiter, Pierre, 1297. 

Selfoss. aðalskipulag, augl., 972—973; 
heimilishjálp, rg., 611—612; gjsk., 1002 
—-1003; hitaveita, gjsk., 460; holræsi, 
rg., 588—591, 610—611; rafveita, gjsk., 
56—59, 541—-544; vatnsskattur, rg., 17 

— 18. 

    

Selma Jónsdóttir, 1307. 
Sesselja Magnúsdóttir, 1295.
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Seltjarnarnes, hitaveita, gjsk., 463, br., 
901; hundahald, sþ., 131— 132; umferð, 
augl, 866. 

Sement, jöfnun flutningskostnaðar, rg,, 
396; flutningsjöfnunargjald, augl., 714. 

Sendiherrar og ræðismenn, 1308— 1309. 
Seyðisfjörður, fjallskilarg, 447—453; 

satnagerðargjöld, rg., 974—-975. hafnar- 
rg., br. 200—-201; hafnarsjóður, gjsk.. 
201—204; umferð, augl., 684. 

Seyluhreppur, þingstaður, stj.br., 490. 
Sérlyf, rg., br., 825; augl., 865. 
Shelvankar, K.S., 1308. 
Siglufjörður, forkaupsréttur, sþ., 1006— 

1007; hafnarrg,, br., 330; hafnarsjóður, 

gjsk., 330—834; rafveita, gjsk., 615— 
617. 

Sigmundur Guðbjarnarson, 1298. 
Sigríður Ólafsdóttir, 1298. 
Sigríður Valgeirsdóttir, 1303. 
Sigurbergur Guðjónsson, 1301. 
Sigurdsson, Harold S., 1300. 
Sigurður Björnsson, 1302. 

Sigurður Gunnarsson, 1302. 

Sigurður Helgason, 1301. 
Sigurður Jóhannsson, 1295. 
Sigurður Jónsson, 1301. 

Sigurður Njálsson, 1302. 
Sigurður Gísli Lúðvíksson, 1300. 
Sigurður E. Rósarsson, 1298. 
Sigurður Sigurgeirsson, 1995. 

Sigurður Sigurjónsson, 1302. 
Sigurður Hallur Stefánsson, 1305. 

Sigurður Sveinsson, 1300. 

Sigurður L. Vissósson, 1299. 

Sigurður Þórarinsson, 1998. 
Sigurión Guðjónsson, 1308. 
Sigurjón Valdimarsson. 1305. 

Sigurlaug Árnadóttir. 1298. 

Stím, Jörgen Christian, 1297. 

Síldveiði, hann við veiði smásildar, rg, 

br., 761; takmörkun í Norðursjó, rg.. 85. 

Símaþjónusta. gjsk. og r., 685 —700. 

Stóðurinn Gerðuminnins, rkn.. 599. 
Siúkraliðaskóli Íslands, rg., 1060—1063. 

Stúkratrvegðir, greiðslur Hl samlass- 

lækna, rg., 7677; til sérfræðinga. rg., 

71. 
Skagafjarðarsýsla, leignbhifreiðar, rg., 809. 
Skagaströnd, hafnarsjóður, sjsk. 594 

527; skinulas, augl., 596. 
Skarphéðinn Þórarinsson, 1308. 

  

Skip, smíði og búnaður, r., 1087— 1109. 
Skipulag, augl., Andakílshr., 906; Breiðu- 

víkurhr., 999, Grafningshr., 920; Grund, 

Kjalarnesi, 988. Kjósarhr., 988; Klafa- 
staðir, 595—-596; Reykjavík, 129, 906— 
907, 1085; Skagaströnd, 596; Vatns- 
leysustr.hr., 34. 

Skipulagsskrár: Hildarsjóður við Kvenna. 
skólann í Reykjavík, 484—485; Líknar- 
sjóður Margrétar Árnadóttur, Alviðru, 

303; Minningarsjóður Jakobínu Magn- 
úsdóttur, 304; Minningarsjóður Jónasar 
Halldórssonar og Ara Hermannssonar, 

465—-466; Minningarsjóður Magnúsar 
Benjaminssonar og Sigríðar Einars- 
dóttur,  305—-306; Minningarsjóður 

Matthildar Sveinsdóttur, 39—-40; Minn- 
ingarsjóður Sigurlaugar Sigurðardóttur, 
535—536: Minningarsjóður Valgerðar. 
Guðrúnar og Önnu Steinsen, 498—-429; 
Móðurmálssjóður Kvennaskólans í 
Reykjavík, 102—103. samræmd stjórn 
ýmissa sjóða við Háskóla Íslands, 497— 
428; Sjóður tl rannsókna í dularsál- 

fræði, 807—-808; Þjóðhátíðarsjöf Norð- 

  
manna, 539--540; Sparisjóður Fá- 

skrúðsfjarðar, 1010— 1011; Styrktar- 
sjóður Bjargar Kristófersdóttur, 121; 
Styrktarsjóður Fóstbræðra, 904-—-905; 
Styrktarsjóður til bygsingar og reksturs 
sisti- og dvalarheimilis fyrir vanheil 

börn, 426. 

Skólafólk, landsræðslustörf, rg., 536 

916-—-917. 
Skólareglur, í grunnskóla. rg., 1009—1010. 

Skorredalshr., bvggingarsb., br., 588. 

Skúli H. Flosason, 1304. 

Skútustaðahr., gatnaserðargjöld, rg., 770. 

Skyldusparnaðarskírteini, rg.. 1076 — 1077. 

Skyldusparnaður, rg., br., 1077--1079. 
Snæfellsness- og Hnanpadalssýsla, fjall. 

skilars., 716— 725. 
Snæfjöll, rafveita, gjsk., 902—904. 

Sodi, Antonio Sordo. 1308. 
Solberg, Knut R.T. 1300. 

Sorphreinsun, sþ.. Akranes, 307—-309: 
Hólmavík, 132— 134; Súðavíkurhr., 430 
432. 

Sóknir og prestaköll, Revkjavíkurpróf- 
astsdæmi. angl., 78. 

Sparisjóður Bolungarvíkur, sþ., 598—-600. 
v. Spreckelsen, Martha, 1296. 

--ððI, 

  

 



LXKXIII 

Stefán Hreiðarsson, 1307. 

Stefán Ólafur Jónsson, 1801. 
Stefán B. Matthíasson, 1303. 
Stefán Sigurkarlsson, 1307. 
Stefán Snorrason, 1305. 

Steinþór Sigurðsson, 1307. 

Stofnverndarsjóður íslenska hestakyns- 

ins, rg, 480—481. 

Stokkseyri, holræsagjöld, gjsk., 624—625,; 
hundahald, sþ., 1059— 1060; rafveita, 
gisk., 56—59, 641—544; vatnsskattur, 

rg., 22—23. 
Strandberg, Holger, 1307. 

Strömgren, Bengt, 1297. 
Stykkishólmur, gatnagerðargjöld, sþ., 792 

— 794. hafnarrg., br., 186; hafnarsjóður, 

gjsk., 187—190; vatnsveita, rg., 94—-96. 

Styrktarsjóður, kennara við Kvenna- 

skólann í Reykjavík, rkn., 566. 
Suðureyrarhr., gatnagerðargjöld, rg., 629 

—630. 
Súðavík, hafnarrg., br., 810; hafnarsjóður, 

sjsk., 810—813; holræsi, rg., 660—661; 

sorphreinsun, sþ., 430—432; vatnsveita, 
rg., 657—659, gjsk., 659—660. 

Sundstaðir, Reykjavík, gjsk., 465. 
Svavar Haraldsson, 1298. 
Sveinn Arason, 1308. 

Sverrir Páll Erlendsson, 1304. 

Sverrir H. Gunnlaugsson, 1306, 1307. 

Sveitarstjóri, Grýtubakkahr., sþ., 21. 

Systrasjóður Kvennaskólans, rkn., 566. 

Sæmundur Kjartansson, 1306. 

Söluskattur, rg., br., 249—250; augl., 250 

—-251, br., 299, 397—398. 

T. 
Tasiaux, Jacques, 1307. 
Tham, Le, 1308. 

Tálknafjörður, hafnarrg., br., 205; hafnar- 

sjóður, gjsk., 205—-209; hundahald, sþ., 

99—100. 
Thielsen, Eigil, 1296. 

Thorsteinsson, Samuel Aksel, 1307. 

Tollfrjáls farangur, rg., 681— 684. 
Torfi Ásgeirsson, 1301. 
Trommer, Aage, 1296. 

  

U, Ú. 
Umferð, augl., Borgarnes, 866; Egilsstaða- 

kauptún, 612; Grindavík, 127; Kópa- 

vogur, 310, 873; Reykjavík, 12, 128, 310. 

987, 1032. Seltjarnarnes, 866; Seyðis- 

fjörður, 634. 
Umferðarfræðsla í skólum, rg., 619-—621. 
Unnsteinn Stefánsson, 1298. 
Unnur Ágústsdóttir, 1296. 
Úlfar Atlason, 1301. 

Útflutningsgjald, rg., 74—75. 

V, W. 
Vaðlaheiðarvegur, augl., 77. 
Valdimar Gunnarsson, 1304. 

Valgarð Briem, 1296. 
Valtýr Guðmundsson, 1304. 
Vatnsskattur, Reykjavík, rg., br., 1; Sel- 

foss, rg, 17—18; Stokkseyri, rg., 22— 

23. 
Vatnsleysustrandarhr., byggingarsþ., 585 

—587; hundahald, sþ., 15—16; rafveita, 

gjsk., 292—205, 773—T76; skipulag, 

augl., 34. 

Vatnsveitur: Akranes, gjsk., 626—627; 

Akureyri, gjsk., br., 3—4; Bíldudalur, 

gjsk., 33; Bolungarvík, rg., 28—31, gjsk., 

31—32; Borgarnes, rg., br., 628, gjsk., 

628—629; Búðardalur, rg., br., 663; Bú- 

landshr., rg. og gjsk., 907—-909; Eyrar- 

bakkahr., rg, 23—27. Garðahreppur, 

gjsk., 20; Grímseyjarhr., rg., br., 647; 

Hafnarfjörður, rg., br., 1003-—1004; 

Hella, rg., br., 18—19; Ísafjörður, gjsk., 

97—-28; Keflavík, rg, br., 16; Njarð- 

vík, rg., 69—72, sjsk., 93; Raufarhöfn, 

rg., br. 662—663; Reykjahlíðarhverfi, 

rg., br., 625—626; Stykkishólmur, rg., 

94—-96; Súðavík, rg., 657—659, gjsk., 

659—660; Vogakauptún, gjsk., 627, rg., 

653—-656. 
Vátryggingarfélös, rg., 104— 114. 
Veiðibann, loðna, rg., 14; takmörkun, rg., 

302. síld, rg., 985; síldveiðar í Norður- 

sjó og Skagerak, rg., 975; smásíild, rg., 

br., 972. 
Veiðifélög: Álftár, arðskrá, 947; Borgar- 

fjarðar, sþ., 143— 144; Fagradalsár, sþ., 

951—-952; Flóamanna, arðskrá, 988— 

989; Fögruhlíðar, sþ., 423—424; Gren- 

lækjar, sþ., 445—446; Kolka, sþ., 956 

—951; Kúðafljóts, sþ., 424—425; Laxár 

í Hrútafirði, sþ., 68—69; Miklavatns, 

Fljótaár, sþ., 947—948; Orri, sþ., 34. 

Reykjadalsár, arðskrá, 952—-953; Selár, 

J



LXXIV 

Vopnafirði, arðskrá, 446—447; Skaga- 

fjarðar, sþ., 487—490; Slétthlíðinga, sþ., 
94g—950, arðskrá, 987; Stóru-Langa- 
dalsár og Setbergsár, sþ., 37—-39. 

Veiðisvæði, fyrir Suðvestur- og Vestur- 
landi, rg., 1081— 1082; línu- og neta- í 
Faxaflóa, rg., 79; út af Faxaflóa, rg., 
930—931; út af Snæfellsnesi, rg., 8; 

skipting eftir veiðarfærum, rg., 9— 11. 
Verðgrundvöllur, augl., freðfiskur, 117— 

118, 575—576, 646—647, 954—955; fryst 
rækja, 75, 135, 601, 905, 953—954; loðnu- 
afurðir, 5—6, 9, 116; óverkaður salt- 

fiskur, 115. 

Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins, rkn., 
567—569. 

Verðlagsráð sjávarútvegsins, rg., br., 1051. 
Verslanir, Akureyri, sþ., 591--593, Kópa- 

vogur, augl., 390—392. 
Verslunarbanki Íslands, sþ., br., 8; og 

Verslunarlánasjóður, rkn., 676--680. 

Vestmannaeyjar, fjarhitun, rg., 960-—-969, 
gisk., 969—971; hafnarrg., 190—196. 
hafnarsjóður, gjsk., 197—-200; hunda- 
hald, sþ., 467; leigubifreiðar, rg., br., 
ö75; rafveita, gjsk., 296—-299, 869—-872. 

Vestur-Húnavatnssýsla, fjallskilarg., 778 

— 781. 
Viðbótarritlaun, r., 873—874. 
Viðlagasjóður, landsdeild, rg., 561—-564; 

Norðfjarðardeild, rg., 153—156. 
Víkingur H. Arnórsson, 1302. 
Vinnustaðir, húsnæði, rg., 432—-441. 

Vogahöfn, gjsk., 995—-998, hafnarrg., 990 
— 994. 

Vogakauptún, vatnsveita, gjsk., 627, rg., 

653—656; rafveita, gjsk., 292—-295, 773 
— 776. 

Vopnafjörður, gatnagerðargjald, rg., 594; 
hafnarrg., br., 168; hafnarsjóður, gjsk., 
168—172. 

Vörugjald, rg., 639—645, rg., br., 1080. 
Vörumerki, augl., 1137— 1293; gjöld, rg., 

790. 

Vöruhappdrætti SÍBS, rg., br., 776—777, 
1084. 

Wachtmeister, Tom, 1296. 
Wemans, Carlos Alberto Empis, 1308. 
Wendt, Frants, 1296. 
Wiederkehr, Alphons, 1296. 
Wolfram, Hedwig, 1308. 

Y. 
Yngvi Ólafsson, 1299. 

Z. 
Zellner, Ernst, 1297. 

Þ. 
Þengill Oddsson, 1301. 

Þingstaður, Seyluhreppur, stj.br., 490. 
Þjóðvegir, í kaupstöðum og kauptúnum, 

rg., br., 808. 
Þorbjörn Arnoddsson, 1295. 
Þorbjörn Sigurgeirsson, 1298. 
Þorlákshöfn, hafnarrg., Þbr., landshöfn, 

217—-218; hafnarsjóður, gjsk., 218—-291. 
Þorleifur Þórðarson, 1295. 

Þorsteinn Gíslason, 1305. 
Þorsteinn Loftsson, 1306. 

Þór Halldórsson, 1305. 
Þór Þorsteins, 1309. 
Þórarinn Andrewsson, 1304. 
Þórarinn J. Sigurðsson, 1299. 
Þórður Harðarson, 1299. 

Þórður Oddsson, 1301. 

Þórður Theódórsson, 1300. 

Þórshöfn, hafnarrg., 976—981; hafnar- 
sjóður, gjsk., 981--984; hundahald, sþ., 
595—597. 

Þórunn Karvelsdóttir, 1304. 

Ö. 
Ökumælar, rg., 550—-557. 
Ölfushreppur, hundahald, sþ., 429—-430. 
Örlygshöfn, gjsk., 495—498, hafnarrg., 

491--495. 

Skammstafanir í registri, B-deild. 

augl. == auglýsing. 
br. == breyting. 
gjsk. — gjaldskrá. 
r. == reglur. 

rg. == reglugerð. 
rkn. = reikningur. 

stj.bréf = stjórnarráðsbréf. 
sþ. == samþykkt.
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Skrá um útgáfudaga B-deildar 1975. 

16 .......00 0000 16. jan. 
T12 30. jan. 
1817 2... 12. febr. 
FRI 17. febr. 
AIR 18. febr. 

2047 0... 13. mars 
4849 0... 28. febr. 
5050 2... 13. mars 
ÐV-ÐS 000 17. mars 
AI 26. mars 

6062 2... 0000 3. apríl 
AAA AAARAR 9. april 

G4—-67 .....0..0 0000 16. apríl 
Ö8--105 20... 25. apríl 
FI 23. april 

107—143 2... 30. apríl 
144— 145 ......... 30. apríl 
146—-199 .......000. 000 2. júní 
200--905 ........000 00 23. maí 
206—-907 2... 26. maí 
208—212 0. 28. maí 
213— 330 2... 8. júlí 
231—9382 0. 16. júní 
233—281 2... 8. júlí 
283—-287 0. 30. júní 
288—298 2... 15. júlí 
299—301 2... 16. júlí 
302—-349 2... 31. júlí 
FIRIR 3l. júlí 

BÖ1—361 .........0000 000 15. ágúst 
362—363 20... 8. ágúst 

BY 0... 28. ágúst 
BI 29. ágúst 
FIRIR 1. sept. 

374—380 2... 9. sept. 
BRAUÐI 10. sept. 

382--493 0... 3. okt. 
AÐA AÐ 2... 28. okt. 
AAA 28. okt. 

AÐ4-A62 2... 31. okt. 
463--489 0... 25. nóv. 
490—A91 .......00 000 26. nóv. 
492—529 ......0.000 nn 29. des. 
530—539 ......00000 000 30. des. 
540—546 ..........0 0 19. jan. 1976 
FARA 8. jan. 1976 

ÐA8—502 20... 0000 20. febr. 1976 
Böð—554 .......00000 0 9. apríl 1976 
555—556 .........0000 00... 20. júlí 1976 
öð7—5062 0... 6. sept. 1976



Leiðréttingar: 

Bls. 

Bls. 

Bls. 

Bls. 

Bls. 

Bls. 

Bls. 

Bls. 

Bls. 

Bls. 

Bls. 

Bls 

54, sjá 13. línu að ofan Fast gjald, les Fastagjald. 
86, sjá 12. línu að neðan, Heilbrigfðiseftirlist, les Heilbrigðiseftirlits. 
105, sjá 25. línu að ofan 8. mgr., les 7. 
106, sjá 8. línu að ofan tryggingarsjóður, les tryggingasjóður. 
106, sjá 9. línu að ofan, liftryggingafélaga, les líftryggingarfélaga. 
108, sjá 15. línu að ofan 4. gr., les 6. 
230, sjá 2. línu í 26. gr. samkvææmt, les samkvæmt. 

261, sjá 19. gr., les 17. 
471, sjá fyrirsögn gjsk. nr. 245 heildsölu, les smásölu. 
480, sjá 3. gr. 3. lína Íslnads, les Íslands. 
495, sjá undirfyrirsögn gjsk. nr. 257 Öryggishöfn, les Örlygshöfn. 
508, sjá fyrirsögn gjsk. nr. 261 fyrir Hvammstanga, les fyrir hafnarsjóð 

Hvammstanga. 

Bls. 529, sjá undirskrift máls nr. 270 Halldór E. Sigurðsson, les Halldór E. Sigurðs- 
son / Ólafur S. Valdimarsson. 

Bls. 

Bls 

Bls 

Bls 

648, sjá 2. línu að ofan m/bifeeiðageimslu, les m/bifreiðageymslu. 
118, sjá 9. línu að neðan markskrá, les markaskrá. 
915, sjá dagsetningu máls nr. 447 14. ogtóber, les október. 
936, sjá mál nr. 462, dagsetning sé 28. október 1975. 

Endurprentað blað: 787.



STJÓRNARTÍÐINDI B 1 — 1975 
  
  

3. janúar 1975. 1 Nr. Í. 

AUGLÝSING 

um heimild til hækkunar raforkuverðs í heildsölu. 

Ráðuneytið hefur veitt Rafmagnsveitum ríkisins, Reykjavík, Andakilsárvirkjun, 
Akranesi og Laxárvirkjun, Akureyri, heimild til 25% hækkunar heildsöluverðs 
raforku í gildandi gjaldskrá þeirra, frá og með 1. janúar 1975. 

Iðnaðarráðuneytið, 3. janúar 1975. 

F. h.r. 

Árni Snævarr. 
  

Jóhannes Guðfinnsson. 

8. janúar 1975. Nr. 2. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 249 22. desember 1971, um niðurjöfnun 

og innheimtu vatnsskatts í Reykjavík. 

1. gr. 
ð. gr. orðist svo: 

Gjaldtaxtar. 

Af öllum fasteignum, sem vatnsskattsskyldar eru skv. 1. gr. skal greiða vatns- 
skatt, sem nemur 0.30% (0.30 af hundraði) af heildarfasteignamati eignarinnar, þ. e. 
á. s. af mati mannvirkja ásamt mati lóðar. 

Vatnsskattur skv. 1. mgr. skal hlíta eftirfarandi ákvæðum um minnsta -—— og 
mesta gjald á rúmmeter í byggingum á viðkomandi lóð: 

Íbúðarhúsnæði ............... minnst 9.60, en mest 14.40 kr/möð 
Vörugeymslur „............... — 120, — 1680 — 
Aðrar byggingar .............. — 960, —.  —- 1680 — 

Vatnsskattur samkvæmt framanskráðum reglum skal aldrei vera lægri en kr. 
1500 af skattskyldri fasteign. 

Aukavatnsskattur, sem greiddur er skv. 2. gr., skal vera kr. 7.40 á hvern rúm- 
meter vatns. 

Borgarstjórn getur hækkað eða lækkað um allt að 50% framantalin gjöld, öll 
þeirra eða hvert um sig, án þess að leita þurfi staðfestingar ráðuneytisins. 

B1 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



Nr. 2. 2 8. janúar 1975. 

Reglugerðarbreyting þessi, sem samin er og samþykkt af borgarstjórn Reykja- 
víkur, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að 
öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 8. janúar 1975. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 0 

Guðmundur Karl Jónsson. 

Nr. 3. 13. janúar 1975. 

AUGLÝSING 

um heimild til hækkunar rafmagnsverðs. 

Ráðuneytið hefur heimilað Rafmagnsveitu Reykjavíkur 9.3% hækkun á grunngjaldi 
raforku í smásölu eins og það var hinn 1. janúar þ. á. skv. þá gildandi gjaldskrá. 

Iðnaðarráðuneytið, 18. janúar 1975. 

F. h. r. 

Árni Snævarr.   
Jóhannes Guðfinnsson. 

Nr. á. 13. janúar 1976. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 98 26. mars 1973, um breyting á reglugerð 

nr. 202 11. september 1970, um lánveitingar húsnæðismálastjórnar 

úr Byggingarsjóði ríkisins. 

1. gr. 
2. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
3. gr. reglugerðarinnar nr. 202/1970 orðist svo: 
Lán skv. a-lið 2. gr. þessarar reglugerðar skulu greidd lántakanda í peningum 

og koma til útborgunar í tvennu lagi í hlutfalli við byggingarstig húsnæðisins. 
Veiting fyrrihluta lána miðast við fokheld hús. Eindagi fyrir skil á fokheldis- 

vottorðum er síðasti dagur hvers mánaðar. 
Síðarihluti lána skal að jafnaði koma til greiðslu innan 6 mánaða frá greiðslu- 

degi fyrrihluta láns, enda hafi íbúðin náð tilskildu mati, skv. virðingargerð mats- 
manna veðdeildar Landsbanka Íslands eða dómkvaddra matsmanna. 

Þegar virðing fer fram, skal lántakandi leggja fram það eintak teikninga af 
íbúðinni sem hann hefur fengið sent frá Húsnæðismálastofnuninni og skulu virð- 
ingarmenn sæta þess, að húsið sé bvggt skv. þeirri teikningu. 

2. gr. 
31. gr. orðist svo: 
Þeir sem óska að fá lán skv. þessum kafla reglugerðarinnar, skulu sækja um 

ákveðna lánsfjárhæð á þar til gerðu umsóknareyðublaði, er húsnæðismálastjórn



13. janúar 1975. 3 Nr. 4. 

lætur í té. Umsóknir skulu berast fyrir 1. janúar, 1. apríl, 1. júlí og 1. október ár 
hvert og eigi síðar en 12 mánuðum eftir að kaupum er þinglýst. Lánveitingar fara 
að jafnaði fram fjórum sinnum á ári miðað við framangreinda eindaga. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkv. lögum nr. 30 12. maí 1970, sbr. lög 
nr. 72/1972 um Húsnæðismálastofnun ríkisins, lil eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 18. janúar 1975. 

F. hr. 

Hallgrímur Dalberg. 

Guðmundur Karl Jónsson. 

14. janúar 1975. . Nr. 5. 

AUGLÝSING 

um breyting á gjaldskrá Vatnsveitu Akureyrar frá 9. mars 1972. 

1. grein orðist svo: 
Af öllum fasteignum í lögsagnarumdæmi Akureyrar, sem liggja við vegi eða 

opin svæði, þar sem vatnsæðar liggja skal greiða árlegan vatnsskatt og skal honum 
varið til þess að standa straum af kostnaði við vatnsveituna. Sama er og um aðrar 
fasteignir, sem fá vatn frá Vatnsveitu Akureyrar. 

Nú er vatni frá vatnsveitunni veitt í hús eða til hvers konar starfsemi utan 
lögsagnarumdæmisins og skal þá ákvarða vatnsskattinn samkvæmt því er í gjald- 
skrá þessari segir. 

7. grein orðist svo: 
Aukavatnsskatt skal innheimta samkvæmt mæli með kr. 4.00 fyrir hvern tenings- 

metra vatns. Gjaldstuðull á teningsmetra skal breytast eftir verðlagi á sama hátt og 
fasteignamat. 

8. grein orðist svo: 
Vatnsveitan lætur notendum í té löggilta vatnsmæla og er ársleigan fyrir hvern 

mæli sem hér segir: 

20 til 32 mm mælir .........0. 0000 kr.  300.00 

40 mm mælir .........0.000 00 —  400.00 
50 mm Mælir ........00000.00 000 —  800.00 

80 mm mælir ..........0.02.0 000... — 1000.00 

100 mm mælir .........0.00 0000 — 2 000.00 

Mælaleiga breytist eftir verðlagi á sama hátt og fasteignamat. 

9. grein orðist svo: 

Skipavatnsskattur. 

Greiðsla fyrir vatn sem selt er til skipa og báta í Akureyrarhöfn skal vera kr. 
25.00 fyrir hvern teningsmetra, þó aldrei minna en kr. 300.00. Þurfi að afgreiða 
vatn til skipa og báta utan venjulegs vinnutíma, greiðir kaupandi vatnssölumanni 
eftirvinnu- eða helgidagakaup. Greiðsla fyrir vatn til skipa breytist eftir verðlagi á 
sama hátt og fasteignamat.



Nr. 5. 4 14. janúar 1975. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Akureyrar, 
staðfestist hér með, samkvæmt vatnalögum nr. 16 20. júní 1923 til að öðlast gildi 
Þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. janúar 1975. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Guðmundur Karl Jónsson. 

Nr. 6. 9. janúar 1975. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um flokkun eiturefna og hættulegra efna 

nr. 93 Í. mars 1974. 

1. gr. 
Við 1. gr. lista I, sterk eiturefni, sterkt eitur, bætast: 

KVIKASILFUR 
METÝLKVIKASILFUR 

2. gr. 
Við 2. gr. lista 111, hættuleg efni, bætast: 

FERBAM 
HEXAKLÓRBENZEN 
KÚMARÍN 
LINÚRÓN 
PENTAKLÓRNITRÓBENZEN 
PÝRITRÍN 
RÓTENÓN 
SÍMAZÍN 

3. gr. 
Við 2. gr. lista V, hættulegar lofttegundir, er ekki hafa lækningagildi, bætast: 

FORMALDEHÝÐ 
ÓZÓN 

4. gr 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 2. gr. laga um eiturefni og hættuleg 

efni nr. 85 31. des. 1968, sbr. lög um breyting á þeim lögum nr. 27. 18. april 1973, 
og öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 9. janúar 1975. 

F. hr. 

Páll Sigurðsson.   
Almar Grímsson. 

  

Stjórnartíðindi B 1, nr. 1—6. Útgáfudagur 16. janúar 1975.
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23. janúar 1975. 5 Nr. 7. 

AUGLÝSING 

um heimild til hækkunar raforkuverðs. 

Ráðuneytið hefur veitt eftirtöldum rafveitum heimild til hækkunar á grunngjaldi 
smásöluverðs raforku á gildandi gjaldskrá þeirra, um allt að: 

Rafveita Hafnarfjarðar ...........0..0200 0000... 9.3% 
— Keflavíkur ..........0000000 000. 11.0% 
— Gerðahrepps .......0000000. 000 11.0% 
— Njarðvíkur ..........0.0000 000. 11.0% 

— Selfoss .........0000 2. 11.0% 
— Miðneshrepps ......0.000.00 00 11.0% 
— Eyrarbakka ...........000% 0... 0 nn 11.0% 
— Stokkseyrar ........0.00%20 000. 11.0% 
— Hveragerðis ..........0000020 0000. 11.0% 
— Borgarness ..........00.00. 0. 11.0% 
— Sauðárkróks ............00000 0000. 11.0% 
— Patrekshrepps ......000000 00. 30%  11.0% 
— Húsavíkur ...........0.20. 0000... 0 nn 11.0% 
— Reyðarfjarðar ........0..0002000 00 30% - 11.0% 
Rafmagnsveitur ríkisins ..........00000000 000 11.0% 

Iðnaðarráðuneytið, 23. janúar 1975. 

F. h.r. 

Árni Þ. Árnason.   
Jóhannes Guðfinnsson. 

23. janúar 1975. , Nr. 8. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðsrundvelli loðnuafurða 

fyrir framleiðslutímabilið 17. janúar til loka loðnuvertíðar 1975. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 

og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftir- 
farandi verðgrundvöll á loðnuafurðum fyrir framleiðslutímabilið 17. janúar til loka 
loðnuvertíðar 1975: 

Loðnumjöl 0... s ,5.25 á próteineiningu í lest. 
Loðnulýsi .....0.0.0.. 0 $8425.00 fyrir hverja lest. 

Verðbil miðast við Cif., og gerist upp á viðskiptagengi krónu gagnvart Bandaríkja- 
dollar, #1 = 118.30. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Greiðslur í eða úr sjóðnum nema 62.5% af verðbreytingum frá grundvallarverði 
á loðnumjöli, en 30% á loðnulýsi. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 23. janúar 1975. 

F. h.r. 

Þórður Ásgeirsson. a 

Gylfi Þórðarson. 

Nr. 9. 8. janúar 1975. 

REGLUGERÐ 

um hámarksfjólda leigubifreiða til vöruflutninga á félagssvæði 

Vörubifreiðastjórafélagsins Drífanda, Norður-Þingeyjarsýslu. 

1. gr. 
Reglugerð þessi tekur til félagssvæðis Vörubifreiðastjórafélagsins Drífanda, en 

það nær yfir Kelduneshrepp, Öxarfjarðarhrepp, Presthólahrepp, Raufarhafnarhrepp 
og Fjallahrepp, allra í Norður-Þingeyjarsýslu. 

2. gr. 
Fjöldi leigubifreiða til vöruflutninga á félagssvæðinu takmarkast við hámarks- 

töluna 15, sbr. þó 8. gr. laga nr. 36 frá 9. maí 1970. Þessa tölu má endurskoða á 
tveggja ára fresti. Áður en ákvörðun er tekin um nýja hámarkstölu skal leita um- 
sagnar Vörubifreiðastjórafélagsins Drífanda, sýslunefndar Norður-Þingeyjarsýslu, 
Kaupfélags Norður-Þingeyinga, Vinnuveitendasambands Íslands og Vinnumálasam- 
bands samvinnufélaganna. 

3. gr. 
Leiguakstur telst þegar vörubifreið er seld á leigu ásamt ökumanni til flutninga 

á vörum fyrir tiltekið gjald, þar sem ökumaður eða eigandi bifreiðarinnar er hvorki 
eigandi, seljandi né kaupandi vörunnar, sem flutt er. 

Vörubifreiðar félagsins skulu auðkenndar árlega með sérstöku merki. 

4. gr. 
Tvisvar á ári, þ. e. í aprílmánuði og októbermánuði, veitir Vörubifreiðastjóra- 

félagið Drífandi viðtöku nýjum umsóknum um afgreiðslu fyrir leigubifreiðar til 
vöruflutninga á félagssvæðinu. Skal þá bæta við þeim fjölda vörubifreiða, er nægir 
til þess að fylla hámarkstöluna 15. 

Gildar umsóknir skulu teknar til greina aðallega eftir biðtímalengd og tímaröð, 
en án tillits til þess hvar á félagssvæðinu umsækjendur eru búsettir, uns framan- 
greindu marki er náð. 

ð. gr. 
Reglugerð þessi tekur eigi til sendiferðabifreiða. Enn fremur tekur reglugerðin 

ekki til vörubifreiða, sem eru eign einstakra atvinnufyrirtækja og eigi eru notaðar 
til leiguaksturs. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 36 9. maí 1970, um 
leigubifreiðar, staðfestist hér með til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftir- 
breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 8. janúar 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson.



8. janúar 1975. 7 Nr. 10. 

REGLUGERÐ 

um hámarksfjölda leigubifreiða til vöruflutninga á félagssvæði 

Vörubílstjórafélags Fljótsdalshéraðs og Reyðarfjarðar. 

1. gr. 

Reglugerð þessi tekur til félagssvæðis Vörubíilstjórafélags Fljótsdalshéraðs og 

Reyðarfjarðar, en það nær yfir Jökuldalshrepp, Jökulsárhlíðarhrepp, Fljótsdalshrepp, 

Fellahrepp, Hróarstunguhrepp og Hjaltastaðahrepp, allra í Norður-Múlasýslu, og 

Eiðahrepp, Egilsstaðahrepp, Vallahrepp, Skriðdalshrepp og Reyðarfjarðarhrepp, allra 

í Suður-Múlasýslu. 

2. gr. 

Fjöldi leigubifreiða til vöruflutninga á félagssvæðinu takmarkast við hámarks- 

töluna 50, sbr. þó 8. gr. laga nr. 36 frá 9. maí 1970. Þessa tölu má endurskoða á 

tveggja ára fresti. Áður en ákvörðun er tekin um nýja hámarkstölu skal leita um- 

sagnar Vörubílstjórafélags Fljótsdalshéraðs og Reyðarfjarðar, sýslunefnda Múla- 

sýslna, Vinnuveitendasambands Íslands og Vinnumálasambands samvinnufélaga. 

3. gr. 

Leiguakstur telst þegar vörubifreið er seld á leigu ásamt ökumanni til flutninga 

á vörum fyrir tiltekið gjald, þar sem ökumaður eða eigandi bifreiðarinnar er hvorki 

eigandi, seljandi né kaupandi vörunnar, sem flutt er. 

Vörubifreiðar félagsins skulu auðkenndar árlega með sérstöku merki. 

4. gr. 

Tvisvar á ári, þ. e. í aprílmánuði og októbermánuði, veitir Vörubílstjórafélag 

Fljótsdalshéraðs og Reyðarfjarðar viðtöku nýjum umsóknum um afgreiðslu fyrir 

leigubifreiðar til vöruflutninga á félagssvæðinu. Skal þá bæta við þeim fjölda vöru- 

bifreiða, er nægir til þess að fylla hámarkstöluna 50. 

Gildar umsóknir skulu teknar til greina aðallega eftir biðtímalengd og tímaröð, 

en án tillits til þess hvar á félagssvæðinu umsækjendur eru búsettir, uns framan- 

greindu marki er náð. 

5. gr. 

Reglugerð þessi tekur eigi til sendiferðabifreiða. Enn fremur tekur reglugerðin 

ekki til vörubifreiða, sem eru eign einstakra atvinnufyrirtækja og eigi eru notaðar 

til leiguaksturs. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 36 9. maí 1970, um 

leigubifreiðar, staðfestist hér með til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftir- 

breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 8. janúar 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson.



Nr. 11. 8 7. janúar 1975. 

SAMÞYKKT 

um breytingu á samþykkt fyrir Verslunarbanka Íslands hf., 

nr. 154 4. apríl 1974. 

1. gr. 
ö. gr. 2. mgr. samþykktarinnar hljóði svo: Hlutabréfin eru að nafnverði kr. 

1 000.00, kr. 5 000.00, kr. 10 000.00, kr. 50 000.00 og kr. 100 000.00. 

2. gr. 
5. gr. 4. mgr. samþykktarinnar orðist svo: Arður af hlutabréfum skal sendur 

hluthöfum í ávísun innan mánaðar frá lokum aðalfundar. 

3. gr. 
Upphaf #1. gr. 1. mgr. orðist svo: Aðalfundur hluthafa kýs 2 endurskoðendur 

og jafnmarga til vara, til eins árs Í senn að viðhafðri hlutfallskosningu. 

Framangreindar breytingar, sem samþykktar voru á aðalfundi bankans 1974, 
staðfestast hér með. 

Viðskiptaráðuneytið, 7. janúar 1975. 

Ólafur Jóhannesson. HR 
Yngvi Ólafsson. 

Nr. 12. 28. janúar 1975. 
REGLUGERÐ 

um sérstakt línu- og netasvæði út af Snæfellsnesi. 

1. gr. 
Skipum, sem stunda veiðar með botnvörpu eða flotvörpu, eru bannaðar veiðar 

frá útgáfudegi reglugerðar þessarar til 15. apríl 1975 á svæði út af Snæfellsnesi, 
er afmarkast af línu milli eftirgreindra punkta: 

1. 64951,5'N 2413 V 
2. 64947,.5N 2431 V 
3. 6510 N 24945.5'V 
4. 6510 N 2495" V 

2. gr. 
Með mál þau, sem rísa út af brotum gegn reglugerð þessari, skal farið að hætti 

opinberra mála, og varða brot viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 102 97. 
desember 1973, um veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðiland- 
helginni. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 4. gr. laga nr. 102 27. desember 1978, um 
veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni, til þess að 
öðlast þegar gildi og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðnneytið, 28. janúar 1975. 

Matthías Bjarnason. a 
Þórður Ásgeirsson. 

  

Stjórnartíðindi B 2, nr. 7—12. Útgáfudagur 30. janúar 1975.
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24. janúar 1975. 9 Nr. 18. 

AUGLÝSING 
4 um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli loðnuafurða 

fyrir framleiðslutímabilið 17. janúar til loka loðnuvertíðar 1975. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 
og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftir- 
farandi verðsrundvöll á loðnuafurðum fyrir framleiðslutímabilið 17. janúar til loka 
loðnuvertíðar 1975: 

Loðnumjöl $ ;5.25 á próteineiningu í lest. 
Loðnulýsi, $ 425.00 fyrir hverja lest. 

Verðbil verður ekkert. 
Verðið miðast við Cif., og gerist upp á viðskiptagengi krónu gagnvart Banda- 

ríkjadollar, $ = 118.30. 
Greiðslur í eða úr sjóðnum nema 62.5% af verðbreytingum frá grundvallarverði 

á loðnumjöli, en 30% á loðnulýsi. 

Með auglýsingu þessari er felld úr gildi auglýsing um sama efni, dagsett 23. 
janúar 1975. 

Sjávarítvegsráðuneytið, 24. janúar 1975. 

F. h.r. 

Þórður Ásgeirsson. 0 

Gylfi Þórðarson. 

28. janúar 1975. Nr. 14. 

REGLUGERÐ 

um skiptingu veiðisvæða eftir veiðarfærum. 

I. 

Línu- og netaveiðisvæði fyrir Suðvesturlandi. 

1 
Skipum, sem stunda veiðar með botnvörpu, eru bannaðar veiðar frá 1. mars 

til 1. maí 1975 á eftirgreindum, svæðum: 

1. Vestan 20959'0 v.lgd. og austan línu, sem dregin er réttvísandi 213 frá Reykja- 
nesaukavita (63948'0 n.br. og 22941'9 v.lgd.). Að utan takmarkast þetta svæði 
af línu, sem dregin er milli eftirfarandi punkta: 

B2 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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63*34'0 n.br. 209590 v.lgd. 
6393470 n.br. 219260 v.lgd. 

3. 63%41'2 n.br. 21945'5 vlgd. 
4. 6342 n.br. 2292170 v.lgd. 

og þaðan í réttvísandi 250*. 
E
Ð
 

Þó skal skipum innan lögmætra stærðartakmarka heimilt að veiða innan 
þessara marka á svæði, sem takmarkast af léngdarbaugum 21957/0 v. og 2293270 
v. innan línu, sem dregin er milli þeirra þrjár sjómílur út frá ströndinni. 

2. Milli 647050 og 6895870 n.br. Að utan takmarkast svæði þetta af 12 sjómílna 
fjarlægð frá grunnlínu, samkvæmt reglugerð nr. 189 14. júlí 1972. 

2. gr. 
Frá 1. apríl til 1. maí skulu skipum, sem stunda veiðar með botnvörpu, einnig 

bannaðar veiðar á svæði er takmarkast af 20%480 v.lgd. og 2095970 v.lgd. norðan 
6373470 n.br. 

3. gr. 
Á tímabilinu frá 20. mars til 1. maí 1975 eru allar veiðar bannaðar í botnvörpu 

og flotvörpu samanber 2. tl. 3. gr. reglugerðar nr. 189/1972, svo og með línu 
og netum á svæði, sem afmarkast af línum, sem dregnar eru milli eftirgreindra 

punkta: 

a. 639320 n.br. 2192570 v.lgd. 
h. 6390070 n.br. 21925/0 v.lgd. 
c. 6390070 n.br. 2290070 v.lgd. 
d. 639320 n.br. 2290070 vlgd. 

TI. 

Línuveiðisvæði fyrir Suðvesturlandi, í Faxaflóa og Breiðafirði. 

4. gr. 
Skipum, sem veiðar stunda með öðrum veiðarfærum en línu og handfærum, eru 

bannaðar veiðar fyrir Suðvesturlandi og í Faxaflóa á eftirgreindum svæðum og 

tíma: 

1. Á tímabilinu til 20. mars 1975 á svæði vestan línu réttvísandi 213“ frá Reykja- 
nesaukavita og sunnan 63958/0 n.br. Að utan takmarkast svæði þetta af línu, sem 
dregin er 12 sjómílur utan við grunnlínu samkvæmt reglugerð nr. 189/1972 
en að innan af línum, sem. dregnar eru í réttvísandi 090? og 344? frá Geirfugla- 

drang (grunnlínupunktur 24). 

to 
Í 

Á tímabilinu til 1. apríl 1975 í Faxaflóa á svæði, er takmarkast af línum, sem 
dregnar eru milli eftirgreindra punkta: 

1. 6472870 n.br. 239570 v.lgd. 
2. 64*270 n.br. 249480 v.lgd. 
3. 6491870 n.br. 249430 v.lgd. 
4. 6491870 n.br. 249230 v.lgd. 

Enn fremur er öll netaveiði bönnuð allt árið 1975 í Breiðafirði innan línu, sem 

dregin er réttvísandi 143 úr Skorarvita í Eyrarfjall við Grundarfjörð.



28. janúar 1975. 11 Nr. 14. 

TIl. 

ð. gr. 
Með mál þau, sem rísa út af brotum á reglugerð þessari, skal farið að hætti 

opinberra mála, og varða þau brot viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 102 
27. desember 1973 um veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðiland- 
helginni eða samkvæmt lögum nr. 44 5. apríl 1948 um vísindalega verndun fiski- 
miða landgrunnsins. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 44 5. apríl 1948 um vísindalega 
verndun fiskimiða landgrunnsins, og lögum nr. 102 27. desember 1973 um veiðar 

með botnvörpu, flolvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni til þess að öðlast þegar 
gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarítvegsráðuneytið, 28. janúar 1975. 

Matthías Bjarnason. a 
Jón B. Jónasson. 

8. janúar 1975. Nr. 15. 

REGLUGERÐ 

um hámarksfjölda leigubifreiða til vöruflutninga á félagssvæði 

Vörubílstjórafélags Suðurnesja. 

1. gr. 
Reglugerð þessi tekur til félagssvæðis Vörubílstjórafélags Suðurnesja, en það 

nær yfir Keflavíkurkaupstað, Njarðvíkurhrepp, Vatnsleysustrandarhrepp, Gerða- 
hrepp, Miðneshrepp og Hafnahrepp. 

2. gr. 
Fjöldi leigubifreiða til vöruflutninga á félagssvæðinu takmarkast við hámarks- 

töluna 30, sbr. þó 8. gr. laga nr. 36 frá 9. maí 1970. Þessa tölu má endurskoða á 
tveggja ára fresti. Áður en ákvörðun er tekin um nýja hámarkstölu skal leita um- 
sagnar Vörubilstjórafélags Suðurnesja, bæjarstjórnar Keflavíkur, sýslunefndar Gull- 
bringusýslu og Vinnuveitendafélags Suðurnesja. 

3. gr. 
Vörubifreiðastöð sú, sem Vörubilstjórafélag Suðurnesja rekur í Keflavík, hefur 

hlotið viðurkenningu bæjarstjórnar Keflavíkur og sýslunefndar Gullbringusýslu. Er 
því öllum óheimilt að stunda leiguakstur á vörubifreiðum á félagssvæði Vörubíl- 
stjórafélags Suðurnesja utan þeirrar stöðvar. 

Leiguakstur telst þegar vörubifreið er seld á leigu ásamt ökumanni til flutninga 
á vörum fyrir tiltekið gjald, þar sem ökumaður eða eigandi bifreiðarinnar er hvorki 
eigandi, seljandi né kaupandi vörunnar, sem flutt er. 

Vörubifreiðar félagsins skulu auðkenndar árlega með sérstöku merki. 

4. gr. 
Tvisvar á ári, þ. e. í aprílmánuði og októbermánuði, veitir Vörubílstjórafélas 

Suðurnesja viðtöku nýjum umsóknum um afgreiðslu fyrir leigubifreiðar til vöru- 
flutninga á félagssvæðinu. Skal þá bæta við þeim fjölda vörubifreiða, er nægir til 
þess að fylla hámarkstöluna 30.
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Gildar umsóknir skulu teknar til greina aðallega eftir biðtímalengd og tímaröð, 
en án tillits til þess hvar á félagssvæðinu umsækjendur eru búsettir, uns framan- 
greindu marki er náð. 

5. gr. 
Reglugerð þessi tekur eigi til sendiferðabifreiða. Enn fremur tekur reglugerðin 

ekki til vörubifreiða, sem eru eign einstakra atvinnufyrirtækja og eigi eru notaðar 
til leiguaksturs. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 36 9. maí 1970, um 
leigubifreiðar, staðfestist hér með til þess að öðlast þegar gildi og Þirtist til eftir- 
breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 8. janúar 1975. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 16. 28. janúar 1975. 

AUGLÝSING 

um útgáfu Lyfjaverðskrár II. 

Frá og með 1. febrúar 1975 tekur gildi ný Lyfjaverðskrá II. Jafnframt fellur 
úr gildi Lyfjaverðskrá II frá 1. okt. 1974. 

Birtist þetta hér með til eftirbreytni þeim, er hlut eiga að máli. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 28. janúar 1975. 

Matthías Bjarnason.   
Páll Sigurðsson. 

Nr. 17. 3. febrúar 1975. 

AUGLÝSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkv. heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 frá 23. apríl 1968 og að fengnum 
tillögum borgarráðs eru eftirfarandi reglur settar um umferð í Reykjavík: 

1. Bannað verður að leggja bifreiðum í Eyrarlandi, Hörgslandi, Óslandi og 

Stjörnugróf. 

2. Norðurfell og Suðurfell verða aðalbrautir. 

Framangreindar reglur taka gildi 15. þ. m. 

Lögreglustjórinn í Reykjavik, 3. febrúar 1975. 

Sigurjón Sigurðsson. 

  

Stjórnartíðindi B 3, nr. 13—17. Útgáfudagur 12. febrúar 1975.



STJÓRNARTÍÐINDI B 4 — 1975 
  

  

15. febrúar 1975. 13 Nr. 18. 

REGLUGERÐ 

um innflutningsgjald af bifreiðum og bifhjólum. 

1. gr. 
Við tollafgreiðslu skal innheimt sérstakt innflutningsgjald af bifreiðum og 

bifhjólum. Gjald þetta skal innheimt af öllum bifreiðum að undanskildum öku- 

tækjum í eftirtöldum tollskrárnúmerum: 

87.02.31 Sjúkrabifreiðar og snjóbifreiðar. 
87.02.32 Snjósleðar. 
87.02.38 Sjúkrabifreiðar, sem jafnframt eru ætlaðar til sérstakra annarra nota. 

87.03.01 Slökkviliðsbifreiðar. 
87.03.02 Snjóplógar. 
87.03.03 Kranabifreiðar. 
87.03.09 Aðrar bifreiðar til sérstakrar notkunar. 

2. gr. 

Gjaldið af gjaldskyldum bifreiðum og bifhjólum er ákveðið 50% af tollverði 

(eif-verði) ökutækis, sbr. ákvæði I. kafla laga nr. 6/1974 um tollskrá o. fl. 

Þó skal gjald af eftirtöldum tegundum bifreiða vera sem hér segir: 

Af tollverði dráttarbifreiða í tollskrárnúmeri 87.01.20, almenningsbifreiða í 

tollskrárnúmeri 87.02.20 og vörubifreiða að burðarþoli 6 tonn og þar yfir í toll- 

skrárnúmerum 87.02.33 og 87.02.34 skal gjaldið nema 25%. 

Um ákvörðun tollverðs notaðra bifreiða skal í þessu sambandi farið eftir 

auglýsingu nr. 15/1974 um tollverð notaðra bifreiða. 

3. gr. 
Reglugerð þessi er selt skv. heimild í 16. gr. sbr. 35. gr. laga nr. 4/1960 um 

efnahagsmál til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni þeim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt er úr gildi numin reglugerð nr. 103/1974 um sama efni. 

Fjármálaráðuneytið, 15. febrúar 1975. 

Matthías Á. Mathiesen. 0 
Þorsteinn Ólafsson. 

  

Stjórnartíðindi B 4, nr. 18. Útgáfudagur 17. febrúar 1975. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



STJÓRNARTÍÐINDI B 5 — 1975 
  
  

Nr. 19. 14 14. febrúar 1975. 

REGLUGERÐ 

um bann við loðnuveiðum árið 1975. 

1. gr. 
Frá gildistöku reglugerðar þessarar þar til öðruvísi verður ákveðið, eru allar 

loðnuveiðar bannaðar innan fiskveiðilögsögunnar milli kl. 20.00 og 07.00 á svæði 
fyrir suðurströnd Íslands, sem takmarkast að austan af 169 vigd. og að vestan af 
17? vilgd. 

Á tímabilinu 1. mars til 15. maí 1975, eru loðnuveiðar bannaðar fyrir Norður- 
og Austurlandi frá línu réltvísandi norður frá Horni að línu réttvísandi suðaustur 
frá Eystra-Horni utan línu, sem dregin er 12 sjómílur utan við grunnlínu, samkvæmt 
reglugerð nr. 189/1972. 

Á tímabilinu 15. maí til Í. ágúst 1975 eru allar loðnuveiðar bannaðar. 

2. gr. 
Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða viðurlögum samkvæmt 3. gr. 

laga nr. 44 5. apríl 1948, um vísindalega verndum fiskimiða landgrunnsins. 

3. gr. 

Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála. 

Á. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 1. gr. laga nr. 44 5. apríl 1948, um vísindalega 

verndun fiskimiða landgrunnsins, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 14. febrúar 1975. 

F. hr. 

Jón L. Arnalds. 

Þórður Ásgeirsson. 

  

Stjórnartíðindi B 5, nr. 19. Útgáfudagur 18. febrúar 1975. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



15. janúar 1975. 15 Nr. 20. 

SAMÞYKKT 

um hundahald í Vatnsleysustrandarhreppi. 

1. gr. 
Hundahald er aðeins heimilt á lögbylum í Vatnsleysustrandarhreppi. 

2. gr. 
Sveitarstjórn er heimilt að veita einstaklingum í sveitarfélaginu, sem ekki búa 

á lögbýlum, heimild til hundahalds með eftirfarandi skilyrðum: 

a) Hundurinn skal skráður á skrifstofu sveitarfélagsins, og þar fær eigandi hundsins 
afhenta merkta plötu, sem jafnan skal vera í ól um háls hundsins. 

b) Árlega skal sveitarsjóði greitt leyfisgjald fyrir þá hunda, sem undanþága er 
veitt fyrir. Gjaldið sem hreppsnefnd ákveður fyrir eitt ár í senn, skal renna til 
þess að standa straum af kostnaði við eftirlit með þessum hundum. 

c) Skylt er hundeiganda að hafa hund sinn ábyrgðartryggðan hjá viðurkenndu 
vátryggingarfélagi. Við greiðslu árlegs leyfisgjalds skal leggja fram kvittun frá 
tryggingarfélaginu, sem sýni að tryggingin sé í fullu gildi. Gjalddagi leyfis- 
gjaldsins er 1. júlí ár hvert. 

d) Hundurinn skal aldrei ganga laus á almannafæri, heldur vera í taumi í fylgd 
með aðila, sem hefur fullt vald yfir honum. Eigi er leyfilegt að fara með hunda 
inn í skólahús, matvöruverslanir, fiskvinnsluhús eða aðra staði, þar sem mat- 

væli eru um hönd höfð. 

e) Leyfi fyrir einstökum hundum er jafnan háð því, að þeir raski eigi ró íbúa 
sveitarfélagsins og séu hvorki þeim né öðrum, sem um sveitarfélagið fara, til 
óþæginda. 

f) Hundeiganda ber að hlíta að öðru leyti lögum og reglum, er hundahald varða 
(þ. á m. reglum um árlega hreinsun hunda og greiðslu hundaskatts), svo og 
fyrirmælum, sem heilbrigðisnefnd setur. 

Við brot á skilyrðum fyrir undanþágu til hundahalds skal fjarlægja viðkomandi 
hund. Skal hundinum komið fyrir sé um að ræða minni háttar brot í fyrsta skipti. 
Eigandi hundsins yrði þá að leysa hann þaðan út gegn greiðslu alls kostnaðar 
vegna brotsins. Sé um að ræða alvarlegt brot eða ítrekuð brot, afturkallast við- 
komandi undanþága til hundahalds. 

Hreppsnefnd er heimilt, hvenær sem er, að afturkalla leyfi fyrir einstökum 
hundum eða öll leyfi, telji hún þess þörf. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



Nr. 20. 16 15. janúar 1975. 

3. gr. 
Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Vatnsleysustrandar- 

hrepps, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 12/1969, um hollustuhætti og heil- 
brigðiseftirlit, til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 15. janúar 1975. 

F. h. r. 

Jón Ingimarsson. 
  
Þórunn Klemenzdöóttir. 

Nr. 21. 17. janúar 1976. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð fyrir Vatnsveitu Keflavíkur 

nr. 16 frá 22. janúar 1971. 

1. gr. 
8. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Af öllum húsum í lögsagnarumdæmi Keflavíkur, sem svo er ástatt um sem segir 

í 7. gr. reglugerðar þessarar, skal greiða vatnsskatt 0.30% af fasteignamatsverði 
húss og lóðar samkv. lögum um fasteignamat og fasteignaskráningu nr. 28 frá 29. 
apríl 1963, þó aldrei lægra en kr. 2000.00 af hverri íbúð. 

Tengigjald skal vera kr. 10 000.00 fyrir hús með einni íbúð en kr. 2500.00 að 
auki fyrir hverja íbúð í húsi umfram eina. 

Tengigjaldið skal greiðast um leið og byggingarleyfisgjaldið. 

2. gr. 
10. gr. reglugerðarinnar orðist svo: Aukavatnsskatt skv. 9. gr. skal innheimta 

samkvæmt mæli eða áætlun vatnsveitunnar með kr. 4.00 fyrir hvern teningsmetra. 

3. gr. 
11. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Vatnsveitan lætur mönnum í té löggilta vatnsmæla og er ársleigan fyrir hvern 

mæli kr. 1 500.00. 

4. gr. 
19. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Brot gegn reglugerð þessari varða allt að 100000.00 kr. sektum, nema þyngri 

refsing liggi við að lögum. Mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið með að 
hætti opinberra mála. 

ö. gr. 
Gjalddagi vatnsskatts skal vera sá sami og annarra fasteignagjalda. 

Reglugerðarbreyting þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Kefla- 
víkur, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1998 til þess að 
öðlast gildi þegar í stað. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Gjalddagi vatnsskatts á árinu 1975 skal vera 15. febrúar. 

Félagsmálaráðuneytið, 17. janúar 1975. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg. = - R 
Guðmundur Karl Jónsson.



20. janúar 1976. 17 Nr. 22. 

REGLUGERÐ 

um niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts á Selfossi. 

1. gr. 

Almennur vatnsskattur. 

Af öllum fasteignum í lögsagnarumdæmi Selfosshrepps, sem liggja við vegi eða 
opin svæði, þar sem valnsæðar liggja, skal greiða árlegan vatnsskatt og skal honum 
varið til þess að standa straum af kostnaði við vatnsveituna. 

Sama er og um aðrar fasteignir, sem fá vatn úr vatnsveitukerfi Vatnsveitu 

Selfosshrepps. 
Álagningarstofn almenns vatnsskatts skal vera heildarmat hverrar fasteignar, 

þ. e. a. s. mat mannvirkja að viðbættu mati lóðar skv. lögum um fasteignamat og 

fasteignaskráningu nr. 28 29. april 1963. 

Nú er fasteign, sem greiða ber af vatnsskatt, eigi virt fasteignamatsvirðingu, 

og ákveður þá vatnsveitan skattinn. Við ákvörðun vatnsskatts samkvæmt þessari 

málsgrein skal höfð hliðsjón af því, hvert líklegt fasteignamat myndi verða á eign- 

inni fullfrágenginni. 
Um hús, sem eru í byggingu og því eigi virt fasteignamatsvirðingu, skulu eftir- 

farandi ákvæði gilda: 

1. Vatnsskattur skal lagður á öll hús í byggingu samkv. ákvæðum 1. og 4. mgr. 

hér á undan, ef lokið er við steypu á efstu plötu, ellegar ef þakúttekt hefur 

farið fram. 
2. Miða skal upphaf vatnsskattsálagningar við úttektardagsetningu byggingarfull- 

trúans á Selfossi, ef hún er fyrir hendi, annars áætlar vatnsveitan viðkomandi 

dagsetningu. 
3. Vatnsskatturinn skal reiknast á 1. ári hlutfallslega frá þeim mánuði, sem út- 

tektin átti sér stað. 
4. Hafi bygging verið lengur en þrjú ár í smíðum, án þess að verða vatnsskatts- 

hæf samkv. framangreindum reglum, skal reikna vatnsskatt af mannvirkjum 
eins og þau væru fullfrágengin. Þriggja ára tímabilið skal reiknast frá þeim 
tíma, er úttekt á grunni byggingarinnar fór fram samkv. bókun byggingarfull- 

trúans á Selfossi. 

2. gr. 

Aukavatnsskattur. 

Af húsum þeim, er vatn nota til annars en venjulegra heimilisþarfa, vegna 

alvinnu, sem í þeim er rekin, eða af öðrum ástæðum, skal greiða aukagjald, sem 

nefnist aukavatnsskattur. 
Aukavatnsskatt skal að jafnaði greiða samkv. mældri notkun, en verði því eigi 

við komið, ákveður vatnsveitan aukavatnsskattinn samkv. áætlaðri notkun. 

Sé vatn látið af hendi úr brunahönum eða öðrum vatnstökustöðum sem almennur 

vatnsskattur er eigi greiddur af, skal endurgjaldið vera 100% hærra pr. rúmmeter 

heldur en krafist er af almennum aukavatnsskattsgreiðendum, auk útlagðs kostnaðar 

vegna vatnstökunnar. 

3. gr. 

Gjaldtaxtar. 

Af öllum fasteignum, sem valnsskattsskyldar eru skv. 1. gr., skal greiða vatns- 

skatt, sem nemur 0.65% af hundraði af heildarfasteignamati eignarinnar, þ. e. a. s. 

af mati mannvirkja ásamt mati lóðar. 
B3



Nr. 22. 18 20. janúar 1975. 

Vatnsskattur skv. 1. mgr. skal hlíta eftirfarandi ákvæðum um minnsta og mesta 
gjald á rúmmeter í byggingum á viðkomandi lóð: 

Íbúðarhúsnæði og verslunarhúsnæði .. minnst 10.30 en mest 18.00 kr/mð 
Annað húsnæði .............0.0000.. — 7110 — — 1800 — 
Vatnsskattur samkvæmt framanskráðum reglum skal aldrei vera lægri en kr. 

1600.00 af skattskyldri fasteign. 

Aukavatnsskattur, sem greiddur er skv. 2. gr. skal vera kr. 7.90 á hvern rúm- 
meter vatns. 

4. gr. 

Gjalddagi vatnsskatts. 

Vatnsskattur hvers árs fellur í gjalddaga 15. janúar og ber að greiða hann til 
skrifstofu Selfosshrepps. 

Þar sem aukavatnsskattur er ákveðinn, sbr. 2. gr., er heimilt að innheimta skatt- 
inn á 4 gjalddögum, í lok hvers ársfjórðungs. 

Vatnsskatt má taka lögtaki, og er hann tryggður með lögtaksrétti í eigninni 
næstu 2 ár eftir gjalddaga, með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og 
aðfararveði. 

5. gr. 
Fyrir hvert hús, sem fær vatn frá Vatnsveitu Selfoss skal greiða tengigjald kr. 

20.00 pr. mð, þó aldrei lægri upphæð en kr. 10 000.00 fyrir hús. 

6. gr. 
Framantalin gjöld skv. 3. og 5. gr. eru miðuð við byggingarvísitölu 1290 stig og 

breytast ætíð við nýja byggingarvísitölu, þó ekki yfir 50% án samþykkis ráðu- 
neytisins. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Selfosshrepps, stað- 
festist hér með samkv. vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að öðlast gildi þegar 

i stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 20. janúar 1975. 

F. hr. 

Hallgrímur Dalberg. nn uu 

Guðmundur Karl Jónsson. 

Nr. 23. 21. janúar 1975. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð fyrir Vatnsveitu Hellu í Rangárvallahreppi 

nr. 208 30. nóvember 1960 og breytinga á henni 

frá 2. júlí 1965 og 7. nóvember 1966. 

1. gr. 
Við 3. gr. bætist: 

-.. þó skulu eigendur gripahúsa kosta vatnslögn til þeirra frá aðalæð.



21. janúar 1975. 19 Nr. 23. 

2. gr. 
12. gr. orðist svo 
Vatnsskatt greiði notendur veitunnar árlega samkvæmt eftirfarandi reglum: 

a) Fyrirtæki svo sem sláturhús, frystihús og þvottastöðvar bifreiða, greiði vatns- 
skatt, sem stjórn vatnsveitunnar ákveður fyrir eitt ár Í senn. 

b) Ari ir, sem fá vatn frá veitunni, greiði skattinn af öllum þeim húsum, sem vatn 

' lagt í samkvæmt gildandi fasteignænati og sé skatturinn 0.25% af fasteigna- 
mati húss og lóðar, þó þannig að lægsla gjald af íbúð skal vera kr. 2 500.00 og 
gjald fyrir gripahús kr. 600.00. 
Ofannefnd gjöld getur stjórn valnsveitufélagsins, sem leggur á skattinn, hækkað 

eða lækkað árlega um allt að 50%. 

3. gr. 
14. gr. orðist svo: 
Af húsum sem tengd eru við vatnsveitukerfið eftir gildistöku reglugerðar þess- 

arar skal greiða tengigjald eða stofngjald kr. 10 000.00, þó skal gjald fyrir gripahús 
vera kr. 2 000.00. Gjald þetta skal greiða áður en húsið er tengt við vatnsæð. 

Reglugerðarbreyting þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Rangár- 
vallahrepps, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 til þess 
að öðlast gildi þegar í stað. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Gjalddagi vatnsskatts á árinu 1975 skal vera 15. febrúar. 

Félagsmálaráðuneytið, 21. janúar 1975. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. a . 
Guðmundur Karl Jónsson. 

21. janúar 1976. Nr. 24. 

SAMÞYKKT 

um álagningu gatnagerðargjalds við byggðar götur 

á Hellu í Rangárvallahreppi. 

1. gr. 
Húseigendur í Hellukauptúni skulu greiða til sveitarstjórnar Rangárvallahrepps 

satnagerðargjald skv. 3. gr. laga nr. 51/1974 af hverjum rúmmetra byggingar sem 
nemur ákveðnum hundraðshluta byggingarkostnaðar pr. mð eins og hann er hverju 
sinni í vísitöluhúsinu samkvæmt útreikningum Hagstofu Íslands svo sem hér segir: 

Íbúðarhús ............... FIRIR 1.5% 

Verslunar-, skrifstofu- og iðnaðarhús FIRIR AIR 1.2% 

Vörugeymslur og skemmur .......00.0..00 000. 1.0% 
Auk þessa gjalds skulu lóðahafar greiða í gatnagerðargjöld kr. 70.00 af hverjum 

fermetra lóðar. 

2. gr. 
Upphæð satnagerðargjalds samkvæmt 1. gr. skal miðast við þá vísitölu, sem Í 

gildi er, þegar lagning bundins slitlags við hlutaðeig andi götu fer fram.
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3. gr. 
Gatnagerðargjald samkvæmt 1. gr. skal greitt og falla í gjalddaga sem hér segir: 
Fyrsta greiðsla, sem nemur 40% gjaldsins, greiðist er varanlegt slitlag hefur 

verið lagt á hlutaðeigandi götu. Eftirstöðvar skulu greiðast með 2 jöfnum afborg- 
unum á næstu tveimur árum og skal dagsetning gjalddaga vera sú sama og fyrstu 
greiðslu. 

Lokagreiðslu þarf þó ekki að greiða fyrr en gangstétt er fullfrágengin. 

4. gr. 
Galnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem það er lagt á, og gengur 

fyrir öllum veðkröfum sem á eigninni hvíla og tekur einnig til vátryggingarfjár 
eignarinnar. 

Heimilt er að taka gjöld samkvæmt lögum þessum lögtaki samkv. lögum nr. 
29/1885. 

Samþykkt þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Rangárvallahrepps, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum um gatnagerðargjöld nr. 51 16. maí 1974 til 
þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 21. janúar 1975. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. a 0 

Guðmundur Karl Jónsson. 

Nr. 25. 21. janúar 1975. 

AUGLÝSING 

um breyting á gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Garðahrepps. 

1. gr. 
2. gt. gjaldskrárinnar (frá 12. jan. 1961 með breyt. 4. maí 1972) orðist svo: 
Af öllum húsum í lögsagnarumdæmi Garðahrepps, sem svo er ástatt um sem 

selur í Í. gr. gjaldskrár þessarar, skal greiða árlegan vatnsskatt, sem nemur 0.4% 
af fasleignamati húss og lóðar (fasteignamat 1969/1970). Þó skal aldrei greiða minna 
en kr. 1500.00 af hverri íbúð. 

Hús þau, sem nota vatn til annars en venjulegra heimilisþarfa, vegna atvinnu, 
sem í þeim er rekin eða af öðrum ástæðum, skulu greiða vatnsskatt samkvæmt mæli 
eða áætlaðri notkun kr. 7.40 á hvern rúmmetra vatns. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Garðahrepps, o 

staðfestist hér með Hl að öðlast gildi þegar í stað. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Gjalddagi vatnsskatts á árinu 1975 skal vera 15. febrúar. 

Félagsmálaráðuneytið, 21. janúar 1975. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. RN R 
Guðmundur Karl Jónsson.
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SAMÞYKKT 

um sveitarstjóra í Grýtubakkahreppi í Suður-Þingeyjarsýslu. 

þe
 . gr. 

Hreppsnefnd ræður sveitarstjóra og skal ráðningartími hans vera lengstur til 
loka kjörtímabils hreppsnefndar. 

2. gr. 
Sveitarstjóri á sæti á fundum hreppsnefndar og hefur óbundið málfrelsi og til- 

lögurétt, en atkvæðisrétt hefur hann aðeins, að hann sé hreppsnefndarmaður. 

3. gr. 
Sveitarstjóri hefur á hendi framkvæmd ákvarðana þeirra, sem hreppsnefnd gerir, 

og hreppsmála yfirleitt. Hann sér um, að öll störf, sem nefndin á að annast, séu 

framkvæmd. Hann annast innheimtu á öllum tekjum hreppssjóð og fyrirtækja hans 
án sérstakrar þóknunar. Hann er féhirðir hreppsnefndar og reikningshaldari, semur 
skýrslur hennar og reikninga, annast alla bókun og bréfaviðskipti. Hann geymir 
bækur nefndarinnar, innstæðubréf hreppsins, verðbréf og öll önnur skjöl og hvað 
annað, sem hreppnum tilheyrir og hreppsnefndin á að bera ábyrgð á. Í forföllum 
sveitarstjóra skal oddviti annast störf hans. 

4. gr. 
Sveitarstjóri setur þá tryggingu, sem hreppsnefnd ákveður, fyrir innheimtum 

þeim, sem hann hefur á hendi, sbr. 3. gr. 

5. gr LE . 

Launakjör sveitarstjóra skulu ákveðin í ráðningarsamningi þeim, sem um getur 
í 6. gr. og greiðist úr sveitarsjóði. 

6. gr. 
Oddviti skal fyrir hönd hreppsnefndar gera ráðningarsamning við sveitarstjóra, 

eftir að ráðning hans hefur verið samþykkt af hreppsnefnd, og skal þar nánar kveðið 
á um kjör hans, orlof, skrifstofutíma og annað það, sem nauðsynlegt er hverju 
sinni, og skal ráðningarsamningurinn samþykktur af hreppsnefnd. 

Uppsagnarfrestur af hendi hvors aðila er 6 mánuðir. 

7. gr. 
Nú gerist sveitarstjóri sekur um vanrækslu og hirðuleysi í starfi sínu og skeytir 

ekki áminningum hreppsnefndar, getur hún þá með fundarsamþykkt vikið honum 
frá störfum, en tilkynna skal hún félagsmálaráðuneytinu þessa frávikningu svo fljótt 
sem við verður komið. Oddviti tekur þá við starfi sveitarstjóra og gegnir því, uns 
sveitarstjóri hefur verið ráðinn að nýju. 

Samþykkt þessi, sem hreppsnefnd Grýtubakkahrepps í Suður-Þingeyjarsýslu 
hefur samið og samþykkt, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 58 29. mars 1961 
til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 21. janúar 1975. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

Guðmundur Karl Jónsson. 
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) 22. janúar 1975. 

REGLUGERÐ 

um niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts á Stokkseyri. 

1. gr. 

Almennur vatnsskattur. 

Af öllum fasteignum í lögsagnarumdæmi Stokkseyrarhrepps, sem liggja við vegi 

eða opin svæði, þar sem vatnsæðar liggja, skal greiða árlegan vatnsskatt og skal 
honum varið til þess að standa straum af kostnaði við valnsveituna. 

Sama er og um aðrar fasteignir, sem fá vatn úr vatnsveitukerfi Vatnsveitu 

Stokkseyrarhrepps. 
Alagningarstofn almenns vatnsskatts skal vera heildarmat hverrar fasteignar, 

þ. e. a. s. mat mannvirkja að viðbættu mati lóðar skv. lögum um fasteignamat og 
fasteignaskráningu nr. 28 29. apríl 1963. 

Nú er fasteign, sem greiða ber af vatnsskatt, eigi virt fasteignamatsvirðingu, 
og ákveður þá vatnsveitan skattinn. Við ákvörðun vatnsskatts samkvæmt þessari 
málsgrein skal höfð hliðsjón af því, hvert líklegt fasteignamat myndi verða á eign- 
inni fullfrágenginni. 

Um hús, sem eru í byggingu og því eigi virt fasteignamatsvirðingu, skulu eftir- 
farandi ákvæði gilda: 

1. Vatnsskattur skal lagður á öll hús í byggingu samkv. ákvæðum 1. og 4. mgr. 
hér á undan, ef lokið er við steypu á efstu plötu, ellegar ef þakúttekt hefur 
farið fram. 

2. Miða skal upphaf vatnsskattsálagningar við úttektardagsetningu byggingarfull- 
trúans á Stokkseyri, ef hún er fyrir hendi, annars áætlar vatnsveitan viðkom- 
andi dagsetningu. 

3. Vatnsskatturinn skal reiknast á 1. ári hlutfallslega frá þeim mánuði, sem út- 

tektin átti sér stað. 
4. Hafi bygging verið lengur en þrjú ár í smíðum, án þess að verða vatnsskatts- 

hæf samkv. framangreindum reglum, skal reikna vatnsskatt af mannvirkjum 
eins og þau væru fullfrágengin. Þriggja ára tímabilið skal reiknast frá þeim 
tíma, er úttekt á grunni byggingarinnar fór fram samkv. bókun bvggingarfull- 
trúans á Stokkseyri. 

2. gr. 

Aukavatnsskattur. 

Af húsum þeim, er vatn nota til annars en venjulegra heimilisþarfa, vegna 

atvinnu, sem í þeim er rekin, eða af öðrum ástæðum, skal greiða aukagjald, sem 
nefnist aukavatnsskattur. 

Aukavatnsskatt skal að jafnaði greiða samkv. mældri notkun, en verði því eigi 
við komið, ákveður vatnsveitan aukavatnsskattinn samkv. áætlaðri notkun. 

Sé vatn látið af hendi úr brunahönum eða öðrum vatnstökustöðum sem almennur 
vatnsskattur er eigi greiddur af, skal endurgjaldið vera 100% hærra pr. rúmmeter 
heldur en krafist er af almennum aukavatnsskattsgreiðendum, auk útlagðs kostnaðar 

vegna vatnstökunnar. 

3. gr. 

Gjaldtaxtar. 

Af öllum fasteignum, sem vatnsskattsskyldar eru skv. 1. gr., skal greiða vatns- 
skatt, sem nemur 0.65% af hundraði af heildarfasteignamati eignarinnar, þ. e. a. s. 
af mati mannvirkja ásamt mali lóðar.
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Vatnsskattur skv. 1. mgr. skal hlita eftirfarandi ákvæðum um minnsta og mesta 
gjald á rúmmeter í byggingum á viðkomandi lóð: 

Íbúðarhúsnæði og verslunarhúsnæði .. minnst 10.30 en mest 18.00 kr/mð 
Annað húsnæði ........0.0.000000 0. — 110 — — 1800 — 
Vatnsskattur samkvæmt framanskráðum reglum skal aldrei vera lægri en kr. 

1 600.00 af skattskyldri fasteign. 

Aukavatnsskattur, sem greiddur er skv. 2. gr. skal vera kr. 7.90 á hvern rúm- 
meter vatns. 

4. gr. 

Gjalddagi vatnsskatts. 

Vatnsskattur hvers árs fellur í gjalddaga 15. janúar og ber að greiða hann til 
skrifstofu Stokkseyrarhrepps. 

Þar sem aukavatnsskattur er ákveðinn, sbr. 2. gr., er heimilt að innheimta skatt- 

inn á 4 gjalddögum, í lok hvers ársfjórðungs. 
Vatnsskatt má taka lögtaki, og er hann tryggður með lögveðsrétti í eigninni 

næstu 2 ár eftir gjalddaga, með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og 
aðfararveði. 

5. gr. 
Fyrir hvert hús, sem fær vatn frá Vatnsveitu Stokkseyrar skal greiða tengi- 

gjald kr. 20.00 pr. m?, þó aldrei lægri upphæð en kr. 10.000.00 fyrir hús. 

6. gr. 
Framantalin gjöld skv. 3. og 6. gr. eru miðuð við byggingarvísitölu 1290 stig og 

breytast ætíð miðað við nýja bvggingarvísitölu, þó ekki meir en 50% án samþykkis 
ráðuneytis. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Stokkseyrarhrepps, 
staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr, 15 20. júní 1923 til þess að öðlast 
gildi þegar í stað. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Gjalddagi vatnsskatts á árinu 1975 er 15. febrúar. 

Félagsmálaráðuneytið, 22, janúar 1975. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg. . a 

Guðmundur Karl Jónsson. 

22. janúar 1975. Nr. 28. 

REGLUGERÐ 

fyrir Vatnsveitu Eyrarbakkahrepps. 

1. gr 
Hreppsnefnd Eyrarbakkahrepps hefur einkaleyfi til reksturs vatnsveitu og sölu 

vatns á því svæði, er hún nær yfir.
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2. gr. 
Hreppsnefnd Eyrarbakkahrepps hefur á hendi yfirstjórn vatnsveitunnar og sér 

um fjárreiður og bókhald. 
Reikningsár vatnsveilunnar er almanaksárið og skulu reikningar hennar endur- 

skoðaðir af endurskoðendum hreppsins árlega, og fylgja hreppsreikningum ár hvert. 

3. gr. 
Vatnsveitunefnd, sem kosin er af hreppsnefnd til 4 ára í senn, skipuð 3 aðal- 

mönnum og jafnmörgum til vara búsetlum á Eyrarbakka, annast öll framkvæmda- 

störf, viðhald og endurbætur vatnsveitunnar í samráði við oddvita og hreppsnefnd, 
sem ákveður þóknun vatnsveitunefndar. 

Að einróma tillögu vatnsveitunefndar getur hreppsnefnd ákveðið að ráða sér- 
stakan umsjónarmann til að annast framangreind störf í þágu veitunnar, ásamt 
öðrum störfum er honum kunna að verða falin. 

4. gr. 
Hverjum húseiganda er rétt að tengja hús sín við vatnsveituna og hlíta þeim 

reglum um greiðslu stofngjalda sem reglugerðin setur. 
Vatnsveitan annast lagningu dreifiæða frá aðalveitunni inn fyrir lóðarmörk, greið- 

ir allan kostnað við þær og annast viðhald þeirra. Hverjum lóðarhafa ber að greiða 
kostnað af lagningu heimæða frá lóðarmörkum að húsum á lóðinni. 

Engar heimæðar má leggja um lóðir, né lagnir um hús, nema samkvæmt upp- 
dráttum, sem byggsingarsamþykkt kveður á um og samþykktir hafa verið af bygg- 
ingarfulltrúa. 

5. gr. 
Skylt er hverjum húseiganda að tilkynna tafarlaust ef leki kemur að vatns- 

æðum, eða útbúnaði þeirra er ábótavant. 
Enginn má eyða vatni að óþörfu, né setja aflvélar í samband við vatnsveitu- 

kerfið án leyfis. Óheimilt er að taka vatn úr brunahönum vatnsveitunnar. 

6. gr. 
Hreppsnefnd getur krafist þess að tillögu vatnsveitunefndar, að notendur, sem 

nota vatn til annarra þarfa en venjulegra heimilisþarfa vegna atvinnu, er þeir stunda, 
eða af öðrum ástæðum, hafi á vatnskerfi sínu vatnsmæli, sem mæli alla vatnsnotkun 

notandans. 
Með sama hætti getur hreppsnefnd einnig krafist þess, að slíkir notendur, sem 

annað tveggja hafa mjög mikla vatnsnotkun eða notkun, sem felur í sér hættu á 

óþarfri vatnseyðslu, láti setja á kerfi sín hemla, sem takmarka rennsli til þeirra. 
Við ákvörðun slíks hámarksrennslis skal hafa hliðsjón af eðlilegri og nauðsynlegri 
notkun notandans og því vatnsmagni, sem ætla má að vatnsveitan hafi til ráðstöf- 
unar. 

7. gr. 
Skylt er þeim, sem nota vatn úr vatnsveitunni, að fara eftir fyrirmælum veit- 

unnar um efni, lagningu og viðhald vatnsæða sinna og annað það, sem lýtur að 

vatnslögnum í og við hús þeirra. Heimilt er umsjónarmönnum veitunnar að fara 
um hús og lóðir vatnsnotanda til þess að athuga vatnslagnir og gera ráðstafanir í 
þágu vatnsveitunnar, sem þeir telja nauðsynlegar. 

Loka má fyrir vatn meðan hreinsun og viðgerð fer fram á geymum eða æðum 
veitunnar, enda skal slíkt tilkynnt fyrirfram, ef þess er kostur.
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8. gr. 

Heimilt er að loka vatnsæðum fyrir þeim, sem vanrækja að tilkynna bilanir á 

pípum eða tækjum, eyða vatni að óþörfu eða greiða ekki vatnsskatt eða stofngjald 

á réttum gjalddaga. 
Fullan vatnsskatt ber að greiða fyrir þann tíma, sem vatnsæðar eru lokaðar. 

9. gr. 

Skylt er hverjum manni að láta af hendi land og landsafnot í þarfir vatnsveit- 

unnar og þola þær eignakvaðir, óhagræði og takmarkanir á afnotarétti, sem vatns- 

veitan kann að hafa í för með sér, enda komi fullar bætur fyrir samkvæmt mati, 

ef ekki næst samkomulag. 

10. gr. 

Hver sá, sem veldur skaða eða skemmdum á vatni eða veitukerfi greiði fullar 

fébætur, auk sekta, nema þyngri refsing liggi við að lögum. 

11. gr. 

Áður en tenging heimæðar fer fram, sbr. 4. gr., skal húseigandi greiða stofn- 

gjald. Gjaldið miðast við rúmmál viðkomandi húss, sbr. 14. gr. 

Þegar hreppsnefnd gerir kröfu um uppsetningu vatnsmælis eða hemils sam- 

kvæmt 6. grein, ber hverjum vatnsnotanda að greiða andvirði mælisins og hemilsins, 

kostnað við uppsetningu þeirra og viðhald samkvæmt reikningi vatnsveitunnar. 

12. gr. 

Af öllum fasteignum í lögsagnarumdæmi Eyrarbakkahrepps, sem liggja við vegi 

eða opin svæði, þar sem vatnsæðar liggja, skal greiða árlegan vatnsskatt samkvæmt 

14. grein þessarar reglugerðar eins og grein þessi kveður á um, og skal honum varið 

til þess að standa straum af kostnaði við vatnsveituna. 

Sama er og um aðrar fasteignir, sem fá vatn úr vatnsveitukerfi Vatnsveitu 

Eyrarbakkahrepps. 
Undanþága frá gjaldskyldu hins almenna fasteignaskatts skapar ekki undanþágu 

frá greiðslu vatnsskatts. 
Álagningarstofn almenns vatnsskatts skal vera heildargrunnmat hverrar fast- 

eignar, þ. e. a. s. mat mannvirkja að viðbættu mati lóðar skv. lögum um fasteigna- 

mat og fasteignaskráningu nr. 28 29. apríl 1963. 

Þó skal vatnsskattur hverrar fasteignar hlíta ákvæðum um hámarks- og lág- 

marksgjald af hverjum rúmmetra í byggingum á viðkomandi lóð, sem eru lagðar til 

srundvallar mati fasteignarinnar. 
Enn fremur skal vatnsskatturinn hlíta ákvæði um lágmarksskatt af hverri nútíma 

fasteign. 
Sé ekkert mannvirki á lóð greiðist vatnsskattur samkvæmt fasteignamati lóð- 

arinnar. 
Nú er fasteign, sem greiða ber af vatnsskatt, eigi virt fasteignamatsvirðingu, og 

ákveður þá vatnsveitan skattinn. Við ákvörðun vatnsskatts samkvæmt þessari máls- 

grein skal höfð hliðsjón af því, hvert líklegt fasteignamat muni verða á eigninni 

fullfrágenginni. 
Um hús, sem eru í byggingu og því eigi virt fasteignamatsvirðingu, skulu eftir- 

farandi ákvæði gilda: 

1. Vatnsskattur skal lagður á öll hús í byggingu samkvæmt ákvæðum |. og 8. mgr. 

hér á undan, ef lokið er við steypu á efstu plötu, ellegar ef þakúttekt hefur 

farið fram. 
B4
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2. Miða skal upphaf vatnsskattsálagningar við úttektardagsetningu byggingarfull- 
trúans á Eyrarbakka, ef hún er fyrir hendi, annars áætlar vatnsveitan viðkom- 
andi dagsetningu. 

3. Vatnsskatturinn skal reiknast á 1. ári hlutfallslega frá þeim mánuði, sem út- 
tektin átti sér stað. 

4. Hafi bygging verið lengur en þrjú ár í smíðum án þess að verða vatnsskatts- 
hæf samkvæmt framangreindum reglum, skal reikna vatnsskatt af mannvirkjum 
eins og þau væru fullfrágengin. 

Þriggja ára tímabilið skal reiknast frá þeim tíma, er úttekt á grunni bygg- 
ingarinnar fór fram samkvæmt bókun byggingarfulltrúans á Eyr arbakka. 

13. gr. 
Af húsum þeim, sem vatn nota til annars en venjulegra heimilisþarfa vegna 

atvinnu, sem í þeim er rekin, eða af öðrum ástæðum, skal greiða aukagjald, sem 
nefnist aukavatnsskattur, samkvæmt 14. grein þessarar reglugerðar. 

Aukavatnsskatt skal að jafnaði greiða samkvæmt mældri notkun, sbr. 6. gr., 
en verði því eigi við komið, ákveður vatnsveitan aukavatnsskattinn samkvæmt 
áætlaðri notkun. 

Sé vatn látið af hendi úr brunahönum eða öðrum vatnstökustöðum, sem al- 
mennur vatnsskattur er eigi greiddur af, skal endurgjaldið vera 100% hærra fyrir 
hvern rúmmetra heldur en krafist er af almennum aukavatnsskattsgreiðendum auk 
útlagðs kostnaðar vegna vatnstökunnar. 

14. gr. 
Stofngjald samkvæmt 11. grein þessarar reglugerðar skal nema kr. 20.00 af 

hverjum rúmmetra húss, allt að 2000 rúmmetra stærð, en kr. 13.00 á hvern rúm- 
metra, sem þar er umfram, en þó skal stofngjaldið aldrei vera lægra en kr. 20 000.00. 

Vatnsskattur samkvæmt 12. grein þessarar reglugerðar skal nema 1.2% (19 af 
þúsundi) af heildarfasteignamati eignarinnar, þ. e. a. s. af mati mannvirkja ásamt 
mati lóðar. 

Vatnsskatturinn skal þó aldrei vera lægri en sem svarar kr. 11.40 af hverjum 
rúmmetra verslunarhúsnæðis og kr. 8.60 af hverjum rúmmetra annars húsnæðis. 
Á sama hátt skal hann aldrei vera hærri en kr. 20.00 af hverjum rúmmetra af hvaða 
húsnæði sem er. 

Vatnsskattur af hverri fasteign skal aldrei vera lægri en kr. 3000.00. 
Aukavatnsskattur samkvæmt 13. grein skal vera kr. 8.80 á hvern rúmmetra 

vatns, þegar selt er um mæli, en kr. 17.60, þegar selt er án mælis. 
Öll gjöld samkvæmt þessari grein eru miðuð við vísitölu Hagstofu Íslands um 

byggingarkostnað 1290 stig og skulu breytast í samræmi við hana, þó ekki yfir 50% 
án samþykkis ráðuneytis. 

15. gr. 
Vatnsskattur hvers árs fellur í gjalddaga um leið og fasteignaskattur og ber að 

greiða hann til skrifstofu Eyrarbakkahrepps. 
Þar sem aukavatnsskattur er ákveðinn, sbr. 13. gr., er heimilt að innheimta 

skattinn á 3 gjalddögum í lok hvers ársþriðjungs. 
Vatnsskatt má taka lögtaki, og er hann tryggður með lögveðsrétti í eigninni 

næstu 2 ár eftir gjalddaga með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og 
aðfararveði. 

16. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 100 000.00, nema þyngri 

refsing liggi við að lögum. 

Mál út af brotum á reglugerð þessari skulu sæta meðferð opinberra mála.
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Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Eyrarbakkahrepps, 

staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að öðlast 

gildi þegar í stað. 
Ákvæði til bráðabirgða. 

Gjalddagi vatnsskatts á árinu 1975 er 15. febrúar. 

Félagsmálaráðuneytið, 22. janúar 1975. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

Guðmundur Karl Jónsson. 

23. janúar 1975. Nr. 29. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Vatnsveitu Ísafjarðar. 

Árlegur vatnsskattur. 

1. gr. 

1.1 Fyrir valnsnotkun skal greiða árlega vatnsskatt af öllum húsum í lögsagnar- 

umdæmi Ísafjarðar, sem fá vatn frá vatnsveitunni. 

12 Árlegur vatnsskattur skal reiknast af heildarmati hverrar fasteignar, þ. e. mat 

mannvirkja og lóða samkvæmt lögum um fasteignamat og fasteignaskráningu 

nr. 28 19. apríl 1963. Upphæð vatnsskattsins skal vera 04% af fasteignamati 

húss og lóðar. 
Lágmarksupphæð árlegs vatnsskatts fyrir hverja skattskylda fasteign skal 

þó aldrei vera lægri en kr. 2 700.00. 
Aldrei skal reikna vatnsskatt af húsi það ár er bygging þess hefst. Hafi hús 

verið tengt vatnsveitunni en ekki verið virt fasteignamati skal reikna lágmarks- 

vatnsskatt. 
Aukavatnsskattur. 

2. gr. 

91 Auk vatnsskatts samkvæmt gr. 1.2 skal greiða aukavatnsskatt fyrir verksmiðjur, 

iðnfyrirtæki (vinnslustöðvar), útgerðarstöðvar, sláturhús, frystihús, efnalaugar, 

þvottahús, bifreiðaþvottastöðvar, svo og skulu þeir aðrir greiða aukavatnsskatt, 

sem nota vatn til annars en heimilisþarfa. 

99 Aukavatnsskatt skal innheimta samkvæmt mæli eða áætlun vatnsveitunnar með 

kr. 5.40 per rúmmetra vatns. 
9.3 Vatnsveitan lætur notendum í té löggilta vatnsmæla og er ársleiga fyrir hvern 

mæli kr. 2500.00. 
94 Vatnsveitan ákveður verð, skilmála og tilhögun á vatnssölu til skipa í samráði 

við hafnarnefnd. 
2.5 Fyrir önnur vatnsnot en þau, sem að framan eru talin, skal hverju sinni greidd- 

ur aukavatnsskattur eftir ákvörðun vatnsveitunnar. 

Um ábyrgð á greiðslu og fleira. 

3. gr. 
3.1 Húseigandi ber ábyrgð á greiðslu vatnsskatts vegna húss. 

Eigandi fyrirtækis ber ábyrgð á greiðslu aukavatnsskatts vegna atvinnu- 

reksturs. 
Útgerðarmaður skips og/eða skipstjóri ber ábyrgð á greiðslu vatns til skipa. 

Vatnsskattur greiðist á skrifstofu bæjarsjóðs Ísafjarðar.
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Heimilt er að loka fyrir vatn frá veitukerfinu til þeirra, sem ekki greiða 

vatnsskatt á réttum gjalddögum. 

3.2 Vatnsskatt og önnur gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki. Gjöld 
samkvæmt þessari reglugerð skulu breytast í samræmi við breytingar er verða 
á vísitölu byggingarkostnaðar frá því sem hún er 1. nóvember 1974 (1455 stig), 
þó ekki yfir 50% án staðfestingar ráðuneytisins. 

Heimilt er bæjarstjórn Ísafjarðar, fyrir eitt ár í senn, að hækka eða lækka 
gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari um allt að 50%, hvert um sig eða öll í einu, 
án frekari staðfestingar ráðuneytisins. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 
til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut 
eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Ísafjarðar nr. 217 8. ágúst 
1972. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Gjalddagi vatnsskatts á árinu 1975 skal vera 15. febrúar. 

Félagsmálaráðuneytið, 23. janúar 1975. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. nn nn 

Guðmundur Karl Jónsson. 

Nr. 30. 23. janúar 1975. 

REGLUGERÐ 

fyrir Vatnsveitu Bolungarvíkur. 

1. gr. 
Bæjarstjórn Bolungarvíkur hefur einkarétt til reksturs vatnsveitu og sölu vatns 

á því svæði sem hún nær yfir og getur fullnægt, svo og til Bolungarvíkurhafnar. 

2. gr. 
Valnsveitunefnd skipa 3 aðalmenn og 3 varamenn, kosnir af bæjarstjórn til fjög- 

urra ára. Annast hún öll framkvæmdastörf, viðhald og endurbætur vatnsveitunnar, 

og umsjón eigna, undir yfirstjórn og í samráði við bæjarstjórn. 

3. gr. 
Reikningsár vatnsveitunnar er almanaksárið, og annast bæjarstjóri reiknings- 

haldið, innheimtu og greiðslur. Reikningar vatnsveitunnar skulu endurskoðaðir af 
endurskoðendum bæjarreikninga og fylgja bæjarreikningunum ár hvert. 

4. gr. 
Bæjarstjórn lætur leggja vatnsæðar svo víða um bæinn, sem fært þykir og þörf 

krefur, svo að húseigendur eigi greiðan aðgang að þeim við veg, götu eða annað 
almenningssvæði, er lóðir þeirra liggja að eða eru í námunda við. 

Vatnsveitan skal sjá um viðhald og endurbætur á stofnæðum hinna eldri 

valnsveitna, sem tengdar hafa verið við vatnsæðar vatnsveitu bæjarins.
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5. gr. 
Hver sá, sem komast vill í samband við Vatnsveitu Bolungarvíkur, skal senda 

bæjarstjórn umsókn þar um. Umsóknin skal vera skrifleg og henni skulu fylgja 
teikningar er sýni legu og dýpt heimæðar og upplýsingar um áætlaða vatnsnotkun 
og til hvers vatn skuli notað. 

6. gr. 

Enginn má leggja valnsæðar frá vatnsæðum vatnsveitunnar, hvorki nýlagnir eða 
breytingar á eða viðbætur við eldri vatnslagnir, nema að fengnu leyfi vatnsveit- 
unnar. Hverjum húseiganda ber að greiða allan kostnað við lagningu vatnsæða frá 
aðalæð í hús sín og annast viðhald þeirra. 

Fyrir tengingu heimæða skal greiða sérstakt tengigjald, samkvæmt gjaldskrá 

vatnsveitunnar. 

7. gr. 
Samþykki fyrir tengingu heimæða við vatnsveitukerfið skuldbindur ekki vatns- 

veituna til að tryggja að þrýstingur í götuæð sé ávallt nægjanlegur. 

8. gr. 
Með umsókn fylgi uppdráttur í tvíriti, og eigi í minni mælikvarða en 1:100. 

Skal uppdrátturinn gerður af hæfum manni, sem hlotið hefur til þess löggildingu 
bæjarstjórnar. 

Uppdrátturinn skal sýna gerð og stærð allra vatnsæða, loka og krana, bæði 
utanhúss og innan. Á afstöðumynd skal sýnd og málsett lega heimæðar frá hús- 
vegg að tengistað við vatnsveituæð. Ef uppdrættir eru ekki til af gömlum vatns- 
lögnum, sem breyta á, getur vatnsveitan krafist þess, að þeir séu gerðir, og ber 
húseigandi allan kostnað af því. 

9. gr. 
Þegar uppdráttur hefur hlotið samþykki vatnsveitunefndar, skal stimpla og 

árita bæði eintökin, og skal annað geymt í skjalasafni vatnsveitunnar. 

10. gr. 
Pípulagningameistarar, sem hlotið hafa löggildingu bæjarstjórnar, hafa einir rétt 

til að annast vatnslagnir, og gildir það jafnt um nvlagnir og breytingar og/eða við- 
gerðir á eldri lögnum. Þeir bera ábyrgð á, að allar lagnir séu í samræmi við reglu- 
gerð þessa, samþykktan uppdrátt og nánari fyrirmæli er kunna að verða sett. 

11. gr. 
Ef pípulagningameistari eða starfsmenn, sem hann ber ábyrgð á, brjóta í bága 

við reglugerð þessa, getur vatnsveitunefnd veitt honum áminningu. Sé um miklar 
sakir eða ítrekuð brot að ræða, setur bæjarstjórn svipt hann löggildingu um lengri 
eða skemmri tíma. 

12. gr. 
Með samþykki uppdráttar er engin ábyrgð tekin á því, að unnt sé að leggja 

vatnsæð samkvæmt honum, vegna lagna eða annarra mannvirkja, er kunna að vera 
fyrir. 

13. gr. 
Vatnsveitan hefur eftirlit með því, að lagnir séu í samræmi við samþykktan 

uppdrátt og reglugerð þessa. 
Engar lagnir má hylja fyrr en þær hafa verið viðurkenndar af vatnsveitunni.
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Sé verk, að áliti vatnsveitunnar eða eftirlitsmanns hennar, ekki unnið í sam- 

ræmi við reglugerð þessa eða reglur sem kunna að verða settar, getur hún stöðvað 
verkið, þar til bætt hefur verið úr ágöllunum. 

Eftirlit vatnsveitunnar rýrir á engan hátt ábyrgð pipulagningameistara, sbr. 11. 
grein. 

14. gr. 
Skylt er hverjum húseiganda, er vatnsæð hefur, að halda vatnsæðum sínum vel 

við og láta tafarlaust gera við þær, ef leki kemur að þeim. Hann skal sérstaklega 
gæta þess, að ekki frjósi í æðunum. 

Enginn má eyða vatni að óþörfu, 

15. gr. 
Bæjarstjórn, umsjónarmanni og löggiltum vatnsvirkjum er heimilt að fara um 

hús manna, þar sem vatnsæðar liggja, til þess að athuga þær og tæki þau, er sett 
eru í samband við þær. 

Ef þeim útbúnaði þykir í einhverju ábótavant, skal tafarlaust bætt úr því á 
kostnað eiganda. 

16. gr. 
Heimilt er bæjarstjórn að loka vatnsæðum fyrir þeim, sem vanrækja að láta 

gera við bilanir á pípum eða tækjum, eyða vatni að óþörfu eða greiða ekki vatns- 
skatt á réttum gjalddaga. Fullan vatnsskatt ber einnig að greiða fyrir þann tíma, 
sem vatnsæðar eru lokaðar af þessum sökum. Bæjarstjórn getur fyrirskipað tak- 
mörkun á vatnsnotkun, sé skortur á vatni. Þá getur hún lokað fyrir vatnið, þegar 
þörf krefur, vegna hreinsunar eða annarra framkvæmda við vatnsveituna, enda skal 

það tilkynnt áður, sé þess nokkur kostur. 

17. gr. 
Skylt er hverjum manni að láta af hendi land og landafnot í þarfir vatnsveit- 

unnar, svo og mannvirki, og þola þær eignakvaðir, óhagræði og takmarkanir á 
afnotarétti, sem vatnsveitan kann að hafa í för með sér, enda komi fullar bætur 
fyrir samkvæmt mati, ef ekki næst samkomulag. 

18. gr. 
Vatnsveitan ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni, er leiða kann af rekstrartrufl- 

unum, er verða vegna vinnu við æðar vatnsveitunnar eða af öðrum ástæðum. 

19. gr. 
Vatnsskattur fellur í gjalddaga 15. janúar ár hvert. 
Húseigandi ber ábyrgð á greiðslu vatnsskatts, sem má taka lögtaki, og einnig 

er hann tryggður með lögveði í húseigninni næstu tvö ár eftir gjalddaga, með for- 
gangsveði fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði, án tillitis til eigendaskipta. 

20. gr. 
Til að standa straum af kostnaði við vatnsveituna skal innheimta vatnsskatt 

af fasteignum eins og hann er ákveðinn í gjaldskrá vatnsveitunnar hverju sinni. 
Af húsum, sem ekki eru virt fasteignavirðingu, og greiða ber vatnsskatt af, 

skal greiða vatnsskatt samkvæmt ákvörðun vatnsveitunnar. Aukavatnsskatt skal inn- 
heimta af verksmiðjum, iðnfyrirtækjum og öðrum atvinnufyrirtækjum, og öðrum 
sem nota vatn til annars en heimilisnotkunar.
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21. gr. 
Bannað er að taka vatn úr brunahönum vatnsveitunnar eða setja hreyfivélar í 

samband við hana, nema með leyfi bæjarstjórnar eða þess aðila, sem bæjarstjórn 
hefur falið slökkvistarf í bænum. 

22. gr. 
Bæjarstjórn getur sett nánari reglur um framkvæmd þeirra mála er reglugerðin 

fjallar um. 
Jafnframt getur hún veilt undanþágu frá reglugerðinni, ef hún telur gildar 

ástæður til slíks. 

23. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 10000 krónum, nema þyngri 

refsing liggi við að lögum. Með mál út af slíkum brotum skal farið að hætti opin- 
berra mála. 

Reglugerð þessi sem er samin og samþykkt af bæjarstjórn Bolungarvíkur, stað- 
festist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að öðlast gildi 
þegar í stað. 

Jafnframt er úr gildi felld reglugerð fyrir Vatnsveitu Bolungarvíkur frá 81. 
júlí 1969. 

Félagsmálaráðuneytið, 23. janúar 1975. 

F. hr. 

Hallgrímur Dalberg. 

Guðmundur Karl Jónsson. 

23. janúar 1975. Nr. 81. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Vatnsveitu Bolungarvíkur. 

Vatnsskattur. 

1. gr. 
Fyrir hvert hús sem fær vatn frá Vatnsveitu Bolungarvíkurkaupstaðar skal 

greiða tengigjald, kr. 20.00 á hvern rúmmetra húss, allt að 2000 rúmmetra að stærð, 
en kr. 12.00 á hvern rúmmetra sem þar er umfram. Lágmarkstengigjald er kr. 
10 000.00. 

2. gr. 
Árlegur vatnsskattur skal reiknast af heildarmati hverrar fasteignar, þ. e. mat 

mannvirkja og lóðar skv. lögum um fasteignamat og fasteignaskráningu nr. 28 29. 
apríl 1963. 

Upphæð vatnsskattsins skal vera 0.30% af framangreindu mati. Lágmarksupp- 
hæð fyrir hverja skattskylda fasteign skal aldrei vera lægri en kr. 1 200.00. 

Aukavatnsskattur. 

3. gr. 
Aukavatnsskatt samkvæmt 2. gr. skal greiða fyrir verksmiðjur, iðnfyrirtæki 

(vinnslustöðvar), útgerðarstöðvar, sláturhús, frystihús, efnalaugar, þvottahús, bif- 

reiðaþvottaplön, svo og aðrir, sem nota vatn til annars en heimilisþarfa.
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4. gr. 
Aukavatnsskatt skal innheimta samkvæmt mæli eða áætlun vatnsveitunnar með 

kr. 4.00 fyrir hvern teningsmetra vatns að 500 teningsmetrum, en kr. 3.00 fyrir 
hvern rúmmetra þar yfir. 

ð. gr. 
Vatnsveitan lætur notendum í té löggilta vatnsmæla og er ársleigan fyrir hvern 

mæli kr. 1 000.00. 

6. gr. 
Vatnsveitan ákveður verðskilmála og tilhögun á vatnssölu til skipa í samráði 

við hafnarnefnd. 

7. gr. 
Fyrir önnur vatnsnot en þau sem talin eru hér að framan skal hverju sinni 

greiddur aukavatnsskattur eftir ákvörðun vatnsveitunnar. 

8. gr. 
Framantalin gjöld miðast við byggingarvísitölu 1455 stig en heimilt er bæjar- 

stjórn að hækka þau eða lækka í samræmi við breytingar á byggingarvísitölu um 
allt að 50%, öll eða hvert um sig, án þess að leila þurfi staðfestingar ráðuneyt- 

isins. 

9. gr. 
Gjaldár vatnsveitunnar er almanaksárið. Gjalddagi vatnsskattsins er 16. janúar 

ár hvert og greiðist hann í einu lagi fyrir líðandi ár. Vatnsskattur samkvæmt 3. gr. 
fellur í gjalddaga mánaðarlega við aflestur mælis. 

Vatnsskattinn má taka lögtaki og er hann tryggður með lögveði í eignum næstu 
2 ár eftir gjalddaga með forgangsveði fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði. 

10. gr. 
Húseigandi ber ábyrgð á greiðslu vatnsskattsins vegna húss sins. Eigandi fyrir- 

tækis ber ábyrgð á greiðslu vatnsskatts vegna alvinnureksturs síns. Utgerðarmaður 
skips eða skipstjóri ber ábyrgð á greiðslu vatns til skips. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Bolungarvíkur, stað- 
festist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, til þess að öðlast gildi 
þegar í stað. 

Gjalddagi vatnsskatts á árinu 1975 er 15. febrúar. 

Félagsmálaráðuneytið, 23. janúar 1975. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

"Guðmundur Karl Jónsson.
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GJALDSKRÁ 

fyrir Vatnsveitu Bíldudals. 

Árlegur vatnsskattur. 

1. gr. 

Af fasteignamatsverði húsa skal greiða árlegan valnsskatt 0.44%. Lágmark 16.00 
krónur pr. mé fyrir íbúðarhús og 11.00 krónur fyrir Önnur hús. Hámark 20.00 krónur 
pr. mð. Vatnsskattur skal aldrei vera lægri en kr. 2400.00 á ári. 

Aukavatnsskattur. 

2. gr. 

Sé vatn notað til annars en heimilisnotkunar, skal vatn selt eftir mæli kr. 4.00 
pr. mé vatns, en sé vatn ekki selt eftir mæli skal greiða af fasteignamatsverði húsa 
árlegan vatnsskatt 1.2%. 

Vatnssala samkvæmt uppsettum mæli. 

3. gr. 

Fyrir hvern rúmmetra vatns skal greiða 4.00 krónur. 

Vatnssala til skipa. 

4. gr. 

Fyrir hvern rúmmetra vatns kr. 40.00, lágmark kr. 500.00. Sé vatn afgreitt í 
nætur- eða helgidagavinnu skal greidd sérstök þóknun, miðað við tímakaup. 

Tengigjöld. 

5. gr. 

Tengigjald skal greitt eftir fasteignamatsverði, 13.50 kr. pr. mó að 2000 mð, en 
síðan 9.00 kr. pr. mö. 

Enduropnun heimæða. 

6. gr. 

Gjald fyrir enduropnun heimæða skal vera minnst kr. 1 000.00, og aldrei lægra 
en úllagður sannanlegur kostnaður. 

Heimilt er hreppsnefnd að hækka sjaldskrá þessa um allt að 50%. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Suðurfjarðahrepps, 
staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að öðlast 
gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 27. janúar 1975. 

F. hr. 

Hallgrímur Dalberg. nn MN 
Guðmundur Karl Jónsson.
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AUGLÝSING 

um skipulag í Vatnsleysustrandarhreppi í Gullbringusýslu. 

Að fengnum tillögum skipulagsstjórnar ríkisins hefur ráðuneytið samkvæmt 
heimild í 4. gr. 2. mgr. skipulagslaga nr. 19 21. maí 1964 ákveðið, að ákvæði skipu- 
lagslaga nr. 19/1964 skuli ná til Vatnsleysustrandarhrepps í Gullbringusýslu að und- 
anteknum nauðsynlegum byggingum vegna búrekstrar á lögbýlum. 

Þetta er Þirt til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 29. janúar 1975. 

F. hr. 

Hallgrímur Dalberg. R 
Guðmundur Karl Jónsson. 

Nr. 34. 30. janúar 1975. 

SAMÞYKKT 

Veiðifélagsins Orra, sem er veiðifélag um vatnasvæði Laxár á Ásum, 

Laxárvatns, Fremri-Laxár, Svínavatns, Svínadalsár og Sléttár. 

1. gr. 
Félagið heitir Orri. 
Heimili þess og varnarþing er á heimili formanns hverju sinni. 

2. gr. 
Félagið starfar í þremur deildum fyrst um sinn, og nær til allra jarða, sem 

land eiga að vatnasvæði Laxár á Ásum. Laxárvatns, Fremri-Laxár, Svínavatns, 
Svinadalsár og Sléttár. 

1. Laxárdeild, um Laxá á Ásum. 

2. Laxárvatnsdeild, um Laxárvatn og Fremri-Laxá. 
3. Svínavatnsdeild, um Svínavatn, Svínadalsá og Sléttá og vatnasvæði þeirra. 

3. gr. 
Verkefni félagsins er að stunda fiskirækt á félagssvæðinu, og skipuleggja nýt- 

ingu vatnasvæðisins, að því er tekur til allrar veiði. 

4. gr. 
Stjórn félagsins skipa 5 menn og jafnmargir til vara. Formaður hverrar deildar 

og 2 kosnir á aðalfundi til tveggja ára Í senn, en gangi úr sitt árið hvor. Varamenn 
eru varaformenn hverrar deildar og 2 varamenn kosnir af aðalfundi á sama hátt 
og aðalmenn. Stjórnin skiptir með sér verkum. Enginn félagsmaður getur skorast 
undan kosningu, nema sérstök forföll hamli, eða hann hafi setið í stjórn s. 1. tvö 
ár. Eigi mega vera fleiri en lveir menn úr sömu deild í stjórn samtímis. 

Aðalfundur kýs {vo aðalendurskoðendur og tvo til vara til tveggja ára í senn, 
þannig að annar aðal- og annar vara-endur skoðandinn verði kosnir árlega 

Fela má endurskoðunarskrifstofu tölulega endurskoðun.
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ð. gr. 
Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins á milli aðalfunda, falli 

þær ekki undir deildirnar. 
Formaður er fulltrúi félagsins út á við og hefur yfirumsjón með öllum störf- 

um þess. 
6. gr. 

Aðalfund félagsins skal eigi halda síðar en í mars mánuði ár hvert. Þar skýrir 
stjórnin frá störfum félagsins á liðnu ári og leggur fram tillögur um starfsemi 
þess á yfirstandandi ári. Þá skal hún leggja fram endurskoðaða reikning sa félagsins, 
og úrskurðar aðalfundur þá. 

7. gr. 

Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórninni ber að færa reikninga í 

gjörðabók, — sem henni er skylt að halda, svo og samþykktir félagsins, félags- 
skrá, gjaldskrá, fundargerðir og bréf. 

8. gr. 
Arði af sameiginlegri veiði hverrar deildar skal skipt niður á félagsmenn sam- 

kvæmt arðskrá. Félagsmenn greiði gjöld til félagsins í hlutfalli við töku arðs. 
Félagsgjöld skal ákveða á aðalfundi. 

9. 
Stjórn hverrar deildar skipa þrir menn og eru kosnir á aðalfundi deildarinnar, 

til þriggja ára í senn og gengur einn úr árlega. Einnig skal kjósa jafnmarga vara- 

menn. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. Va traformaður sé einn af stjórnar- 

mönnum. 
10. gr. 

Stjórnir deilda hafa á hendi allar framkvæmdir þeirra milli aðalfunda. Sömu 
reglur gilda um stjórn þeirra og um stjórn félagsins sbr. ð. gr. Óheimilt er öllum 

að veiða á veiðisvæði deidarinnar nema með sérstöku skriflegu leyfi deildarstjórn- 

arinnar. Í leyfinu skal tekið fram um veiðilima, veiðilæki og með hvaða kjörum 

leyfið er veitt. 
11. gr. 

Aðalfund deilda skal halda eigi síðar en í febrúarmánuði ár hvert. Skal hann 

boðaður á sama hátt og fundir í veiðifélaginu. Sama gildir um aukafundi sbr. 56. 

gr. laga nr. 76/1970 um lax- og silungsveiði. 

12. 
Á aðalfundi deilda skal ákveðið, hvernig ráðstafa skal veiði á deildarsvæðinu. 

Vanræki deild að ráðstafa veiði eða hluta hennar samkv. þessari grein, er stjórn 

félagsins heimilt að leigja veiðina einstökum mönnum eða félögum, en þó ekki 

til leng gri tíma en eins árs í senn. Ef deila rís milli sljórnar deilda og félagsstjórnar 

má vísa málinu til aðalfundar félagsins til úrskurðar. 

13. gr „gr. 

Reikningsár deilda er hið sama og félagsins, og ber að haga reikningshaldi, 

skráningu fundargerða o. fl. á sama hátt og ákveðið er í 7. gr. 

14. gr. 

Verkefni deilda er að sjá um skiptingu á veiði, leigja út veiði, innheimta 

greiðslur fyrir og skipta arði milli félagsmanna samkvæmt arðskrá félagsdeildar- 
s 

innar. Þá skulu þær annast greiðslur til veiðifélagsins í sama hlutfalli og arður 

er greiddur.
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Endurskoðaða reikninga deilda skal leggja fyrir aðalfund þeirra til samþykktar 
og síðan fyrir aðalfund í veiðifélaginu og úrskurðar fundurinn um, þá. 

15. gr. 
Brol á samþykkt þessari varðar sektum samkvæmt lögum um lax- og silungs- 

veiði. 

Samþykkt þessi staðfestist samkvæmt lögum nr. 76 25. júní 1970, um lax- og 
silungsveiði, og birtist Hl eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 30. janúar 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 8 

Ragnheiður Árnadóttir. 

Viðauki: 

Jarðir í Veiðifélaginu Orri. 

Laxárdeild. 

Hjaltabakki, Húnsstaðir, Árholt, Holt, Laxholt, Röðull, Sauðanes, Laxabrekka, 
Mánafoss, Hurðarbak, Hurðarbak 2, Hamrakot, Blönduóshreppur, Skinnastaðir. 

Laxárvatnsdeild. 

Sauðanes, Röðull, Laxabrekka, Mánafoss, Hamrakot, Kaldakinn, Kaldakinn 2, 

Kaldakinn 3, Grænuhlíð, Smyrlaberg, Kagaðarhóll, Tindur, Orrastaðir. 

Svínavatnsdeild. 

Mosfell, Geithamrar, Grund, Syðri-Grund, Snæringsstaðir, Ljólshólar, Gafl, 
Hrafnabjörg, Rútsstaðir, Holt, Brúarvellir, Auðkúla 1, Auðkúla II, Auðkúla IN, Litli- 
dalur, Stóridalur, Stekkjardalur, Svínavatn, Svínavatn TH, Sólheimar, Litla-Búrfell, 

Stóra-Búrfell, Stóra-Búrfell It, Tindar, Auðkúluheiði, Sléttárdalur, Orrastaðir, 
Reykir. 

Nr. 36. 22. janúar 1975. 

SAMÞYKKT 

um hundahald í Hofsóshreppi. 

1. gr. 
Hundahald er bannað í Hofsóshreppi. 

2. gr. 
Sveitarstjórn er heimilt að veita einstaklingum búsettum í hreppnum, undan- 

þágu til hundahalds með eftirfarandi skilyrðum: 

a. Hundurinn skal skráður á skrifstofu hreppsins, og þar fær eigandi hundsins 
afhenta merkta plötu, sem jafnan skal vera í ól um háls hundsins. 

b. Árlega skal sveitarsjóði sreitt leyfisgjald fyrir þá hunda, sem undanþága er 
veitt fyrir. Gjaldið sem sveitarstjórn ákveður fyrir eitt ár í senn, skal renna 
til þess að standa straum af kostnaði við eftirlit með hundum í hreppnum, og 

skal upphæð þess við það miðuð.
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c. Skylt er hundeigenda að hafa hund sinn ábyrgðartryggðan hjá viðurkenndu 
/átryggingarfélagi. Við greiðslu árlegs leyfisgjalds skal leggja fram kvittun frá 
tryggingafélasinu, sem sýni að tryggingin sé í fullu gildi. 

d. Hundurinn skal aldrei ganga laus á almannafæri, heldur vera í taumi í fylgd 
með aðila, sem hefur fullt vald yfir honum. Eigi er leyfilegt að fara með hunda 
inn í sjúkra- og skólahús, matvöruverslanir eða staði, þar sem matvæli eri um 
hönd höfð. 

e. Leyfi fyrir einstökum hundum er jafnan háð því, að þeir raski ekki ró íbúa 

hreppsins og séu hvorki þeim né öðrum, sem um hreppinn fara, til óþæginda. 
f. Hundeiganda ber að hlíta að öðru leyti lögum og reglum, er hundahald varða 

(þ.ám. reglum um árlega hreinsun hunda og greiðslu hundaskatts), svo og 
fyrirmælum, sem heilbrigðisnefnd setur. 

g. Skráðum bændum skal heimilt að halda hunda án gjalds og einnig er leyfilegt 
að skrá viðurkennda veiðihunda án gjalds. 

Við brot á skilyrðum fyrir undanþágu til hundahalds skal fjarlægja viðkomandi 
hund. Skal hundinum komið fyrir, sé um að ræða minni háttar brot í fyrsta skipti. 
Eigandi hundsins yrði þá að leysa hann þaðan út sesn greiðslu alls kostnaðar vegna 
brotsins. Sé um að ræða alvarlegt brot eða ítrekuð brot, afturkallast viðkomandi 

undanþága til hundahalds. Sveitarstjórn er heimilt hvenær sem er að afturkalla 
leyfi fyrir einstökum hundum eða öll leyfi, telji hún þess þörf. 

3. gr. 

Reglugerð þessi, sem samin er og sambvkkt af hreppsnefnd Hofsóshrepps, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 12/1969 um hollustuhætti og heilbrigðis- 
eftirlit, til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðnneytið, 22. janúar 1975. 

F.h.r. 

Jón Insimarsson. nn 0 

Þórunn Klemenzdóttir. 

30. janúar 1975. Nr. 38. 

SAMÞYKKT 

fyrir Veiðifélao Stóra-Tansadalsár os Sethergsár. 

1. gr. 
Félagið heitir Veiðifélag Stóra-Lansadalsár og Setbhergsár. 
Heimili þess og varnarþing er í Skósarstrandarhrepni í Snæfellsnesssýslu. 

  

2. gr. 
Félasið nær til allra jarða, sem land eisa að Stóra-Langadalsá os Setbergsá 

en þær eru: Narfeyri, Ytra-Leiti, Stóri-Tangidalur, Klettakot, Haukabrekka, Klungur- 

brekka. Litli-Langidalur ytri, Litli-Langidalur fremri, Setberg og Ós. 

3. gr. 

Verkefni félagsins er að viðhalda sóðri fiskigengd á félagssvæðinn, og að leigja 
það til stangsveiða. 

Félagið tekur til allrar veiði á félagssvæðinn,
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4. gr. 

Félagið starfar í tveimur deildum. Skal önnur deildin vera fyrir Stóra-Langa- 
dalsá, en hin deildin fyrir Setbergsá. Skal hvor deild sjá um sérmál sín, hún ráð- 
stafar veiði í sínu umdæmi með þeim takmörkunum, sem aðalfundur félagsins 
setur. 

9. ST. 

Stjórn hvorrar deildar skipa þrír menn, formaður og tveir meðstjórnendur. 
Þeir skulu kosnir á aðalfundum deilda til þrigg ja ára Í senn, fyrir marslok ár 
hvert. Stjórnarmenn þessir ganga úr stjórn á víxl þannig að formaður gengur út 
eltir eitt ár, annar meðstjórnandinn eftir tvö ár og hinn eftir þrjú ár, og helst 
svo sama röð áfram. Enginn atkvæðisbær félagsmaður getur skorast undan endur- 
kosningu, nema sérstök forföll hamli, eða að hann hafi verið í stjórn í þrjú ár. 

Hvor deild skal hafa skýrslur og greinargerðir tilbúnar þremur vikum fyrir 
aðalfund félagsins. 

6. gr. 
Stjórn félagsins skipa þrír menn, formenn beggja deilda, og þriðji maður, sem 

skal kosinn á aðalfundi félagsins, til þriggja ára í senn. Kjósa“ skal tvo varamenn 
til tveggja ára Í senn og tvo endurskoðendur, einnig til tveggja ára, þannig að 
annar varamaðurinn og annar endurskoðandinn gangi út annað árið, og hinir hitt 
árið. 

Nú hlýtur stjórnarmaður, varamaður eða endurskoðandi kosningu sem for- 

maður Í annarri hvorri deild félagsins, og kýs þá aðalfundur nýjan mann í hans 
stað. 

Aðalfundur kýs formann félagsins úr hópi stjórnarmanna. 

7. gr. 
Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Hún fær 

menn sér til aðstoðar við þau störf í þágu félagsins, sem vinna þarf á hverjum 
tíma, og semur við þá um þóknun fyrir. Formaður er fulltrúi félagsins út á við 
og hefur yfirumsjón með öllum störfum félagsins og fjárreiðum. 

Óheimilt er öllum að veiða á félagssvæðinu, nema með sérstöku skriflegu leyfi 
félagsstjórnarinnar. Í leyfinu skal tekið fram um veiðitíma og veiðitæki, og með 
hvaða kjörum leyfið er veitt. 

. gr. 
Aðalfund skal halda fyrir apríllok ár hvert. Á aðalfundi skýrir stjórnin frá 

störfum félagsins á liðnu starfsári og leggur fram tillögur um starfsemi þess á 

næsta ári. Þá skal hún leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins og úrskurðar 
fundurinn um þá. 

9. gr. 
Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórninni ber að færa reikningana í 

gerðabók. sem henni er skylt að halda, svo og samþykktir félagsins, félagaskrá, 
arðskrá, fundargerðir og bréf. 

10. gr. 
Aðri af sameiginlegri veiði skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá. 

Félagsmenn greiði gjöld til félagsins í sömu hlutföllum og þeir taka arð. 

11. gr. 
Brot á samþykkt þessari varða sektum samkvæmt XVI. kafla laga nr. 76/1970 

um lax- og silungsveiði.
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Samþykkt þessi staðfestist samkvæmt lögum nr. 76, 25. júní 1970, um lax- og 
silungsveiði, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 30. janúar 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. “ 

Ragnheiður Árnadóttir. 

5. febrúar 1975. Nr. 87. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Matthildar Sveins- 

dóttur, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 5. febrúar 

1975, 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir minningarsjóð Matthildar Sveinsdóttur. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Matthildar Sveinsdóttur. 

2. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður samkvæmt fyrirmælum í erfðaskrá Matthildar Sveins- 

dóttur, Bræðraborgarstíg 55, Reykjavík, dags. 29. febrúar 1972. 

3. gr. 

Stofnframlag sjóðsins er kr. 100 000.00, er lagt skal fram af eigum dánarbús 

Matthildar Sveinsdóttur. Söluandvirði íbúðar dánarbúsins að Bræðraborgarstíg 55, 

Reykjavík skal lagt við höfuðstól sjóðsins, þegar hún verður seld svo og aðrar 

eigur er kynnu að verða eftir, að loknum endanlegum skiptum dánarbúsins. 

4. gr. 

Sjóðinn skal ávaxta í sparisjóði eða banka á Akranesi og þar skal sparisjóðs- 

bókin geymd, eða í ríkistryggðum verðbréfum. 

5. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja eldri konur, ógiftar eða einstæðar á Akranesi 

til að geta búið út af fyrir sig, eða til að greiða mismun þann, sem þarf til að geta 

búið í eins manns herbergi á elliheimili. 

Komi það fyrir, að ekki sé þörf fyrir styrkinn handa slíkri konu eða konum, 

má nota hann til hjálpar blindum, eða lömuðum og fötluðum á Akranesi. 

6. gr. 

Árlega má nota #% hluta vaxta sjóðsins, en *% hluti vaxta skal ætíð leggjast 

við höfuðstól sjóðsins. Sé sjóðurinn ekki það stór, að að gagni megi koma, verður 

hann að vera óhreyfður á vöxtum, þar til að gagni megi koma. 

7. gr. 

Stjórn sjóðsins skal skipuð þrem mönnum: Presti þjóðkirkjunnar á Akranesi 

(aðalprestinum, ef fleiri eru en einn), Sturlaugi Böðvarssyni, systursyni Matthildar, 

eða að honum látnum, elsta afkomanda hans, karli eða konu, búsettum á Akranesi, 

og þriðji aðili skal tilnefndur af þessum tveimur og skal hann vera úr stjórn Kven- 

félags Akraness, 1.0.G.T. á Akranesi eða öðru líknarfélagi á staðnum. Sjóð- 

stjórnin ákveður hverju sinni úthlutun úr sjóðnum.
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8. gr. 

5. febrúar 1975. 

Stjórn sjóðsins skal hafa á hendi reikningsskil hans og sömuleiðis halda gjörða- 
bók um úthlutanir. 

9. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á þessari skipulagsskrá. 

Nr. 38. 

Reykjavík, 30. janúar 1975. 

f. h. sjóðstjórnar 

Benedikt Sveinsson, hrl. 

GJALDSKRÁ 

Rafveitu Patrekshrepps. 

#1. janúar 1975. 

TAFLA I. Orku- og aflverð, fastagjöld og mælaleigur. 
  

Númer 
gjald- 
skrárl. 

a
 

mn
 

LO
 

01 

02 

03 

04 

Heiti gjaldskrárliða með skýringum 

A — LÝSING 
án fastagjalds 
með fastagjaldi 
Götur og Patrekshöfn 

B — HEIMILI 
með fastagjaldi 
— 3 — 

C — IÐNAÐUR OG VERSLUN 
smávélar 
stór notkun 

D— HITUN 
án rofs 
með rofi, 2 kl/á dag 
með rofi, 3 kl/á dag 
með rofi, 14 kl/á dag 

F — ANNAÐ 
Sérsamningar 

Lokun og enduropnun veitu, útsending lokunar- 
manns 

MÆLALEIGUR 
Einfasa almenn án stjórnt. 
Einfasa með stjórntækjum og þrífasa án stjórnt. 
Þriggja fasa m/stjórnt. 
Þriggja fasa m/aflmælingu 

Orku- 
verð 

kr/kWst. 

26,30 
10,65 
7,05 

10,65 
2,12 

538,00 

Fastar greiðslur í kr. Númer 

| i | á 

Daggreiðslur | Ársar. mælal. 

01 
0,20/m? 1001 

03 

2.45/herbergi 895 0 001 

0,T8lamper | 285 01 
1,56/amper 888 03 

3.12/amper 1.339 3 

| | | 

| | 02 
18,65/kW (C 9) | 6.807 04 

- | 

| | 
| (01 

03 

03 

03 

| 

á reikning 

2.60/mælingu 950 
4,10/mælingu 1.500 
8.15/mælingu 2.075 

15.45/mælingu 5.340 
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UPPLÝSINGAR OG ÝMIS ÁKVÆÐI 

Mælieiningar raforku eru kílówattstundir (kWst.) og kílówött (kKW.). Þó er 
heimilt að miða mælingu við voltamper (VA.) ef raunstuðull á mælistað verður 
lægri en 0.8. 

Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má miða aflúttak við 80% af uppsettu afli. 

Auk fyrrnefndra mælieininga er reiknað fast lágmarksgjald, er miðast við stærð 
húsnæðis. Í íbúðarhúsnæði miðast gjaldið við fjölda herbergja, en fermelra- 
fjölda í öðru húsnæði, þar sem það á við. 

Nolkun eftir gjaldskrárliðum A- 1.2 og G- 3.1, má mæla með sama mæli og 
einnig notkun B- 2.1 og D- 4.1 til 44. 

Rafveitunni er heimilt að áætla notkun notenda í samræmi við meðalnolkun 
hans og innheimta greiðslur samkvæmt þeirri áætlun. 

Ef reikningur samkvæmt gjaldskrá er ekki greiddur fyrir 15. dag næsta mán- 
aðar eftir að álestur fór fram, er rafveitustjóra heimilt að innheimta vexti af 
skuldinni. Vextir reiknast mánaðarlega og miðast við vfirdráttarvexti á al- 
mennum hlaupareikningum. 

Tengigjöld greiðast þegar tengingu er lokið. 

Hafi gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari ekki verið greidd, svo að til lokunar 
hafi komið, eða lokunarmaður sendur út, skal taka gjald kr. 500.00 á hverja 

innheimtu (reikning) sem krafin er. Ef óskað er eftir opnun utan venjulegs 

dagvinnutíma, skal gjaldið vera helmingi hærra (kr. 1000.00). Lokunarmaður 
tekur ekki við greiðslu. 

Ef fundin eru við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafar- 
laust, og eigi opnuð aftur fyrr en úr hefur verið bætt og notandinn hefur greitt 
fyrir kr. 500.00 á skrifstofu rafveitunnar. 

Raforkusala til hitunar er háð flutningsgetu kerfisins að dómi rafveitustjóra 
og fyrirmælum hans um tengingu og búnað hitunartækja, svo sem að notandi 
kosti segulrofa fyrir hitalagnir. Rafmagnsofnar og önnur hitatæki skulu vera 
fasttengd. Rafveitustjóri ákveður stillingu á rofaklukkum. 

Tenging við veitukerfið. 

Í samræmi við umsókn, ákveður rafveitustjóri stærð, gerð og búnað teng- 
ingar (heimtaugar) eða spennistöðvar. Stofngjöld tenginga samkvæmt töflu TI. 
miðast við $ja fasa jarðlínutengingu og notkunarstaði á skipulögðum svæðum, 
og að umsækjandi hafi fengið byggingarleyfi án kvaða. Rafveitunni skal sent 
afrit eða ljósrit af byggingarleyfum. 

Ef lengd heimtaugar fer vfir 15 metra, reiknast vfirlengdargjald samkvæmt 
töflu IT. Er þá mælt frá stofnvara notanda, eftir greiðfærri leið, að lóðarmörkum 
við götu. 

Bráðabirgðatenging, breyting á tengingu, viðbótartenging eða aukning á 
flutningsgetu tengingar og tenging utan skipulagðra svæða. greiðist samkvæmt 
útlögðum kostnaði. 

Tenging um loftlínu skal vera 20% ódýrari en greint er í töflu IT. 
Ef loftlínu er breytt í jarðlínuheimtaug, skal greitt fullt heimtaugargjald 

fyrir hina nýju heimtaug að frádregnum kostnaði hinnar fyrri heimtausar, 

hvort tveggja miðað við gildandi gjaldskrá, þegar breyting fer fram. 
Ef setja þarf spennistöð, sem að mestu leyti er í þágu eins notanda, skal 

hann leggja til lóð og húsnæði fyrir stöðina, sem fullnægir settum reglum um 

gerð og frágang spennistöðva, rafveitunni að kostnaðarlausu. 

B6
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Þegar um er að ræða tengingu á nýjum húsum, ber væntanlegum notanda 
að fá samþykki rafveitunnar fyrir staðsetningu og fyrirkomulagi tengingar- 
innar (heimtaugarinnar), áður en bvggingarframkvæmdir hefjast. Ef svo er 
ekki gert, er rafveitunni heimilt að krefja notanda um greiðslu á sannanlegum 
aukakostnaði sem hún hefur lagt í vegna þessa, auk heimtaugargjaldsins. 

Séu aðstæður að einhverju leyti óvenjulegar, er varða tengingu við veitu- 

kerfið, er heimilt að krefja aukagjalds. 
Rafveitunni er ekki skylt að leggja heimlaug á tímabilinu frá 1. des. til 

I. maí nema ef notandi samþykkir að greiða þann umframkostnað sem af 
„ 

frosti í jörðu kann að leiða. 

TAFLA HM. Tenging við veitukerfið/ heimtaugargjöld. 

Málstraumur Stofngjöld Yfirlengdargj. 

stofnvara/spenna tenginga eða eða kostnaður 

heimtauga kr./meter 

63 amp. 220/380 volt kr. 26905 1076 
100 —- 220/380 — — 32 285 1345 
125 —  220/380 — — 89460 1616 
200 — 220/380 — — 62780 2153 
300 — 220/380 — — 125 555 2690 

Tenging með meiri flutningsgetu eða annari spennu, greiðist samkvæmt kostnaði. 

SKÝRINGAR MEÐ TÖFLU I 

A. Lýsing. 

Lýsing án fastagjalds. Taxti fyrir alla notkun, sem ekki er seld undir öðrum 

liðum í þessari gjaldskrá. 
Lýsing með fastagjaldi af stærð húsnæðis. Taxtinn aðallega ætlaður fyrir versl- 
anir, vinnustofur, skrifstofur og þ. h. staði. Tveir fermetrar jafngilda einum 
í göngum, geymslum og þvílíkum stöðum. 
Eftir þessum gjalrskrárlið má selja rafmagn til notkunar á vinnustöðum 

meðan á byggingu stendur, án fastagjalds. 

B. Heimili. 

Fastagjaldið miðast við stofur, hol, svefnherbergi og eldhús, 5--25 mf?, ef her- 
bergi eru minni, reiknast hálft gjald, en af stærri tvöfalt. 

Ef um smáatvinnurekstur er að ræða, er fær raforku um heimilismælinn, 

þá reiknast þar tvöfalt fastagjald samkvæmt lið 1.2 og eftir sömu reglum. 

C. Iðnaður og verslun. 

Fyrir litlar vélar og tæki í verslun og iðnaði. Þegar rafmagn til ljósa (taxti 
1.2) er mælt með sama mæli, reiknast fast gjald af m? gólfflatar samkvæmt 

Þeim taxta. 
AfI og orkumæling. Gjaldstofn fastagjalds er aflúttak í kílówöttum (kW C- 9 
á reikningum rafveitunnar). Ársafl reiknast hæsta meðalafl mælt í 15 mínútur. 

Ársafl reiknast aldrei lægra en 3 KW þegar um hreina vélanotkun er að 
ræða, en lágmark 10 KW ef raforka til ljósa er einnig seld um sama mæli. 
Reiknast þá til viðbótar fastagjald samkvæmt lið 1.2, þar sem lýsing er. Heimilt 

er að takmarka aflúttak samkvæmt þessum lið í allt að 2 klst. á dag á mestu 

álagstímum.
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D. Hitun. 

4.1 Heimilt er að selja órofna heimilisnotkun (B-—.1) um sama mæli og D--4.1 til 
4.4, reiknast þá til viðbótar fastagjald 44 samkvæmt taxta B-2.1 sinnum 
ð (1.75X5 á herbergi á dag). 

F. Annað. 

Sérsamningar. Ef sérstaklega stendur á, getur notandi leitað eftir sérstökum 
samningi um raforkukaup. Rafveitustjóra er heimilt að leyfa tengingu ein- 
stakra tækja við kerfi rafveitunnar án mælis um stundarsakir, að því tilskyldu, 
að greiðsla komi fyrir í samræmi við áætlaða notkun tækisins. 

Hreppsnefnd ákveður greiðslur fyrir gatna- og hafnarlýsingu, að fengnu 
áliti rafveitunefndar. Einnig greiðslu fyrir stofn- og viðhaldskostnað götu- 

lýsingar. 

Et
 

= 

Ýmis ákvæði. 

Söluskattur 15%, 1% viðlagasjóðsgjald, 1% í sjóð til að draga úr áhrifum verð- 
hækkana á olíu til íbúðarhitunar, 2% til niðurgreiðslna á landbúnaðarafurðum 

og 13% verðjöfnunargjald til að bæta fjárhag Rafmagnsveitna ríkisins, samtals 
32%, eru talin með í upphæð gjalda þeirra, sem um ræðir í töflu 1, þessarar gjald- 
skrár. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 

1923 og Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til að gilda sbr. heimild í auglýsingu nr. 
7 23. janúar 1975. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 245 30. júl 
1974. rs 

Iðnaðarráðuneytið, 31. janúar 1975. 

F. h. r. 

Árni Þ. Árnason. ÍR 
Jóhannes Guðfinnsson. 
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GJALDSKRÁ 

Rafmagnsveitna ríkisins. 

Smásöluverð. 

I. GJALDSKRÁRLIÐIR 

Rafmagnsveitur ríkisins selja raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

1. Lýsing. 

11. Fast gjald ..........00000 000... kr. F1 
Orkugjald .........0020 0000 — 36.00 á kWt. 

12. Fast gjald ........0..0.. 0000 — F1  F2 
Orkugjald ..........000 0000 — 19.40 á KWst. 

2. Notkun til heimilisþarfa, búrekstrar o. fl. 

21. Fast gjald .........000. 0000 — FI  F3 
Orkugjald .........02.0 000 — 9.30 á kWst.



3l. 
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34. 
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42. 

43. 

44. 
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Markmælins: 

Aflgjald, lásmarksstilling 4 KW 
Aflgjald umfram 4 KW að hámarksaflstillingu 
20 KW 
Orkugjald af allri notkun 
Orkugjald af notkun umfram aflstillingu .... 

3. Vélanotkun o. fl. 

Fast gjald 
Lágmarksgjald 
Orkugjald 
Aflgjald, lágmark 3 KW 
Aflgjald, umfram 3 KW 

Fast gjald 
Orkugjald 
Til súgþurrkunar á tímabilinu frá 1. júní til 31. 
október: 
Aflgjald 
Fast gjald 
Orkugjald 

Fast gjald 
Orkugjald 
Roftími allt að 1 klst. á dag. 
Fast gjald, lágmark 2 KW 
Orkugjald 
Roftími allt að 2X1.5 klst. á dag. 

Markmæling. 

Fast gjald 
Aflsjald, lásmarksstilling 5 KW 
Aflgjald, umfram 5 kKW að hámarksaflstillingu 
20 KW 
Orkugjald af allri notkun 
Orkugjald af notkun umfram aflstillingu .... 
Roftími allt að 2X1.5 klst. á dag. 
Fast gjald, lágmark 2 KW 

Orkugjald 

Roftími allt að 15 klst. að degi til. 

5. Utanhússlýsing. 

Fast gjald ..............00. 000 
Fyrir hvert götuljósker ...................... 
Orkugjald ............0...0. 00. 
Fast gjald ..........0.20. 0... 
Orkugjald .............. 0. 

6. Lokun fyrir veitu. 

Gjöld fyrir lokun og enduropnun á veitu vegna vanskila eru samtals kr. 1 730.00 

fyrir hvert skipti. 

kr. 

91. janúar 1975. 

49 000.00 á ári 

6 635.00 
1.35 
9.30 

á kW á ári 

á kKWest. 

á kKWst. 

FI  F2 
48 XX Fl á ári 

19.40 á kKWst. 
36 000.00 á ári 

9 710.00 á KW á ári 

FIF 
3.60 á kKWest. 

3620.00 á KW á ári 
F1 

1.50 á kKWst. 

FI F4 
5.05 á kWst. 

FI } F4 
214 á kKWst. 

F1 
15 790.00 á ári 

3144.00 á KW á ári 
1.20 á kWst. 
9.30 á kKWst. 

Fi | F4 
1.10 á kKWst. 

F1 
5 X Fl á ári 

440 á kKWest. 

FI 

9.50 á kKWest.
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F2 

F4 

II. SKILGREININGAR OG ÝMIS ÁKVÆÐI 

1. Föst gjöld. 
AAA kr. 280.00 á mánuði 
a) Verslanir, skrifstofur, vinnustofur o. þh... — 10.40 á m? á mán. 
b) Gangar, geymslur 0. þ. h. 20.00.0000... — 5.20 á nm? á mán. 
HAR — 110.00 á gjaldeiningu 

a 
á mánuði. 

Gjaldeiningar eru: 

a) Fyrir fjölskylduheimili. 
Hvert herbergi notað eða ætlað til íbúðar, en 
ekki gangar, baðherbergi né geymslur. 
Herbergi 5 ferm. eða minna reiknast hálft, 
en 25 ferm. eða stærra tvö. 

b) Fyrir félagsheimili, skóla, gistihús, sjúkra- 
hús o. þ. h. 20 ferm., mælt innan útveggja. 

c) Fyrir útihús vegna búrekstrar. Fyrstu 50 

ferm. eða minna, ein gjaldeining. Hverja 
næstu 100 ferm., ein gjaldeining. 

d) Fyrir fiskvinnslustöðvar, iðnaðar- og iðjuhús 
o. þ. h. 30 ferm. fyrir vinnslurúm, 40 ferm. 
fyrir geymslurúm. 

Hvert uppsett kW .....000.0000 00 kr.  600.00 á ári 

2. Mestaaflsmæling. 

Aflmæling miðast við 15 mín. meðalálag. 

Gjaldskrárliður 32. 
Gjaldskylt afl hvers almanaksárs er meðaltal fjögurra hæstu álestra, en hjá 

fiskibræðslum, fiskimjölsverksmiðjum og til hliðstæðra nota, er gjaldskvlt afl 

meðaltal tveggja hæstu álestra. 
Álestur fari að jafnaði fram í byrjun hvers mánaðar. 

3. Véla- og tækjaálag. 

Ef fasviksstuðull hjá notanda er læsti en 0.8, skal hann gera ráðstafanir á sinn 

kostnað til þess að hækka fasviksstuðulinn upp í það gildi. Notandi greiðir 

hærra verð fyrir raforku meðan fasviksstuðull er undir 0.8. 

Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra tækja, er valda tilfinn- 

anlegum truflunum, um lengri eða skemmri tíma eftir aðstæðum hverju sinni. 

Heimilt er að taka fastagjöld af rafsuðuspennum samkvæmt Fá. 

4. Verð til hitunar. 

Í gjaldskránni er verð til hitunar miðað við söluverð díselolíu í Reykjavík til 

olíukyndingar kr. 13.70 hver lítri. Við hverja 10 aura útsöluverðsbreytingu, frá 

grunnverði reiknað á kyndingarolíu skal hitaverð lækka eða hækka hver kWst. um 

4.0 aura á gjaldskrárlið 41, 1.7 aura á lið 42, 15 aura á lið 43 og 0.9 aura á lið 44. 

Einnig skal kWstgjald á gjaldskrárlið 23 lækka eða hækka um 1 eyri hver kWst., 

við sömu verðbreytingu á olíu. 

5. Götulýsing. 

Rafmagnsveitur ríkisins sjá um uppsetningu götulýsingarkerfis samkv. ósk 

nolanda, sem greiði stofnkostnað. Viðhald götulýsingar annast rafmagnsveiturnar 

á sinn kostnað.
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6. Takmörkun á vali gjaldskrárliða o. fil. 

Þegar um sérstakar aðstæður er að ræða, svo sem tímabundna notkun mikils 
afls, geta Rafmagnsveitur ríkisins takmarkað val notenda við ákveðna gjaldskrár- 
liði eða gert sérstaka samninga um skilyrði fyrir tengingu. Þar sem framleiðslu- 
kostnaður orku er sérstaklega hár, svo sem á díselstöðvarsvæðum, eða flutnings- 
seta og/eða spennaafl er takmarkað, áskilja Rafmagnsveiturnar sér rétt til þess 
að gefa ekki kost á gjaldskrárliðum, þar sem orkugjald er lágt og/eða orkunotkun 
mikil. 

Il! HEIMTAUGARGJALD 

Heimtaugargjald skal greitt samkvæmt sérstökum reglugerðum og gjaldskrám 
um heimtaugargjöld til Rafmagnsveitna rikisins. 

IV. ANNAÐ 

Söluskattur og hliðstæð gjöld 19% og 13% verðjöfnunargjald eru innifalin 
í öllum gjaldskrárliðum nema raforku til húshitunar og kWstgjaldi á gjaldskrárlið 
23. Gjaldskrárverðin breytast til samræmis við söluskattsbreytingar, sem kunna að 
verða. Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til að 
taka gildi 1. febrúar 1975, sbr. auglýsingu nr. 7 23. janúar 1975. Jafnframt er úr 
gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 324 23. október 1974. 

Iðnaðarráðuneytið, 31. janúar 1975. 

F. h.r. 

Árni Þ. Árnason. uu 0 
Jóhannes Guðfinnsson. 
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GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Miðneshrepps 

I. RAFORKA 

Rafveita Miðneshrepps selur raforku á þann hált og við því verði, sem hér 
segir: 

A. Lýsing. 

1. Um kwst.mæli á kr. 33.63 hverja kwst. Við þessu verði skal selja hvers konar 

notkun raforku, sem ekki kemst undir aðra liði þessarar gjaldskrár. 
Um kwst.mæli á kr. 16.65 hverja kwst. auk fastagjalds, sem er kr. 102.45 á hvern 
fermeter sólfflatar í rúmi því er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal greiða af 
sólffleti í búðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga 
skal greiða kr. 50.50 á ári af hverjum fermetra. 

9 

B. Raforka til almennrar heimilisnotkunar. 

Um kwstmæli á kr. 8.61 hverja kwst. auk mælaleigu.
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C. Vélanotkun o. fl. 

1. Um kwst.mæli á kr. 16.65 hverja kwst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunar- 
tíma má krefjast minnsta árgjalds kr. 9 407.00. 

9. Vélanotkun til bráðabirgða um kwst.mæli á kr. 16.65 hverja kwst. 
3. Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla er yfir 20 kw: 

a) Um kwstamæli á kr. 2.80 hverja kwst. auk fastagjalds kr. 9 407.00. Notað 
afl telst vera mesta meðalálag á árinu mælt yfir stundarfjórðung á kw. 

b) Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig: Um kwst.mæli á kr. 

2.80 hverja kwst. auk fastagjalds kr. 8 902.00 á hvert kw. í málraun upp- 

settra véla á árinu. 
Heimilt er að rjúfa straum í allt að þrem stundum á dag samkv. þessum 

gjaldskrárlið (C-3) kl. 10.30—12.00 og kl. 17.30—19.00. 

4. Um afl- og orkumæli: 

a) Af notuðu afli mælt í stundarfjórðung kr. 9 407.00 á kw. á ári. 

b) Af allri notkun kr. 2.80 hverja kwst. 

Samkvæmt þessum gjaldskrárlið heimilast að selja raforku bl véla- 

reksturs, hitunar og ljósa, en reikna skal gólfflatargjald vegna ljósanotk- 

unar kr. 108.00 á hvern ferm. í vinnusölum, kaffistofum og öðrum slíkum, 

en kr. 41.00 á hvern ferm. í vörugeymslum, efnisgeymslum, frystiklefum og 

þess háttar. Þar sem erfitt er að greina milli hverjum þessara flokka sólf- 

flatargjald skal reikna eftir, skal greiða kr. 81.00 á hvern ferm. á ári. 

D. Hitun án söluskatts frá 1. des. 1973. 

1. Um kwst.mæli á kr. 4.20 hverja kwst. 

9. Um kwstanæli með rofi í eina til þrjár klst. á dag kr. 2.22 hverja kwst. 

3. Um afl- og orkumæli: 

a) Á kr. 2292 hverja kwst. auk faslagjalds af mestu aflnotkun á árinu kr. 

1 745.00 hvert kw. 

b) Ef ekki eru tök á að mæla aflnotkun, skal greiða samkv. ástimplun hita- 

tækja og fullt álag. 

4. Um kwstmæli á 1.15 kr. hverja kwst. með rofi frá kl. 8—23. 

E. Önnur raforkusala. 

Raforku til suðu má selja ll gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 

slíkra staða á kr. 10.21 hver kwst. enda sé notkunin mæld um sérmæli og suðu- 

tæki fasttengd. 
Til nota um vinnulagnir við byggingar meðan á byggingu stendur, um kwst.- 

mæli á kr. 16.65 hver kwst. 

Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kwstamæli á kr. 3.11 hver kwst. ef 

straumur er rofinn frá kl. 8.30 til 22.00 eða um tvígjaldsmæli á kr. 2.39 hver kwst. 

á tímanum frá kl. 22.00 til 8.30 og kr. 8.10 hver kwst. frá kl. 8.30 til 22.00. 

Til gatna- og hafnarlýsingar svo og vinnulýsingar við nýbyggingar og aðrar 

mannvirkjagerð á kr. 16.66 hver kwst. 

Alla rafmagnsnotkun sem ótalin er og ekki kemst undir aðra lði þessarar 

gjaldskrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A-1. Þegar sérstaklega stendur á má raf- 

veitustjóri þó að tilskyldu samþykki rafveitustjórnar, veita afslátt frá gjaldskrár- 

lið C—E (háðir meðtaldir) á orku, sem notuð er á sumrin sé um aukningu frá 

vetrarnotkun að ræða. Enn fremur að selja orku eftir sérstökum samningi, sé það 

hagstætt vegna orkunýtingar rafveitunnar.
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Il. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður slærð og serð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja 
veitu, og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu 
af mælitækjum sem hér segir: 

1. Af einfasa mælum 60 amp. og minni „......... s......... kr. 50.00 á mán. 
2. Af þrifasa mælum 50 amp. og minni ....... sen. B100- — 
3. Af þrífasa mælum 50 amp. og 100 amp. 000... ee... — 10200 - — 
4. Af þrífasa mælum 100 amp. og yfir ........... BIÐ „. — 17300 - — 
5. Af mestaaflsmælum 100 amp. og minni ............... s.... — 161.00 - — 
6. Af mestaaflsmælum yfir 100 amp. ....... BR IRRIR — 305.00 - — 
7. Af álagsstýriliðum minni gerð ............... se........ — 178.00 - - 
8. Af álags- og stýriliðum stærri gerð ........... FIRIR — 305.00 - — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í gjaldskránni, skal leigan ve 
sem næst 20% af verði mælitækis. 

III. HEIMTAUGARGJÖLD 

Heimtaugargjöld miðast við aflþörf nolanda, sem gerir grein fyrir væntan- 
legri notkun sinni í umsókn um heimtaug og ákveður rafveitustjóri stærð og gerð 
heimtaugar í samræmi við það. Heimtaugargjald ákveðst þannig: 

Málstraumur stofnvara Hámarksafl Heimtaugargjald 
amp. kva. kr. 

3 60 29 38 730.00 
3 > 100 38 57 100.00 

> 200 7ð sp. 112 110.00 
% > 350 132 183 500.00 

Ofangreint gjald miðast við 15 metra langan jarðstreng eða 30 metra loft- 
línuheimtaug. Þar sem heimtaug þarf að vera lengri en að framan greinir, skal það 
sem fram yfir er, greiðast samkv. kostnaðarreikningi. Lengd heimtaugar reiknast 
frá lóðarmörkum við gölu, stystu greiðfæra leið að varkassa á útvegg. Teljist hag- 
kvæmara að hafa varkassann á innvegg skal leita samþykkis rafveitustjóra um 
serð og frágang pipu, sem strengurinn er dreginn í, svo og staðsetningu varkassa 
svo aðgengileg gt sé að komast að honum, enda greiðir húseigandi kostnað af því. 

Sé lögð bráðabirgðaheimlaug í vinnuskúr eða hús í byggingu, skal greiða fyrir 
hana sem hér segir: 

Fyrir 60 amp. einfasa ....... BI "#2... kr. 8160.00 
Fyrir 60 amp. þrífasa ................ RAÐIR — 10.210.00 

Verði þörf á að skipta um heimtaug vegna aukinnar raforkuþarfar, skal not- 
andinn greiða hina síðari samkvæmt kostnaðarreikningi. 

Heimtaug verður ekki lögð meðan frost er í jörðu eða óveður há útivinnu. Sé 
um óskipulögð svæði að ræða eða óeðlilegar eða erfiðar aðstæður skal greiða heim- 
taugargjald samkv. reikningi. 

Ef fleiri en ein heimtaug er lögð að húsi skal húseigandinn greiða allan kostnað 
við síðari heimtaugar eftir kostnaðarreikningi. 

Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja upp spennistöð að mestu eða öllu 
leyti vegna eins notanda, skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, 

eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra, vegna staðsetningar spenni- 
stöðvarinnar, svo og allan kostnað af spennistöðinni (búnaði).
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Þegar lóð er lögð til, er það rafveilunni gert að kostnaðarlausu og skal í öllu 
hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. 

Þegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja skilyrðum um gerð spennistöðvar- 
húsa, að dómi rafveitustjóra. 

IV. OPNUNARGJÖLD 

1. Hafi gjald samkv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 
komið, skal greiða gjald fyrir enduropnun kr. 1 220.00 á hvern mæli. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni tafarlaust 
lokað, og ekki opnuð aftur fyrr en notandinn helur bætt úr því, og greitt kr. 
1 220.00 fyrir enduropnun til innheimtu rafveitunnar. 

V. SÖLUSKATTUR 0. FL. 

Söluskattur er innfalinn í gjaldskránni svo og viðlagagjald og verðjöfnunar- 
gjald nema annað sé ákveðið. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt valnalögum nr. 15 20. júní 1923 
og Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til að gilda sbr. heimild í auglýsingu nr. 7 
23. janúar 1975. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 343 28. október 
1974. 

Iðnaðarráðuneytið, 31. janúar 1975. 

F. h.r. 

Árni Þ. Árnason. nn 
Jóhannes Guðfinnsson. 

31. janúar 1975. Nr. 41. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Húsavíkur. 

I. RAFORKA 

Rafveita Húsavíkur selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 
11. Um, kwstmæli á kr. 34.00 hverja kwst. 
12. Um kwst.mæli á kr. 1450 á hverja kwst. auk fastagjalds af gólffleti í rúmi 

því, er lýsa skal. 
Fastagjald reiknast þannig: 

a) Fyrir verslanir, vinnustofur og skrifstofur kr. 11.40 á ferm. á mánuði. 
b) Fyrir geymslur, verbúðir o. þ. 1. kr. 5.80 á ferm. á mánuði. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

21. Um kwst mæli kr. 8.50 á hverja kwst. auk faslagjalds er nemi kr. 63.00 á mán- 
uði af hverju herbergi. 

Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja öll herbergi, sem ætluð eru sem 
íveruherbergi. hol og eldhús, en ekki baðherbergi, ganga eða seymslur. Her- 
bergi, sem er minna en 5 ferm. telst sem hálft, en stærra en 25 ferm. sem tvö. 

B7
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C. Vélanotkun. 

Um einn kwst.mæli þannig: Á kr. 23.40 kwst.ársnotkun. 
Til matvælaiðnaðar, ef uppsett vélaafl fasttengdra véla er yfir 10 kwst.: 

a) Kr. 6.90 hver kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 1% klst. á dag 
á tímum mesta álags rafveitunnar. 

b) Kr. 9.30 hver kwst. án skilyrðis um lokun fyrir straum. 
ce) Um afl- og orkumæla (Gmestaaflsmæla) þannig reiknað: 

Aflgjald af notuðu afli kr. 9 370.00 á kw. á ári. 
Orkugjald af allri orkunotkun kr. 3.24 á kwst. 

d) Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig: 
Um kwst.mæli á kr. 3.24 hverja kwst., auk fastagjalds, kr. 7 400.00 á ári 

fyrir hvert kw. í málraun véla. 

D. Hitun. 

Til húshitunar um kwstanæli kr. 4.00 hver kwst. 

Til húshitunar um kwstmæli kr. 2.11 hver kwst., enda megi rjúfa strauminn 

í allt að 3 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegi og síðdegis. 

Til húshitunar um kwstamæli kr. 1.90 enda megi rjúfa strauminn í allt að 4% 

klst. á tíma mesta álags rafveitunnar um hádegi og síðdegis. 

Önnur skilyrði fyrir rafnotkun til hitunar. 

Að vélarafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 

Að notendur setji sjálfvirka rofa fyrir hitalagnir og kosti viðhald þeirra. 

c. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð eftir fyrirmælum rafveitunnar, 

ofnar fasttengdir með sérstökum rofa og hitastillar notaðir. 
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E. Önnur raforkunotkun. 

Til vinnulagna við byggingar meðan á byggingu stendur, um kwstmæli kr. 

14.50 hver kwst. 

Til götu- og hafnarlýsingar kr. 3830.00 á ári hvert ljósker, enda kosti raf- 

veitan nýbyggingar, rekstur og viðhald ljósakerfisins. 

Alla raforkunotkun, sem ótalin er og ekki kemur undir aðra liði þessarar gjald- 

skrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A-1. 

Þegar sérstaklega stendur á er rafveitusljóra þó heimilt að selja raforku 

eftir sérstökum samningi í hvert skipti, þó eigi lengur en til eins árs Í senn. 

TI. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja 

veitu og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notanda. 
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Greiða skal leigu af mælitækjum sem hér segir: 

Af einfasa mælum 50 amp. Og MINNI „c0.0.000... 00... kr. 63.00 á mán. 

Af þrífasa mælum 50 amp. og Minni „.c.0c00. 00... 0... — 6500 - — 

Af þrífasa mælum 50—100 amp. „cccccreccncnenne ret — 9000 - — 

Af mestaaflsmælum 100 amp. Og MINNI „.00000. — 160.00 - — 

Af mestaaflsmælum stærri en 100 amp. 22.00.0000 0000 — 200.00 - — 

Af öðrum mælitækjum en þeim sem nefnd eru, skal ársleigan vera sem næst 

15% af verði mælitækja. 

Leigan innheimtist um leið og gjald fyrir raforku.
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II. HEIMTAUGARGJÖLD 

Heimtaugargjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Stofngjald kr.  Lengdargjald kr. 

I. 60 A fasa 2... 3 240.00 1 380.00 
2. GO A ðrfasa 0. 3 240.00 1 680.00 
3. 100 A ðefasa ....00. 9 600.00 1 900.00 
4. 200 ÁA J-lasa 2200 33 000.00 2 890.00 

Lengd heimtaugar reiknast í heilum melrum frá lóðarmörkum eða næsta úli- 

tengikassa að stofntengikassa hússins. Rafveilan ákveður legu heimtaugar. 
Gjaldskrá þessi gildir á skipulögðum svæðum í Húsavík. Sé um óskipulögð 

svæði að ræða eða aðstæður óvenjulegar er heimilt að krefjast aukagjalds af hús- 
eiganda. 

Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna ákveðins nolanda og hún að 
mestu leyti í hans þágu, skal notandanum skyll að leggja til húsnæði undir stöð- 
ina rafveitunni að kostnaðarlausu. 

Heimtaugar í peningshús, beitinga- og bilskúra greiðast eftir reikningi. 
Heimtaugargjald greiðist við umsókn. 

IV. OPNUNARGJÖLD 

1. Hafi gjald skv. gjaldskrá þessari eigi verið greilt, svo að til lokunar hafi 

komið fyrir reikning, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 300.00. 
2. Ef fundin er óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað og verður hún ekki 

opnuð fyrr en notandi hefur greitt kr. 300.00 gjald á skrifstofu rafveitunnar. 

Innifalið í gjaldskrá þessari er 19% söluskattur og 13% verðjöfnunargjald. 
Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og 

Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að taka gildi skv. heimild í auglýsingu nr. 7 

23. janúar 1975. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 344 4. nóv- 

ember 1974. 

Iðnaðarráðuneytið, 31. janúar 1975. 

F. hr. 

Árni Snævarr. nn 
Jóhannes Guðfinnsson. 

31. janúar 1975. Nr. 42. 

GJALDSKRÁ 

Rafmagnsveitna ríkisins. 

Heildsöluverð. 

Gjaldskrá þessi er miðuð við afhendingu raforkunnar með 6—11 kV spennu 

og mælingu hennar á þeirri spennuhlið. 

Gjaldskráin gildir um sölu til héraðsrafmagnsveitna og er miðuð við afhend- 

ingu orkunnar á einum stað í nánd við mörk orkuveitusvæðis þeirra. 

Binnig er heimilt að selja öðrum, raforkukaupendum samkvæmt þessari gjald- 

skrá, enda sé þá greitt fyrir minnst 800 KW afl og fyrir 6—11 kV aðfærsluveitu 

frá aðalkerfi Rafmagnsv eilna ríkisins, miðað við fjarlægð, aflnotkun og samnings- 

bundna tímalengd notkunar.
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Rafmagnsveitunum er heimilt að afhenda orkuna á hærri spennu en gjaldskrá 
þessi miðast við, enda sé um það gerður sérstakur samningur á milli Rafmagns- 
veitnanna og þess kaupanda, sem í hlut á. 

Rafmagnsgjald. 

Aflgjald FR ARA AAAAIR ö 843 krónur á árskW 
4- Orkugjald: 

Fyrir fyrstu notkun allt að 2500 klst. nýtingartíma 
á árskW ..... FR AÐ FI 185.1 eyrir á kWst. 
Fyrir notkun milli 2500 og 4000 klst. nýtingartíma 
á árskW 0... ARNARS 107.0 aurar á kWst. 
Fyrir nolkun umfram 4000 klst. nyýtingartíma 
á árskW ........ FARA IÐ 53. aurar á kWst. 

Aflmæling. 

Með árskW í gjaldskrá þessari er átt við meðaltal fjögurra hæstu mánaðar- 
álagstoppa ársins, mældra sem 30 mínútna meðalálag á afhendingarstað. 

Ársnýting. 

Ársnýtingartími á klst. er raforkunotkun eins almanaksárs í kWst. deild með 
þeim álagstoppi á KW, sem greiða skal fyrir. 

Ákvörðun aflgjalds. 

Bafimagnsveiturnar áætla í samráði við kaupanda aflnotkun komandi árs, og 

er það umsamið afl sama tímabils. Reynist mesta aflnotkun verða minni, skal þó 

kaupandi greiða fyrir minnst 80% af umsömdu afli. 

Fasviksstuðull. 

Gjaldskráin miðast við, að meðalfasviksstuðull hvers mánaðar hjá kaupanda 

sé ekki lægri en 0.85. Falli meðalfasviksstuðullinn niður fyrir þetta gildi, skal 

kílówattstundarverð skv. 2. grein umrædds mánaðar hækka um 2% fyrir hvert 

hundraðshlutastig eða meiri hluta úr stigi, sem meðalfasviksstuðull mánaðarins fer 

niður fyrir slíkt lágmark. 

Greiðsluskilmálar. 

Rafmagnsveiturnar áætla í samráði við kaupanda ársgreiðslu hans miðað við 

umsamið afl og áætlaða orku og skal þeirri upphæð skipt í mánaðarlegar greiðslur. 

Mánaðargreiðslurnar falla í gjalddaga fyrsta dag hvers mánaðar eftir á, og eindagi 

er í lok þess mánaðar. Lánavextir greiðist af fyrsta mánuði skuldar en vanskila- 

vextir eftir eindaga, hvort tveggja samkvæmt almennum reglum Seðlabanka Íslands 

um, hæstu leyfilegu vexti á hverjum tíma. 

Rafmagnsveiturnar hafa heimild öl að stöðva afhendingu orkunnar, ef greiðsla 

hefur ekki verið innt af hendi einum mánuði eftir gjalddaga, en tilkynnt skal 

kaupanda um það með minnst 3ja daga fyrirvara. 

Gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má leka lögtaki á kostnað kaupanda, sbr. 

76. gr. Orkulaga nr. 58/1967. 

Önnur ákvæði. 

Um önnur ákvæði gildir reglugerð Rafmagnsveitna ríkisins. Hvorki verðjöfn- 

unargjald né söluskattur er innifalinn í verðinu.
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Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt Orkulögum nr. 58/1967 og staðfestri reglu- 
gerð Rafmagnsveitna ríkisins frá 1968 Hl að taka gildi 1. janúar 1975. Jafnframt 
er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis frá 14. maí 1974. 

Iðnaðarráðuneytið, 31. janúar 1975. 

F. hr. 

Árni Þ. Árnason.   
Jóhannes Guðfinnsson. 

ö. febrúar 1975. j Nr. 43. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Sauðárkróks 

1 RAFORKA 

Rafveita Sauðárkróks selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

1. Lýsing. 

1.1. Til almennrar lýsingar um kwst. mæli: 
Mælisleisa samkvæmt kafla II. 
Orktigjald ..........0.0 220 kr. 33.30 á kwst. 

1.2. Til almennrar lýsingar um kwst. mæli: 
Mælisleiga samkvæmt kafla MH. 
Orkugjald ...........00 000 — 11.90 á kwst. 
Fastagjald af sólffleti í rúmi því, er lýsa skal: 
Verslanir, skrifstofur, vinnustaðir o. þh. .......... —  175.00 á m? á ári 
Geymslur og gangar þeim tilheyrandi ............ - 57.70 á m? á ári 

1.3. Til hafnarlýsingar um kwst mæli: 
Mælisleigsa samkvæmt kafla II. 
Orkugjald ........0..00 000 - 9.55 á kwst. 

14. Raforku til ljósa í beituskúrum má selja án mælis .. — 24.586 árskw. 

enda sé spennan 32 volt og skriflegur samningur gerður um notkunina. 

2. Almenn heimilisnotkun. 

21. Um kwst. mæli þannig reiknað: 
a. Grunngjald ..........0...0..00 00 - 57.50 á mán. 
b. Orkugjald af allri notkun ..........000. - 7.55 á kwst. 
ce. Fastagjald af hverju herbergi .................. - 57.50 á mán. 

Við útreikning á herbergjagjöldum, skal telja öll herbergi sem ætluð eru 
til íbúðar og eldhús. Herbergi 5 m?, eða minna, reiknast hálft, en 25 m? eða 
stærra, tvö. 

3. Vélanotkun. 
3.1. Um kwst. mæli: 

Mælisleiga samkvæmt kafla TI. 

Orktgjald 2... — 19.00 á kwst. 
Eftir þessum gjaldskrárlið má einnig selia raforku til lýsingar, og reiknast 

þá að auki fermetragjald af sólffleti eftir sömu reglum og gilda um lið 1.2., en 
er þriðjungi lægra.
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Raforku til nota um vinnulagnir meðan á byggingu stendur má selja um 

kwst.mæli eftir þessum gjaldskrárlið. Þá eru engin fastagjöld reiknuð önnur 
en mælaleiga samkvæmt kafla 11. 
Um afl og orkumæla: 
%astagjald ........ HAR nr... kr. 8568.00 á ári 
Orkugjald ........... NI FR - 2.89 á kwst. 
Aflgjald af notuðu afli, lá gm. 2 kW. — 8568.00 á ári á kw. 

Heimilt er að selja alla raforkunotkun fyrirtækja eftir þessum gjaldskrár- 

lið. 
Fastagjald vegna lýsingar skal þá reiknað samkvæmt gjaldskrárlið 1.2., og 

lágmarksaflsjald, sem svarar 20 kw. 
Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig um kwst. mæli: 

Fast gjald .......... FA kr. 8568.00 á ári 
Orkugjald ........ HR . HIRÐ — 2.89 á kwst. 
F astag sjald, miðað v ið málraun véla, lágmark 9 kw. — 7100.00 á ári á kw. 

Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra tækja, sem valda 
tilfinnanlegum truflunum eða takmarka notkun þeirra við tiltekna tíma sólar- 
hrings. 

4. Hitun. 

Til húshitunar, roftími 2 X1.5 klst. á dag. um kwst. mæli: 
Mælisleiga samkvæmt kafla 11. 

Orkugjald án söluskatts ........0.0....... SR 2.14 á kwst. 
Önnur hitanotkun, roftími 2 < 15 klst. á dag, um kst. mæli: 

Mælisleiga samkvæmt kafla MT. 

Orkug gjald HR I HR — 2.71 á kwst. 
„Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra hliðstæðra nota, roftími 

allt að 11 klst. á dag, um kwst. mæli: 
Mælisleiga samkvæmt kafla HH. 

Orkug gjald AR RIR BI — 2.20 á kwst. 
Um framangr einda hitagjaldskrárliði gilda eftirfarandi ákvæði: 
Minnsta ársnotkun sé 6000 kwst. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið. 
Að notandi kosti tengingu klukkurofa, sem rafveitan leggur til, og greiði leigu 

af þeim samkvæmt reglum, er gilda um mæla. 
Að hitatæki, lagnir og búnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar 

og önnur hitatæki fasttengd. 

TI. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja 
veitu, og er ákvörðun sú skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu sem 

hér segir: 

Af einfasa mælum 30 amp. og MINNA 2....000.0..... kr. 45.00 á mán. 
Af þrífasa mælum 50 amp. og minna ............. . 75.00 á mán. 
Af þrífasa mælum 50—100 amp. ....... MIR — 105.00 á mán. 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í skránni, skal ársleigan vera 
sem næst 20% af verðmæti mælitækjanna. Leigan skal innheimt um leið og gjald 

fyrir raforku,
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TIl. HEIMTAUGARGJÖLD 

Heimtaugargjald skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu. Fari lengd jarðstrengs 
heimtaugar fram úr 15 m skal greitt vfirlengdargjald eins og taflan sýnir: 

Jarðstrengur 
Lágmark Yfirlengd 

Málstraumur stofnvara: kr. kr./m 

68 A Í-fasa 2... 31 800.00 1040.00 
63 A 3-fasa 2... 41 160.00 1 200.00 

100 A 3-fasa ....... 48 960.00 1400.00 
125 A 3-fasa .....00 0 59 600.00 1 700.00 
200 A 3-fasa 2... 78 900.00 1 880.00 
300 A 3fasa 2... 164 500.00 2 640.00 

Af loftlínuheimtaug reiknast gjald, sem er 20% lægra en að framan greinir, fyrir 
heimtaug allt að 40 m. Það, sem þar fer fram yfir greiðist samkvæmt kostnaði. 

Lengd jarðlínuheimtaugar 60--200 A reiknast frá stystu greiðfærri leið að lóðar- 
mörkum. Lengd stærri jarðlínuheimtauga reiknast frá varkassa að rofalínudreifi- 

stöð. 
Yfirlengd reiknast ekki af vegalengd, sem er umfram 100 m frá varkassa. 
Óski húseigandi eftir, að heimtaug verði breytt úr 1-fasa heimtaug eða flutnings- 

geta jarðstrengsheimtaugar verði aukin, skal hann greiða fyrir breytingarnar sam- 
kvæmt kostnaði, þó aldrei minna en mismun á heimtaugargjaldi samkvæmt gjaldskrá. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum innan lögsagnarumdæmis Sauðár- 
króksbæjar. Sé um óskipulagt svæði að ræða, eða aðstæður óvenjulegar, er heimilt 
að krefjast sérstaks aukagjalds af húseigsanda eða sera honum að greiða fyrir heim- 
taugina samkvæmt kostnaði en gera skal honum aðvart um það fyrirfram. 

IV. OPNUNARGJÖLD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar 
hafi komið fyrir veiluna, skal taka sjald fyrir enduropnun kr. 600.00. 

Ef fundin er við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafar- 
laust, og verður hún eigi opnuð aftur fyrr en notandi hefur greitt kr. 600.00 

gjald á skrifstofu rafveitunnar. 
Söluskattur 15%, 1% viðlagasjóðsgjald, 10 í sjóð til að draga úr áhrifum 

verðhækkana á olíu til íbúðarhitunar, 2% til niðurgreiðslna á landbúnaðar- 

afurðum og 13% verðjöfnunargjald til að bæta fjárhag Rafmagnsveitna ríkis- 
ins, samtals 32%, eru talin með í upphæð gjalda þeirra, sem um ræðir í Í og 

TT kafla gjaldskrár þessarar, nema annars sé sérstaklega getið. 

9 

Gjaldskrá þessi staðfeslist hér með samkvæmt valnalögum nr. 20. júní 1923 
og Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, tíl að taka gildi skv. heimild í auglýsingu nr. 
7 93. janúar 1975. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 326 24. 

október 1974. 

Iðnaðarráðuneytið. 3. febrúar 1975. 

F. hr. 

Árni Snævarr. 
Jóhannes Guðfinnsson.
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ðl. 

GJALDSKRÁ 

Rafveitu- Eyrarbakka, Stokkseyrar, Hveragerðis 

I. RAFORKA 

14. febrúar 1975. 

og Selfoss. 

Rafveitur Eyrarbakka, Stokkseyrar, Hveragerðis og Selfoss selja raforku 
þann hátt og við því verði sem hér segir: 

1. Lýsing. 

Til almennrar lýsingar um kwst.mæli: 
Mælisleiga samkvæmt kafla TI. 
Orkugjald  ............ 
Til almennrar lýsingar um kwst. mæli: 
Orkugjald ............ 
Fastagjald af gólffleti í rúmi því er lýsa skal, mælt 
innan útveggja: 
Verslanir, skrifstofur, vinnustofur o.þ.h. ........ 

Geymslur og gangar þeim tilheyrandi. ............ 
Til götulýsingar um kwst.mæli: 
Mælisleigsa samkvæmt kafla II. 
Orkugjald  ............. 
Til nota um vinnulagnir, meðan á byggingu stendur, 
um kwst.mæli: 
Mælisleigsa samkvæmt kafla TI. 
Orkugjald  ............... 0. 

2. Almenn heimilisnotkun o. fl. 

Til heimilisnotkunar um kwst.mæli: 
Mælisleisa samkvæmt kafla II. 
Orktigjald  ............. 
Fastagjald af hverju herbergi „................... 
Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja öll 
herbergi, sem ætluð eru til íbúðar og eldhús. Her- 
bergi 5 m? eða minna reiknast hálft, en 25 m? eða 

stærra tvö. Þar sem meðalstærð herbergja í íbúð 
er minni en 10 m?, má reikna með þeirri meðalstærð. 

Til matargerðar í sisti- og veitingastöðum og öðrum 
slíkum stöðum, enn fremur súgþurrkunar, enda séu 
öll tæki fasttengd, um kwst.mæli: 

Mælisleiga samkvæmt kafla |. 
Orkugjald  ............. 

3. Vélanotkun o. fl. 

Um kwst.mæli: 
Mælisleisa samkvæmt kafla H. 

Orkugjald  .......0..... 00 

Heimilt er að selja raforku til lýsingar eftir þessum 
gjaldskrárlið. Fastagjald vegna lýsingar skal þá 
reiknað samkvæmt gjaldskrárlið 12, en þriðjungi 
lægra. 

kr. 33.00 á kwst. 
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32. 

3ð. 

41. 

44. 

dt. 

Um afl- og orkumæla: 
Mælisleiga samkvæmt kafla I. 
Orkugjald  ............. 00 
Aflgjald, lágmark 2 kw. ......00000 00 
Aflgjald, umfram 2 kw. ......00..0 0. 
Gjaldskylt afl hvers almanaksárs er meðaltal fjög- 
urra hæstu álestra, en álestur fari fram mánaðar- 

lega og með sem jöfnustu millibili. Aflnotkunin mæl- 
ist sem meðalálag yfir 15 mín. 

Heimilt er að selja alla raforkunotkun fyrir- 
tækja eftir þessum gjaldskrárlið. Fastagjald vegna 

lýsingar skal þá reiknað samkvæmt gjaldskrárlið 12 

og lágmarksaflgjald af 20 kw. 

Ef ekki eru tök á að mæla nolað afl, má selja 

þannig um kwst.mæli: 
Mælisleiga samkvæmt kafla I. 
Orkugjald  ............00 0000 
Aflgjald, lágmark 2 kw. 22.00.0000. 
Aflgjald af uppsettum kw. í málraun véla umfram 
2 kW. .....00000000 senn 

Ef fasviksstuðull hjá notanda er lægri en 0.8, 
getur rafveitan krafist að hann sé hækkaður upp í 
það gildi. Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna 
og annarra tækja, sem valda tilfinnanlegum trufl- 
unum eða takmarka notkun þeirra við tiltekna tíma 
sólarhrings. 

Til húshitunar, hitunar í vatnsgeymum, gufukötlum 
o. Þ.h., roftími 1 klst. á dag. 

Um kwst.mæli: 
Mælisleisa samkvæmt kafla |. 
Orkugjald  .......0....0 000 

Til húshitunar, roftími 2<1% klst. á dag. 
Um kwst. mæli: 
Mælisleisa samkvæmt kafla I. 
Orkugjald  ............0 00 
Til húshitunar, roftími allt að 15 klst. að degi til. 
Um kwst.mæli: 
Mælisleiga samkvæmt kafla 11. 
Orkugjald #...........002000 0000 
Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra 
hliðstæðra nota, roftími allt að 11 klst. að degi til. 

Um kwst.mæli: 
Mælisleisa samkvæmt kafla HH. 
Orkugjald  ............0 00 

kr. 

— 25 440.00 

— 21 952.00 

2.50 

2 8 480.00 
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Um framangreinda hitagjaldskrárliði gildir eftirfarandi ákvæði. Minnsta ár- 
gjald skal vera sem svarar 1500 klst. notkun á hvert kw. uppsetts afls hitunartækja. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

Að aflnotkun hitunar sé innan þeirra marka að hún valdi ekki hækkun á afl- 

kaupum rafveitunnar. 
hb. Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið. 

B8
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c. Að notandi kosti tengingu klukkurofa, sem rafveitan leggur til og greiði leigu 
af þeim, samkvæmt reglum er gilda um leigu mæla. 

d. Að hitatæki, lagnir og búnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar 
og önnur hitatæki fasttengd. 

II. MÆLALEIGA 

Rafveitan ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri veitu, 
og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða mælaleigu sem 
hér segir: hér segir: 

I. Af einfasa kwst mælum 40 A og minni .................. kr. 528.00 á ári 
2. Af þrifasa kwst.mælum 50 A og minni .................. — 1188.00 á ári 
3. Af þrífasa kwst.mælum yfir 50 Á og til100 A ............ — 1832.00 á ári 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru, enn fremur klukkurofum, skal 

ársleiga vera sem næst 11% af verði tækjanna. 

I HEIMTAUGARGJÖLD 

Heimtaugargjald skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Málstraumur Heimtaugargjald Yfirlengdargjald 

Málraun kr. Jarðstr. kr/m Loftl. kr/stólpa 

63 A 1-fasa 31 800.00 1040.00 13 200.00 
63 A 3-fasa 41 160.00 1 200.00 15 300 00 

100 A 3-fasa 48 960.00 1400.00 17 500.00 
200 A 3-fasa 78 900.00 1880.00 
315 A 3-fasa 164 500.00 2 640.00 
300 KVA sp. 230 300.00 Samkv. kostnaði. 
500 KVA sp. 381 600.00 — — 

Yfirlengdargjald miðast við jarðstrengsheimtaus lengri en 15 m og loftlínu- 
heimtaug lengri en 30 m. 

Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum eða næsta útitengi- 

kassa að stofnvarkassa (eða stofntengikassa) hússins. Rafveitan ákveður legu 
heimtaugar. 

Í nýjum byggingahverfum er rafveitunni heimilt að jafna yfirlengdargjöldum 
niður á umsækjendur heimtauga. 

Þegar stækka þarf heimtaug eða spenni vegna ákveðins notanda, skal hann 
greiða mismun á heimtaugargjaldi samkvæmt gjaldskrá. 

Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð að mestu eða öllu leyti í þágu eins 
notanda, er honum skylt að leggja til lóð undir stöðina rafveitunni að kostnaðar- 
lausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð lóðarinnar og 

staðsetningu stöðvarinnar. 
Heimtaugargjald bráðabirgða-heimtauga í vinnuskúr eða hús í byggingu skal 

greitt sem hér segir: 

63 A T-fasa  ......00. 00 kr. 6 700.00 
63 A 8-fasa 2... 9 400.00 

Séu aðstæður þannig að leggja þurfi aðallínu að vinnustað, skal tekið vfir- 
lengdargjald samkvæmt töflu. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt svæði að ræða 
eða aðstæður óeðlilegar, skal greiða heimtaugargjald samkvæmt kostnaði. 

Heimtaugargjald skal greitt áður en straum er hleypt á heimtaug. 
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Ýmis ákvæði. 

Lægsta gjald fyrir raforkunotkun um heimtaug skal vera kr. 4 660.00 á ári. 

Mismun á ársnotkun og lægsta gjaldi ef einhver er, skal innheimta á fyrsta árs- 

helmingi næsta árs. 
Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar 

hafi komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun, kr. 650.00. 

Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 

laust, og verður hún ekki enduropnuð, fyrr en notandinn hefur greitt gjald kr. 

650.00 til rafveitunnar. 
Söluskattur er innifalinn í gjaldskránni, svo og viðlaga- og verðjöfnunargjald, 

nema af seldri raforku til húshitunar. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 

og Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að taka gildi sbr. heimild í auglýsingu nr. 

7/1975. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 305 9. október 1974. 

Iðnaðarráðuneytið, 14. febrúar 1975. 

F. hr. 

Árni Þ. Árnason. nn 
Jóhannes Guðfinnsson. 
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SAMÞYKKT 

um stjórn Grindavíkurkaupstaðar og fundarsköp bæjarstjórnar. 

I. KAFLI 

Um skipan bæjarstjórnar og verkefni hennar. 

1. gr. 

Bæjarstjórn Grindavíkur er skipuð 7 bæjarfulltrúum, kjörnum skv. lögum nr. 

18, 10. apríl 1974. 
2. gr. 

Bæjarstjórn Grindavíkur er almennt í fyrirsvari fyrir bæinn og skal engu máli, 

er varðar sérstaklega hagsmuni hans til lvkta ráðið án umsagnar bæjarstjórnar. 

Bæjarstjórninni ber að gæta hagsmuna bæjarins í hvívetna og annast þau við- 

fangsefni, sem henni eru fengin í lögum og reglugerðum, svo og málefni, sem henni 

eru fengin í samþykktum, er hún hefur sett eða á henni kunna að hvíla að öðru 

leyti. 

Meginverkefni hennar eru þessi: 

A. Bæjarstjórn fer með yfirstjórn á fjárreiðum bæjarins. 

1. Fyrir lok desembermánaðar ár hvert ber bæjarstjórn að gera áætlun um 

tekjur og gjöld bæjarins fyrir næsta reikningsár (almanaksár). Í fjárhags- 

áætlun skal í meginatriðum greina, hvernig fjárveitingu til einstakra stofn- 

ana og framkvæmda skuli hagað, sbr. B-lið, enn fremur hvernig áætlaðar 

tekjur skiptast. 
9. Bæjarstjórn á að hafa yfirumsjón með fjárstjórn bæjarins, með því að tekjur 

séu innheimtar og greiðslur inntar af hendi í samræmi við það, sem ákveðið 

er í fjárhagsáætlun, eða samkv. annarri ákvörðun bæjarstjórnar.
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3. Hún hefur yfirumsjón með því, að eignir bæjarins séu tryggilega varð- 
veittar. 

4. Bæjar stjórn skal hafa lagt fullnaðarúrskurð á ársreikninga bæjarins eigi 
síðar en í júlímánuði ár hvert. 

B. Bæjarstjórn hefur yfirumsjón verklegra framkvæmda bæjarins. Í fjárhags- 
áællun kveður hún á um, hvernig verklegum framkvæmdum skuli hagað í 
meginatriðum á fjárhagsárinu. Hún getur og gert heildaráætlanir um fram- 
kvæmd tiltekinna verkefna er taka yfir lengri tíma, svo og um einstök verk, 
eftir því sem ástæða þykir til. 

C. Bæjarstjórn kýs bæjarstjóra, bæjarráð og aðrar nefndir eftir því sem segir í 
reglugerð þessari eða öðrum samþykktum svo og endurskoðendur reikninga 
bæjarins, enn fremur skipar hún fasta starfsmenn skv. þeim reglum, sem um 
gelur í 39. 

D. Bæjarstjórn > setur reglur um stjórn bæjarmálefna og reglur um meðferð lil- 
tekinna málefna bæjarins, ákveður gjaldskrá bæjarfyrirtækja eftir því sem 
þörf krefur o. s. frv. 

TI. KAFLI 

Fundarsköp bæjarstjórnar. 

3. gr. 
Á fyrsta fundi bæjarstjórnar í júnímánuði ár hvert kýs bæjarstjórn sér forseta, 

svo og 1. varaforseta úr hópi bæjarfulltrúa til eins árs. 
Sá er rétt kjörinn forseti, sem fengið hefur atkvæði meira en helmi ss bæjar- 

fulltrúa. Verði þeim atkvæðafjölda ekki náð, skal kjósa að nýju og skal þá kjósa 
um þá tvo, sem flest fengu atkvæðin. 

Ef þrír eða fleiri, sem um skyldi kjósa, hafa fengið jafnmörg atkvæði skal 
varpa hlutkesti um, um hverja tvo skuli kjósa. Verður þá sá rétt kjörinn, sem 
fleiri atkvæði fær, þó að hann fái ekki helming atkvæða. Verði atkvæði jöfn ræður 
hlutkesti. 

Aldursforseti gegnir forsetastörfum uns kosinn hefur verið forseti. Ef hvorugur 
forseti er viðstaddur á fundi bæjarstjórnar, gegnir aldursforseti forsetastörfum, 
nema bæjarstjórn ákveði að kjósa sérstakan fundarstjóra í það skipti. 

Ef forseti deyr, eða varaforseti, eða verður varanlega forfallaður frá störfum 
í bæjarstjórn áður en kjörtími hans er á enda, skal kjósa forseta í hans stað fyrir 
Þann tíma, sem eftir er kjörtímabilsins. 

4. gr. 
Forseti bæjarstjórnar stjórnar umræðum á fundum hennar. Hann sér um að 

fundargerðir séu skipulega færðar í gerðabók, og allar tillögur og ályktanir séu 
rétt og nákvæmlega bókaðar svo og hverja afgreiðslu Þær hljóta. 

Forseti sér um, að allt fari löglega og skipulega fram á fundum bæjarstjórnar. 
Hann úrskurðar um skilning á fundarskönum skv. samþykkt þessari, en skjóta 
má úrskurði hans til úrlausnar bæjarstjórnar. 

5. gr. 
Bæjarstjórn kýs sér tvo skrifara og tvo varaskrifara úr hópi bæjarfulltrúa 

til eins árs í senn á sama fundi og forsetakosning fer fram. Skrifarar skulu kosnir 
hlutfallskosningu. 

Skrifarar skulu telja saman atkvæði, þá er atkvæðagreiðslur fara fram.
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6. gr. 
Bæjarstjórn ræður sérstakan fundarritara utan bæjarstjórnar, sem sér um 

færslu gerðabókar, og hafa skrifarar í samráði við forseta eftirlit með því, að rett 
sé fært til bókar. 

Í gerðabók skal geta þess. hvar og hvenær fundur sé haldinn, hverjir sitji 

fundinn og hver sé fundarritari. 
Í fundarlok skal lesa upp gerðabók, og skulu viðstaddir fulltrúar undirrila 

hana. Hver sá fulltrúi, sem eigi er sammála hinum, á rétt á því, að ágreiningsálit 

hans verði ritað með fáum orðum í gerðabókina. 

7. gr. 

Reglulega fundi heldur bæjarstjórn fyrsta miðvikudag hvers mánaðar kl. 17.00, 

ef mál eru fyrir hendi. Fundum bæjarstjórnar skal ljúka eigi síðar en á miðnætti. 

Þó er heimilt að halda fundi áfram ef % bæjarfulltrúa samþykkja. Bæjarstjórn 

getur þó ákveðið að fella niður fundi í júli- og ágústmánuði. Ef fundur ferst fyrir 

vegna helgi eða af öðrum orsökum, skal hann haldinn einhvern næstu daga svo 

fljótt, sem við verður komið. 

Aukafundi skal halda samkv. ákvörðun bæjarstjóra eða forseta eða ef minnst 

þrir bæjarfulltrúar æskja þess skriflega, enda geri þeir grein fyrir ástæðum og 

fundarefni. Bæjarstjóri ákveður stað og stund til aukafundarhalds og boðar til hans 

með svo löngum fyrirvara, sem unnt er. 

8. gr. 
Bæjarstjóri semur dagskrá bæjarstjórnarfunda. 
Á dagskrá skal taka: 

1. Fundargerðir bæjarráðs og annarra lögmætra nefnda, sem kunna að þurfa slað- 

festingar bæjarstjórnar á ályktunum sínum. 

2. Hveri það mál, sem fellur undir verksvið bæjarstjórnar skv. 2. gr. samþykktar 

þessarar sbr. og 10. gr. laga nr. 58/1961, enda sé þess óskað af bæjarstjóra 

bæjarráði, lögmætri nefnd eða bæjarfulltrúa að málið sé á dagskrá tekið. 

3. Lögmætar kosningar nefnda og starfsmanna, svo og hvert það málefni annað, 

sem bæjarstjórn á um að fjalla að lögum. Sá, sem óskar að fá mál tekið á 

dagskrá bæjarstjórnar skal tilkynna það bæjarstjóra skriflega með tillögu, 

fyrirspurn eða stuttri greinargerð, eigi síðar en kl. 12 daginn næstan fyrir fund. 

Bæjarstjóri skal senda öllum bæjarfulltrúum dagskrá næsta fundar. Skal miða 

við að dagskráin berist bæjarfulltrúum fyrir kl. 18.00 og eigi síðar en kl. 20.00 

daginn fyrir fund. 
Í dagskrá skal tilkynna fundarstað og tíma, þær fundargerðir, sem fyrir fundi 

liggja, tillögur, sem fram hafa komið, og gera í stuttu máli grein fyrir þeim málum 

öðrum, sem um skal fjallað. Fylgja skulu eftirrit fundargerða, tillagna, svo og ann- 

arra gagna, sem til upplýsinga geta orðið um málefni á dagskrá, eftir því sem bæjar- 

stjóri telur nauðsynlegt. 
Ef ákveðinn verður aukafundur skv. 2. mgr. 7. gr. skal að jafnaði boðað til 

hans með dagskrá. 
Mál skulu afgreidd í þeirri röð, sem dagskrá segir, nema bæjarstjórn ákveði, 

að önnur röð skuli höfð. 
Heimilt er að taka mál á dagskrá, þótt ekki sé þess getið í fundarboði, enda 

samþykki 2 viðstaddra bæjarfulltrúa þau afbrigði. 
9. gr. 

Á reglulegum fundarstað bæjarstjórnar skal auglýsa reglulega fundi bæjar- 

stjórnar um leið og dagskrá er borin út til bæjarfulltrúa og greina þar dagskrá 

fundar og aukafundi svo fljótt, sem við verður komið.
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10. gr. 
Bæjarstjórnarfundi skal halda í heyranda hljóði. Bæjarstjórn getur þó ákveðið 

að ræða einstök mál fyrir luktum dyrum, t. d. einkamál manna eða mál, sem 

æskilegt er vegna hagsmuna bæjarins, að rædd séu fyrir luktum dyrum. 
Ef tillaga kemur fram um það, að mál skuli rædd fyrir luktum dyrum, skal 

úr því skorið án umræðna. 
Óheimilt er að skýra frá því, sem fram kemur við umræður fyrir luktum dyrum. 
Ef áheyrandi á bæjarstjórnarfundi raskar fundarfriði, getur forseti látið visa 

honum út. 

11. gr. 
Bæjarstjórn getur enga ályktun gert nema meira en helmingur bæjarfulltrúa 

sé viðstaddur á fundi. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum mála nema 
annað sé áskilið í samþykkt þessari. 

Bæjarstjóri og hver bæjarfulltrúi getur borið fram tillögu um hvert það mál, 
sem til umræðu er svo og breytingartillögu, viðaukatillögu, frestunartillögu, eða 
frávísunartillögu við hvert það mál, sem til umræðu er og bæjarstjórn á úrskurðar- 
vald um. Skulu slíkar tillögur vera skriflegar. En veita skal forseti fundarmönnum 
ráðrúm til þess að semja tillögu á fundi, ef þörf krefur. 

Ef jafnmörg atkvæði eru með máli og móti, fellur það, nema við kosningar, 
þá ræður hlutkesti. 

Mál má afgreiða með því að samþykkja það eða fella, vísa því frá með ein- 
faldri eða rökstuddri dagskrá, vísa því til afgreiðslu eða nefndar eða með því að 
fresta því. 

Forseti sker úr því, hvernig atkvæðagreiðslum um tillögur skuli hagað. 

12. gr. 
Bæjarsljórn afgreiðir mál við eina umræðu nema hina árlegu fjárhagsáætlun 

bæjarins, ársreikninga og reglugerðir, sem hljóta skulu staðfestingu ráðherra. 
Um þessi mál skulu fram fara tvær umræður og líða ein vika hið skemmsta 

milli umræðna. 

13. gr. 
Atkvæðagreiðsla fer þannig fram, að bæjarfulltrúi réttir upp hægri hönd. Nafna- 

kall skal hafa, ef forseti ákveður, bæjarstjóri óskar eða 3 bæjarfulltrúar hið fæsta. 
Við nafnakall greiða bæjarfulltrúar atkvæði eftir skrá um bæjarfulltrúa í staf- 

rófsröð. Nöfnum varafulltrúa skal bæta í skrána í réttri röð í stað nafna þeirra, 

sem fjarstaddir eru. Hlutkesti ræður á hverjum byrja skal. Við nafnakall er bæjar- 
fulltrúa skylt að greiða atkvæði, nema hann færi rök fyrir undanfærslu sinni, er 
forseti metur gild. Ef bæjarfulltrúi vill ekki una úrskurði forseta, má hann skjóta 

úrskurðinum til bæjarstjórnar, sem sker úr án umræðna. 

14. gr. 
Hver bæjarfulltrúi, sem taka vill til máls, skal óska heimildar forseta. 
Að jafnaði skulu menn taka til máls í þeirri röð, sem þeir hafa kvatt sér 

hljóðs. Heimilt er að víkja frá þessu, ef um er að ræða bæjarstjóra eða framsögu- 
mann svo og bæjarfulltrúa, sem gera vill stutta athugasemd eða leiðrétta ummæli 
um sjálfan sig. 

Ef tveir eða fleiri kveðja sér samtímis hljóðs, ákveður forseti í hvaða röð 

þeir tala.
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Bæjarstjórn getur heimilað, ef % bæjarfulltrúa samþykkja, að maður utan 

bæjarstjórnar megi tala á bæjarstjórnarfundi, en skylt skal honum þá að gæta i 

hvívetna fundarskapa. 

15. gr. 

Flutningsmaður tillögu eða framsögumaður má tala þrisvar við hverja umræðu 

máls, en aðrir bæjarfulltrúar tvisvar. Bæjarfulltrúa er þó heimilt að taka oftar til 

máls til að bera af sér ámæli eða gera stutta athugasemd um fundarsköp. 

Ef bæjarfulltrúi vill beina sérstakri fyrirspurn til bæjarstjóra, skal hann að 

jafnaði hafa hana skriflega og afhenda með sama fyrirvara og um tillögu sé að 

ræða. 

16. gr. 

Bæjarfulltrúi skal beina máli sínu til forseta. Ef bæjarfulltrúi tekur til máls 

við afgreiðslu á fundargerð nefndar, skal hann í upphafi taka fram hvaða lið eða 

liði fundargerðar hann óski að ræða, og má ekki ræða nema eitt mál í einu. 

Ekki má lesa upp prentað mál, nema forseti leyfi. 

17. gr. 

Ef forseti telur umræður dragast úr hófi fram, getur hann lagt til, að ræðutími 

hvers bæjarfulltrúa megi ekki fara fram úr ákveðinni tímalengd eða umræðum 

sé hætt. 
Þá getur forseti, hvenær sem er lagt til að umræðum skuli lokið á ákveðnum 

tíma. Ekki má þó takmarka umræðu svo, að hún standi skemur en tvo tíma, meðan 

nokkur bæjarfulltrúa er á mælendaskrá. 

Bæjarstjórn afgreiðir tillögur forsela skv. 1. og 2. mgr. umræðulaust. Hver 

bæjarfulltrúi getur borið fram slíkar tillögur, og skulu þær einnig afgreiddar um- 

ræðulaust. 
Ákvæði um takmörkun ræðutíma eiga ekki við, þegar fjallað er um frumvarp 

að fjárhagsáætlun. 

18. gr. 

Skylt er bæjarfulltrúa að lúta valdi forseta í hvívetna, er að því lýtur, að gætt 

sé góðar reglu. 
Ef bæjarfulltrúi ber aðra menn brigslum eða víkur verulega frá umræðu- 

efninu skal forseti víta hann og nefna þau ummæli er hann vítir. Ef bæjarfulltrúi 

er víttur tvisvar á sama fundi, getur forseti lagt til við bæjarstjórn, að hann verði 

sviptur málfrelsi framar á þeim fundi. Skal sú tillaga afgreidd umræðulaust. 

Ef bæjarfulltrúi hlýðnast ekki úrskurði bæjarstjórnar eða almenn óregla 

kemur upp á fundi, skal forseti gera hlé um stundarsakir eða ef nauðsyn krefur, 

slíta fundi. 

III. KAFLI 

Réttindi og skyldur bæjarfulltrúa. 

19. gr. 

Hverjum bæjarfulltrúa er skylt að sækja fundi bæjarstjórnar, nema lögmæt 

forföll hamli. 
Honum er skylt að taka að sér þau störf, sem bæjarstjórn felur honum, t.d. 

forsetastörf, setu í bæjarráði eða öðrum nefndum o. s. frv. 

Sá, sem verið hefur forseti bæjarstjórnar, setið Í bæjarráði eða annarri nefnd, 

getur þó skorast undan kosningu jafnlangan tíma og hann hefur haft starfið á 

hendi.
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20. gr. 
Bæjarfulltrúum er heimilt að kynna sér skjöl bæjarins. 

21. gr. 
Hver bæjarfulltrúi á rétt á tiltekinni Þóknun fyrir störf sín í bæjarstjórn eftir 

ákvörðun bæjarstjórnar. 
Eftir hverjar bæjarstjórnarkosningar ákveður bæjarstjórn hver verða skuli þóknun bæjarfulltrúa á næsta kjörtímabili, svo og nefnda er laun taka. 

22. gr. 
Ef bæjarfulltrúi, kosinn í nefnd, eða til annarra starfa, forfallast um stundar- 

sakir vegna veikinda eða af öðrum ástæðum, á hann rétt á að tilnefna mann af 
sama lista og hann var kjörinn, til að taka sæti hans á meðan, enda hafi vara- 
fulltrúi ekki verið kosinn. 

Hafi hann engan tilnefnt, fer um varamenn skv. 2. og ð. mgr. 20. gr. sveitar- 
stjórnarlaga. 

23. gr. 
Bæjarstjórn getur veitt bæjarfulltrúa, sem óskar þess, lausn frá bæjarfulltrúa- 

starfi. 

24. gr. 
Á fyrsta bæjarstjórnarfundi í júní skulu kosnir 38 bæjarfulltrúar í bæjarráð 

og jafnmargir til vara. Kosning bæjarráðs gildir, uns nýtt bæjarráð hefur verið 
kosið. Bæjarstjóri á sæti í bæjarráði, en ekki hefur hann þar atkvæðisrétt, nema 
hann sé kjörinn í ráðið. 

Bæjarráð kýs sér formann og varaformann og má kjósa bæjarstjóra, þótt 
ekki sé hann kjörinn í ráðið. 

Bæjarráð getur leyft að flokkur, sem fulltrúa á í bæjarstjórn, en ekki í bæjar- 
ráði, megi tilnefna bæjarfulltrúa til að sitja fundi bæjarráðs með málfrelsi. 

Bæjarráð skal halda fund að jafnaði hálfsmánaðarlega. Heimilt er þó að fella 
niður annan hvorn fund í júlí- og ágústmánuði. Aukafund skal halda, ef bæjar- 
stjóri ákveður það, eða a.m.k. tveir bæjarráðsmenn óska þess skriflega. 

Bæjarstjóri undirbýr dagskrá bæjarráðsfunda. Heimilt er að taka mál til með- 
ferðar í bæjarráði, þótt ekki sé tilgreint á dagskrá, en skylt er þó að fresta af- 
greiðslu þess til næsta fundar, ef þess verður óskað. 

Formaður sér um að allt fari löglega og skipulega fram á fundum, úrskurðar 
ágreiningsmál, sem rísa kunna út af fundarsköpum. Þeim úrskurði má skjóta til 
úrlausnar bæjarráðs. 

Bæjarráði er heimilt að ráða fundarritara utan bæjarráðs. 
Í gerðabók skal greint frá því, hvar fundur sé haldinn og hvenær, hverjir sitji 

fundinn og hver sé fundarritari. Þar skal greint frá framlögðum skjölum og efni 
þeirra í stuttu máli, svo og hverja afgreiðslu þau hljóta. 

Um fundarsköp bæjarráðs fer eftir sömu reglum og gilda um bæjarstjórn eftir 
því sem þau geta átt við. 

23. gr. 
Bæjarráð fer ásamt bæjarstjóra með framkvæmdastjórn málefna Grindavíkur- 

kaupstaðar, að því leyti, sem hún er ekki öðrum fengin skv. lögum, reglugerðum 
eða sérstökum samþykktum bæjarstjórnar.
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Bæjarráð tekur samkv. heimild 36. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 58/1961 fullnaðar- 
ákvörðun um þau mál, sem til þess koma, nema um veruleg fjárhagsalriði sé að 
ræða eða málefni, þar sem ákvörðun bæjarsljórnar er sérstaklega áskilin að lögum, 
enda sé eigi ágreiningur í bæjarráði né við bæjarstjóra um slíkar ákvarðanir. 

26. gr. 
Bæjarráð hefur eftirlit með fjárhagsstjórn bæjarins, sbr. 47. gr. laga nr. o8/ 

1961. Það undirbýr árlega fjárhagsáætlun bæjarins og sér um, að reikningar hans 

séu samdir. 
Bæjarráð ákveður, hvernig varið skuli fé því, sem ætlað er til verklegra fram- 

kvæmda, að því leyti, sem slíkt er ekki tekið fram í fjárhagsáætlun. 

21. gr. 
Skylt er starfsmönnum bæjarins að sitja fundi bæjarráðs, þegar til umræðu 

eru málefni, sem störf þeirra snerta og pess er óskað. 

IV. KAFLI 

Um bæjarstjóra. 

28. gr. 
Bæjarstjórn ræður bæjarstjóra. Ráðningartími skal að jafnaði vera hinn sami 

og kjörtímabil bæjarstjórnar. 
Heimilt er þó að ráða bæjarstjóra til lengri tíma, en þá er ráðningarsamningur 

uppsegjanlegur af beggja hálfu með sex mánaða fyrirvara, hvenær sem er eftir 

að kjörtímabilinu er lokið. 
Nú næst ekki meirihluti í bæjarstjórn fyrir ráðningu bæjarstjóra, svo að bæjar- 

stjóri er Í andstöðu við meirihluta bæjarstjórnar, og getur þá ráðherra ákveðið, 
að bæjarstjórnarkosningar skuli fara fram á ný. 

29. gr. 
Bæjarstjóri hefur á hendi framkvæmd ákvarðana þeirra, sem bæjarstjórn gerir, 

og framkvæmd á málefnum bæjarins yfirleitt, að því leyti, sem bæjarstjórn hefur 

ekki ákveðið annað um tiltekin mál. Skylt er bæjarstjóra að hafa ákveðinn við- 

talstíma og sé hann auglýstur á skrifstofu bæjarins. 

30. gr. 
Bæjarstjóri á sæti á fundi bæjarstjórnar og bæjarráðs skv. 24. gr. og hefur 

þar sömu réttindi og skyldur og bæjarfulltrúar, nema annað sé sérstaklega fram 

tekið í þessari samþykkt. 
Ekki hfeur hann atkvæðisrétt, nema jafnframt sé hann bæjarfulltrúi. Hann 

hefur óbundið málfrelsi og tillögurétt á fundum bæjarstjórnar og bæjarráðs. 

öl. gr. 

Nú samþykkir bæjarstjórn ályktun, sem hefur verulegan kostnað í för með 

sér, sem ekki hefur verið gert ráð fyrir á gildandi fjárhagsáætlun, og getur bæjar- 

stjóri þá fellt slíka ályktun úr gildi um sinn, og skal þessi ákvörðun hans færð i 

serðabókina. 
Um þetta skal hann, svo fljótt sem verða má, senda ráðuneytinu skýrslu, og 

leggur það úrskurð á málið. 
B9
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Bæjarstjóri skal senda bæjarstjórninni eftirrit af skýrslunni, svo að hún geti 
gert athugasemdir við hana, áður en hún fer til ráðuneytisins. 

Þá getur bæjarstjóri skotið til fullnaðarákvörðunar bæjarstjórnar ályktunum 
bæjarráðs, sbr. 2. mgr. 25. gr. 

32. gr. 
Útgjöld, sem ekki eru lögboðin, samningsbundin eða leiðir af fyrri samþykkt 

bæjarstjórnar, má ekki greiða nema til komi samþykki bæjarstjórnar. 
Ekkert gjald má greiða úr bæjarsjóði, nema bæjarstjórn ávísi því til greiðslu 

eða einhver sá, sem fengið hefur umboð bæjarráðs til slíks. 

ðð. gr. 
Bæjarritari gegnir störfum bæjarstjóra í forföllum hans, nema bæjarstjórn 

feli öðrum. Bæjarstjóri getur falið honum meðferð tiltekinna málaflokka í um- 
boði sínu, en þá samkvæmt nánari reglum, sem bæjarstjórn setur um þau málefni. 

Hann hefur með höndum umsjón með skrifstofum bæjarins og daglega stjórn 
á fjármálum bæjarsjóðs undir yfirstjórn bæjarstjóra, þar á meðal innheimtu tekna 
bæjarins. 

V. KAFLI 

Endurskoðendur. 

34. gr. 
Bæjarstjórn kýs tvo endurskoðendur til eins árs Í senn og tvo til vara til þess 

að endurskoða reikninga bæjarins og fyrirtækja hans. 
Bæjarfulltrúar eru ekki kjörgengir til þessa starfs. 
Um framkvæmd endurskoðunar fer eftir ákvæðum d-liðs III. kafla laga nr. 

58/1961. 
Lokið skal endurskoðun ekki síðar en 30. júní ár hvert. 

VI. KAFLI 

Um kosningu nefnda o. fl. 

30. gr. 
Bæjarstjórn kýs eftirtaldar nefndir og starfsmenn, auk þeirra, sem áður getur, 

til þess að fara með tiltekin málefni, eftir því sem lög mæla fyrir: 

A. Til eins árs á júnífundi ár hvert: 

1. Þrjá bæjarfulltrúa og þrjá til vara í bæjarráð. 
2. Þrjá menn í yfirkjörstjórn við bæjarstjórnarkosningar og þrjá til vara. 
3. Þrjá menn í yfirkjörstjórn við alþingiskosningar og þrjá til vara. 

B. Til fjögurra ára á fyrsta fundi eftir bæjarstjórnarkosningar. 

1. Fimm menn í hafnarnefnd og fimm til vara, einnig formann og vara- 
formann nefndarinnar. 

2. Fjóra menn í byggingarnefnd, þar af tvo innan bæjarstjórnar og tvo 
utan bæjarstjórnar og fjóra varamenn á sama hátt. 

3. Fjóra menn í stjórn Sjúkrasamlags Grindavíkur og fjóra til vara. Auk þess 
skipar ráðherra til viðbótar formann og varaformann stjórnarinnar. 

4. Fimm menn í skólanefnd og fimm til vara.
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5. Þrjá menn í heilbrigðisnefnd og þrjá til vara. 
6. Þrjá menn í barnaverndarnefnd og þrjá til vara. 
7. Þrjá menn í rafveitunefnd og þrjá til vara. 
8. Þrjá menn í bókasafnsnefnd og þrjá til vara. 
9. Fimm menn í fjallskilanefnd. 

10. Þrjá menn í fegrunarnefnd og þrjá til vara. 
11. Þrjá menn í náttúruverndarnefnd og þrjá til vara. 
12. Tvo menn í sáttanefnd og tvo til vara. 
13. Tvo forðagæslumenn. 
14. Tvo menn í áfengisvarnanefnd. Auk þess á sæti í nefndinni einn fulltrúi 

skipaður af ráðherra og er hann formaður nefndarinnar. 
15. Þrjá menn í íþróttaráð og þrjá til vara. 
16. Þrjá menn í félagsmálaráð og þrjá til vara. 
17. Einn mann til að framkvæma millimat. 
18. Einn markavörð. 
19. Fjóra menn Í sjó- og verslunardóm. 
20. Níu fulltrúa í eigendafélag Félagsheimilisins Festi. 
21. Þrjá menn í gatnanafnanefnd. 
22. Einn fulltrúa á aðalfund Hraðfrystihúss Grindavíkur hf. og einn til vara. 
23. Einn fulltrúa á aðalfund Fiskimjöls £ Lýsis hf. og einn til vara. 
24. Tvo fulltrúa í sundlaugarnefnd og tvo til vara. 

36. gr. 
Um skipan nefnda, valdsvið þeirra og verksvið fer eftir því, sem ákveðið er 

í lögum eða samþykkt bæjarstjórnar. Þar sem ekki er um slíkar reglur að ræða, 
getur bæjarstjórn sett þær. 

Ekki má framselja slíkri nefnd vald, sem bæjarstjórn er fengið að lögum. 
Þegar kjörtími nefndar er óákveðinn skal litið svo á að umboð nefndarmanna 

falli niður þegar kjörtími bæjarstjórnar er á enda, nema um sé að ræða nefnd, 
sem fengið hefur til úrlausnar ákveðið og afmarkað verkefni, þá skal litið svo á, 
að starfi hennar ljúki fyrst, er verkefnið er til lykta leitt. 

37. gr. 
Allar fastanefndir bæjarstjórnar skulu færa gerðabækur um störf sín og skulu 

gerðir fastanefnda svo og nefnda, sem bæjarstjórn setur í einstök mál, lagðar 
fyrir bæjarstjórn sbr. 1. lið 8. gr. 

VII. KAFLI 

Um starfsmenn bæjarins. 

38. gr. 
Bæjarstjórn skipar fasta starfsmenn bæjarins og bæjarstofnana og veitir þeim 

lausn eftir því sem nánar segir í samþykkt þessari, nema vald til slíks sé að lögum 
fengið öðrum aðilum eða á annan veg mælt fyrir í reglugerðum um sérmál til- 
*ekinna stofnana. 

Lausar stöður skal auglýsa til umsóknar nema bæjarstjórn ákveði annað, en 
bæjarstjóri ákveður um slíkar auglýsingar að öðru leyti, þar á meðal hvernig 
auglýsa skuli. 

Bæjarráð getur ákveðið, hver almenn skilyrði skuli gilda um skipan í stöður 
hjá bænum svo og sérskilyrði, er gilda skuli um ákveðnar stöður.
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Sá maður, sem hlotið hefur fasta skipun í stöðu, á rétt á að halda henni, 
meðan hann rækir stöðuna þannig, að ekki verði að fundið. 

Bæjarráð getur sett starfsmönnum erindisbréf og kveðið á um starfssvið þeirra. 
Skylt er starfsmönnum að hlíta breytingu á starfssviði sínu, enda missi þeir 

einskis af launum við þá breytingu. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Grindavíkur hefur samþykkt, staðfestist 
hér með samkvæmt 38. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 38 929. mars 1961 til þess að öðlast 
gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðnneytið, 5. febrúar 1975. 

F. hr. 

Hallgrímur Dalberg. nn nn 
Guðmundur Karl Jónsson. 

Nr. 46. 30. janúar 1975. 

SAMÞYKKT 

fyrir Veiðifélae Laxár í Hrútafirði. 

1. gr. 
Félagið heitir Veiðifélag Laxár í Hrútafirði. Heimili þess og varnarþing er í 

Bæjarhreppi, Strandasýslu. 

2. gr. 
Félagið nær til allra jarða, sem land eiga að Laxá, en þær eru Kjörseyri 1, 

Kjörseyri II, Laxárdalur 1, Laxárdalur TI, Laxárdalur HI, Hlaðhamar Í og Hlað- 

hamar II. 

3. gr. 
Verkefni félagsins er að viðhalda góðri fisksengd á félagssvæðinu og ráðstafa 

veiði eftir því, sem aðalfundur ákveður hverju sinni. Félagið tekur til allrar veiði 
á félagssvæðinu. 

4. gr. 
Stjórn félagsins skipa þrír menn, formaður og tveir meðstjórnendur. Skulu þeir 

kosnir á aðalfundi til þriggja ára í senn. Ganga þeir úr stjórninni á víxl þannig, að 
formaður gengur út eftir eitt ár, annar meðstjórnandinn eftir vð ár, og hinn eftir þrjú 
ár, og helst svo sama röð áfram. Enginn atkvæðisbær félagsmaður getur skorast 
undan endurkosningu, nema sérstök forföll hamli, eða að hann hafi verið í stjórn 
í þrjú ár. Kjósa skal tvo varamenn og tvo endurskoðendur til tveggja ára í senn. 
þannig að annar varamaðurinn og annar endurskoðandinn gangi út annað árið og 
hinir hitt árið. 

5. gr. 

Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Hún fær 

menn sér til aðstoðar við þau störf í þágu félagsins, sem vinna þarf á hverjum tíma, 
og semur við þá um þóknun fyrir. Formaður er fulltrúi félagsins út á við og hefur 
yfirumsjón með öllum störfum félagsins og fjárreiðum,
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Óheimilt er öllum að veiða á félagssvæðinu, nema með sérstöku skriflegu leyfi 
félagsstjórnarinnar. Í leyfinu skal tekið fram um veiðitíma og veiðitæki, og með hvaða 
kjörum leyfið er veitt. 

6. gr. 
Aðalfund skal halda ár hvert. Á aðalfundi skýrir stjórnin frá störfum félagsins 

á liðnu starfsári og leggur fram tillögur um starfsemi þess á næsta ári. Þá skal hún 
leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins og úrskurðar fundurinn um þá. 

1. gr. 

Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórninni ber að færa reikningana í 
gerðarbók, sem henni er skylt að halda, svo og samþykktir félagsins, félagaskrá, 
arðskrá, fundargerðir og bréf. 

8. gr. 
Arði af sameiginlegri veiði skal skipt niður á félagsmenn og samkvæmt arðskrá. 

Félagsmenn greiði gjöld til félagsins í sömu hlutföllum og þeir taka arð. 

9. gr. 
Brot á samþykkt þessari varðar sektum samkvæmt XVI. kafla laga nr. 76/1970 

um lax- og silungsveiði. 

Samþykkt þessi staðfestist samkvæmt lögum nr. 76 25. júní 1970, um lax- og 
silungsveiði, og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 30. janúar 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. a nn 
Ragnheiður Árnadóttir. 

14. febrúar 1975. Nr. 47. 

REGLUGERÐ 
fyrir vatnsveitu í Njarðvík. 

1. gr. 
Hreppsnefnd Njarðvíkurhrepps hefur einkaleyfi til reksturs vatnsveitu og sölu 

vatns á svæði því, er vatnsveita hreppsins nær yfir og hún getur fullnægt og einnig 
til hafnarinnar í Njarðvík. 

Óheimilt er skipum í Njarðvíkurhöfn að taka vatn annars staðar í Njarðvík 
en úr æðum vatnsveitu Njarðvíkurhrepps, og eingöngu á þeim stöðum, sem vatns- 
veitan ákveður. 

2. gr. 
Hreppsnefnd Njarðvíkurhrepps hefur æðsta vald í málefnum vatnsveitunnar, 

en í umboði hennar fer sveitarstjóri, oddviti eða hver sá, sem hreppsnefnd ræður 
til þess, með daglega umsjón, rekstur og framkvæmd starfa er vatnsveituna varða. 

8. gr. 
Hver sá, er á húseign við götu eða veg, sem vatnsæð liggur um, á rétt á að 

tengja vatnsæð frá henni á eigin kostnað við húsið, enda sé það reist með sam- 
þvkki bvgginganefndar og vatnið ætlað til heimilisþarfa.
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Vatnsnot til annarra þarfa skulu jafnan leyfð með nánari fyrirmælum og 
skilyrðum, er vatnsveitan setur hverju sinni. 

Vélar og önnur tæki, er vatn nota, önnur en venjuleg heimilistæki, má ekki 
tengja við hús eða heimæðar, nema að fengnu leyfi vatnsveitustjóra. Vatnsveitu- 
stjóri getur fyrirskipað breytingar á eldri vélum og tækjum, ef nauðsyn krefur. 

Réttur húseiganda til vatnsnota skuldbindur ekki vatnsveituna til þess að 
tryggja, að þrýstingur á götuæðum sé ávallt nægilegur. 

Vatnsveitan skal á eigin kostnað koma fyrir brunahönum í samráði við slökkvi- 
lHðsstjóra. 

4. gr. 
Óheimilt er að spilla vatnslindum í landi hreppsins með jarðraski eða mann- 

virkjagerð, og þess skal sætt, að grunnvatn í hreppnum spillist ekki af völdum 
olíu eða aðrennslisefna, sem valdið geta tímabundinni eða varanlegri mengun 

grunnvatns. 

Heimilt er hreppsnefnd að banna mannvirkjagerð eða umgang manna og 
búfjár á ákveðnum svæðum í hreppnum, ef það hefur í för með sér hættu á mengun 
neysluvatns. 

5. gr. 
Hver sá, er veldur skemmdum á eignum vatnsveitunnar, eða á annan hátt 

bakar henni skaða, skal bæta það að fullu og sæta sektum, nema þyngri refsing 
liggi við að lögum. 

Engum er heimilt án leyfis vatnsveitustjóra eða slökkviliðsstjóra að taka vatn 
úr brunahönum vatnsveitunnar. 

6. gr. 
Vatnsveitan ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni, er leiða kann af rekstrar- 

truflunum, er verða vegna vinnu við æðar vatnsveitunnar eða af öðrum ástæðum. 
Ef eldsvoða ber að höndum hafa slökkvilið, lögregla og starfsmenn vatns- 

veitunnar heimild til þess að gera hverjar þær ráðstafanir, sem nauðsynlegar 
mega teljast, hvort heldur á vatnsæðum í einkaeign eða eign vatnsveitunnar. 

7. gr. 
Sá, er óskar eftir að leggja vatnsveituæð að húsi sínu, leggja nýlagnir, gera 

breytingar á eða viðbætur við eldri vatnslagnir, skal með nægum fyrirvara fá til 
þess leyfi hjá vatnsveitunni. 

Umsóknir skulu skrifaðar á eyðublöð, sem fást í skrifstofu vatnsveitunnar, og 

skulu þær undirritaðar af eiganda hússins eða fullgildum umboðsmanni hans, 

ísamt pínulagningameistara þeim, sem verkið á að annast. 

Með umsókninni fylgi uppdráttur af vatnslögninni í tvíriti og eigi minni mæli- 
kvarða en 1:100. 

Uppdrátturinn skal gerður af þar til hæfum manni, er hlotið hefur til þess 

löggildingu sveitarstjórnar. 
8. gr. 

Pípulagningameistarar, löggiltir af sveitarstjórn, hafa einir rétt til þess að 
annast vatnslagnir, og gildir það um nýlagnir jafnt sem viðbætur við eða breyt- 
ingar á eldri vatnslögnum. Þeir bera og ábyrgð á, að allar lagnir séu í samræmi 
við samþykkt þessa, nánari fyrirmæli, er kunna að verða sett, og samþykktan 
ippdrátt. 

Ef pípulagningameistari brýtur í bág við fyrirmæli samþykktar þessarar eða 
reglna, settra samkvæmt þeim, eða brot er framið af starfsmönnum, sem hann 
ber ábyrgð á, getur vatnsveitan veitt honum áminningu. Enn fremur má svipta 
hann löggildingu, ef um miklar sakir er að ræða eða ítrekað brot.
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9. gr. 
Vatnsveitan skal hafa eftirlit með því, að nýlagnir séu í samræmi við sam- 

þykktan uppdrátt og samþykkt þessa. 
Engar vatnsæðar má hylja, fyrr en þær hafa verið viðurkenndar af vatns- 

veitunni. 

Vatnsveitan hefur rétt til þess að láta þrýstiprófa vatnslagnir á kostnað hús- 
eiganda, og sé það gert, skal pípulagningarmeistari sá, er ábyrgð ber á verkinu, 
vera viðstaddur og aðstoða starfsmenn vatnsveitunnar við prófunina. 

Álíti eftirlitsmaður vatnsveitunnar, að verk sé eigi framkvæmt samkvænit 
ákvæðum samþykktar þessarar eða öðrum reglum, er settar kunna að verða, getur 
hann stöðvað verkið, þar til bætt hefur verið úr því, sem áfátt kann að vera. 

10. gr. 
Vatnsveitan lætur leggja vatnsleiðslur, aðalæðar og götuæðar. 
Frá vatnsæðum veitunnar má enginn leggja vatnsæðar nema með leyfi vatns- 

veitunnar. 
Allar vatnsæðar frá vatnsveituæðum að húsi og í því eru eign húseiganda og 

ber hann kostnað af lögn þeirra og viðhaldi. 
Vatnsveitan getur ákveðið, að heimæðar eða hluti þeirra skuli lagður af starfs- 

mönnum hennar, en á kostnað húseiganda. 
Að jafnaði fær hvert hús leyfi fyrir einni heimæð. Óski húseigandi eftir fleiri 

heimæðum, ber honum að sækja sérstaklega um það til vatnsveitunnar. Óheimilt 
er að tengja sama húsæðakerfi við tvær eða fleiri heimæðar. 

11. gr. 
Til að standa straum af kostnaði við vatnsveituna, skal innheimta vatnsskatt 

af fasteignum, og skal skatturinn miðaður við gjaldskrá vatnsveitunnar. 
Vatnsskatt skal innheimta af öllum húsum í lögsagnarumdæmi hreppsins, 

sem standa við götu eða opin svæði, þar sem vatnsæðar liggja. Nú er hús, sem 
greiða ber af vatnsskatt, ekki virt fasteignamatsvirðingu og ákveður þá vatnsveitan 
skattinn. 

Aukavatnsskatt má leggja á verksmiðjur, fiskvinnsluhús, iðnaðarfyrirtæki og 
önnur atvinnufyrirtæki og aðra, er nota vatn til annars en heimilisþarfa. 

Aukavatnsskatt skal að jafnaði greiða samkvæmt mældri notkun, og ákveður 
sveitarstjórn gjald fyrir hvern mö. 

Nú er vatn notað án mælis, þar sem svo hagar til sem í 3. mgr. segir, og 
skal þá vatnsveitan ákveða aukaskatt samkvæmt áætlaðri notkun. 

Nú sættir húseigandi og/eða vatnsnotandi sig eigi við ákvörðun vatnsveil- 
unnar á aukavatnsskatti, og getur hann þá krafist þess, að vatnsnotkun hans 
verði mæld um eins mánaðar skeið eftir vali vatnsveitunnar og verður auka- 
/atnsskattur þess árs þá ákveðinn hlutfallslega við útkomu þeirrar mælingar. 

Sveitarstjórn getur ákveðið, að vatn til heimilisþarfa verði selt eftir mæli 
og sett um það sérákvæði. 

12. gr. 
Reikningsár vatnsveitunnar er almanaksárið og annast sveitarstjóri reikn- 

ingshald innheimtu og greiðslur vatnsveitunnar. 

13. gr 
Um gjöld og innheimtu þeirra gilda ákvæði gjaldskrár.
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14. gr. 
Verði vatnsnolandi uppvís að óhóflegri notkun vatns eða hliti ekki fyrir- 

mælum vatnsveilunnar um viðhald eða breytingu vatnsæða, hefur  vatnsveitan 
rétt til þess að loka heimæð hans að undangenginni aðvörun. 

15. gr. 
Nú vanrækir maður að vinna verk, sem vatnsveitan hefur fyrirskipað sam- 

kvæmt reglugerð þessari, eða verk er ekki unnið á viðunandi hátt og getur þá 
vatnsveitan látið vinna það, sem þarf, á kostnað viðkomandi aðila. Skal þá 
greiða kostnaðinn til bráðabirgða úr sveitarsjóði, en síðan innheimta hjá aðila, 

og má beita lögtaki, ef þörf krefur. | 

16. gr. 
Hreppsnefnd getur sett nánari reglur um framkvæmd þeirra mála, sem reglu- 

serð þessi fjallar um. Jafnframt setur hún veitt undanþágur frá reglugerðinni, 
ef hún telur gildar ástæður til þess. 

17. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum, allt að kr. 100.000.00, nema þyngri 

refsing liggi við samkvæmt lögum. Með mál út af brotum á reglugerð þessari 
skal farið að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem samin er af hreppsnefnd Njarðvíkurhrepps, staðfestist 
hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 frá 20. júní 1923, til þess að öðlast gildi 
þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. febrúar 1975. 

F. hr. 

Hallgrímur Dalberg. 
Guðmundur Karl Jónsson. 

  

Stjórnartíðindi B 6, nr. 20—17. Útgáfudagur 13. mars 1975.
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28. febrúar 1975. 73 Nr. 48. 

AUGLÝSING 

um hækkun gjaldskrár. 

Ráðuneytið hefur heimilað hækkun gildandi gjaldskrár Hilaveitu Reykjavíkur 
um 23%, er taki gildi frá og með 1. mars 1975. 

Iðnaðarráðuneytið, 28. febrúar 1975. 

F. hr. 

Árni Þ. Árnason. a nn 
Jóhannes Guðfinnsson. 

20. febrúar 1975. Nr. 49. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 91 20. mars 1973, um fyrirtæki, sem starfa að 

loftflutningum. 

1. gr. 
9. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 
Leyfishafa er skylt að kaupa og viðhalda tryggingum í samræmi við ábyrgð þá, 

sem hann ber samkvæmt gildandi lögum og reglugerðum á hverjum tíma. 
Tryggingar þær, sem að framan getur, skal kaupa hjá vátryggjanda, sem hefur 

varnarþing hér á landi í þeim málum, sem rísa kunna út af tryggingum þessum. 

2. gr. 
Reglugerð þessi öðlist þegar gildi. 

Samgönguráðuneytið, 20. febrúar 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Brynjólfur Ingólfsson. 

  

Stjórnartíðindi B 7, nr. 48--49. Útgáfudagur 28. febrúar 1975. 
B 10 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Nr. ð0. 74 25. febrúar 197. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 393 31. desember 1974, um möóskvastærðir 

botnvörpu og flotvörpu og um lágmarksstærðir fisktegunda. 

1. gr. 
2. mgr. o. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Einnig er bannað að kaupa eða selja fisk, seim telst til þessara tegunda, ef 

hann er smærri en segir í þessari grein. Þrátt fyrir ákvæði þessarar greinar má 
þó 5% af karfaafla hverrar veiðiferðar vera undir 500 gr. að þyngd hver fiskur. 

2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 9. gr. laga nr. 102 27. desember 1973, um 

veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni og Í. gr. laga 
nr. 44 5. apríl 1948, um vísindalega verndun fiskimiða landgrunnsins, til þess að 

öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 25. febrúar 1975. 

Matthías Bjarnason. nn 

Jón B. Jónasson. 

Nr. öl. 19. febrúar 1975. 
REGLUGERÐ 

um útflutningsgjald af sjávarafurðum. 

1. gr. 
Útflutningsgjald það af sjávarafurðum, sem innheimt hefur verið samkvæmt 

13. tl. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 19 16. apríl 1973 um útflutningsgjald af sjávaraf- 
urðum, með áorðnum breytingum skv. 1.—3ð. tl. 5. gr. laga nr. 106 31. desember 
1974, um ráðstafanir í sjávarútvegi og um ráðstöfun gengishagnaðar, skal frá og 
með 19. febrúar 1975 vera sem hér segir fyrir þær afurðir sem framleiddar eru 

frá og með Í. janúar 1975: 

1. Kr. 3000.00 á hvert útflutt tonn greiðist af frystum karfa- og ufsaflökum og 
þurrkuðum saltufsa. 

2. Kr. 5 250.00 á hvert útflutt tonn greiðist af saltfiski — öðrum en þurrkuðum 
ufsa — saltfiskflökum, söltuðum þunnildum, saltfiskbitum og söltuðum gellum. 

8. Kr. 5 940.00 á hvert útflutt tonn greiðist af freðfiskflökum — öðrum en karfa- 
og ufsaflökum — frystum hrognum, söltuðum hrognum ót.a., frystum gellum, 
skreið, hertum þorskhausum og niðursoðnum og niðurlögðum sjávarafurðum. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



19. febrúar 1975. 75 Nr. (á
ri

 

Nemi gjald samkvæmt töluliðum Í—3 meiru en svarar 4%% af fob-verð- 

mæli útfluttrar sjávarvöru, er heimilt að fella niður þann hluta gjaldsins, sem 
er umfram þetta mark. 

Um útreikning, álagningu og innheimtu útflutningsgjalds samkvæmt grein 
Þessari fer að öðru leyti eftir lögum nr. 19 16. apríl 1973, um útflutningsgjald af 
sjávarafurðum. 

2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 3. gr. laga nr. 2 13. febrúar 1975 

um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands um breytingu á gengi ís- 
lenskrar krónu og öðlast þegar gildi, og birtist hér með lil eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 19. febrúar 1975. 

Matthías Bjarnason. 

Jón L. Arnalds. 

13. febrúar 1975. Nr. 52. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á frystri rækju 

fyrir framleiðslutímabilið 1. janúar til 31. maí 1975. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1989, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 
og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, vill ráðuneytið 
hér með slaðfesta eftirfarandi verðgrundvöll á frystri rækju fyrir framleiðslu- 
limabilið 1. janúar til 31. maí 1975: 

Vélskelflett rækja Ísl. kr. á lb. Gif. 

1. 104X<1 Ib. blokkfryst ....2.0200 0. 283.00 
2. 2451 Ib. blokkfryst .......2.200.0s nr 295.00 
3. 24X<450 gr. sérfryst ......022000 000 295.00 
d. 62 kg, óx<2 kg og 42 kg sérfryst .....00. 295.00 
ð. 425 kg sérfryst ........0.2 0000. 295.00 
6. 2x<5 kg sérfryst .......0.00000 0. 2... 295.00 
7. 4XT kg sérfryst ........00000 00. 295.00 
8. 125 lbs. sérfryst ......2.000.0... ns 295.00 
9. 153(200 gr. sérfryst .......2200000020 00 300.00 

10. Í saltlegi ................0 0. nr 283.00 

Verðbil verður 4% og miðast við verðhækkun eingöngu. 

Greiðslur í sjóðinn miðast við 50% af verðbreyltingu frá grundvallarverði að 
viðbættu verðbili, en greiðslur úr sjóðnum miðast við 50% af verðbreytingu frá 
grundvallarverði án verðbils. 

Sjávarúlvegsráðuneytið, 18. febrúar 1975. 

F. h. r. 

Þórður Ásgeirsson. - nn 
Gylfi Þórðarson.



Nr. 53. 76 28. febrúar 1975. 

GJALDSKRÁ 

yfir gjald af einkasöluvörum. 

Áhöfnum og farþegum, sem hafa við komu til landsins meðferðis meira magn 

af einkasöluvörum en heimilt er að hafa án greiðslu gjalda, skal heimilt að greiða 
af því, sem umfram er, sbr. ákvæði 6. gr. reglugerðar nr. 272/1969 og 2. gr. reglu- 
gerðar nr. 117/1972, einkasölugjöld svo sem segir í gjaldskrá þessari, enda hafi við- 
komandi vörum verið framvísað við tollgæslu, áður en tollskoðun hófst í farangri 

viðkomandi: 

A. Áfengi: 0.375 1 0.75 1 
Í. Rauðvín, hvítvín, heit vin, vermouth og aperitivar kr. 250 kr. 500 

2. Íslenskar áfengistegundir ...................0..... — 700 — 1350 
3. Koníak, brandy, whisky, vodka, gin, genever, rom, 

líkjörar svo og aðrar sterkar tegundir ót. a. ........ — 1000 — 2000 

B. Reyktóbak: 

Kr. 800 pr. dús. eða lbs. 

C. Vindlingar: 

Kr. 1000 pr. karton. 

D. Vindlar: 

Smávindlar .......,....02.2.0 000. se kr. 110 pr. 10 stk. 
Meðalstærð (................2 000 — 330 — 26 — 
Vindlar aðrir ............02..0.2 0 — 550 — 25 — 

Sé um að ræða aðrar pakkningar en að ofan greinir, skal greitt hlutfallslega. 

Gjaldskrá þessi er sett skv. heimild í 5. mgr. 76. gr. laga nr. 59/1969 um toll- 
heimtu og tolleftirlit til að öðlast gildi þegar í stað. Jafnframt er úr gildi numin 
gjaldskrá nr. 106/1974 um sama efni. 

Fjármálaráðuneytið, 28. febrúar 1975. 

F. h.r. 

Þorsteinn Ólafsson. 0 
Björn Hafsteinsson. 

Nr. 54. 14. febrúar 1975. 

REGLUGERÐ 

um greiðslur sjúkratryggðra til samlagslækna. 

1. gr. 
Samlagsmenn í sjúkrasamlögum skulu greiða samlagslækni sínum, eða lækni, 

er í hans stað kann að koma, samkvæmt samningum hlutaðeigandi samlags kr. 
100 fyrir hvert viðtal á lækningastofu og kr. 200 fyrir hverja vitjun læknis til 
sjúklings. 

Þar sem samið er um greiðslu læknishjálpar fyrir hvert unnið verk dregst 
þetta gjald frá umsömdu gjaldi fyrir viðtöl og vitjanir.



14. febrúar 1975. 71 Nr. 54. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 43. gr. laga um almannatryggingar 
nr. 67/1971 til að öðlast gildi 1. mars 1975. 

Heilbrigðis. og tryggingamálaráðuneytið, 14. febrúar 1975. 

Matthías Bjarnason. a 

Páll Sigurðsson. 

14. febrúar 1975. Nr. 55. 

REGLUGERÐ 

um greiðslur sjúkratrvggðra til sérfræðinga. 

1. gr. 
Samlagsmenn í sjúkrasamlögum skulu greiða sérfræðingi, er þeim er vísað 

til af samlagslækni, kr. 300 fyrir hvert viðtal á lækningastofn og kr. 500 fyrir 
hverja vitjun læknis til sjúklings. 

Þetta gjald dregst frá umsömdu gjaldi fyrir viðtöl og vitjanir. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 43. gr. laga um almannatryggingar 
nr. 67/1971 sbr. lög nr. 62/1974 til að öðlast gildi 1. mars 1975. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 14. febrúar 1975. 

Matthías Bjarnason. nn 

Páll Sigurðsson. 

14. febrúar 1975. Nr. 56. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu á ráðgerðri legu Vaðlaheiðarvegar. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið í dag stað- 
fest uppdrátt af ráðgerðri legu Vaðlaheiðarvegar, á bilinu frá Hallandsnesi að 
Svalbarðseyri. 

Félagsmálaráðuneytið. 14. febrúar 1975. 

F. hr. 

Hallgrímur Dalberg. 
Guðmundur Karl Jónsson. 

  

Stjórnartíðindi B 8, nr. 50—-56. Útgáfudagur 13. mars 1975.



      STJÓRNARTÍÐINDI B 9 — 1975 
Nr, 57. 78 21. febrúar 1975. 

AUGLÝSING 

um breytingu á auglýsingu nr 154 1963, um skiptingu Reykjavíkurprófastsdæmis 

í sóknir og prestaköll, sbr. stjórnarráðsbréf nr. 189/1967, augl. nr. 71/1968, augl. 

nr. 143/1971, augl. nr. 74/1972 og stjórnarráðsbréf nr. 234/1973, 

um breytingar á þeirri skiptingu. 

Að fengnum tillögum safnaðarráðs Reykjavíkur samkvæmt ákvæðum 2. gr. 1. 

tölul. laga nr. 35 1970, um skipan prestakalla o. fl, og samkvæmt meðmælum 
biskups Íslands, er eftirfarandi breyting gerð á skiptingu Reykjavíkurprófastsdæmis 
í sóknir og prestaköll, sem ákveðin var með augl. nr. 154/1963 og breytingum skv. 
stjórnarráðsbréfi nr. 189/1967, augl. nr. 71/1968, augl. nr. 193/1971, augl. nr. 74/1972 
og stjórnarráðsbréfi nr. 234/1973: 

Á eftir 20. tölulið (Breiðholtsprestakall) komi nýr töluliður, er orðist svo: 
21. Fellaprestakall: 
Fellasókn nær yfir Fellahverfi og Vesturberg í Breiðholtshverfi, sem tak- 

markast af norðurenda Vesturbergs og eftir Austurbergi, að húsinu nr. 20 (meðtalið) 
við Austurberg, að meðtöldu Keilufellh. Síðan af línu, sem dregin væri við Suður- 
fell, Breiðholtsbraut og Höfðabakka að Vesturhólum. 

Hólahverfi, þar sem ráðgerð er ný sókn, sem myndist af öllum götum, sem 
nefndar eru -hólar í nafni sínu, að meðtöldum Hólabrekkuskóla og byggðinni 
austan Austurbergs að Keilufelli og Austurbergi 20, skal njóta prestsþjónustu frá 
Fellaprestakalli, þar tíl annað verður ákveðið. 

Innheimta sóknargjalda 1975 skal miðuð við ofangreinda breytingu. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 21. febrúar 1975. 

Ólafur Jóhannesson. 

Nr. 58. - 7. febrúar 1975. 

AUGLÝSING 

um skiptingu Keflavíkurprestakalls og stofnun sérstaks 

prestakalls í Njarðvíkum. 

Að fengnum tillögum biskups og samkvæmt ósk viðkomandi sóknarnefnda, 
er hér með ákveðið, í samræmi við lilætlan laga um skipan prestakalla o. s. frv., 
nr. 35 9. maí 1970, 3. gr. 2. málsl. sbr. 1. málsl., sbr. einnig 2. gr. 1. tölul. og 11. gr., 

að Keflavíkurprestakalli skuli skipt, þannig að Ytri-Njarðvíkur- og Innri-Njarð- 
víkursóknir myndi sérstakt prestakall: Njarðvíkurprestakall, með prestsetri í Njarð- 
víkum. Keflavíkurprestur gegnir þjónustu í Njarðvíkursóknum þar til hið nýja 
prestakall tekur til starfa um áramótin 1975—78. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinn, 7. febrúar 1975. 

Ólafur Jóhannesson. nn 
Baldur Möller. 

  

Stjórnartíðindi B 9, nr. 57—-58. Útgáfudagur 17. mars 1975. 
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STJÓRNARTÍÐINDI B 10 — 1975 
  

  

    

21. mars 1975. 79 Nr. 59. 

REGLUGERÐ 

um sérstakt línu- og netaveiðisvæði í Faxaflóa. 

1. gr. 
Frá birtingu reglugerðar þessarar til 1. júní 1975 eru allar veiðar í botnvörpu 

og flotvörpu óheimilar á svæði, innan lína, sem dregnar eru réttvísandi vestur frá 
Stafnesi og réttvísandi suður frá Malarrifsvita. 

2. gr. 

Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála, 
og varða þau brot viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 102 27. desember 1973, 
um veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni. 

3. gr 3. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr, 102 27. desember 1973, um veiðar 

með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni til þess að öðlast þesar 
gildi og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneylið, 21. mars 1975. 

F. hr. 

Jón L. Arnalds. a 
Jón B. Jónasson. 

  

Stjórnartíðindi B 10, nr. 59. Útgáfudagur 26. mars 1975. 
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STJÓRNARTÍÐINDI BI — 1975 
  

Nr. 60. 80 26. mars 1975. 

AUGLÝSING 

um heimild til hækkunar rafmagnsverðs. 

Ráðuneytið hefur frá og með 1. apríl n. k. heimilað Rafmagnsveitu Reykjavíkur 
og Rafmagnsveitu Hafnarfjarðar 10% hækkun á grunngjaldi raforku skv. núgild- 
andi gjaldskrá þeirra. 

Ílönaðarráðuneytið 26. mars 1975. 

F. h. r. 

Árni Þ. Árnason.   
Jóhannes Guðfinnsson. 

Nr. 61. 7. mars 1975. 

REGLUR 

um skipun og störf prófdómara við skóla gagnfræðastigsins. 

I. Skipun prófdómara. 

Prófdómara við unglinga-, mið- og gagnfræðaskóla skal skipa til 2ja ára í senn. 
Til starfsins skal velja menn, sem hafa sérþekkingu í þeirri grein eða greinum, 
sem þeir eiga að dæma. Skal þá miðað fyrst og fremst við það, að þeir hafi 
háskólapróf eða kennarapróf og kennslureynslu. Sé eigi völ á manni til starfs- 
ins, sem fullnægir þessum skilyrðum, er heimilt að víkja frá þeim. 

3. Eigi skal að jafnaði skipa þann mann prófdómara við skóla, sem kennir við 
skólann. 

4. Miða skal fjölda skipaðra prófdómara við það, að eigi komi fleiri en 400 úr- 
lausnir á hvern prófdómara. Heimilt er þó að víkja frá þessu ákvæði, sé um 
að ræða mann, sem eigi gegnir öðru starfi, meðan á úrvinnslu prófa stendur. 

5. Stjórnskipaðir prófdómarar skulu vera við eftirtalin próf: 
a. Unglingapróf, í íslensku, dönsku, ensku og stærðfræði. 

Þ. Landspróf miðskóla, í öllum námsgreinum. Sama gildir um önnur miðskóla- 

próf, séu þau lokapróf. 
c. Gagnfræðapróf, í öllum greinum. 
d. Próf úr framhaldsdeildum gagnfræðaskóla, í öllum greinum. 

N
O
 

II. Störf prófdómara. 

1. Prófdómari skal vera á prófstað. þegar próf er tekið, nema sérstakur trúnaðar- 
maður sé í hans stað. Honum ber að rjúfa innsigli prófa, sem send eru frá 
mennlamálaráðuneytinu, og fylgjast með framkvæmd þeirra og hlutast til um, 
að settum reglum um prófið sé fylgt. 

2. Prófdómari skal ásamt kennara gefa einkunnir í munnlegum prófum. Að loknu 
skriflegu prófi tekur kennari við úrlausnum, leiðréttir þær og dæmir, en síðar 
prófdómari, og koma þeir sér saman um einkunn. Óski prófdómari hins vegar 
að fá prófúrlausnir strax að loknu prófi, skal sá háttur á hafður. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



7. mars 1975. S1 Nr. 61. 

Einkunnir skulu síðan færðar á prófskýrslur eða í prófbók, og ber próf- 
dómara að staðfesta með undirskrift sinni, að einkunnir séu rétt innfærðar. 

3. Þegar um er að ræða próf, sem eigi eru samræmd á viðkomandi skólastigi, 
heldur samin á vegum skólans, ber prófdómara, áður en próf er lagt fyrir 
nemendur, að athuga prófverkefnið og samþykkja það. 

4. Greiðslur til prófdómara fyrir störf þeirra skulu fara eftir gjaldskrá, sem 
mennltamálaráðuneytið setur. Gjaldskráin miðast við tegund og gerð prófa, og 
skal ákveðinn verkefnafjöldi reiknaður í tímaeiningum. 

Reglur þessar gilda fyrst um sinn þar til öðruvísi kynni að verða ákveðið. 

ð 3 
Í menntamálaráðuneytinu, 7. mars 1975. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. a 

Birgir Thorlacius. 

17. mars 1975. Nr. 62. 

REGLUGERÐ 

um orlof kennara og skólastjóra samkvæmt lögum nr. 63/1974, um grunnskóla. 

1. gr. 

Um orlofsumsókn. 

Umsókn um orlof skal vera á eyðublaði, sem menntamálaráðuneytið lætur gera. 
Umsókn um orlof á næsta skólaári sendist ráðuneytinu fyrir 1. nóvember, Í um- 
sókn skal taka fram eftirfarandi: 

a) Tilgreina skal menntastofnun og námsgrein eða námsgreinar þegar um er að 
ræða reglulegt nám. Sé um að ræða námsferð, þá á hvers vegum ferðin er 
farin, hvert fara skuli og í hvaða tilgangi. 

b) Hvort umsækjandi hefur sótt um eða fengið styrk til fararinnar frá öðrum 
en menntamálaráðuneytinu. 

c) Hvort umsækjandi hefur áður fengið orlof eða styrk frá menntamálaráðu- 
neytinu eða fyrir milligöngu þess. 

d) Hvort umsækjandi hefur áður sótt um orlof, en ekki fengið. 

e) Aðrar upplýsingar, sem umsækjandi telur skipta máli. 

2. gr. 

Skilyrði fyrir veitingu orlofs. 

Umsækjandi, sem æskir orlofs, skal fullnægja eftirfarandi skilyrðum og skuld- 
bindingum: 
a) Hafa gegnt kennaraembætti í 10 ár samtals, miðað við fullt starf, settur eða 

skipaður, til að fá orlof allt að einu ári með föstum embættislaunum. 
b) Hafa gegnt kennaraembætti í 5 ár samtals miðað við fullt starf, settur eða 

skipaður, til að fá 24 mánaða orlof með föstum embættislaunum. 
c) Sá sem gegnir eða hefur gegnt sem settur eða skipaður hlutastöðu, þá eigi 

minna en hálfu starfi, þann árafjölda sem tilskilinn er í a- og b-liðum (10 ár 
og 5 ár), á rétt á að sækja um orlof. Ef orlof er veitt verða launin á orlofs- 

tímanum í hlutfalli við starfstímalengd, annars vegar miðað við fullt starf í 
10 ár (a-liður), hins vegar miðað við fullt starf í 5 ár (b-liður). 

d) Umsækjandi skuldbindur sig til að starfa að skólamálum eða kennslu á vegum 

ríkisins a. m. k. þrjú ár að orlofi loknu. 
e) Innan 6 mánaða frá því að orlofi lauk skal orlofsþegi senda menntamálaráðu- 
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Nr. 62. 82 17. mars 1975. 

neytinu skýrslu um störf sín og nám á orlofstímanum. Skýrslan skal miðuð 
við að unnt sé að birta hana síðar, og hefur ráðuneytið til þess fulla heimild. 
Enginn getur fengið á starfsævi sinni hærri fjárhæð í orlof en nemur tveggja 

ára embættislaunum. 
ð. gr. 

Afgreiðsla umsókna. 

Stefnt skal að því að afgreiðsla orlofsumsókna vegna næsta skólaárs fari fram 

fyrir lok janúarmánaðar ár hvert. 

4. gr. 

Orlof í sérstöku skyni. 

Menntamálaráðuneylið gelur auglýst eftir umsækjendum til að leggja fyrir 
sig sérstakt, tiltekið nám, segn veitingu orlofs og/eða styrkja. 

Umsækjendur um. slík orlof og/eða styrki skulu fullnægja þeim skilyrðum, 
sem tilgreind eru í 2. gr., liðum be. 

5. gr. 

Um styrki veitta af orlofsfé. 

a) Af fé því, sem veilt er í fjárlögum hverju sinni til orlofs kennara og skóla- 
stjóra, er ráðuneytinu heimilt að veita styrki þeim, sem orlof hafa fengið, 
sbr. 40. gr. laga nr. 63/1974, um grunnskóla, 3. mgr. Umsóknir um slíka styrki 
skulu hafa borist ráðuneytinu fyrir 15. mars, og skal þar greina ástæður fyrir 
umsókninni, t. d. kostnað vegna ferðalaga, skólagjöld, húsnæðiskostnað o. fl. 
Menntamálaráðuneytið lýkur afgreiðslu þeirra styrkumsókna fyrir 15. april. 

b) Menntamálaráðuneytið getur eitt sér eða í samráði við aðra aðila efnt til 
allt að 3ja vikna námsferða með hópum kennara á þeim árstíma, sem skólar 

starfa ekki, og veitt til þess styrk af orlofsfjárveitingu, sem nemur allt að 
2% af áætluðum ferða- og dvalarkostnaði þeirra kennara, sem þátt taka í slík- 
um ferðum, enda fullnægi þeir þeim skilvriðum, sem greind eru í 2. gr., lið b. 

6. gr. 

Um missi orlofsfjár eða endurgreiðslu. 

a) Vanræki orlofsþegi að skila skýrslu um nám sitt og starf á orlofstímanum, 
sbr. 2. gr., e-lið og/eða að orlofi hafi ekki verið varið eins og lög og reglugerð 
mæla fyrir um, getur það varðað launamissi fyrir orlofstímabilið, svo og endur- 
greiðslu styrkja. Ef menntamálaráðuneytið ákveður að endurheimta laun og/eða 
styrk orlofsþega, skal krafa um það gerð innan 1% árs frá lokum orlofstíma- 
bils. 

hb) Nú hættir orlofsþegi störfum að kennslu eða öðrum skólamálum áður en 3 
ár eru liðin frá lokum orlofs og án þess að knýjandi ástæður séu fyrir hendi 
og getur þá menntamálaráðuneytið krafist endurgreiðslu á orlofslaunum og/eða 
styrkjum í hlutfalli við, hve lengi orlofsþeginn hefur starfað að orlofi loknu. 
Áður en ákvæði þessu er beitt, leitar ráðuneytið eftir rökstuddri greinargerð 
orlofsþega um ástæður fyrir því að hann hætti störfum og einnig skal leita 
umsagnar nefndar þeirrar, er starfar samkvæmi 8. gr. þessarar reglugerðar. 
Réttur ráðuneytisins til endurheimtu fyrnist á einu ári frá því að ráðuneytinu 

var tilkynnt um brottför úr starfi. 
7. gr. 

Um skiptingu orlofs. 

a) Þegar sá sem fengið hefur tveggja lil fjögurra mánaða orlof samkvæmt 2. gr., 
a-lið, hefur náð 10 ára starfsaldri, getur hann aftur sótt um orlof þannig að 
orlof hans verði þá eitt ár, ef ráðuneytið verður við umsókn hans.
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b) Sá, sem starfað hefur í 10 ár og fengið orlof samkv. 2. gr., a-lið, getur tvískipt 
því orlofi sínu. 

c) Nú skiptir orlofsþegi orlofi sínu og skal þá orlofs- og/eða styrkfjárhæð reikn- 
uð sem hlutfall af árslaunum eins og þau eru, þegar hvor hluti orlofs er tekinn. 

8. gr. 

Um úthlutun orlofs og styrkja. 

Fimm manna nefnd, sem menntamálaráðuneytið skipar, geri tillögur til ráðu- 
neytisins um úthlutun orlofs og styrkja. Nefndin skal þannig skipuð: Tveir skip- 
aðir af ráðuneytinu án tilnefningar og skal annar jafnframt vera formaður nefndar- 
innar, þrír skulu skipaðir samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra barnakennara, 
Landssambands framhaldsskólakennara og Félags háskólamenntaðra kennara. Skip- 
unartímabil nefndarinnar er 4 ár. Nefndin skal m. a. taka tillit til eftirfarandi atriða: 

a) Hvers konar nám umsækjendur hveggjast stunda og hversu það muni nýtast 
viðkomandi stofnun eða skólakerfinu í heild. 

b) Hvort umsækjandi hafi áður lagt fram fullgilda orlofsumsókn, en ekki fengið 

eða getað notað sér orlofið. 
Að öðru jöfnu skal sá ganga fyrir, sem áður hefur sótt. 

c) Nefndin metur í hverju einstöku tilfelli, hvort starfsaldur skuli ráða röð ann- 
ars jafngildra umsókna. 

d) Að öllum jafnaði skal ekki veita orlof samtímis tveim eða fleiri starfsmönnum 

sömu stofnunar. 
e) Nú sækja hjón, sem bæði fullnægja orlofsskilyrðum, um orlof samtímis sam- 

kvæmt 2. gr., a, b og c-liðum. Má þá veita báðum orlof, enda meti ráðuneytið 
gild rökin fyrir því að bæði hljóti orlof samtímis. Ákvæði d-liðar hér á undan 
skulu ekki taka til hjóna. 

9. gr. 

Yfirlitsskýrsla um orlofsveitingar. 

Að loknu hverju orlofsári gerir menntamálaráðuneytið skýrslu um orlofsveit- 
ingar, og skulu þar m. a. koma fram eftirfarandi upplýsingar um orlofsþega. 

a) Nafn, starfsaldur við kennslu og vinnustaður. 

b) Lengd orlofs. 
c) Áður fengið orlof. 
d) Hvar og hvernig orlofinu var varið. 

e) Tölulegar upplýsingar um heildarfjárveitingu til orlofs og styrkja, svo og fjöldi 
orlofsumsókna á orlofsárinu. 

10. gr. 
Reglugerð þessi, sem sell er samkvæmt heimild í 40. gr. sbr. 87. gr. laga 

nr. 63/1974, um grunnskóla, öðlast þegar gildi. 
Skal um veiting orlofs fyrir skólaárið 1975/76 farið eftir ákvæðum reglugerðar- 

innar svo sem við getur átt. 

Í menntamálaráðuneytinu, 17. mars 1975. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. R 

Birgir Thorlacius. 
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Nr. 63. 84 1. apríl 1975. 

REGLUGERÐ 

um innflutningsgjald af bifreiðum og bifhjólum. 

1. gr. 
Við tollafgreiðslu skal innheimt sérstakt innflutningsgjald af bifreiðum og bif- 

hjólum. Gjald þetta skal innheimt af öllum bifreiðum að undanskildum ökutækjum 
í eftirtöldum tollskrárnúmerum: 

87.02.31  Sjúkrabifreiðar og snjóbifreiðar. 
87.02.32 Snjósleðar. 
87.02.38  Sjúkrabifreiðar, sem jafnframt eru ætlaðar tl sérslakra annarra nota. 
87.03.01 Slökkviliðsbifreiðar. 
87.03.02 Snjóplógar. 
87.03.03  Kranabifreiðar. 
87.03.09 Aðrar bifreiðar bl sérstakrar notkunar. 

2. gr. 
Gjaldið af gjaldskyldum bÞifreiðum og Þifhjólum er ákveðið 50% af tollverði 

(eif-verði) ökutækis, sbr. ákvæði II. kafla laga nr. 6/1974 um tollskrá o. fl. 

Þó skal af tollverði dráttarbifreiða í tnr. 87.01.20, almenningsbifreiða í tnr. 
87.02.20 og vörubifreiða að burðarþoli 6 tonn og þar yfir í tnr. 87.02.33 og 87.02.34 
einungis innheimta 25% innflutningsgjald. 

Þá skal enn fremur aðeins innheimta í peningum við tollafgreiðslu 25% inn- 
flutningsgjald af bifreiðum til leigubifreiðastjóra, sem hafa akstur allt að 8 farþega 
leigubifreiða til fólksflutninga að aðalstarfi og af bifreiðum sendibifreiðastjóra, sem 
hafa akstur sendibifreiða að aðalstarfi. Af bifreiðum þessara aðila, sem hafa slíkan 
akstur að aukastarfi, skal við tollafgreiðslu innheimta í peningum 38% innflutnings- 
gjald. Um framkvæmd eftirgjafar þessarar skal fara á sama hátt og segir í reglum 

ráðuneytisins um eftirgjöf á tolli skv. 41. tl. 3. gr. tollskrárlaga, og gilda þær reglur 
á sama hátt um eftirgjöf innflutningssjalds eftir því sem við á. 

3. gr. 
Reglugerð þessi er selt skv. heimild í 16. gr., sbr. 35. gr. laga nr. 4/1960 um 

efnahagsmál til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni þeim, sem hlut 
eiga að máli. Jafnframt er úr gildi numin reglugerð nr. 18/1975 um sama efni. 

Fjármálaráðuneytið, 7. apríl 1975. 

Matthías Á. Mathiesen. a 
Hóskuldur Jónsson. 
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Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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10. april 1976. 85 Nr. 64. 

REGLUGERÐ 

um takmörkun á síldveiðum íslenskra skipa í Norðursjó, Skagerak og á 

svæði VI (a) vestan Skotlands. 

1. gr. 
Allar sildveiðar íslenskra skipa í Norðursjó og Skagerak eru bannaðar nema 

að fengnu sérstöku leyfi sjávarútvessráðuneytisins. Gildir þetta á svæði, sem tak- 
markast að norðan af 6200 n.br. að vestan af 4900 v.lgd. frá 62900 n.br. að strönd 
Skotlands og í Ermarsundi af 1900 v.lgd. Að austan takmarkast svæðið af línu, 
sem dregin er milli Skagen og Pater Noster vita. 

Enn fremur eru allar sildveiðar íslenskra skipa vestan Skotlands, á svæði 

VI (a) samkvæmt korti Alþjóðahafrannsóknaráðsins, háðar leyfum sjávarútvegs- 
ráðuneytisins. Svæði þetta markast að austan af 4900 v.lgd. frá strönd Skotlands 
að 60?30 n. br. að norðan af 6030 n.br. vestur að 500 v.lgd., þaðan af 60900 n.br. 
vestur að 12700 vlgd., að vestan af 12700 vlgd. suður að 5430 n.br. austur til 
strandar Írlands. Milli Írlands og Skollands markast svæðið af 5500 n.br. 

2. gr. 
Ráðuneytið getur bundið veiðileyfi skv. 1. gr. þeim skilyrðum, er þurfa þykir 

til þess að tryggja að sildarafli sé ætlaður til manneldis eingöngu og framkvæmd 
þeirra veiðikvóta og reglna, sem samþykktar hafa verið eða kunna að verða sam- 
kvæml 7. gr. alþjóðasamnings um fiskveiðar í norðausturhluta Atlantshafs, er 
serður var í London 24. janúar 1959. 

3. gr. 
Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála, 

og varðar brot viðurlögum samkvæmt 2. gr. laga nr. 14 30. mars 1960. 

4. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 14 30. mars 1960 um heimild 

fyrir ríkisstjórnina til þess að láta öðlast gildi ákvæði alþjóðasamnings, er gerður 
var 24. janúar 1959, um fiskveiðar í norðausturhluta Atlantshafs, ásamt viðbæti, 
sbr. auglýsingu nr. 8 27. júní 1963, til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist 
til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er felld úr gildi reglugerð nr. 214 4. júlí 1974 um takmörkun á 
síldveiði íslenskra skipa í Norðursjó og Skagerak. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 10. april 1975. 

Matthías Bjarnason. 

Jón B. Jónasson. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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REGLUGERÐ 

um náttúruverndarþing. 

1. gr. 
Náttúruverndarþing kemur saman þriðja hvert ár. Hlutverk þess er að fjalla 

um náttúruvernd landsins og gera tillögur um röðun þeirra verkefna, sem það telur 
brýnast að leysa í nállúruverndarefnum. 

ð. 

2. gr. 
Á Náttúruverndarþingi eiga sæti: 

Fulltrúi kjörinn af hverri nátlúruverndarnefnd. 

Einn fulltrúi fyrir hvert af eftirfarandi samtökum: Samband dýraverndunar- 
félaga Íslands, Ferðamálaráð, Fuglaverndarfélag Íslands, Félag íslenskra náttúru- 
fræðinga, Hið íslenska náttúrufræðifélas, Landv ernd, Bandalag íslenskra skáta, 
Skógræktarfélag Íslands, Verkfræðingafélag Íslands, Stéttarsamband bænda, 

Ungmennafélag Íslands, Kvenfél agasamband Íslands, Æskulýðssamband Íslands, 

Bandalag íslenskra farfugla, Ferðafélag Íslands, Samband íslenskra sveitar- 
félaga, Alþýðusamband Íslands, Vinnuveitendasamband Íslands, Búnaðarfélag 
Íslands, Arkitekt tafélag Íslands, náttúruverndarsamtök, er hlotið hafa viður- 
kenningu Náttúruverndarráðs: Samtök um náttúruvernd á Norðurlandi, Náttúru- 
verndarsamtök Austurlands, Náttúruverndarsamtök Suðurlands, Náttúruverndar- 

félag Suðvesturlands, Náltúruverndarsamtöl Vesturlands og Vestfirsk náttúru- 
verndarsamtök. 

Þrír fulltrúar fyrir Nátlúrufræðislofnun Íslands, sérfróðir um jarðfræði, grasa- 
fræði og dýrafræði. Tveir fulltrúar fyrir verkfræði- og raunvísindadeild Háskóla 
Íslands (einn frá líffræðiskor og annar frá jarðfræðiskor), Einn fulltrúi frá 

Félagi náttúrufræðinema við Háskóla Íslands. 

Einn fulltrúi fyrir hvern þingflokk á Alþingi. 

Náltúruverndarráð, aðalmenn og varamenn. 

Eftirtaldir embættismenn: Búnaðarmálastjóri, flugmálastjóri, framkvæmdastjóri 

'annsóknaráðs, landgræðslustjóri, landlæknir, formaður eiturefnanefndar, sigl- 
ingamálastjóri, yfirdýralæknir, framkvæmdastjóri Rannsóknastofnunar land- 
búnaðarins, framkvæmdastjóri Hafrannsóknastofnunarinnar, fulltrúi frá Há- 
skóla Íslands, orkumálastjóri, skipulagsstjóri, skógræktarstjóri, vegamálastjóri, 
veiðimálastjóri, þjóðminjavörður, fulltrúi frá mennlamálaráðuneytinu, for- 
stöðumaður Heilbrigfðiseftirlits ríkisins, framkvæmdastjóri Náttúruverndar- 
ráðs og vita- og hafnarmálastjóri. 

3. gr. 
Náttúruverndarráð boðar þingið, undirbýr dagskrá þess og leggur fyrir það 

skýrslu um störf sin. Formaður ráðsins setur þingið og stýrir því, uns það hefur 
kosið forseta. Þingið setur sér þingsköp. 

Seta á Náttúruverndarþingi er ólaunuð, en hlutaðeigandi aðilar greiða kostnað 
fulltrúa. Annar nauðsynlegur kostnaður af þinghaldinu greiðist úr ríkissjóði sam- 
kvæmt úrskurði ráðherra. 

4. gr. 
Náttúruverndarráð er skipað sjö mönnum. Sex þeirra kýs Náttúruverndarþing 

óbundinni kosningu, að undanskildum fulltrúum í 6. líð 2. gr. Hinn sjöunda skipar
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menntamálaráðherra, áður en kosning fer fram, og er hann formaður ráðsins. Vara- 

menn skulu valdir jafnmargir á sama hátt til sama tíma. 

5. gr. 
Reglugerð essi öðlast egar gildi. slug þegar $ 

Menntamálaráðuneytið, 2. april 1975. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 
Birgir Thorlacius. 

9. april 1975. Nr. 66. 

til 

d. 

SAMÞYKKT 

um hundahald í Hvammstangahreppi. 

1. gr. 
Hundahald er bannað í Hvammstangahreppi. 

2. gr. 
Sveitarstjórn er heimilt að veita einstaklingum búsettum í hreppnum, undanþágu 
hundahalds með eftirfarandi skilyrðum: 

Hundurinn skal skráður á skrifstofu hreppsins, og þar fær eigandi hundsins 
afhenta merkta plötu, sem jafnan skal vera í ól um háls hundsins. 

Árlega skal sveitarsjóði greilt leyfisgjald fyrir þá hunda, sem undanþága er veitt 
fyrir. Gjaldið sem sveitarstjórn ákveður fyrir eitt ár í senn, skal renna til þess 
að standa straum af kostnaði við eftirlit með hundum í hreppnum, og skal upp- 
hæð þess við það miðuð. 

Skylt er hundeiganda að hafa hund sinn ábyrgðartryggðan hjá viðurkenndu vá- 
tryggingarfélagi. Við greiðslu árlegs leyfisgjalds skal leggja fram kvittun frá 
trvggingarfélaginu, sem sýni að lryggingin sé í fullu gildi. 

Hundurinn skal aldrei ganga laus á almannafæri, heldur vera í taumi í fylgd 
með aðila,sem hefur fullt vald yfir honum. Eigi er leyfilegt að fara með hunda 
inn í sjúkra- og skólahús, matvöruverslanir eða aðra staði, þar sem matvæli 
eru um hönd höfð. 

Leyfi fyrir einstökum hundum er jafnan háð því, að þeir raski ekki ró íbúa 
hreppsins og séu hvorki þeim né öðrum, sem um hreppinn fara, til óþæginda. 

Hundeiganda ber að hlíta að öðru leyti lögum og reglum, er hundahald varða 
(þ. á. m. reglum um árlega hreinsun hunda og greiðslu hundaskatts), svo og fyrir- 
mælum, sem heilbrigðisnefnd setur. 

Skráðum bændum skal heimilt að halda hunda án gjalds og einnig er heimilt 
að skrá viðurkennda veiðihunda án gjalds. 
Við brot á skilyrðum fyrir undanþágu til hundahalds skal fjarlægja viðkomandi 

hund. Skal honum komið fyrir, sé um að ræða minni háttar brot í fyrsta skipti. 
Eigandi hundsins yrði þá að leysa hann þaðan út gegn greiðslu alls kostnaðar vegna 
brotsins. Sé um að ræða alvarlegt brot eða ítrekuð brot, afturkallast viðkomandi 

undanþága til hundahalds. Sveitarstjórn er heimilt hvenær sem er að afturkalla leyfi 
fyrir einstökum hundum eða öll leyfi, telji hún þess þörf.
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3. gr. 
Ofangreind samþykkt hreppsnefndar Hvammstangahrepps staðfestist hér með 

samkvæmt lögum nr. 12/1969 um hollustuhæiti og heilbrigðiseftirlit, til þess að 
öðlast gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 9. apríl 1975. 

F. hr. 

Jón Ingimarsson.   
Þórunn Klemenzdóttir. 

Nr. 67. Í 11. apríl 1975. 

AUGLÝSING 

um hækkun raforkuverðs í heildsölu og smásölu. 

Ráðuneytið hefur heimilað Landsvirkjun, Rafmagnsveitum ríkisins og Anda- 

kilsárvirkjun hækkun heildsöluverðs raforku um 11% frá og með 15. apríl 1975. 
Ráðuneytið hefir, frá sama tíma, heimilað Rafmagnsveitu Reykjavíkur 4.3% 

hækkun og Rafveitu Hafnarfjarðar 4.73% hækkun smásöluverðs raforku, sbr. og 

auglýsingu ráðuneytisins nr. 60 26. mars 1975. Frá sama tíma er þeim öðrum raf- 
veitum, er sæta verða fyrrgreindri hækkun heildsöluverðs raforku, og þess óska, 
heimiluð samsvarandi hækkun að skaðlausu á smásöluverði seldrar raforku, eða 
allt að 5.5%. 

Iðnaðarráðuneylið, 11, apríl 1975. 

F. hr. 

Árni Þ. Árnason. a 
Jóhannes Guðfinnsson. 
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a
i
 

GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Hafnarfjarðar. 

I. RAFORKA 

Rafveita Hafnarfjarðar selur raforku á þann hátt og við því verði, er hér segir: 

A. Lýsing. 

Um kwst.-mæli á kr. 34.32 hverja kwst. 
Um, kwst.-mæli á kr. 16.40 hverja kwst. auk fastagjalds er nemi kr. 4 454.00 á 
ári fyrir allt að 25 mé? sólfflatarmáls í rúmi því, er lýsa skal, og kr. 83.00 fyrir 
m? umfram 25 m?. Fullt fermetragjald skal sreiða af gólffleti í búðum, vinnu- 
stofum og skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga skal greiða kr. 42.00 á m? 

á ári. 
Séu notaðir flúrskinslampar, natriumlampar eða kvikasilfurslampar með 

ófasviksjöfnuðum straumrásum, er heimilt að miða orkugjald skv. Í. og 2. 
tölulið við kílóvoltamperstundir í stað kílówattstunda. 

„n 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kwst.-mæli á kr. 7.45 hverja kwst. og auk þess fastagjald kr. 767.00 á ári 
fyrir hvert herbergi, sem ætlað er til íbúðar og eldhús, en ekki ganga, bað- 

herbergi eða geymslur. 

C. Vélanotkun. 

Um kwst.-mæli á kr. 16.40 hverja kwst. 
Um, mæla þannig reiknað, enda sé aflnotkun minnst 5 kw. Aflgjald skv. kwst.- 

mæli á kr. 8 123.00 hvert árs-kw. Auk þess skal greitt orkugjald skv. kwst.-mæli 

á kr. 2.92 hverja kwst. Minnsta aflgjald er kr. 40 616.00 á ári. Verði raunstuðull- 

inn lægri en 0.8 er heimilt að miða aflgjaldið við 90% af mestu kVA-notkun í 

stað mestu kw.-notkunar. 

D. Hitun. 

Um kwst.-mæli á kr. 5.73 hverja kwst. 
Um kwst.-mæli á kr. 7.62 hverja kwst. 
Um kwst.-mæli á kr. 2.05 hverja kwst., enda megi rjúfa strauminn í allt að 
3 klst. á dag, á tímum mesta álags rafveitunnar. 

Um kwst.-mæli á kr. 2.68 hverja kwst., enda megi rjúfa strauminn í allt að 

3 klst. á dag, á tímum mesta álags rafveitunnar. 

Um kwst.-mæli á kr. 1.07 hverja kwst., enda megi rjúfa strauminn í allt að 

12 klst. á sólarhring. 
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Um kwst.-mæli á kr. 1.40 hverja kwsl., enda megi rjúfa strauminn í allt að 

12 klst. á sólarhring. 
Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

a) Að vélaafl, gölulínur og spennar þoli álagið, að dómi rafveitustjóra. 

b) Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina. 

c) Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð skv. fyrirmælum rafveitunnar 

og Rafmagnseftirlits ríkisins, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og 

hitastillar notaðir, þegar þess er krafist. 

d) Að húsnæðið fullnægi þeim lágmarkskröfum um einangrun, sem rafveitan 

kann að setja. 

e) Að lagðar séu fram niðurstöður úlreikninga á hitaþörf þess húsrýmis, er 

hita skal, þegar þess er krafist og skal þá tekið fram við hvaða minnsta 

útihita hitaþörfin er miðuð. 

E. Stórnotkun. 

Um mæla þannig reiknað, enda sé aflnotkun minnst 200 kw. 

Aflgjald: kr. 14 806.00 hvert árs-kw. 

Orkugjald: kr. 1.65 hverja kwsl. 

Sala skv. þessum lið er háð ákvörðun rafveitunefndar. 

F. Önnur notkun. 

Rafveitustjóra er heimilt að veita afslátt frá framangreindum verðlagsákvæð- 

um, á liðunum A til D á orku, sem notuð er á sumrin, ef um töluverða aukn- 

ingu frá vetrarnotkun er að ræða, eða ef orkan er eingöngu notuð á sumrin. 

Til nota við vinnulagnir við byggingar, meðan á by 'gingu stendur: 

Um kwst.-mæli á kr. 18.01 hverja kwst. 

Gjöld fyrir götu- og hafnarlýsingu: Kr. 47 100.00 hvert árskilówatt, þótt mæli- 

tækjum verði ekki við komið, enda greiði þá notandi að auki stofnkostnað 

eða viðhaldskostnað að fullu eftir ákvörðun rafveitunnar. Þó ákveður bæjar- 

stjórn gjald fyrir gölulýsingu í Hafnarfirði samkv. tillögu rafveitunefndar, sem 

skal gerð árlega við afgreiðslu fjárhagsáætlunar bæjarins. 

Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitusljóri selja raforku eftir sérstökum 

samningi, þó eigi lengur en til eins árs í senn, nema samþykki rafveitunefndar 

komi til. | 

G. Mælaleiga. 

Af einfasa mælum kr. 40.00 á mánuði. 

Af þrífasa mælum til og með 100 A, kr. 96.00 á mánuði. 

Af þrífasa mælum yfir 100 A, kr. 161.00 á mánuði. 

Af mestumælum kr. 246.00 á mánuði. 

Ársleigan eftir önnur mælitæki og rofa skal vera sem næst 15% af verði við- 

komandi tækis. 

IL HEIMTAUGARGJÖLD 

Heimtaugargjald skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu. Fari lengd jarðlínu- 

fram úr 40 m skal greitt yfir- 

lengdargjald eins og taflan sýnir:
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Jarðlín: Loftlína 
Málstraumur Lágmark Yfirlengd Lágmark Yfirlengd 

stofnvara Kr. Kr./m . Kr. Kr./stólpa 

220 V kerfi 

63 A 1-fasa 26 800 1500 20 300 19 700 
100 A 1-fasa 32 400 1790 25 700 24 600 

63 A Sð-fasa 33 400 1790 25 700 24 600 

100 A ð-fasa 41 500 2030 29 200 30 700 

125 Á 3-fasa 51 900 2270 36 500 32 200 
200 A 3-fasa 81 000 3 080 57 800 36 800 
300 A 3-fasa 116 800 3 750 

380 V kerfi 

63 A 1-fasa 26 800 1500 23 000 19 700 

63 A 2-fasa 32 400 1500 25 700 23 000 

63 A 3-fasa 45 400 1790 34 900 24 600 
100 A 3-fasa 71 800 2030 51 900 30 700 
125 A 3-fasa 89 600 2270 63 000 32 200 

200 A ð-fasa 140 500 3 080 99 400 36 800 

300 A ð-fasa 202 500 3 750 

Fyrir heimtaugar með meiri flutningsgetu en taflan segir til um (hér kann 
að þurfa dreifistöð) skal greitt heimtaugargjald er nemi kr. 1110.00 á hvert kVA. 
Skal þá miða aflið við varastærðirnar 425, 500 og 630 A. Yfirlengdargjald reiknast 
þá í hlutfalli við aukna flutningsgetu eftir 300 A skv. töflunni. 

Lengd jarðlínuheimtaugar, 63—-200 A í 220 V kerfi og 63—125 A í 380 V kerfi 
reiknast frá varkassa stystu greiðfæru leið að lóðarmörkum. Þurfi að leggja jarð- 

línuheimtaug af ofangreindum stærðum út frá loftlínu, skal lengd heimtaugar reikn- 

uð jöfn lengd jarðstrengs frá varkassa að loftlínustólpa. Þveri jarðlínuheimtaugin 

akbraut, skal breidd akbrautar ekki reiknuð með. 

Lengd stærri jarðlínuheimtaugar, en að ofan greinir, reiknast frá varkassa að 

rofa í dreifistöð. Yfirlengd reiknast ekki af vegarlengd, sem er umfram 100 m frá 

varkassa. Yfirlengdin reiknast sem yfirlengd jarðlínu skv. töflu, þótt heimtaugin 

sé tekin frá loftlínu. 
Lengd loftlínuheimtaugar, 63—-100 A í 220 og 380 V kerfi, reiknast frá næsta 

stólpa í notendalínu við götu, stystu greiðfæru leið að varkassa. Þurfi að setja 

stólpa fyrir heimtaug nær húsi en 40 m svo að hún nái löglegri hæð skal greitt 

umframgjald kr. 10 800.00 fyrir stólpann. 

Séu tvær eða fleiri heimlaugar sameiginlegar að hluta er rafveitunni heimilt 

að jafna lengdargjöldum niður á umsækjendur heimtauga. 

Sé nauðsynlegt að setja upp dreifistöð vegna ákveðins notanda og hún að 

mestu leyti notuð í hans þágu, skal notandanum skylt að leggja til lóð undir 

stöðina, rafveitunni að kostnaðarlausu og skal hann í öllu hlíta skilmálum raf- 

veitunnar um stærð lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar. 

Sé um óskipulagt svæði að ræða eða aðstæður óvenjulegar, er heimilt að 

krefjast sérstaks aukagjalds af húseiganda eða gera honum að greiða fyrir heim- 

taugina skv. kostnaði, en gera honum viðvart um það fyrir fram. 

Óski húseigandi eftir að flutningsgeta heimtaugar verði aukin eða ef breyta 

þarf loftlínuheimtaug í jarðlinuheimtaug, vegna breytinga á stofnlínu í götu, skal 

húseigandi greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu 

hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, hvort tveggja miðað við gildandi gjaldskrá,
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þegar breytingin fer fram. Húseigandi skal kosta breytingar á stofntaug innanhúss, 

sem þessu kann að vera samfara og taka á sig annan kostnað er af þessu kann 

að stafa. 
Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum innan lögsagnarumdæmis Hafnar- 

fjarðar, Garðahrepps og Bessastaðahrepps. 

III. OPNUNARGJÖLD 

1. Hafi gjald skv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar fyrir 

veituna hafi komið, skal taka gjald fyrir enduropnun, kr. 660.00. 

9. Ef fundin eru við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafar- 

laust og verður hún eigi opnuð aftur fyrr en notandi hefur greitt kr. 660.00 

gjald á skrifstofu rafveitunnar. 

Sé opnað utan venjulegs vinnutíma, er þó heimili að krefjast opnunargjalds 

samkv. kostnaði. 

IV. ÝMIS ÁKVÆÐI 

1. Rafveitunefnd er heimilt að breyta hitatöxtum rafmagns til samræmingar við 

nágrannaveiturnar. 

9. Hækki innkaupsverð á raforku, er rafveitunefnd heimilt að hækka gjaldskrá 

þessa um allt að 48% af þeirri hækkun. 

3. Fyrir full 6% sem kaupgjald hjá Rafveitu Hafnarfjarðar hækkar eða lækkar, 

hvort heldur er sökum breytingar á grunnkaupi eða kaupgjaldsvísitölu eftir 

1. febrúar 1973, er rafveitunefnd heimilt að hækka eða lækka gjaldskrá þessa 

um 4%. 
Breyting og hækkun gjaldskrár skv. ofanriluðu, Í  J, er því aðeins gild að til 

komi sérstakt samþykki iðnaðarráðuneytisins. 

Söluskattur 15%, 1% viðlagasjóðsgjald, 1% í sjóð til að draga úr áhrifum 

verðhækkana á olíu til íbúðarhitunar, 2% til niðurgreiðslna á landbúnaðarafurðum 

og 13% verðjöfnunargjald, samtals 32%, eru talin með í upphæð gjalda þeirra, 

sem um ræðir í I. kafla gjaldskrár þessarar, nema á töxtum D.1, D.3 og D.>. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 

og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til að taka gildi sbr. heimild í auglýsingu nr. 

7 23. janúar 1975. 

Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 263 23. september 1974. 

Iðnaðarráðuneytið, 31. janúar 1975. 

F.h.r. 

Árni Þ. Árnason. Sr 
Jóhannes Guðfinnsson.
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GJALDSKRÁ 

fyrir Vatnsveitu Njarðvíkurhrepps. 

1. gr. 
Af hverri fasteign, sem aðstöðu hefð til að nota vatnsveitu hreppsins skal 

greiða árlegan vatnsskatt tl vatnsveitunnar. 

Álagningarstofn vafnsskatlsins skal vera heildarmat hverrar fasteignar, þ. e. 
mat mannvirkja og lóðar samkv. lögum um fasteignamat og fasteignaskráningu 

nr. 28, 29. apríl 1963. 

Upphæð vatnsskattsins skal vera 0.30% af framangreindu mati. 
Lásmarksupphæð vatnsskatts fyrir hverja skaltskylda fasteign skal aldrei vera 

lægri en kr. 1500.00. 
Nú er fasteign, sem greiða ber af vatnsskatt, eigi virt fasteignamatsvirðingu, og 

skal þá greiða vatnsskatt samkvæmt samþykktum uppdráttum. Þó skal aldrei 
reikna vatnsskatt af húsi það ár sem bygging þess hefst. 

2. gr. 
Sé vatn selt eftir mæli skal greiða kr. 4.00 fyrir hvern rúmmetra vatns. Af 

vatnsmælum greiðist stofngjald kr. 2500.00 og fastagjald kr. 1500.00 á ári. 

3. gr. 
Framantalin gjöld skv. 1. og 2. grein eru miðuð við bygsingavísitölu 1455 stig 

og breytast einu sinni á ári til samræmis við bvgsingavísitöluna eins og hún er 
í árslok hverju sinni. Hækkun eða lækkun má þó ekki vera meiri en 50%. 

4. gr. 
Giðld samkvæmt gjaldskrá þessari areiðast af hús- og íbúðareiganda, lóðar- 

eiganda ef um eignarlóð er að ræða, en af leigutaka ef um leigulóð er að ræða, 

og bera þessir aðilar ábyrgð á greiðslu sjaldsins. Gjaldið hefur lögtaksrétt og er 

trvggt með lögveðsrétti í lóð og mannvirkjum næstu 2 árin eftir gjalddaga þess 
með forgangsveði fyrir hvers konar samninssveði og aðfararveði. 

5. gr. 
Um gjalddaga og innheimtu vatnsskatts fer með sama hætti og um fasteigna- 

skatt, enda skulu gjöld þessi innheimt sameiginlega. 

Gialdskrá þessi. sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Njarðvíkurhrepps. 
staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 frá 20. júní 1923, til þess að 
öðlast gildi begar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. febrúar 1975. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Guðmundur Karl Jónsson.
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REGLUGERÐ 

fyrir Vatnsveitu Stykkishólms. 

1. gr. 
Vatnsveita Stykkishólms er eign Stykkishólmshrepps. Heimili hennar og varnar- 

þing er í Stykkishólmi. 

2. gr. 
Hreppsnefnd Stykkishólmshrepps fer með yfirstjórn vatnsveitunnar og ber 

ábyrgð á skuldbindingum hennar. Hreppsnefnd og sveitarstjóri annast daglegan 

rekstur og framkvæmdir vatnsveitunnar, en heimilt er að ráða sérstakan vatnsveitu 

stjóra eða umsjónarmann tl að sjá um eftirlit eða framkvæmdir við vatnsveituna, 

ef þess gerist þörf. 

3. gr. 
Beikningsár vatnsveitunnar er almanaksárið, en skrifstofa hreppsins annast allt 

reikningshald. Reikninsarnir skulu endurskoðaðir á sama hátt og reikningar sveitar- 

sjóðs og fylgja þeim ár hvert. 

4. gr. 
Stvkkishólmshreppur hefur einkarétt til reksturs vatnsveitu og sölu vatns á því 

svæði, sem vatnsveitan nær yfir og hún setur fullnægt, svo og til hafnarinnar í 

Stykkishólmi. 

5. gr. 

Hreppsnefnd lætur leggja vatnsæðar svo víða um kauptúnið, sem þörf krefur 

og fært þykir, svo húseigendur eisi aðgang að þeim við veg, götu eða opin svæði, 

sem hús þeirra liggja að. 

6. gr. 

Allar vatnsæðar frá dreifikerfi vatnsveitunnar, að húsi og í því, eru eign hús- 

eiganda og ber hann kostnað af lagningu þeirra og viðhaldi. Vatnsveitan getur 

ákveðið að heimæðar eða hluti þeirra skuli lagðar af starfsmönnum vatnsveil- 

unnar, en á kostnað húseigenda. 

7. gr. 

Hver sá, er óskar að fá valnsæð tengda húsi sínu, gera endurbætur eða brevt- 

ingar á eldri lögnum, skal sækja um bað til hreppsnefndar og gera grein fyrir 

áætlaðri vatnsþörf og til hvers vatnið skuli notað. Vatnsveitan sér um tengingu 

frá vatnsveituæð gegn sérstöku tengigjaldi. 

Allar lagnir skulu lagðar undir eftirliti starfsmanna vatnsveitunnar og ber 

húseiganda að fara í öllu eftir fyrirmælum þeirra að því er snertir efni og frágang. 

8. gr. 

Hverjum húseiganda og notanda er skylt að halda vatnsæðum sínum vel við 

og láta tafarlaust gera við þær ef leki kemur að þeim. Skal þess sérstaklega sætt 

að ekki frjósi í leiðslunum. Ef eldri vatnsæðar liggja svo grunnt í jörðu, að hætta 

sé á, að í þeim frjósi, ber húseiganda að láta bæta úr því á þann hátt, sem starfs- 

menn vatnsveitunnar telja fullnægjandi. 
Enginn má eyða vatni að óþörfu. 

Ekki má tengja dælur eða aflvélar í samband við vatnsveituna né tengja saman 

æðar valnsveitunnar og önnur veitukerfi, Í. d. sjóveitur, nema með sérstöku leyfi 

hreppsnefndar.
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9. gr. 

Starfsmönnum vatnsveitunnar er heimilt að fara um hús manna og lóðir, þar 

sem, vatnsæðar liggja, til þess að athusa þær og tæki þau, sem sett eru í samband 

við vatnsveituna. Ef þeim þykir umbúnaði í einhverju ábótavatn, skal húseiganda 

skylt að bæta úr því tafarlanst. Ella getur vatnsveitan látið vinna verkið á kostnað 

eiganda. 
10. gr. 

Hreppsnefnd er heimilt að loka vatnsæðum fyrir þeim, sem vanrækja að láta 
gera við bilanir á vatnsæðum eða tækium, sem við þær eru tengd, eyða vatni að 
óþörfu eða greiða ekki vatnsskatt á réttum sialddaga. Vatnsskatt ber að greiða að 

fullu, þótt lokað sé fyrir vatnið af þessum ástæðum. 

11. gr. 
Vatnsveitan hefur rétt til að takmarka vatnsnolkun, ef skortur er á vatni eða 

loka fyrir vatnið vegna hreinsunar eða framkvæmda við vatnsveituna. Ef eldsvoða 
ber að höndum hafa slökkvilið, lögregla os starfsmenn vatnsveitunnar heimild til 
að sera hverjar þær ráðstafanir, sem nauðsynlegar teljast, hvort sem er á vatns- 

æðum, vatnsveitunnar eða í einkaeign. Óheimilt er öðrum en slökkviliði, lögreglu 
og starfsmönnum að taka vatn úr brunahönum vatnsveitunnar nema með sérstöku 

leyfi. 

12. gr. 
Vatnsveitan ber ekki fjárhagslega ábvreð á tióni, sem leiða kann af reksturs- 

truflunum, er verða vegna vinnu við æðar vatnsveitunnar, takmörkun á vatns- 

notkun eða af öðrum ástæðum. 

13. gr. 
Til þess að standa straum af kostnaði við vatnsveituna skal árlega greiða 

vatnsskatt af öllum húsum. sem standa við vegi eða opin svæði og vatn er lagt í. 

Vatnsskattinn skal miða við fasteignamatsvirðinsu og ákveður hreppsnefndin 
vatnsskattinn. 

14. gr. 
Hrepnsnefndin getur ákveðið að setia upn vatnsmæla hjá þeim fyrirtækjum 

og einstaklingum, sem nota mikið vatn. t. d. frystihús, vinnslustöðvar, iðiuver o. fl. 
og selja vatn eftir mælingu. eða ákveða að allt vatn skuli selt eftir mælingu. Skal 
þá vatnsveitan sjá um uppsetningu mælanna og kosta eðlilegt viðhald þeirra, en 
skemmdir af mannavöldum eða frostum ber húseiganda að bæta. Ef mælingu verður 
eigi við komið má ákveða sérstakt gjald fyrir hverja framleiðslu- eða vinnslu- 

einingu. 

15. gr. 
Vatnsskaltur skal vera 75“ - sið og hálfur af búsundi — af fasteigna- 

matsverði húsa. Lásmarksgiald af hverju íbúðarhúsi eða hverri einstakri íbúð skal 
vera kr. 3000.00. Af öðrum húsum en íbúðarhúsum skal lágmarksgjald vera kr. 

6 000.00. Af bílaþvottaplönum greiðist aukaskattur kr. 10.000.00. 

16. gr. 
Ef vatn er selt eftir mæli skal greiða kr. 6.00 fyrir hvern mð. Auk þess skal 

leiga fyrir hvern mæli vera kr. 500.00 á ári. Gjalddagar samkvæmt þessari grein 
skulu vera fjórir: 31. mars, 30. júní, 30. sept., 31. des. 

17. gr. 
Fyrir vatn í skip í höfninni greiðist kr. 50.00 fyrir hvern möð og auk þess af- 

greiðslugjald kr. 250.00 að degi en kr. 500.00 að nóttu. Gjaldið greiðist við móttöku.
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18. gr. 
Fyrir önnur vatnsnot en þau, sem að framan eru talin, og ef mælingu verður 

eigi komið við, skal greiða gjald, sem hreppsnefnd ákveður. 

19. gr. 
Í stofngjald (tengigjald) skal greiða kr. 25.00 fyrir hvern rúmmetra húsa að 

2000 mö síðan kr. 500 fyrir rúmmetra. 

20. gr. 
Gjöld samkvæmt reglugerð þessari miðast við byggingarvísitölu 1455 stig og 

breytast með henni. Hækkun eða lækkun má þó ekki vera meiri en 50% án sam- 

þvkkis ráðuneytis. 
21. gr. 

Gialddasi vatnsskatts er 15. janúar og 15. júní ár hvert, nema annað sé sér- 

staklega tekið fram. 

22. gr. 
Öl sjöld samkvæmt reglugerð þessari má taka lögtaki og eru þau tryggð með 

lösveði í viðkomandi eign næstu tvö ár eftir gjalddaga og ganga þau fyrir hvers 

konar samnings- og aðfararveði. 

23. gr. 

Brot á reglugerð bessari varðar sektum allt að kr. 20 000.00 nema þyngri refs- 

ing liggi við að lögum. Sektin rennur í sveitarsjóð. 
Ef einhver veldur skemmdum á vatnsveitunni skal hann bæta þær eftir mati 

tvegsja óvilhallra manna. 
Mál út af brotum á reglugerð þessari skal fara með að hætti opinberra mála. 

mr næ 

  

Regluserð þessi. sem hrepnsnefnd Stvkkishólmshrepps hefur samið og sam- 
þvkkt, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að 

öðlast sildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 
Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá fyrir vatnsveitu Stykkishólms nr. 143/1970. 

Félaqgsmálaráðuneytið, 14. febrúar 1975. 

F. h. r. 

Hallgrímur Nalherg. Sr 

Guðmundur Karl Jónsson. 

Nr. 71. 17. febrúar 1975. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Akureyrar. 

I. RAFORKA 

Rafveita Akureyrar selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 

Kr. 36.66 hver kwst. til lýsingar. 
Kr. 10.40 hver kwst. til lýsingar auk fastasjalds, er nemi kr. 5 303.00 á ári fyrir 

95 m? gólfflöt, eða minna af sgólffleti af rúmi því, er lýsa skal, og kr. 157.00 

fyrir hvern ferm. umfram 25 m?. 
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Þennan gjaldskrárlið má nota í verslunum fyrir kæliskápa og 1-fasa nótora 

upp að 3 kw. og greiði notandi aukagjald fyrir hvert kw. sem svarar til gjalds 
fyrir 38 fermetra sólfflatar. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um tvo kwst.-mæla, annan til ljósa. hinn til suðu og hitunar. Kr. 36.66 hver 

kwst. Hl ósa og kr. 8.40 hver kwst. til suðu og hitunar. 

Kr. 694 hver kst. Hl heimilisnotkrnar. Auk bess greiðist fastasjald kr. 55.00 

á ári af hverjum fermetra gólfflatar íbúðar. Við útreikning á gólffleti skal 
telia öll herbergi og eldhús, enn fremur ganga, baðherbergi, geymslur og bíl- 

skúra. 
Sértaxti Sundlaugar Akureyrar. Kr. 6.93 hver kwst. og fastagjald ákveðið af 

stiórn Rafveitu Akureyrar. 

C. Vélanotkun. 

Kr. 17.70 hver kwst. til iðnaðar. 

Um mestastrarnmsmæli. ef nm meira en 50 kw. er að ræða og notkunartími er 
meiri en 1 000 klst. á ári. kr. 5 848.00 hvert kw. upp að 50 kw. og kr. 3.00 hver 

kwst. fyrir fyrstu 200 000 Iewst. ársnotkun. 

Um mestastraumsmæli. ef um meira en 50 kw. er að ræða os notkunartími er 
meiri en 1 000 klst. á ári. kr 5 191.00 hvert kw. sem er fram yfir 50 kw. og kr. 

2.82 hver kwst. sem er umfram 200 000 kwst. 

Kr. 10.38 hver kwst.. ef um meira en 30 kw. er að ræða og notkunartími er 
meiri en 1009 klst. á ári. 

Kr. 10.90 hver kwst.. fyrir búrekstur. 

Séártaxti Cefinnar kr. 188 hver kect. oo kr. 11 056.00 hvert kw. 

Sértaxti Iðunnar. gufuketill, kr. 149 hver kwst. 

D. Hitun. 

Kr. 220 hver kwst. tl upphitunar. ef straumur er rofinn í allt að brjár klst. 
á dag Á tímum mesta álags rafveitunnar. en bó ekki lengur en % klst. í senn. 

Kr. 997 hver kwst. Hl unnhitvnar um tvísialdsmæli. á Hmabilinu kl. 8 til 23. 

Kr. 1.73 hver kwst. Hl upphitunar um tvígjaldsmæli, á tímabilinu kl. 23 til 

kl. 8. 

Kr. 198 hver kwst. Hl unnhitunar (næturhitun). ef straumurinn er rofinn á 

Hmahilinn kl. 8 fl 23. 

Sértaxti Sundlansar Aknrevrar, kr. 1.30 hver kwst. á Hmabilinu 1. okt. til 30. 

apríl. 

Sértarti Sundlansar Akureyrar, kr. 1.18 hver kwst. á tímabilinu 1. maí til 

30. sept. 

FE. Hitun í iðnaði. 

Kr. 478 hver kwst. Hl iðnaðarhitunar, enda sé lágmarksnotkun 10 000 kwst. 

á ári. ! 

Kr. 815 hver kwat. nm tvísialdsmæli. á Hmabilinu kl. 8 til 23. 

Kr. 300 hver lswet om tvísialdsmæli. á Hmabilinu kl. 28 tl kl. 8. 

Kr. 358 hver Kkwst. Hl súsburrkunar. 

Sértaxti Málmhúðunarinnar, kr. 3.26 hver kwst. til iðnaðar.
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Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar. 

Að vélaafl, götulínur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
Að notandi kosti tengingu stjórntækis fyrir hitalögnina og greiði leigu fyrir 
það samkvæmt reglum, er gilda um leigu mæla. 
Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerðar samkvæmt fyrirmælum raf- 
veitunnar, ofnar fasttengdir og hitastillar notaðir. 

mm — 

Önnur notkun. 

- Rafveitustjórn getur, með sérstökum samningi, selt raforku þeim notendum, 
sem hafa eigin vélar til orkuvinnslu, með því skilyrði, að stöðva megi raf- 
orkusölu til þeirra hvenær sem þarf að dómi rafveitustjóra. 
Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitustjóri, í samráði við rafveitustjórn, 

selja raforku eftir sérstökum samningi í hvert sinn. 
Gjald fyrir götu- og hafnarlýsingu ákveður bæjarstjórn. 

IT. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir veitu 
hverri, og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða árs- 
leigu af mælitækinu samkvæmt eftirfarandi skrá: 

Uppað30 A. 30—50A.  50—100A. 100—500 A. Yfir 500 A. 
kr. kr. kr. kr. kr. 

1-fasa kwst.-mælar ............ 538.00 660.00 718.00 — — 
3-fasa kwst-mælar ............. 879.00 O1392.00  1794.00  298900 6574.00 

Tvígialds- og mestastr.-mælar .. — 1794.00 2989.00  4814.00  9638.00 
Skiptirofar/skiptiklukkur ...... —  2219.00 — — — 

Af öðrum tækjum en þeim, sem nefnd eru í skránni, skal leigan vera sem 

næst 15% af mælitækisverðinu. og semur rafveitustjóri nánari skrá um leiguna. 
Leigan skal innheimt um leið og gjald fyrir raforku. 

TTT. OPNUNARGJALD 

Hafi gjald fyrir raforku eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið, skal 
taka giald fyrir enduropnun veitunnar, kr. 550.00. Enn fremur skal sama gjald tekið 
ef farið er á staðinn til lokunar jafnvel þótt lokun sé ekki framkvæmd. 

IV. HEIMTAUGARGJÖLD 

Heimtaugargiald skal greitt fyrir hverja heimtaus er tengir húsveitu við veitu- 

kerfi Rafveitn Akureyrar, og skal það sreitt við umsókn, eða samtímis og 
greiðsla annarra hvesingarsialda fer fram. 

2. Heimtaugargiðld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Stofngjald Lengdargiald Umframgjald 
Málstraumur Tarðstr. Loftlína Jarðstr. Loftlína Loftlina 
Málraun kr. kr. kr./m kr./stólpi kr./stólpi 

25 A lefasa —...... - 6 000.00 rr Innif. O11000.00 
93 A 2-fasa —...... 8 800.00 —- - 15 400.00 

#3 A I-fasa —...... 14 000.00 8 800.00 Innif. — 15 400.00 
63 A ð-fasa —...... 48 400.00 10 .200.00 — — 17 000.00
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Stofngjald Lengdargjald Umframgjald 
Málstraumur Jarðstr. Loftlína Jarðstr. Loftlína Loftlina 
Málraun kr. kr. kr./m kr./stólpi kr./stólpi 

110 Á 3-fasa ...... 60 000.00 12 100.00 — —  21000.00 

200 A 3-fasa ...... 34 100 00 — 2 500.00 — — 

315 A 3-fasa C...... 103400.00 -— 3 400.00 — — 

390 KVA 3-fasa -..... 275 000.00 — Skv. kostn. — — 

500 KVA 3-fasa ...... 440 000.00 — Skv. kostn. — — 
800 KVA 3-fasa ...... 715 000.00 — Skv. kostn. — — 

3. Séu aðstæður óvenjulegar að því er snertir fjarlægð húsveitu frá veitukerfi, 

6. 

eða fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar, skal heimtaugargjald ákveðið 

samkvæmt samningi hverju sinni. 

Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekins notanda og hún að 

mestu leyti notuð í hans þágu, skal notandanum skylt að leggja lóð undir 

stöðina, rafveitunni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum 

rafveitunnar um stærð lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar. 

Þegar heimtaug er stækkuð eða henni breytt úr loftlínuheimtaug í jarðstrengs- 

heimtaug, samkvæmt beiðni notanda, skal greiða fullt heimtaugargjald fyrir 

hina nýju heimtaug, að frádregnu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, samkvæmt 

gildandi sialdskrá. þegar breyting fer fram. 

Lengd jarðstrengsheimtausar reiknast frá næsta útitengiskáp eða rofa Í spenni- 

stöð að stofnvarkassa eða stofntengikassa í hitaveitu. 

Lengdarsjald skal sreitt fyrir hvern metra umfram 5 m innan lóðarmarka í 

iarðstrenesheimtaug og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug. 

Vv. ÝMIS ÁKVÆÐI 

Söluskattur og verðjöfnunargjald, svo og önnur slík lögskyld gjöld eru inni- 

falin í gjaldskrá þessari. 

Gialdskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalösnm nr. 15 20. júní 1923 

og Orkulðgum nr. 58 29 apríl 1967 til að öðlast Þegar gildi. Jafnframt er úr gildi 

felld gjaldskrá sama efnis nr. 355 18. nóvember 1974. 

Iðnnðarráðnnentið. 17. febrúar 1975. 

F. h.r. 

Árni Þ. Árnason. 
  

Jóhannes Guðfinnsson. 

25. febrúar 1975. Nr. 72. 

SAMÞYKKT 

um hundahald í Tálknafiarðarhrepvpi. 

1. gr. 
Hundahald er bannað í Tálknafjarðarhreppi. 

2. gr. 

Sveitarstjórn er heimilt að veita einstaklingum búsettum í hreppnum, undan- 

þágu til hundahalds með eftirfarandi skilyrðum:
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a) Hundurinn skal skráður á skrifstofu hreppsins, og þar fær eigandi hundsins 
afhenta merkta plötu, sem jafnan skal vera í ól um háls hundsins. 

b) Árlega skal sveitarsjóði greitt leyfisgjald fyrir þá hunda. sem undanþága er 
veitt fyrir. Gjaldið, sem sveitarstjórn ákveður fyrir eitt ár í senn, skal renna 
til þess að standa straum af kostnaði við eftirlit með hundum í hreppnum og 
skal upphæð þess við það miðuð. 

c) Skylt er hundeiganda að hafa hund sinn ábyrgðartryggðan hjá viðurkenndu 
vátrvggingarfélagi. Við greiðslu árlegs leyfisgjalds skal leggja fram kvittun 
frá trvggingarfélasinu, sem sýni að tryggingin sé í fullu gildi. 

d) Eigi er leyfilegt að fara með hunda inn í sjúkra- og skólahús, matvöruverslanir 
eða staði, þar sem matvæli eru um hönd höfð. 

e) Leyfi fyrir einstökum hundum er jafnan háð því, að þeir raski ekki ró íbúa 
hreppsins og séu hvorki þeim né öðrum, sem um hreppinn fara, til óþæginda. 

f) Hundeiganda ber að hlíta að öðru leyti lögum og reglum er hundahald varða 
(þ.á m. reglum um árlega hreinsun hunda og greiðslu hundaskatts) svo og 

fyrirmælum, sem heilbrigðisnefnd setur. 
Við brot á skilyrðum fyrir undanþágu til hundahalds skal fjarlægja viðkomandi 

hund. Skal hundinum komið fyrir sé um að ræða minni brot í fyrsta skipti. Eigandi 

hundsins yrði þá að leysa hann þaðan út gegn greiðslu alls kostnaðar vegna brots- 
ins. Sé um að ræða alvarlegt brot eða ítrekuð brot, afturkallast viðkomandi undan- 

pága til hundahalds. 
Sveitarstjórn er heimilt, hvenær sem er, að afturkalla leyfi fyrir einstökum 

hundum, eða ö!l leyfi, telji hún þess þörf. 

3. Er. 
Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Tálknafjarðarhrepps, 

staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 12/1969 um hollustuhætti og heilbrigðis- 
eftirlit, til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 25. febrúar 1975. 

F. h.r. 

Páll Sigurðsson.   
Þórunn Klemenzdóttir. 

Nr. 73. 94. febrúar 1975. 
a REGLUGERÐ 
um breytingu á reglugerð nr. 41 24. mars 1956 um hanndrætti Dvalar- 

heimilis aldraðra sjómanna, sbr. reglugerð nr. 36 10. febrúar 1972. 

ál
 

1. gr. 
6. gr. orðist svo: 

Vinningar eru samanlagt 4800 að tölu í öllum 12 flokkum og eru samanlagt 

að verðmæti a. m. k. kr. 163 800 000.00 miðað við smásöluverð. Stjórn D.A.S. ákveður 
fjölda vinninga og verðmæti þeirra í hverjum flokki. Verðmæti vinninga að meðal- 
tali í hverjum flokki skal vera svipað. 

2. gr. 
7. gr. orðist svo: 

Verð ársmiða er kr. 4 200.00, en verð endurnýjunarmiða í hverjum flokki er 

kr. 350.00. Ef menn vilja kaupa hlutamiða eftir að drættir eru byrjaðir á árinu,
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skal greiða fyrir hann, auk verðs hans í flokki þeim, sem næst á að draga í, saman- 

lagt verð hlutarins í öllum þeim flokkum, sem dregið hefur verið í á árinu. 

ð. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 16 13. april 1973 

um happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna, öðlast gildi 10. apríl 1975. 
Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 54 13. febrúar 1974. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 24. febrúar 1975. 

Ólafur Jóhannesson. 

REIKNINGUR 

Lífeyrissjóðs bænda. 

Ólafur W. Stefánsson. 

Rekstrarreikningur frá 1. jan. til 31. des. 1974. 

  

  

kr 

Nr. 74. 

„ 106 151 614 

70 767 743 
7970 

31 766 
59 608 

21 602 679 

67 838 682 
  

  

  

Tekjur: 

Framlag neylenda skv. áætlun 22.00.0000... kr. 107 835 000 
Tilfærsla vegna 1973 .....00000000 00 = 1506 899 
Tilfærsla vegna 1971 og 1972 .............. — 176 487 

Iðgjöld framleiðenda skv. áætlun .............. kr. 71 890 000 
Tilfærsla vegna 1973 ....22..000000 0. — 1004 599 
Tilfærsla vegna 1971 og 1972 ........0..... —- 117 658 

Iðgjöld launþega v/1973 ........0002000. 0000 
Iðgjöld launþega v/1974 ...........000 0000 s er 
Mótframlög atvinnurekenda ..........200000 0000 0 nr 
Vaxtatekjur ..........220 0000 

Framlög vegna eftirlauna: 
Ríkissjóður Íslands ..........0...0.000000.0 0. kr. 42399176 
Stofnlánadeild landbúnaðarins .............. — 25 4939506 

Gjöld 

Eftirlaun skv. Í. kafla ......0..0.0.000. 00... kr.  1156747 
Eftirlaun skv. H. kafla .......0200.00 0000... — 67 838 682 
Laun og önnur rekstrargjöld .................. — 3469500 

Endurgreidd iðgjöld framleiðenda .............. kr. 8 909 
Réttindafl. o. fl. v/iðgj. do. ........0.0.000.0.... — 92 377 
Réttindaflutn. framl. atvinnurek. .............. -- 126 284 

Tekjuafgangur 

kr. 

- 266 460 062 

72 464 929 

227 570 
193 767 563 
  

Kr - 266 460 062
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Efnahagsreikningur 31. desember 1974. 

  

Eignir 

Búnaðarbanki Íslands, innstæður ............000.000. 000... kr. 51411394 

Óinnheimt iðgjöld skv. áætlun stjórnar ........2..000. 000... —  50558 199 
Skuldabréf #............2000000ss rr — 300 304 836 
Stofnlánadeild landbúnaðarins ...........0.00.0. 00 vs sn — 5 647 

Kr. 402 280 076 
Skuldir 

Ríkissjóður Íslands ............0.000... nn. es sn kr. 198 270 
Óskipt iðgjöld ..............0.00. 0... — 65 850 
Umboðsmenn framleiðenda ..........2.02.0. 0. vn. sn —- 81 056 

Höfuðstóll 1. jan. 1974 ..........000.0 000. kr. 208 167 337 
Höfuðstóll, tekjuafgangur 1974 ...........0...... — 198 767 563 

— 401 934 900   

  

Kr. 402 280 076 

Reykjavík, 18. febrúar 1975. 

Pétur Sigurðsson. 

Við undirritaðir, sem erum skipaðir endurskoðendur skv. 4. gr. laga um Lif- 
eyrissjóð bænda, höfðum endurskoðað framanskráðan rekstrarreikning 1. jan.—3l. 

des. 1974 og efnahagsreikning 31. desember 1974, sem samdir eru eftir bókhaldi 

sjóðsins. 
Skuldabréfin bera eftir á greidda vexti sem verða bókfærðir á greiðsluári. 
Tilgreind skuldabréf og bankainnstæður eru fyrir hendi. 

Reykjavík, 18. febrúar 1976. 

Vigfús Gunnarsson. Örn Marinósson. 

Nr. 79. 20. febrúar 1975. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Móðurmálssjóð Kvennaskólans í 
Reykjavík, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 20. 
febrúar 1975: 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

Móðurmálssjóðs Kvennaskólans í Reykjavík. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir „Móðurmálssjóður Kvennaskólans í Reykjavík“. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður af 5, 10 og 20 ára nemenddum Kvennaskólans í Reykja- 

vík á 100 ára afmælisdegi skólans 1. október 1974. Stofnfé sjóðsins er kr. 117 500.00 
(eitthundraðogsautjánþúsundogfimmhundruð).
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3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að efla rækt nemenda við móðurmál sitt. Veita má verð- 

laun á lokaprófi og landsprófi miðskóla, ef ástæða þykir til en fresta má veitingu 
ef svo ber undir. 

4. gr. 
Tekjur sjóðsins eru vextir, gjafir og önnur skyld fjárframlög. Heimilt er að 

verja allt að % árstekna sjóðsins til verðlauna. Aldrei má skerða höfuðstól. 

ð. gr. 
Sjóðurinn er í vörslu skólastjóra Kvennaskólans í Reykjavík og ákveður 

hann ásamt móðurmálskennurum skólans úthlutun úr sjóðnum. 

6. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

4. mars 1975. Nr. 76. 

SAMÞYKKT 
z 

um hundahald í Hellukauptúni. 

1. gr. 
Hundahald í Hellukauptúni sæti þeim takmörkunum, sem kveðið er á um Í 

2. gr. þessarar samþykktar. 

2. gr. 
Sveitarstjórn er heimilt að veita einstaklingum búsettum í kauptúninu, leyfi 

til hundahalds með eftirfarandi skilyrðum: 

a. Hundurinn skal skráður á skrifstofu hreppsins, og þar fær eigandi hundsins 
afhenta merkta plötu, sem jafnan skal vera í ól um háls hundsins. 

b. Arlega skal sveitarsjóði greitt leyfisgjald fyrir þá hunda, sem leyfi er veitt 
fyrir. Gjaldið, sem sveitarstjórn ákveður fyrir eitt ár í senn, skal renna til að 
standa straum af kostnaði við eftirlit með hundum í kauptúninu og skal upphæð 
þess við það miðuð. 

c. Skylt er hundeiganda að hafa hund sinn ábyrgðartryggðan hjá viðurkenndu 
tryggingarfélagi. Við árlega greiðslu leyfisgjalds skal leggja fram kvittun frá 
tryggingarfélaginu, sem sýni að tryggingin sé í fullu gildi. 

d. Hundurinn skal aldrei ganga laus á almannafæri, heldur vera í iaumi, Í fylgd 
aðila, sem fullt vald hefur yfir honum. Eigi er leyfilegt að fara með hunda inn 
í matvöruverslanir eða aðra staði, þar sem matvæli eru um hönd höfð. 

e. Leyfi fyrir einstökum hundum eru jafnan háð því, að þeir raski eigi ró íbúa 
kauptúnsins og séu hvorki þeim né öðrum, sem um kauptúnið fara, til óþæginda. 

f. Hundeiganda ber að hlíta að öðru leyti lögum og reglum, er hundahald varða 
(þ. á. m. reglum um árlega hreinsun hunda og greiðslu hundaskatts), svo og 
fyrirmælum, er heilbrigðisnefnd setur. 
Við brot á skilyrðum fyrir leyfi til hundahalds skal fjarlægja viðkomandi hund. 

Skal hundinum komið fyrir, sé um minni háttar brot að ræða í fyrsta skipti. Eigandi 
hundsins yrði þá að leysa hann þaðan út gegn greiðslu alls kostnaðar vegna brotsins. 
Sé um að ræða alvarlegt brot eða ítrekuð brot, afturkallast viðkomandi leyfi til 
hundahalds. Sveitarstjórn er heimilt hvenær sem er að afturkalla leyfi fyrir ein- 
stökum hundum eða öll leyfi, telji hún þess þörf.
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ð. gr. 
Samþykkt þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Rangárvallahrepps, 

staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 12/1969 um hollustuhætti og heiibrigðis- 
eftirlit, til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 4. mars 1975. 

F. hr. 

Jón Ingimarsson. nn 

Þórunn Klemenzdóttir. 

Nr. 77. 7. mars 1975. 

REGLUGERÐ 

um ársreikninga vátryggingarfélaga. 

1. gr. 
Vátryggingarfélag skal semja ársreikning fyrir hvert reikningsár. Ársreikningur 

skal hafa að geyma efnahagsreikning, rekstrarreikning og ársskýrslu. 
Ársreikningur skal undirritaður af stjórn félags og framkvæmdastjóra. Hafi 

stjórnarmaður eða framkvæmdastjóri mótbárur fram að færa gegn ársreikningi, 
skal hann undirritaður með fyrirvara og koma skal fram hvers eðlis fyrirvarinn er. 

Ársreikningur skal lagður fyrir endurskoðendur eigi síðar en mánuði fyrir 
aðalfund. 

2. gr. 
Reikningsár vátryggingarfélags sé 12 mánuðir. Við stofnun félags eða breytingu 

á reikningsári, má tímabilið vera skemmra eða lengra, þó ekki lengra en 18 mánuðir. 

ð. gr. 
Ársreikningur skal gerður samkvæmt lögum og góðri reikningsskilavenju, bæði 

að því er varðar mat á hinum ýmsu liðum, uppsetningu, sundurliðun og heiti liða. 
Ársreikningi fylgi upplýsingar um veðsetningar og ábyrgðarskuldbindingar. 

Einnig skulu fylgja honum skýringar á einstökum liðum í samræmi við ákvæði 
reglugerðar þessarar, sbr. 15. gr. 

4. gr. 
Efnahagsreikningur vátryggingarfélags sýni eignir, skuldir og eigið fé félagsins 

í lok reikningsárs. 

Á fylgiskjali 2 með reglugerð þessari er að finna form efnahagsreiknings, og 
skulu þeir liðir, sem þar koma fram vera sérgreindir og í þeirri röð, er þar greinir. 

Frekari greining skal gerð, þar sem nauðsynlegt er, til að skýr mynd fáist af 
efnahag félagsins. 

Víkja má frá heitum einstakra liða, ef það leiðir óhjákvæmilega af rekstri og 
starfsemi viðkomandi félags og að því leyti, sem það samrýmist góðri reiknings- 
skilavenju. 

5. gr. 
Flokkun eigna milli veltufjármuna og fastafjármuna skal almennt við það 

miðuð, að meðal veltufjármuna séu eignir, sem ætlunin er, eða mögulegt er, að 

breyta í handbært fé eða aðrar eignir innan eins árs, en meðal fastafjármuna séu 
eignir, sem ætlaðar eru til lengri notkunar eða eru bundnar til lengri tíma en eins árs.
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Flokkun skulda milli skammtímaskulda og langtímaskulda skal byggð á sömu 
grundvallarreglu og áðurnefnd flokkun milli veltufjármuna og fastafjármuna, 
þannig að skuldir, sem falla í gjalddaga innan árs, eða þar um bil, falli undir skamm- 
tímaskuldir, en skuldir eða lán tl lengri tíma teljast til langtímaskulda. 

6. gr. 
Eignir, sem ekki eru ætlaðar til varanlegrar eignar eða notkunar fyrir félagið, 

þ. e. veitufjármuni, má ekki eignfæra á hærra verði en kostnaðarverði eða raunvirði, 
ef það er lægra. Veltufjármuni má þó færa á hærra verði en kostnaðarverði í þeim 
sérslöku tilvikum, sem það getur samrýmsl góðri reikningsskilavenju. 

Útistandandi iðgjöld og aðrar útistandandi skuldir má aldrei ielja á hærra 
verði en ætla má að fyrir þær fáist. 

Þegar útistandandi iðgjöld eru eignfærð, sem eldri eru en eins árs, skal mynda 
mólreikning, afskriftareikning iðgjalda, fyrir heildarfjárhæð þeirra. Þá fjárhæð 
skal gjaldfæra á rekstrarreikning og færa til lækkunar útistandandi iðgjöldum í 
efnahagsreikningi. Víkja má frá ákvæðum þessarar málsgreinar í þeim tilvikum, 
sem um forgangskröfur er að ræða eða öruggar tryggingar hafa verið lagðar fram 
fyrir útistandandi iðgjöldum. 

sinnis skal mynda mótreikning fyrir aðrar útistandandi skuldir, sem rétt þykir 
að afskrifa vegna óvissu um raunvirði þeirra. 

7. gr. 
Eignir, sem ætlaðar eru til varanlegrar eignar eða notkunar fyrir félagið, þ. e. 

fastafjármuni, má ekki færa á hærra verði en kostnaðarverði. Til kostnaðarverðs 

telst kostnaður við endurbætur, sem færður hefur verið sérstaklega á reiknings- 
árinu eða eignfærður hefur verið á fyrri reikningsárum. Fastafjármuni má annars 
ekki, að undanteknum ákvæðum 4., 5. og 8. mgr. þessarar greinar, færa á hærra 
verði en bókfært verð þeirra er í efnahagsreikningi síðasta reikningsárs. 

Faslafjármunir, sem rýrna að verðgildi vegna aldurs, slits eða af hliðstæðum 
ástæðum, skulu árlega fyrndir a. m. k. um þá fjárhæð, er nemur verðrýrnuninni, 
nema viðkomandi eign hafi þegar verið fyrnd nægilega. Fyrna skal, þótt tap sé 
eða verði á rekstrarreikningi. 

Ef raunvirði fastafjármuna er lægra en bókfært verð þeirra samkvæmt ákvæðum 
Í. og 2. mgr. og ástæður þess verða ekki taldar skammvinnar, ber að lækka verð 
viðkomandi eignar að því marki, sem telja verður nauðsynlegt samkvæmt góðri 
reikningsskilavenju. 

Et raunvirði fastafjármuna er verulega hærra en bókfært verð þeirra í efna- 
hagsreikningi síðasta reikningsárs, má hækka bókfært verð þeirra, þrátt fyrir 
ákvæði 1. og 2. mgr. enda sé hækkunin talin varanleg. 

Þá fjárhæð, sem hækkun fastafjármuna nemur, má aðeins nota sem hér segir: 

Til nauðsynlegrar niðurfærslu á öðrum fastafjármunum. 
Til að mæta tapi. 
Til hækkunar á hlutafé eða stofnfé. 

Til að leggja í endurmatssjóð, sem aðeins má nota í þeim tilgangi, sem um 
getur í liðum 1—3. 

se
 

Sð 

Þá lækkun fastafjármuna, sem ekki verður jöfnuð samkvæmt liðum 1 eða 4 

að framan, má jafna með sérstakri fyrningu. 
Langlímakröfu má færa á áætluðu raunvirði, enda þótt hún hafi verið færð 

með lægra verði í síðasta efnahagsreikningi sem vafasöm eða verðlaus. 
Viðskiptavild (good-will) má ekki færa til eignar í efnahagsreikningi vá- 

lryggingarfélags. 

B14
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Kostnað við stofnun félags, svo sem kostnað við skráningu félagsins, útgáfu 
hlutabréfa o. þ. h., má ekki eignfæra. 

Verðbréf, sem opinber gengisskráning er til um, má ekki færa á hærra verði 
en á síðasla skráðu kaupverði í lok reikningsársins. 

8. gr. 
Skuldamegin í efnahagsreikningi vátryggingarfélags skal færa iryggingasjóð, 

er greinist í iðgjaldasjóð og bótasjóð. Hjá lífiryggingarfélagi nefnist sjóðurinn 
iryg ggingarsjóður, sbr. 27. gr, laga nr. 26/1973 

lögjaldasjóður vátryggingarfélaga, annarra en líftryggingafélaga, svarar til 
þess hluta áhættuiðgjaldsins og öryggisálags, sem tilheyrir næsta ári (árum), áætl- 
unum vegna endurgreiðslna, kostnz iðarálags vegna ógreidds kostnaðar og annarrá 
greiðslna en ljóna, sem ógreiddar kunna að vera vegna viðkomandi vátryggingar. 
oIðgjaldasjóður líftrygsingarfélaga nær til heildarver ömætis lr a gildandi liftrygg- 

inga reiknað samkvæmt samþykktum reikningsgrundvelli, sbr. 2. tl. 23. gr. laga nr. 
26 1973. 

Bótasjóður vátryggingarfélaga, annarra en líiftryggingarfélaga, svarar til heild- 
arverðmætis ábyrgða félaganna vegna vátry Yggingarkr: ifa af völdum tjónaatburða, 
sem orðið hafa og óuppgerðar eru í lok reikning: sársins. Sé bótasjóður sem réttast 
mat á þessu heildarverðmæti, og sé þess gætt að taka tillit til áfallinna ótilkynntra 
ljóna. Áætla skal tjón með hliðsjón af verðlagsþróun og taka tillit til vaxta og kosta- 
aðar, sem ætla má, að falli á þau. 

Bótasjóður líftryggingarfélaga nær til heildarverðmætis gjaldfallinna en 
ógreiddra lryggingafjárhæða og ágóðafjárhæða. 

signmegin Í efnahagsreikningi skal færa hlut endurtryggjenda í trygginga- 
sjóði og skal honum skipt í hluta þeirra í iðgjaldasjóði og bótasjóði. 

9. gr. 
Vátryggingartélag skal ár hvert leggja minnst 10% en mest 20% af hreinum 

hagnaði ársins í áhættusjóð. Verði áhættusjóður hærri en nemur 25% af iðgjalda- 

tekjum einhvers árs, mega framlög lækka eða falla niður það ár. 
Áhættusjóði Má einungis verja til að mæta lapi vegna óvenjulegra tjónagreiðslna 

eitthvert ár. Áhættusjóð má þó einungis skerða að fengnu leyfi tryggingamálaráð- 
herra eftir meðmælum tryeg ggingaeftirlits, sbr. 19. gr. laga nr. 26/1973. 

Ahættusjóð ber að færa sem sérstakan lið skuldamegin í efnahagsreikningi, 

I0. gr. 
Rekstrarreikningur válrvggingarfélags skal gerður þannig, að hann gefi skýra 

mynd af þvi, hvernig hagnaður eða tap reikningsársins hefur myndast. 
Í rekstrarreikningi skulu heildartekjur af öllum rekstri félagsins á reiknings- 

árinu koma fram. 
Á fylgiskjali Í með reglugerð þessari er að finna form rekstrarreiknings, og 

skulu þeir liðir, sem þar koma fram vera sérgreindir og í þeirri röð, sem þar greinir. 
Frekari greining skal gerð, þar sem nauðsynlegt er, til að skýr mynd fáist af rekstri 
félagsins. Víkja má frá heitum einstakra liða, ef það leiðir óhjákvæmilega af rekstri 
félagsins. 

ll. gr. 
lögjöld ársins, sem færast í rekstrarreikning, eru iðgjöld bókfærð á reiknings- 

árinu að frádregnum endurgreiðslum og niðurfellingum og að viðbættum iðgjalda- 

sjóði frá fyrra ári, en að frádregnum Íðgjaldasjóði til næsta árs, sbr. 8. gr. 
Hluti endurtryggjenda í iðgjöldum (endurtryggingariðgjöld) er skilgreindur 

á hliðstæðan hátt.
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Iðgjöld skulu að jafnaði bókfærð um leið og válryggingarsamningur tekur 
gildi og félagið ber áhættu vegna hans. 

Færa skal heildarfjárhæð iðgjalda þ. e. án frádráttar á umboðslaunum og öðrum 
hliðstæðum koslnaði og gildir það bæði um frum- og endurtryggingariðgjöld til 
félagsins og cndurtrygging jariðgjöld Hl endurlryggjenda. 

Tjón ársins, sem færast í rekslrarreikning. eru ljón bókfærð á reikningsárinu, 
að viðbættum Þbótasjóði il næsta árs og að frádregnum bótasjóði frá fyrra ári, sbr. 8. gr. 

Hluti endurtryggjenda í tjónum er skilgreindur á hliðstæðan hátt. 

12. gr. 
Fengin umboðslaun og ágóðahluli eru tekjur, sem félagið hefur fengið fra 

öðrum vátryggingarfélögum eða umboðsmönnum þeirra vegna vátrvggingarsamninga. 
Greidd umboðslaun og ágóðahluti eru annars vegar gjöld vegna hliðstæðra 

viðskipta og nefnd eru í 1. mgr. og hins vegar umboðslaun til umboðs- og sölu- 
manna félagsins. 

Ekki skal færa til tekna á reikningsárinu umboðslaun, sem greidd eru af þeim 
hluta iðgjalda, sem yfirfærð eru til næsta árs, nema sérstök rök mæli með því. 

13. gr. 
rekstrarreikningi skal heildarfjárhæð vaxtatekna og vaxtagjalda koma fram. 

Sama gildir um gengishagnað og gengistap vegna breytinga á skráningu erlends 
gjaldeyris. 

14. sr. 
Rekstrarreikningi válryggingartólags skal fylgja yfirlit um iðgjöld, tjón, um- 

boðslaun og kostnað sundurliðað á vátryggins gargreinar. 
Gengishagnað og gengistap, vaxtatekjur og vaxtagjöld skal sundurliða á vá- 

Uryggingargreinar eftir því sem unnt er. 

Á fvlgiskjali 3 með reglugerð þessari er að finna form slíkrar sundurliðunar 

og skulu þeir liðir, sem þar koma fram vera sérgreindir og í þeirri röð, sem þar 
greinir. Avallt skal greina heildarfjárhæðir vegna frumlrygginga annars vegar og 9ð 

endurlrygginga hins vegar, svo og sundurliðun á einstakar válrvggingagreinar, sem 
félagið hefur leyfi ll að reka. Frekari greining skal gerð, ef nauðsynlegt er til að 
skýr mynd fáist af starfsemi félagsins. 

Rekstrarreikningi endurlryggingarfélags skal fylgja hlðstætt yfirlit og um 
er rætt í 1. og 2. mgr. með sundurliðun á vátrvggingargreinar, eftir því sem við 
setur átt. 

15. gr. 
Í skýringum með ársreikningi skal gefa upplýsingar um eftirfarandi atriði með 

vísun til viðeigandi liða í ársreikningi, komi þau ekki greinilega fram í ársreikn- 
ingnum sjálfum. 

1. Eignahluta í öðrum félögum og annað áhættufé skal sundurliða. Þar skal greina 
nafn hvers félags, nafnverð eignahlula og bókfært verð í efnahagsreikningi. 

2. Sundurliða skal nafnverð og bókfært verð verðbréfa í innlend og erlend verð- 
bréf. 

3. Gera skal grein fyrir ávöxtun líftryggingarsjóðs og þeim verðmætum, sem eru 
eign hans með sundurliðun í samræmi við 28. gr. laga nr. 26/1973. 

4. Varanlega rekstrarfjármuni skal sundurliða. Þar komi fram kostnaðarverð í 
ársbyrjun samkvæmt efnahagsreikningi fyrra árs ásamt eldri endurmatshækk- 
unum. Þá skal greina heildarverð hækkunar og lækkunar þessara eigna á reikn- 
ingsárinu ásamt afskriftum og niðurfærslum á reikningsárinu og samtölu þeirra 
til loka reikningsársins. Gera skal grein fyrir endurmatshækkunum fastafjár- 
muna, fjárhæð þeirra og ráðstöfun. Niðurstöður þessara skýringa skulu vera
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samanburðarhæfar við einstaka eignaliði í efnahagsreikningi og við afskriftir 
í rekstrarreikningi. 

9. Greina skal gildandi fasteignamatsverð fasteigna og brunabótamatsverð þeirra. 
6. Hafi félagið lánað verðmæti til sljórnarmanna eða starfsmanna þess, skal upp- 

lyst um heildarfjárhæð slíkra lána. Sama gildir um skuldir eða lán til hluthafa 
eða annarra eignaraðila félagsins, nema um eðlilegar skuldir sé að ræða, sem til 
er stofnað vegna vátryggingarviðskipla. 

í. Greina skal frá því, ef gerðar hafa verið breytingar á mali veltufjármuna eða 
afskriftum fastafjármuna eða gerðar aðrar breytingar frá ársreikningi síðasta 

árs, sem hafa veruleg áhrif á afkomu ársins eða hafa að öðru leyti verulega 
þýðingu. 

8. Greina skal frá heildarfjárhæð eigna og skulda í erlendum gjaldeyri eða þeim 
líðum efnahagsreiknings, sem háðir eru gengisáhættu. 

9. Gera skal grein fyrir afskriftarreikningi iðgjalda og annarra útislandandi skulda 
og árlegum breytingum þeirra sbr. 4. gr. 

10. Þar sem aðstæður leyfa, skal sundurliða gengishagnað og gengistap eftir upp- 
runa, eins og hér greinir: 
1) Almennir viðskipta- og geymslufjárreikningar. 
2) Tryggingasjóður. 
3) Bankainnstæður og verðbréf. 

11. Gera skal grein fyrir skattalegri stöðu félagsins, sýna þá gjaldstofna, sem skattar 
reikningsársins eru reiknaðir af, og heildarfjárhæð þeirra. 

12. Breytingar þær, sem orðið hafa á hinum ýmsu liðum eigin fjár frá efnahags- 
reikningi síðasta árs, skal sundurliða. 

16. gr. 
Í ársskýrslu skal gefa upplýsingar um atriði, sem eru mikilvæg við mat á fjár- 

hagslegri stöðu félagsins og afkomu þess á reikningsárinu, og ekki koma fram Í 
efnahags- og rekstrarreikningi eða skýringum með þeim. Þetta á einnig við um 
mikilvæg atriði, sem fram hafa komið eftir lok reikningsársins. 

Ársskýrsla skal veita upplýsingar um fjölda starfsmanna að meðaltali á reikn- 
ingsárinu. 

Stjórn válryggingarfélags skal í ársskýrslu gera tillögu um ráðstöfun á hagnaði 
félagsins eða jöfnun taps. 

17. gr. 
Vátryggingarfélög, sem leyfi hafa til vátryggingarstarfsemi hér á landi, skulu 

senda tryggingaeftirliti ársreikninga sína innan mánaðar frá því, að þeir voru sam- 
þykktir á félagsfundi, þó eigi síðar en 6 mánuðum eftir lok reikningsárs. 

Ársreikningum skulu fylgja gögn í samræmi við 2., 3. og 4. mgr. 39. gr. laga 
nr. 26/1973, að því leyti, sem upplýsingarnar er ekki að finna í ársreikningnum 
sjálfum. 

18. gr. 
Ársreikningar vátryggingarfélaga skulu staðfestir af tryggingaeftirliti og skal 

það birta þá í Lögbirtingablaði. 
Birta skal efnahagsreikning og rekstrarreikning svo og þær skýringar félagsins 

skv. 15. gr. reglugerðar þessarar, sem iryggingaeftirlitið telur mikilvægar. 

19. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða fésektum eða varðhaldi.
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20. gr. 

Nr. 71. 

Reglugerð þessi er elt samkvæmt heimild í 56. grein laga nr. 26/1973, sbr. 17. 
gr. sömu laga. 

Reglugerðin taki gildi nú þegar og skulu ákvæði hennar gilda fyrir uppgjör 
frá og með reikningsárinu 1974. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 7. 

Fylgiskjal 1 

IÐGJÖLD 
Íðgjöld ársins 
Endurtrygeingariðgjöld 

TJÓN 

Tjón ársins 

7 

Matthías Bjarnason. 

Hluti endurtrvggjenda í tjónum ... 

UMBOÐSLAUN 

Fengin umboðslaun og ágóðahluti . 
Greidd umboðslaun og ásóðahluti . 

Iðsjöld — tjón 

REKSTRARREIKNINGUR FYRIR ÁRIÐ 19... 

Eigin tjón 

Tðgjöld -- tjón 

=- umboðslaun 

FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD 

Vaxtatekjur 
Arður 

Annað 

Vaxtagjöld 
Rekstrarkostnaður fasteigna (án afskrifta). ........ — 

mars 1975. 

Reiknings- 

árið 

Páll Sigurðsson. 

Liðið 

ár 
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SKRIFSTOFU- OG STJÓRNUNARKOSTNAÐUR 

Laun og launatengd sjöld 
Annar kostnaður 

GENGISMUNUR 

Gengishagnaður  .........000.. 
Gengistap ............. 

AFSKRIFTIR 

HAGNAÐUR/TAP AF REGLULEGRI STARFSEMI 

ÓREGLULEGAR TEKJUR OG GJÖLD 

Hagnaður af sölu fastafjármuna 
Annað (sundurliðist) 

HAGNAÐUR/TAP ÁN SKATTA sr 

TEKJU- OG EIGNASKATTUR, REIKNAÐIR 

HAGNAÐUR TIL RÁÐSTÖFUNAR/TAP 

TIL RÁÐSTÖFUNAR 

Óráðstafað frá fyrra Ári 20.20.0000... 
Hagnaður/Tap ársins 

RÁÐSTÖFUN 

Lagt í áhættusjóð ...........20.. 00 
Lagt í skattalegan varasjóð .........0.00 000. 

Óráðstafað til næsta árs ..........0.. 00 

sr 

7. mars 1975. 

Reiknings- Liðið 

árið ár 
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Fylgiskjal 2 

EFNAHAGSREIKNINGUR 

Eignir: 
VELTUFJARMUNIR Reiknings- Liðið 

Sjóður og bankainnstæður: árið ár 

Sjóður 0... - —- 

Bankainnstæður innanlands #........00..... 00. — — 

Bankainnstæður erlendis  ...........0.0.0.. 00... — —- 

Skammtímakröfur 

Innlend vátr.félög, þ. m. t. geymslufé ........... —- — 
Innlendir umboðsmenn .........00.200. 00... — — 

Aðrir innlendir skuldunautar „................... - — 

Erlendir skuldunautar, þ. m. t. geymslufé .......... - -- 
Víxlaeignir (.............00 00 . - — 
Iðgjaldainnheimtur  ..........00. 00 -— — 

Aðrar skammtímakröfur ........0...0 —- — 

Áfallnir vextir .....0.0... — — 

Veltufjármunir — 

FASTAFJÁRMUNIR 

Varanlegir rekstrarfjármunir: 
Skrifstofuhúsgögn, vélar og áhöld ................, —- — 
Bifreiðar ...............0. 0 — — 

Fasteignir  ...........0.... 00. —- — 
ANNAÐ  .......... er — 

Áhættufjármunir og langtímakröfur 
Hlutabréf og stofnfé í öðrum félögum .............. - -- 
Innlend verðbréf ..........22220 0. —— 

Erlend verðbréf .........0.. 0 —- — 

Aðrar bundnar innstæður og kröfur .............. -— —- 

Eigin hlutabréf (........0.2...2 20 -—- — 
  

 



Fastafjármunir 

HLUT: ENDURTRYGGJENDA Í (LÍFYTRYGGINGASJÓÐI 

lögjaldasjóður  ........... 0 
Bótasjóður 00.00.0000 

Hluti endurtrygsjenda í (líf)trvggingasjóði 

Eignir samtals 

31. DESEMBER 19... 

Skuldir og eigið fé: 

SKAMMTÍMASKULDIR 

Innlendir bankar ...........00200 00... 

Innlend vátr.félög, þ. m. t. geymslufé .............. 
Innlendir umboðsmenn ..........000 00. 

Erlendir skuldheimtumenn, þ. m. t. geymslufé ...... 
Ógreiddur arður „............ 0. 
Ógreiddir skattar ........0.0....0 
Ógreiddir reiknaðir skattar .........0..00.0... 
Aðrar skammtímaskuldir #........................ 

LANGTÍMASKULDIR 

Veðskuldir ............00..0 0. 

(LÍF) TRYGGINGASJÓÐUR 

Iðgjaldasjóður  ............. 0. 
Bótasjóður  ............20. 0... 

ÁHÆTTUSJÓÐUR 2... 

BUNDIÐ ÓSKATTLAGT FJÁRMAGN 

Skatlalegur varasjóður „..............000.0. 000... 
Ánnað  ........... 0000 

Bundið fjármagn 

7. mars 1975. 

Reiknings- 

árið 

Liðið 
ár 
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Reiknings- Liðið 

  

  

  

. árið ár 

EIGIÐ FÉ 

Bundið: 
Hlutafé, stofnfé ............... 
Arðjöfnunarsjóður  ........... - — 
Aðrir sjóðir (sundurliðist) ....................... — 

FRJÁLST 
Óráðstafað eigið fé Ll... — — 
Annað ............. - — 

Eigið fé - — 

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS — — 

Fylgiskjal 3 

YFIRLIT UM EINSTAKAR VÁTRYGGINGARGREINAR 19... 

Frumtrygg- Endurtrygg- 

ing. Sundur- ing. Sundur- 

liðun á vá- liðun á vá- 

tryggingar tryggingar 

greinar og greinar og 

  

  

  

  

    

  

  

Samtals samtala samtala 

IÐGJÖLD ÁRSINS 2... — — — 

Iðgjöld bókfærð á árinu .................0000.... — — — 
Breyting iðgjaldasjóðs  ........0.. — —- -— 

Iðgjaldasjóður f. f. ári ................00...... — — -- 
Iðgjaldasjóður t. n. árs ......000. 0. — — — 

ENDURTRYGGINGARIÐGJÖLD 2... — — — 

Iðgjöld bókfærð á árinu ........0....00000 00. — — — 
Breyting iðgjaldasjóðs ........0...... 00 — — —-- 

Iðgjaldasjóður f. f. ári ..............000.. — — —- 
Iðgjaldasjóður t. n. árs „.........0000 000. —— — — 

EIGIN IÐGJÖLD BIRNI — Es —- 

TJÓN ÁRSINS „lll — — = 

Tjón bókfærð á árinu ..........0..0..0. 0... —- —- — 
Breyting bótasjóðs ..........0%%02 00. = — — 

Bótasjóður t. n., árs .........0200 000... — —- — 
Bótasjóður f. f. ári .............000..0..0.0.. — er —
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Frumtrygg- Endurtrvgg- 

ing. Sundur- ing. Sundur- 

lHiðun á vá- liðun á vá- 

tryggingar tryggingar 

greinar og greinar og 

Samtals samtala samtala 

HLUTI ENDURTRYGGJENDA Í TJÓNUM 20.00.0000... — — — 

Tjón Þókfærð á árinu .......020. 000. — — --- 

Breyting bótasjóðs (.0..c.0 — - - 

Bótasjóður t. n. árs ......2.0000. 00... — — — 

Bótasjóður f. f. ári ..........0.0.02 000... — — — 

EIGIN TJÓN lll - — 

EIGIN IÐGJÖLD = EIGIN TJÓN ..002l — — — 

UMBOÐSLAUN #....0000 — — 

Fergin umboðslaun og ágóðahluti ............02... — — —- 

Greidd umboðslaun til umboðs- og sölumanna ...... — — — 

Greidd umboðslaun og ágóðahluti til annarra ...... — — 

IÐGJÖLD = TJÓN = UMBOÐSLAUN (vergur hagnaður) — — — 

SKRIFSTOFU- OG STJÓRNUNARKOSTNAÐUR 

Laun og launatengd gjöld .......000.00. 0000... — -— — 

Annar kostnaður .......0.0.00000 00. — —- — 

FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD 

Vaxlatekjur ........0002000. 0. nn — — — 

Vaxtagjöld ........000000 0000 —- —- — 

GENGISMUNUR 

Gengishagnaður  .......000..2 0. —- --- — 

Gengistap .........00 00 — -— — 

HLUTFALLSTÖLUR 
Vergur hagnaður í % af heildariðgjöldum ........ — — — 

Heildartjón í % af heildariðgjöldum „............. — — — 

Eigin ljón í % af eigin iðgjöldum ..........00... —- — — 

Iðgjaldasjóður í % af heildariðgjöldum #„......... —. — 
  

Bótasjóður í % af heildariðgjöldum 
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AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á grundvallarverði á óverkuðum 

saltfiski fyrir framleiðslutímabilið 1. janúar til 31. maí 1975. 

Með skírskotun Hl laga nr. 72 28. maí 1969 um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 
og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs fickiðnaðarins, hefur ráðuneytið 
staðfest eftirfarandi grundvallarverð á óverkuðum saltfiski fyrir framleiðslutíma- 
bilið 1. janúar til 31. maí 1975: 

Óverkaður saltfiskur 

Stórfiskur nr. Í ........... 00. kr. 225,00 
Millifiskur nr. 1 0... — 217,00 
Smáfiskur 40/60 mr. 1 2... — 187,00 

Verð á öðrum sæðaflokkum er ákveðið í hlutföllum söluverða. 

Verð þessi miðast við f. o. b. Verðbil verður 3% og gildir bæði við verðhækkun 
og verðlækkun. 

Greiðslur í sjóðinn eða úr honum miðast við 75% af verðbreytingu að við- 
bættu eða frádregnu verðbili. 

Sjávarútvegsráðnneytið, 19. mars 1975. 

F. h. r. 

Jón L. Arnalds. nn 
Gylfi Þórðarson. 

14. mars 1975. Nr. 79. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um nám og starfsréttindi lyfjatækna nr. 183 4. júní 1973. 

1. gr. 
12. gr. orðist svo: 
Lokapróf skulu haldin í maímánuði, sem hér segir: 

1. Verklegt próf í afgreiðslu lyfseðla og lyfjagerð. 
2. Verklegt próf í vöruþekkingu. 

ð. Skriflegt próf í heilbrigðis- og hreinlætisháttum, almennri lyfjafræði og lyfja- 
þekkingu. 

4. Skriflegt próf í lyfjalöggjöf, lyfjaverðlagningu, eyðublaðatækni og afgreiðslu- 
tækni. 
Kennarar útbúa prófverkefni í samráði við skólastjórnina. Skólastjórn skipar 

prófdómara. 
Einkunnir skulu gefnar í heilum og hálfum tölum frá 0 upp í 10. 
Til að standast lokapróf skólans, þarf neminn að hafa fengið að minnsta kosti 

einkunnina 5 í hverju hinna fjögurra, ofannefndra prófa. 

Geti nemi ekki gengið undir próf vegna sjúkdóms skal hann skila læknisvott- 
orði. Skal honum þá heimilt að ganga undir sjúkrapróf, sem halda skal við fyrsta 
tækifæri í samráði við skólastjóra og skólastjórn.
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Nemi, sem ekki stenst lokapróf en óskar að þreyta hið næsta lokapróf, sem 
haldið verður, skal vinna á tímabilinu milli prófa, sem nemi í lyfjabúð. Innritist 

slíkur nemi til lokaprófs, sem seinna yrði haldið, þá skal hann vinna sem nemi í 
lyfjabúð eigi skemur en sex næstu mánuði fyrir prófið. 

Slíkur nemi skal færa námsferilsbók, samkvæmt 5. tölulið fvylgiskjals við reglu- 

gerð þessa. 
Enginn getur gengið undir lokapróf oftar en þrisvar, nema að fengnu leyfi heil- 

brigðisráðuneytisins. 
Þeir, sem ganga undir lokapróf, samkvæmt ákvæði 1. og 2. gr. til bráðabirgða 

í þessari reglugerð geta þó aðeins gengið undir lokapróf tvisvar, nema að fengnu leyfi 
heilbrigðisráðunevtisins. 

Reglugerð þessi tekur þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðnneytið 14. mars 1975. 

Matthías Bjarnason. a 

Páll Sigurðsson. 

Nr. 80. 13. mars 1975. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli loðnuafurða fyrir 

framleiðslutímabilið 16. febrúar til loka loðnuvertíðar 1975. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðar- 
ins og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest 
eftirfarandi verðgrundvöll á loðnuafurðum fyrir framleiðslutímabilið 16. febrúar 

ll loka loðnuvertíðar 1975. 

Loðnumjöl, $5,00 á próteineiningu í lest. 
Loðnulýsi, 8400,00 fyrir hverja lest. 
Verðbil verður ekkert. 
Verðið miðast við Cif., og gerist upp á viðskiptagengi krónu gagnvart Banda- 

ríkjadollar, $1 = 149,20. 

Greiðslur í eða úr sjóðnum nema 62,5% af verðbreytingum frá grundvallarverði 

á loðnumjöli, en 30% á loðnulýsi. 
I 

Sjávarútvegsráðuneylið, 18. mars 1975. 

F. h.r. 

Jón L. Arnalds. Í 
Gylfi Þórðarson.
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AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli freðfisks fyrir 

framleiðslutímabilið 1. janúar til 31. maí 1975. 

Með skirskotun til laga nr. 72 28. mai 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 
og samkvæmt tillögu stjórnar Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, hefur ráðuneytið 
staðfest eftirfarandi verðgrundvöll á freðfisk fyrir framleiðslutímabilið 1. jan. til 
91. maí 1975: 

Þorskur: Ísl. kr. á lb. Gif. 

414 m/r interl. ..........0 16.24 
114 r/1 0g SX7 #/1 2... 91.45 
10X5, 3X<X18 og 412 2002. 139.42 

SX10 Og AX13 2... 145.42 
AX1Ð 2... 148.35 
12X1 2... 148.35 
Blokk 22.20.2200 104.48 

Blokk 248 „0... 108.08 

Ýsa: á é 

10XD og 318 2..20 146.23 
ÍRM1 163.80 
Blokk 0... 97.50 

Steinbítur: 

ST BL 76.12 
1OXÐ oo 129.72 
121 129.72 
Blokk 2... 80.98 

Karfi: 

ST MR 2. 69.14 
105 M/r 2... 11.25 

10X5 FL 2... 16.77 
I2X1 0... 83.65 
Blokk ......000 00 61.29 

Ufsi: 

SX? FL... 67.14 
46 Rg 22... 0000 73.43 
10XD 2... 81.16 
Blokk 22... 58.21 

Langa: 

ST E/l 0000. 79.03 
1OXÐ 2000. 141.00 
Blokk 2... 84.07
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Grálúða: 

Heilfryst (0000... 69.95 
Blokk, USSR. 2... 75.87 

Heilfrystur fiskur 2.....0.0... 0 34.85 

Verðbil verði 32 og miðast við verðhækkun eingöngu. 

Greiðslur í sjóðinn miðast við 70“c af verðbreylingu frá grundvallarverði að 
viðbætlu verðbili, en greiðslur úr sjóðnum miðast við 75% af verðbreytingu frá 
grundvallarverði án verðbils. 

Nr. 

1.1. 

1.2. 

Sjávarúlvegsráðuneylið, 18. mars 1975. 

F. h.r. 

Jón L. Arnalds. 

Gylfi Þórðarson. 

82. 7. mars 1970. 

GJALDSKRA 

fyrir gatnagerðargjald A í Ísafjarðarkaupstað. 

1. Gjaldstuðlar, 

Gjaldstuðlar til A-gjalds. 

Einbýlishús rúnnnál allt að öð0 mi 2... „ .0% 
Einbýlishús rúnunál umfram 550 mö 0... 10.09% 

Tvíbýlishús 2 hæðir  ..........0. 0. 4.5%, 
Þribýlishús 3 hæðir  .......2..0.. 0. 4.0% 
Fjölbýlishús .......... 1.8% 

Par-, rað-, og keðjuhús 1 hæð .......020002 020. ð ns 6.0% 
Þar-, rað-, og keðjuhús 2 hæðir ...........0.02. 0... 4.5% 
Stallahús .....0.0.00 00 5.09 
Verslunar- og skrifstofuhús .........0%000 00 8.0% 
Skemmubyggingar 1 hæð ...........0..2 00... 9.0% 
Annað atvinnuhúsnæði ..........%.20202. 000. 2.5% 
Allar byggingar á fyllingu og þar sem fjarlægja þarf mannvirki á kostn- 
að bæjarsjóðs ...........0... se 10.0% 
Alhugasemdir við 1.1. 
Af Kkjöllurum, jarðhæðum og rishæðum, sem ekki eru notaðar til íbúðar eða 
atvinnureksturs svo og Þbifreiðageymslum skulu gjöld samkvæmt 1.1. vera 50% 
af gjaldsuðli viðkomandi húss. 

2. Gjaldeining og vísitöluákvæði. 

Gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari skulu miðuð við bvggingarkostnað „vísi- 
töluhússins“ og er sá kostnaður kr. 13.525,00 per rúmmetra miðað við vísitölu 

1455 stig 1. janúar 1975. 
. Bæjarstjórn skal vera heimilt að hækka eða lækka gjaldstuðlana sbr. grein 1.1. 
hvern um sig eða alla í einu, um allt að 50% án frekari staðfestingar ráðu- 

neytisins.



7. m 

ð.1. 

3.2 

ars 1975. 119 Nr. 82. 

3. Um gjalddaga og gjaldfrest. 

Bæjarráð setur reglur um gjalddaga við hverja úthlutun lóða og tekur ákvörðun 
um gjaldfrest. 

. Galnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem það er lagt á samanber 
lög nr. 61/1974, og gengur það ásamt vöxum fyrir Öllum veðkröfum, sem á 
eigninni hvíla og lekur einnig ll válryggingarfjár eignarinnar. Heimilt er að 

laka gjöld samkvæmt lögum þessum lögtaki skv. lögum nr. 29/1885. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af Bæjarstjórn Ísafjarðar, stað- 
festist hér með samkvæmi lögum nr. 51/1974 til að öðlast gildi þegar í stað og birtist 
til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 7. mars 1975. 

F. hr. 

Hallgrímur Dalberg. 

Guðmundur Karl Jónsson. 

1. mars 1975. Nr. 8ð. 

REGLUGERÐ 

um gatnagerðargjald A í Ísafjarðarkaupstað. 

1. Almenn ákvæði. 

Bæjarstjórn er heimill að leggja galnagerðar gjald á lóðir í lög sagnarumdæmi 
kaupstaðarins, eftir því sem nánar segir í reglugerð þesseri. Heimilt er að leggja 
satnagerðargjald á land, sem sambærilegt telst, þótt ekki sé sérstök 168. 
Galnager ðargjald A er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í kostnaði við undirbygg- 
ingu gölu fyrir bundið slitlag. 
Þegar veitt er byggingarleyti án undangenginnar lóðarveitingar er greiðsla gatna- 
gerðarg gjalds áskilin og skal húsbyggjandi greiða gatnagerðargjaldið samkvæmt 
gjaldskrá, en þó aðeins af byggingaráfanga hverju sinni, sbr. þó grein 1.ð. 

Þeg sar veill er byggingarleyfi fyrir breytingu eða endurbyggingu húsnæðis, sem 
felur í sér breyta notkun þess, þannig að húseignin eða hluti hennar færist 
í hærri gjaldflokk, þá skal húseigandi greiða gatnagerðargjald af hinu breytta 
húsnæði, sem hEMUr MISMUN á gjaldinu reiknuðu af hinu breytta húsnæði fyrir 
og eftir breytinguna. 
Hafi byggingarleyfi verið veilt í bygginganefnd og aðeins hluti þess notaður 
innan lilskilins tíma, skal við endurnýjun leyfisins greiða fullt gjald af þeim 
hluta byggingarinnar, sem byggingarleyfið er endurnýjað fyrir, að frádregnu 
því gatnagerðars gjaldi, sem áður hefur verið grei.t af sama áfanga. 

. Lóðin er veitt í því ástandi, sem hún er í við afhendingu hennar, og á lóðar- 

hafi engar kröfur á hendur bæjarfélagsins síðar, vegna ástands hennar. Lóðar- 
hafi skal hlíta byggingarskilmálum svo og öðrum þeim lögum og reglum, sem 
til greina kunna að koma og settar kunna að verða. 

2. Gjaldstofn. 

Upphæð gatnagerðargjalda skal miðast við ákveðinn hundraðshluta byggingar- 
kostnaðar per rúmmetra „vísitöluhússins“. 
Gjaldskráin er því háð vísitölu byggingarkostnaðar og skal breytast árlega.
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2.2. Gjöldin skulu og miðast við brúttórúmmál húss. Rúmmál skal reikna samkvæmt 
grein 17.1.1. í Byggingarsamþykkt fyrir Ísafjörð. Rúmmál skal reiknað eftir 

samþykktum uppdráttum. Sé uppdráitur nýrra húsa ekki fyrir hendi, skal til 
bráðabirgða miða við þá stærð húss, sem skipulag gerir ráð fyrir, en sé slíkt 
ekki ákveðið í skipulagi skal miðað við eftirtaldar stærðir: 

Einbylishús ásamt bilgeymslu 500 mi. 

*ar-, rað-, keðju-, stalla-, tvíbýlis- og þríbýlishús 400m?/íbúð. 
Fjölbylishús 300mð/íbúð. 

Fyrir önnur hús skal áætla nýtingarhlulfall lóðar 0,3—0,5 eftir nánari ákvörðun 
byggingarnefndar hverju sinni, þ. e. ef samþykkt deiliskipulag kveður ekki á 
um nýlingarhlutfallið. 

Meðalhæð skal reikna 3,5 m. 

3. Um afsögn veittrar lóðar og lækkun gatnagerðargjalds. 

3.1. Óski lóðarhafi eftir að segja sig frá veittri lóð, skal hann eiga rétt á endur- 
greiðslu á greiddu gatnagerðarsj jaldi. Heimilt er þó að fresta endurgreiðslunni 
eins og hér segir: 
50% satnagerðargjaldsins greiðist eftir 6 mán. 
Eftirstöðvar greiðast eftir 12 mán. 
Verði lóðin veitt að nýju innan þess tíma, skal fyrri lóðarhafi fá gatnagerðar- 
gjaldið endurgreitt að fullu, þegar sú lóðarúthlutun fer fram 

3.2. Bæjarstjór n getur samkv. tillögu bæjarráðs ákveðið að lækka eða fella niður 
gatnagerðarg gjald á íbúðarhúsalóðum, sem óbyggðar eru í annars byggðum 
hverfum og að mati byggingarnefndar eru verulega erfiðar og dýrar í byggingu 
miðað við venjulega byg sgingartækni á hverjum tíma. Einnig er bæjarstjórn 
heimilt að lækka eða fella niður gatnagerðargjald af fjölbýlishúsum samkvæmt 
þessari grein. 
Þá er bæjarsijórn og heimilt að lækka eða fella niður galnagerðargjöld af 
iðnaðar- og alvinnuhúsnæði, enda lHggi ll þess fullgild rök hverju sinni, Enn 

fremur getur bæjarstjórn ákveðið galnagerðargjald sérstaklega í þeim tilvikum 
að byggingar séu sérhæfðar og/ leiða afbrigðileg ar um notkun og annað slíkt. 

3.3. Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem það er lagt á samanber 
lög nr. 51/1974, og gengur það ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á 

eigninni hvila og tekur einnig til vátryggingarfjár eignarinnar. 
Heimilt er að taka gjöld samkvæmt lögum þessum löglaki skv. lögum nr. 29/1885. 

4. Um ágreining. 

41 Bæjarráð sker úr ágreiningi, er rísa kann um álagningu og innheimtu samkvæmt 
reglugerð þessari. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af Bæjarstjórn Ísafjarðar, stað- 
festist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 til að öðlast gildi þegar í stað og birtist 
til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut kunna að eiga að máli. 

Félagsnálaráðuneytið, 7. mars 1975. 

F. hr. 

Hallgrímur Dalberg. 

Guðmundur Karl Jónsson.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Styrklarsjóð Bjargar Kristófersdóttur, 
f. 22. des. 1886 - d. 9. mars 1971, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- 
málaráðherra 18. mars 1975. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
fyrir Styrktarsjóð Bjargar Kristófersdóttur, f. 22 des. 1886 - d. 9. mars 1971. ðe 

1. gr. 
Sjóður þessi er gefinn af Þorgeiri Kristni Jónssyni, f. 21. mars 1898, til minningar 

um konu hans og heitir Styrktarsjóður Bjargar Kristófersdóltur, f. 22. des. 1886— 
d. 9. mars 1971. 

  

2. gr. 
Stofnfé sjóðsins er kr. 100 000.00 — eilt hundrað þúsund krónur —- sem gefið er 

af eiginmanni hinnar látnu, Þorgeiri Kristni Jónssyni, f. 24. mars 1898, sem nú 
dvelur að Hrafnistu, Reykjavík. 

3. gr. 
Sjóðurinn skal vera ævinlega í umsjá Ásprestakalls í Reykjavík og afhentur 

því. Hann skal og hlýta forsjá safnaðarnefndar þess prestakalls, að því leyti, sem 
skipulagsskrá þessi leyfir. Reikningur sjóðsins skal lesinn upp endurskoðaður á 
safnaðarfundi árlega. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skulu skipa þjónandi sóknarprestur Ásprestakalls og einn af 

afkomendum áðurgreindra hjóna, hinn fyrsti er Júlíus Gunnar Þorgeirsson. Þegar 
hann andast skal þjónandi sóknarprestur tilnefna annan niðja að höfðu samráði 
við aðra niðja hjónanna, 

ð. gr. 
Tilgangur sjóðsins skal vera sá, að veita fátækum fjárstyrk, eða að hjálpa fólki, 

sem orðið hefir fyrir tjóni af völdum slysfara eða á annan hátt. Úr sjóðnum má 
þó verja fé til styrktar Áskirkju, með samþykki þess niðja hjónanna, sem í stjórn er. 

6. gr. 
Sjóðinn skal stjórnin varðveita eftir því, sem hægt er í verðtrvggðum skulda- 

bréfum eða á annan verðtryggan hátt. 

7. gr. 
Auk þess, sem áður getur, skal stjórn sjóðsins freista að afla honum aukins fjár, 

t. d. með útgáfu minningarspjalda, sem m. a. verði höfð á boðstólum við útfarir. 

8. gr. 
Úthluta má árlega helmingi af tekjum sjóðsins, þó ekki fyrr en eftir tíu ár frá 

sjóðssiofnun. Það sem fram yfir verður árlega úthlutun skal leggja við höfuðstólinn. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

Reykjavík, 80. júní 1974. 

Þorgeir Kristinn Jónsson.
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REGLUGERÐ 

um álagningu gatnagerðargjalds við byggðar götur í Egilsstaðakauptúni. 

1. gr. 

Húseigendur í Egilsstaðakauptúni skulu greiða til sveitarsjóðs Egilsstaðahrepps 
gatnagerðargjald fyrir hús og lóðir um leið og götur eru lagðar bundnu slitlagi. 
Til útreiknings skal nota efirfarandi einingartölur: 

A. 1. Einbýlishús m/bifreiðageymslu að 400 mið lol kr. 125 000 
2. Parhús að 400 m3 ........0000 0000. — 100 000 
3. Tvíbylishús á 2 hæðum, tveggja hæða íbúðarhús m/allt að 4 

íbúðum og raðhús á 1 hæð að 400 mö ......0.00.000 0... — 80 000 
4. Raðhús á 2 hæðum að 400 móð ......20.02.00 0 — 60 000 

5. Fjölbýlishús á 2 hæðum m/allt að 8 íbúðum að 300 nö ...... — 50000 
6. Fjölbýlishús á 3 hæðum eða fleiri, m/fl. en 8 íbúðum að 300 m3 — 35000 

7. Verslunar- og skrifstofuhús per mð ......0.0.00 000. — 200 
8. Tðnaðarhús og vörugeymslur per mé .........00 000... — 150 
9. Umframstærðir í íbúðahúsum per mö ......00000 000... —- 200 

10. Ef byggt er við eldri hús og stærð þeirra verður meiri en lágmarksstærð 
skal greiða sama gjald fyrir umframstærðir og áður greinir. 

B. 1. Lóðarhafar greiði í galnagerðargjald kr. 40,00 af hverjum m? lóðar. 

C. 1. Bifreiðastæði greiða húseigendur sjálfir. 

Öll gjöld eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar í nóvember 1974. 

2. gr. 
Upphæð gatnagerðargjalds samkv. 1. gr. skal miðast við þá byggingarvísitölu, 

sem í gildi er þegar lagning bundins slitlags fer fram. 

3. gr. 
Gatnagerðargjald samkv. 1. gr. skal greitt á fjórum árum með jöfnum afborg- 

unum, Gjalddagar eru 15. júlí ár hvert, í fyrsta sinn sama ár og lagning bundins 
slitlags fer fram. Lokagreiðslu skal þó ekki innheimia fyrr en endanlega hefur verið 
gengið frá viðkomandi götu. 

4. gr. 
Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem það er lagt á og gengur 

það ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla, næstu tvö ár eftir 
gjalddaga og tekur einnig til vátryggingarfjár eignarinnar. Heimilt er að taka gjöld 
samkvæmt reglugerð þessari lögtaki, samkv. lögum nr. 29/1885. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Egilsstaðahrepps, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum um gatnagerðargjöld nr. 51/1974 til þess að 
öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 12. mars 1975. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. nn 

Guðmundur Karl Jónsson.
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AUGLÝSING 
um niðurfellingu aðflutningsgjalda af ýmsum vörum til nota í flugvélum 

eða í beinum tengslum við þær. 

Ráðuneytið hefur ákveðið að nota heimild í 91. tl. 3. gr. laga nr. 6 5. mars 
1974, um tollskrá o. fl, Hl að fella niður aðflulningsgjöld af eftirtöldum vélum, 
tækjum, fylgihlutum og viðgerðarefnum, sem ætluð eru til nota í flugvélum eða 
í beinum tengslum við þær. 

Vollskrárnúmer: 

27.10.60 

27.10.79 

28.35.00 

28.54.00 
29.02.00 

29.04.21 
32.12.00 

34.02.09 
34.05.01 
30.06.01 
30.04.00 
36.08,00 
ðf.01.01 
ö8.17.00 
38.19.11 
36.19.16 
38.19.19 

99.01.02 

39.02.85 
39.07.36 
39.07.37 
99.07.45 
39.07.65 
39.07.78 

39.07.89 

40.09.09 

40.14.04 

40.14.05 
42.04.00 

Vöruheiti: 

Smurningsolía, þ. á. m. háhitasmurolía. 
Háþrýstivökvi. 
Mólýbden dísúlfid duft. 
Tvíildi. 
Arklone P, L og E. Hreinsiefni fyrir ýmis nákvæmnistæki flug- 
véla, sem hreinsuð eru í þar til gerðum vélum. 
Ísvarnarvökvi. 
Súrþéttiefni. 
Þéttiefni (t. d. Epocast og kísilefnablanda). 
Yfirborðsvirk hreinsiefni (t. d. Alkaline 280, Ardrox og Cee Bee). 
Flugvélabón, Jove Wadpol. 
Lím til flugvélaviðgerða. 
Hvellhettur fyrir slökkvitæki. 
Hylki með eldfimum efnum vegna lóðninga. 
Röntgenfilmur (Crystallex Films, Microtex Films). 
Slókkviefni. 
Háþryýstivökvi (l. d. Skydrol). 
Hvatar og herðar. 
Framkallari vegna rönlgenskoðunar og málmþreytuleitar. 
Rakasalt. 
Magnaglo efni (Dry Concentrate) til notkunar við leit að málm- 
þreytu með rafsegli. 

Fenóplast (Phenolic Microballons). 
Polyureth. 
Teflonpípur. 
Plastvörur til tækninota í flugvélum. 
Tengi, t. d. fyrir háþrýstileiðslur í flugvélum. 
Ljósskýlur (Lens) úr plasti fyrir flugvélar. 
Plastrúður, sérstaklega gerðar fyrir flugvélar. 
Bréfamöppur fyrir vinnuskjöl frá framleiðendum flugvéla enda 
merktar þeim, t. d. Boeing o. s. frv. 
Plötur úr plasti með áletrun, t. d. upplýsingum um, hvar neyð- 
arúlgangur sé. 

Slöngur úr gúmmíi. 
Þéttingar, t. d. í háþrýstitæki og mæla fyrir hemla, glugga og 
hurðir í flugvélum. 
Vörur úr gúmmíi til tækninota í flugvélum. 
Vörur úr leðri til tækninota í flugvélum.
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Tollskrárnúmer: 

45.04.03 

48.18.00 

48.19.09 

49.06.00 
49.11.01 

49.11.09 
58.02.09 
62.02.09 
62.05.02 

62.05.19 

68.06.00 

68.13.01 
68.13.09 
70.08.00 
73.14.02 
73.20.00 
73.24.00 

73.29.03 
73.32.00 

73.35.00 

73.40.09 

74.03.02 
74.08.00 
74.15.00 

76.02.01 
76.03.09 
76.04.00 
76.06.01 
76.06.09 
76.07.00 
76.16.03 

82.03.00 

82.04.00 
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Vöruheiti: 

Þéttingar úr korki, t.d. fyrir ýmiss konar skoðunarlúgur í Ílug- 

vélum. 
Bréfamöppur fyrir vinnuskjöl frá framleiðendum flugvéla enda 

merktar þeim. 

Áprentaðir merkimiðar á farangur Íarþega (Baggage Tags). 

Áprentaðir merkimiðar fyrir gáma og fleiri tegundir flutnings- 

umbúða. 
Tæknilegir uppdrættir. 
Prenlað mál, t. d. sérfræðilegir upplýsingabæklingar (Service 

Bulletins). 
Óúifyllt prentuð eyðublöð, lt. d. farseðlar. 
Gólfteppi, tilsniðin í flugvélar. 
Gluggatjöld, tilsniðin í flugvélar. 
Björgunarvesti. 
Björgunarrennur (Chutes). Háð samþykki skipaskoðunarstjóra. 
Viðvörunarborðar. 

Öryggisbelti. 
Sætahlífar (Seats Covers) úr eldþolnu efni til notkunar á sætum 
ákveðinna tegunda flugvéla. 
Hálkuvari (Safety Walk). 

Trefjaull (Scotchbrite) með slipiefni. 
Þéttingar í útblásturskerfi flugvéla. 
Vörur úr asbesti til tækninota í flugvélum. 
Glerrúður, sérstaklega gerðar fyrir flugvélar. 
Öryggisbindivír. 
Tengi, t. d. fyrir háþrýstikerfi í flugvélum. 
Súrefnisflöskur. 
Keðjur, notaðar t. d. við stjórn á jafnvægisstýrum. 
Boltar, rær, skífur; notaðar á fjölmörgum stöðum í flugvélum, 

t. d. í sambandi við festingu á hjólabúnaði, hæðar- og hliðarstýrum, 

enn fremur varnaglar, augaboltar, spenniklemmur o. fl. 

Fjaðrir og gormar, nolað á fjölmörgum stöðum í flugvélum, t. d. 

í sambandi við hjóla- og stvrisbúnað o. fl. 

Baulur og slönguklemmur. 
Læsingasmellur og krækjur á varningsfestingabönd í flugvélum. 
Öryggisbindivír. 
Tengi í súrefnis- og mælitækjakerti í flugvélum. 
Boltar, rær, skífur, hnoð; aðallega nolað við festingar flugmæli- 

tækja. 
Prófílar úr áli. 
Álplötur. 
Álborðar. 
Prófilpípur úr áli. 
Álpípur. 
Tengi í súrefnis- og mælitækjakerfi í flugvélum. 

Hnoð, boltar, skrúfur o. þ. h. úr áli, notað við smíði (samsetningu) 

flugvéla. 
Tengur, gatjárn, pípuskerar, þjalir, skrúflyklar, klippur, enda 

sérstaklega geri til viðgerða á flugvélum. 

Handverkfæri ýmiss konar, m. a. dragar (Pullers), enda sérstak- 

lega gerð til viðgerða á flugvélum.
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Tollskrárnúmer: 

82.05.00 

83.01.09 

83.02.01. 

83.07.02 
83.09.00 

83.14.00 
84.10.01-09 
64.11.02-09 
S4.17.13 

84.17.19 
84.18.29 

64.21.00 

84.22.09 
84.49.00 

S4.59.29 

84.61.09 

84.62.00 

84.64.00 
85.01.02 
85.01.04 
85.01.09 

85.03.09 
85.04.09 

85.05.00 
85.08.00 
85.12.07 

85.13.00 

85.14.00 
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Vöruheiti: 

Skiptiverkfæri, L. d. í loftbora (til að hnoða, skrúfa o. s. frv.), 

rafmagnsborvélar o. fl., enda sérstaklega gerð til viðgerða á flug- 
vélum. 
Lásar, sérslaklega gerðir fyrir flugvélar. 
Dyralokur og lamir, 1. d. úr áli, notað m.a. á skoðunarlúgur. 

Stangarlamir. 
Siglingaljós. 
Holhnoð úr áli, notuð við smíði og viðgerðir á flugvélum á stöðum, 
sem ekki er hægt að koma verkfærum við. Er þá notast við 
sérstök tæki, sem flelja út enda hnoðanna. 
Plötur með áletrun, m. a. í mælaborð flugvéla, (t. d. metacal). 
Háþrýstidælur og eldsneytisdælur í flugvélar. 
Sogdælur og þjöppur í flugvélar. 
Rafmagnskaffivélar, enda gerðar fyrir straum og spennu, sem 

notuð eru í flugvélum. 
Smurolíukælar í flugvélar. 
Olíusíur í flugvélahreyfla. 
Síur með ávirka eiginleika (Alumina). 
Fjarstýrð slökkvitæki í flugvélahreyfla, sérstaklega hönnuð fyrir 

það hlutverk. 
Blásturshreinsitæki. 
Tjakkar og talíur til að lvfta flugvélum og stórum hlutum þeirra. 
Loftborar, mikið notaðir við viðhald og viðgerð flugvéla, hnoðun 
o. fl., enda sérstaklega gerðir í því skyni. 
Órafknúinn ræsibúnaður, þ. e. Auxiliary Power Units, loftknúinn 

og notaður við ræsingu þotuhreyfla. 
Rúðuþurrkur, hannaðar fyrir flugvélar. 
Hrevfar (Actuators), t. d. til að lvfta og setja niður hjólbúnað, 
opna og loka hjólhúsi flugvéla o.s.frv. 
Lokar og hanar, notaðir t. d. á fjölmörgum stöðum í háþrýstikerfi 

og Þbensínkerfi flugvéla. 
Kúlu-, kefla-, og nálaleg, notuð víða í flugvélum, t. d. hjólaleg 
og leg í jafnvægis-, hæðar- og hliðarstýrum. 
Þéttihringir (plötur), t. d. í olíusíur flugvélahreyfla. 
Spennar 1000 kw og minni til notkunar í flugvélum. 
Riðstraumsrafhreyflar með spennu og tíðni, sem hæfir flugvélum. 
Rafhreyflar með spennu, sem hæfir flugvélum og ætlaðir eru 
til að knýja ýmiss konar útbúnað á þeim. 
Spennar til nota við ræsingu hreyfla. 
Afriðlar. 

Rafhlöður (Aireraft Ba:teries). 
Rafgevmar, venjulega 24 - 27% volt. 

Einnig aðrar gerðir, t. d. neyðarrafgeymar. 

Rafimagnsborvélar, enda sérstaklega gerðar til flugvélaviðgerða. 
Rafbúnaður, t. d. rafkerti o. fl., sem bundið er flugvélahreyflum. 
Rafmagnshitaelement, t.d. vegna útskolunar frá salernum flug- 

véla, til varnar gegn frosti. 
Einnig til hitunar á Pilot-pípu fyrir flughraðamæla o. fl. 

Sambyggðir heyrnar- og hljóðnemar handa flugáhöfnum (Headset) 
Eyrnaskjól með heyrnartæki. 
Hljóðnemar.
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Tollskrárnúmer: 

85.15.31 

85.15.32 

85.17.01 

85.17.09 

85.18.00 
85.19.01 

85.19.02 
85.19.04 

85.19.05 
85.19.06 
85.19.09 
85.20.00 
85.21.01 
85.21.02 
85.21.03 
85.21.04 
85.25.20 

85.23.09 

85.25.00 
87.14.01 

87.14.09 
89.01.21 
90.02.09 

90.04.01 

90.14.01 

90.14.09 

90.16.00 

90.18.0060 
90.22.00 

90.23.02 
90.24.01 
90.24.09 

90.26.29 

126 6. mars 1975. 

Vöruheiti: 

Ratlsjár og radíómiðunartæki í flugvélar. 
Radíósendi- og móttökutæki í flugvélar, þar með neyðarsendar. 
Rafmagnsbrunaaðvörunarkertfi. 
Rafmagnsbúin hljóð- og ljósmerkjatæki í flugvélar, t. d. blikk- 
andi ljós. 
Rafmagnsþéttar í radíó- og ratsjártæki flugvéla. 
Rofar allt að 5 og yfir 30 amper. 
Skiptarar og Hðar. 
Vör til og með 5 amper. 
Falir, tenglar, klær og tengibúnaður til og með 5 amper og 30- 
200 amper. 
Tengikassar og annar tengibúnaður ót. a. 

Viðnám. 
Aðrir rofar. 
Rafmagnsperur í ýmis lýsingartæki í flugvélum. 
Rafeindalampar í ratsjár og radiótæki í flugvélum. 
Ljósnemar. 
Smárar. 
Kristallar. 
Rafmagnshituð affrysti- og daggarþurrktæki fyrir rúður í flug- 
vélum. 

Einangraður rafmagnsþráður, sérstaklega hannaður fyrir raf- 
magnskerfi, ratsjár og radíókerfi í flugvélum. 
Einangrar, t. d. fyrir flugvélaloftnet. 
Farangursvagnar. 
Hjól fyrir hreyfilstól. 
Farþegatröppur, byggðar á vagn. 
Björgunarbátar. Háð samþykki skipaskoðunarstjóra. 
Linsur í umgerð (slækkandi), t. d. vegna álesturs á lóran og 

fleiri tæki í flugvélum. 
Reykgleraugt til notkunar fyrir flugmenn, ef reykur myndast í 
stjórnklefa. Glerin hafa þann eiginleika, að vel sést, þótt mikill 
reykur myndist. 
Áttavitar í flugvélar. 
Sjálfstýritæki í flugvélar. 

Hæðarmælar, lofthraðamælar, stig- og fallmælar, gervisjón- 
hringsmælar (Artificial Horizons), beygju- og hallamælar Mach- 
mælar, hraðbreytimælar (Accelerometers); allt til nota í flugvélum. 
Reikniskífur, hornamælar, míkrómælar, hnoðamælar (Gauge- 

Rivets), átaksmælar, enda notaðir sérstaklega í sambandi við við- 
gerðir flugvéla. 
Súrefnisöndunartæki til nota í flugvélum. 
Tæki til mekanískrar prófunar á styrkleika og þrýstiþoli, t. d. 

hörkumælar og stvrkmælar fyrir dúka vegna flugvélaviðgerða. 
Hilamælar, notaðir í flugvélum við uppkeyrslu. 
Hitastillar, t. d. notaðir í hitakerfi flugvéla. 
Þrystimælar, t. d. í háþrýstikerfi og fyrir þrýsting andrúmslofts 
í flugvélum. 
Magnmælar og rennsliemælar, t. d. fyrir eldsneyti flugvéla. 

Mælar, sem sýna t. d. eyðslu eldsneytis o. fl. miðað við ákveðinn 
tíma eða vegalengd, sérstaklega gerðir fyrir flugvélar.
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Tollskrárnúmer: Vöruheiti: 

90.27.01 Snúningshraðamælar fyrir flugvélar. 
90.27.09 Ýmsir teljarar til notkunar í flugvélum. 
90.28.09 Amper- og voltmælar, einnig aðrir rafmagnsmælar í stjórnborði 

flugvéla. 
90.29.09 Varahlutir í mælitæki, sem njóta undanþágu í tollskrárnúmerum 

90.23, 90.24 og 90.26 til 90.28. 
91.03.00 Klukkur, sérstaklega gerðar fyrir flugvélar. 
91.11.00 Varahlutir í klukkur, sem flokkast undir tnr. 91.03.00. 
94.01.09 Sæti í flugvélar. 

Það skilyrði er sett fyrir framangreindri niðurfellingu, að innflyljandi lýsi því 

vfir á aðflufninssskyrslu við tollafgreiðslu hverju sinni, að varan sé eingöngu ætluð 
til nota í flugvélum eða í beinum tengslum við þær. 

Niðurfellingin tekur einungis til þeirra innflutningsaðila, sem stunda rekstur 
og viðgerðir á flugvélum í atvinnuskyni. Í vafatilvikum ber innflytjanda að sýna 
tollyfirvöldum fram á með vottorði viðkomandi skattstofu, að hann hafi haft meiri 
hluta atvinnutekna sinna af flugvélarekstri, flugvélaframleiðslu eða flugvélavið- 
serðum næstliðið skattár. 

Með auglýsingu þessari er felld úr gildi auglýsing ráðuneytisins nr. 327 frá 14. 
nóvember 1973 um sama efni. 

Fjármálaráðuneytið, 6. mars 1975. 

F.h.r. 

Þorsteinn Ólafsson. 
Björn Hafste insson. 

15. febrúar 1975. Á Nr. 87. 

AUGLÝSING 

um umferð í Grindavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40/1968 og að fengnum tillögum 
bæjarstjórnar Grindavíkur, ern hér með gerðar eftirgreindar breytingar á umferð í 
Grindavík: 

1. Umferð fólksbifreiða er bönnuð um athafnasvæði nýju hafnarbryggjunnar. 

2. Bifreiðastöður fólksbifreiða eru bannaðar á bryggjunum „Gosa“ og „Svíra“. 
3. Hraunbraut í Grindavík verður aðalbrant. 

Bæjarfógelinn í Grindavik, 15. febrúar 1975. 

Jón Eysteinsson, settur.
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AUGLÝSING 

um umferð í Revkjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 frá 93. apríl 1968 og að fengnum 
tillögum borgarráðs og hafnarstjórnar, hefur eftirfarandi verið ákveðið: 

1. Stöðvunarskylda verður á Frakkastígs sunnanverðum gagnvart umferð um 
Njálsgötu. 

2. Biðskylda verður á tengigötum in á Sundagarða. 
3. Hámarkshraði ökutækja á hafnarsvæði í Sundahöfn verður 30 km. miðað við 

klukkustund. 
4. Bifreiðastöður verða bannaðar: 

a) Á hafnarbökkum (Sundabakka og Korngarði). 
b) Á Sundagörðum og tengigötu frá Sundabakka til suðausturs. 

Ákvæði auglýsingar þessarar taka gildi 5. mars 1975. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 25. febrúar 1975. 

Sigurjón Sigurðsson. 

Nr. 89. 7. mars 1975. 

SAMÞYKKT 

um hundahald á Akureyri. 

1. gr. 
Hundahald er bannað á Akureyri, að undanteknum þarfahundum á lögbýlum. 

2. gr. 
Bæjarstjórn er heimilt að veita eins:aklingum búsettum í bænum undanþágu 

til hundahalds með eftirfarandi skilyrðum: 
a) Hundurinn skal skráður á skrifstofu heilbrigðisfulltrúa og þar fær eigandi 

hundsins afhenta merkta plötu, sem jafnan skal vera í ól um háls hundsins. 

b) Árlega skal greiða í bæjarsjóð leyfisgjald fyrir þá hunda, sem undanþága er 
veitt fyrir, Gjaldið, sem bæjarstjórn ákveður fyrir ei:t ár Í senn skal renna til 
þess að standa stranim af kostnaði við eftirlit með hundum í bænum og skal 

upphæð þess við það miðuð. Hundar, sem notaðir eru við búrekstur á lögbýlum 

í bænum eru undanþegnir þessu gjaldi. 
ce) Skylt er hundeiganda að hafa hund sinn ábyrgðartrvggðan hjá viðurkenndu 

vátryggingarfélasi. Við greiðslu árlegs leyfisgjalds, skal leggja fram kvittun 
frá tryggingarfélaginu, sem sýni, að lrvgginsin sé í fullu gildi. 

d) Hundurinn skal aldrei ganga laus á almannafæri. heldur vera í taumi í fylgd 

með aðila, sem hefur fullt vald yfir honum. Eigi er leyfilegt að fara með hunda 
inn í sjúkra- og skólahús, matvöruverslanir eða aðra staði, þar sem matvara 
er um hönd höfð. 
Leyfi fyrir einstökum hundum er jafnan háð því. að þeir raski eigi ró bæjarbúa 

og séu hvorki þeim, né öðrum, sem um bæinn fara, til óbæginda. 
Í) Hundeiganda ber að hlíta að öðru leyti lögum og reglum, er hundahald varða 

(þ. á. m. reglum um árlega hreinsun hunda os greiðslu hundaskaits), svo og 

fyrirmælum, sem heilbrigðisnefnd setur. 

e
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Við brot á skilyrðum fyrir undanþágu til hundahalds skal fjarlægja viðkomandi 
hund. Skal hundinum komið fyrir sé um að ræða minni háttar brot í fyrsta skipti. 
Eigandi hundsins yrði þá að leysa hann þaðan út segn greiðslu alls kostnaðar 
vegna brotsins. Sé um að ræða alvarlegt brot eða ítrekuð brot, afturkallast við- 
komandi undanþága til hundahalds. 

Bæjarstjórn er heimilt hvenær sem er, að afturkalla leyti fyrir einstökum hundum 
eða öll veitt leyfi, telji hún þess þörf. 

ð. gr. 
Samþykkt þessi. sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Akureyrar, stað- 

festist hér með samkvæmt lögum nr. 12/1969 um hollustuhætti og heilbrigðisettir- 
it, til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið 7. mars 1975. 

Jón Ingimarsson. 

F. hr. 

Þórunn Klemenzdóttir. 

7. mars 1975. - Nr. 90. 

AUGLYSING 

um staðfestingu á breyttu skipulagi í Reykjavík. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 4. mars 
1975 staðfest breytingu á áður staðfestu skipulagi í Reykjavík að því er varðar eftir- 
farandi: 

1. Deiliskipulag reits milli Hofsvallagötu, Ægisíðu, Kaplaskjólsvegar og Hagamels. 
2. Breytt skipulag á svæði milli Bæjarháls og Vesturlandsvegar, austan Höfðabakka, 

sem áður var skipulagt sem útivistarsvæði, en er nú skipulagt sem iðnaðarsvæði. 
Uppdrættir þessir hafa hlotið þá meðferð, sem lög nr. 19/1964 sera ráð fyrir 

og hafa verið samþykktir af borgarstjórn Reykjavíkur og skipulagsstjórn ríkisins. 

Félagsmálaráðuneytið, 7. mars 1975. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
Guðmundnr Karl Jónsson. 

28. febrúar 1975. Nr. 91. 
GJALDSKRÁ 

fyrir Hitaveitu Reykjavíkur. 

I. KAFLI 

1. gr. 
Hitaveitan selur afnot af heitu valni úr veitukerfum þeim, sem gerð hafa verið 

og verða gerð, eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari. 

B 17
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2. gr. 

Hilaveiian lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar, í té 

vatnsmagn, er ætla má að nægi til fullrar hitunar á húsinu, enda séu ofnar hússins 

nægilega stórir, að dómi hitaveitunnar. 

Verður vatnsrennslið að húsinu takmarkað um hemil, eflir því sem þörf krefur. 

II. KAFLI 

3. gr. 

Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt vatnsmæli kr. 39.36 fyrir 

hvern rúmmetra vatns. Þar til vatnsmælir hefur verið settur upp, og ef vatnsmælir 

bilar, áætlar hitaveitan vatnsnotkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins. 

4. gr. 

Hitaveitan leigir vatnsmæla og annast viðhald þeirra. Leigan fyrir mæli skal 

sreidd jafnhliða gjaldi fyrir vatnsnotkun og skal vera fyrir hvern mæli á mánuði: 
Ð . æð ð ö = 

a. Fyrir mæla allt að 340 o...0... kr. 341.10 

b. Fyrir mæla allt að 1220 .......020000 00 — 765.30 

c. Fyrir mæla allt að 80 2.......0.. 0... enn — 1.580.50 

ö. gr. 

Hitaveitugjöld skv. 3. og 4. gr. verða krafin mánaðarlega, þegar eftir mælisálestur. 

Þó er heimilt að láta líða lengri tíma en einn mánuð á milli álestra og fækka 

sjalddögum. 

6. gr. 

Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikn- 

ingsupphæð. Sé reikningur ekki greiddur við fyrstu sýningu, ber gjaldanda að greiða 

hann, þar sem hitaveilan ákveður. Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu 

greidd innan 14 daga frá gjalddaga. 

7. gr. 

Heimæðasjald hitaveitunnar skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Rúmmál húss: 
({utanmál) mö Heimæðagjald 

Alt að 400 109310.00 kr. 
100. 2006 109 310.00 fyrir 400 m?  87.50 kr/mð þar yfi 

2000— 6000 249 230.00 00 7450 
6000— 10000 546557.00 —— — 6000 00 6570 — 

Meira en 10000 808906.00 — — 1000 5700 — 

Nú eru fleiri en eitt hiltunarkerfi í húsinu með sérstökum mælum frá Hitaveit- 

unni og skal þá greiða kr. 18 118.00 í aukagjald fyrir hvern mæli umfram hinn fyrsta. 

8. gr. 

Hitaveitu Reykjavíkur er heimilt að hækka eða lækka hitaveitugjöld í sama 

hlutfalli og vísitala bygginsarkostnaðar breytist. Þó skal meðalheildarkostnaður við 

hitun húsa með hitaveitu ekki fara fram úr 80% af meðalheildarkostnaði hitunar 

með olíukyndingu. 

9. gr. 
Nú er tengingu heimæðar lokið og er þá heimæðagjaldið gjaldkræft. Þó er heimilt 

að veita gjaldfrest allt að 5 árum, ef samið er um það á gjalddaga. Í slíkum samningi 

skal kveðið á um vexti af eftirstöðvum gjaldsins.
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HI. KAFLI 

10. gr. 
Öl gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

11. gr. 
Hitaveitan hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð við- 

skiptamanns, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Heimilt er að loka vatnsrennsli 
að húsi, sem hitaveitugjöld eru vangreidd af. 

Fyrirætlun um að loka ber að tilkynna með 5 daga fyrirvara. 
Allan kostnað af lokun og opnun á ný greiðir sá, sem vanskilum veldur, kr. 

588.00 hverju sinni. 

12. gr. 
Eftirlitsmanni hitaveitunnar skal, hvenær sem er, frjáls aðgangur að öllum heml- 

um, mælum, hitagjöfum og vatnsæðum, sem eru í sambandi við hitaveituna. Er hús- 
eiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og sér- 
hverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita vatnsins. 

IV. KAFLI 

13. gr. 
Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 

til að taka gildi 1, mars 1975, sbr. augl. nr. 48 28. febrúar 1975. Jafnframt er úr gildi 
felld gjaldskrá sama efnis, nr. 261 17. sept. 1974. 

Íönaðarráðuneytið 28. febrúar 1975. 

F. h. r. 

Árni Þ. Árnason.   
Jóhannes Guðfinnsson. 

24. mars 1975, Nr. 92. 

SAMÞYKKT 

um hundahald á Seltjarnarnesi. 

1. gr. 
Hundahald er bannað á Seltjarnarnesi, að undanskildum leitarhundum og hund- 

um til aðstoðar blindu og fötluðu fólki, samkvæmt læknisráði. 

2. gr. 
Bæjarstjórn er heimilt að veita þein Seltirningum, sem nú halda hunda, undan- 

þágu til hundahalds meðan dýrið lifir, með eftirfarandi skilyrðum: 
a) Hundurinn skal skráður á skrifstofu fógela fyrir 1. apríl 1975 og þar fái eig- 

andi hundsins afhenta merkta plötu, sem jafnan skal vera í ól um háls hunds- 
ins. 

b) Árlega skal greiða í bæjarsjóð leyfisgjald fyrir þá hunda, sem undanþága er 
veilt fyrir. Gjaldið, sem bæjarstjórn ákveður fyrir eitt ár í senn skal renna 
til þess að standa straum af kostnaði við eftirlit með hundum í bænum og 
skal upphæðin við það miðuð. Gjaldið skal greitt við skráningu fyrir eitt ár 
Í senn og síðan fyrir fram árlega. 

c) Skylt er hundeiganda að hafa hund sinn ábyrgðartryggðan hjá viðurkenndu 
'álryggingarfélagi. Við greiðslu árlegs leyfisgjalds, skal leggja fram kvittun 
frá tryggingarfélaginu, sem sýni að tryggingin sé í fullu gildi.
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d) Hundurinn skal aldrei ganga laus á almannafæri, heldur vera í taumi í fylgd 
aðila, sem hefur fullt vald yfir honum. Eisi er leyfilegt að fara með hunda 
inn á leikvelli, skóla, matvöruverslanir eða aðra staði, þar sem matvara er 

um hönd höfð. 
e) Hundeisanda ber að hlíta að öðru leyti lögum og reglum er hundahald varða 

(þ. á m. reglum um árlega hreinsun hunda og greiðslu hundaskatt) svo og 

fyrirmælum, er heilbrigðisnefnd setur. 

3. gr. 
Við brot á skilyrðum fyrir undanþágu Hl hundahalds skal fjarlægja viðkom- 

andi hund. Skal hundinum komið fyrir, sé um minni háttar brot að ræða í fyrsta 
skipti. Eigandi hundsins yrði þá að leysa hann þaðan út gegn greiðslu alls kostn- 
aðar vegna brotsins. Sé um að ræða alvarlegt brot eða ítrekuð brot, afturkallast 

viðkomandi undanþága til hundahalds. Bæjarstjórn er heimilt, hvenær sem er, að 

afturkalla leyfi fyrir einstökum hundum eða öll veitt leyfi, telji hún þess bört. 

4. gr. 
Ofangreind samþykkt bæjarstjórnar Seltjarnarness, staðfestist hér með sam- 

kvæmt lögum nr. 19/1969 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, il þess að öðlast 

gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðunytið 24. mars 1975. 

F. h.r. 

Jón Ingimarsson. 
Þórunn Klemenzdóttir. 

Nr. 93. 24. mars 1975. 

SAMÞYKKT 

um sorphreinsun í Hólmavíkurhrenpi. 

1. gr. 
Hólmavíkurhreppur sér um sorphreinsun frá öllum fasteignum á skipnlögðu 

svæði kauplúnsins. Fer hún fram undir stjórn sveitarstjórnar og með umsjón heil- 

hrigðisnefndar Hólmavíkurhrepps. 

2. gr. 
Sérhver húseigandi eða leigjandi í Hólmavíkurhreppi er skyldugur að nota 

þær aðferðir og tæki við sorpgeymsln og hreinsun, sem sveitarstjórnin ákveður. 

3. gr. 
Sérhver húseigandi, sem notast við sorphreinsun sveitarfélagsins skal greiða 

þan gjöld vegna sorphreinsunar, sem sveitarstjórn ákveður. 

4. gr. 
Sorpið, sem sett er í sorpílátin má vera allt venjulegt heimilissorp. Meðal 

sorps, sem ekki má setja í sorppoka, er mold. möl, grjót, mykja, bvggingarsorp, 

(timbur, múrblokkir) og stærri trjágreinar.
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6. gr. 

íkki má setja meira sorp Í pokana en svo, að auðveldlega megi loka þeim 

þegar skipi er um poka. Fyllsta hreinlætis skal gætt umhverfis sorppoka. 

6. gr. 

Pakka skal inn beittum og oddhvössum hlutum s. s. glerbrotum, áður en þeir 

eru settir í sorppokana. 

7. gr. 

Bannað er að setja eldfima vökva s. s. olíu og bensin í sorpílát, hvort sem 

er laust eða í umbúðum. 

8. gr. 

Sorphreinsun fer ekki fram á helgidögum eða eflir kl. 23 á virkum dögum. 

Sorphreinsun skal framkvæmd minnst #6 sinnum á ári. 

9. gr. 

Kvörlun vegna sorphreinsunar skal koma skriflega til sveitarstjórnar. 

10. gr. 
Minnst einn sorppoki skal vera fyrir hverja fjölskyldu. 

11. gr. 

Hverjum íbúðareiganda ber að sjá til þess, að alltaf sé til nóg af pokum svo 

að þeir yfirfyllist ekki milli tæminga. 

12. gr. 

Sorppokar eru afhentir við hverja læmingu, en aðrar gerðir poka má ekki nota. 

13. gr. 

Sorppokarnir skulu vera í sorpgrindum, sem sveitarstjórnin hefur samþykkt, 

sorpgrindur skulu vera á stöðum sem eru aðgengilegir fyrir sorphreinsunarmenn á 

lóð húss þess, sem þær tilheyra. Hafa skal greiðlæran stíg ca. 90 em breiðan að 

sorpgrind. Sveitarstjórn er heimilt að taka sérstakt gjald ef sorpstaða er mjög óað- 

gengileg. Sorpgrindaeigendur verða að sjá um að hafa grindurnar Í góðu ásigkomu- 

lagi og endurnýja þær ef þörf þykir. 

14. gr. 

Ef sorpið er svo mikið eða í því formi, að ekki hæfi viðurkenndum sorpilátum 

skal húseigandi annast sorphreinsun eða senda inn beiðni þess efnis að sveitar- 

félagið annist hreinsunina gegn sérstöku gjaldi. 
á. 

15. gr. 

Mold, möl, grjót og svipuð efni, sem ekki má setja í sorppoka, skal flutt á 

afmarkað svæði skv. nánari fyrirmælum sveitarstjórnar, sem gilda um þess konar 

efni. 

16. gr. 

Bilhræ og brotajárn skal flytja á afmarkað svæði sem sveitarstjórn ákveður. 

17. gr. 

Sorphreinsunarmönnum er óheimilt að hnýsast í sorppokana.
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18. gr. 
Fyrirferðarmiklum en brennanlegum úrgangi, svo sem umbúðum og því um 

líku skulu forráðamenn heimila og atvinnurekstrar koma á sorphreinsunartæki, 
Þegar sorphreinsun fer fram, eða í sorphaugsstað skv. fyrirmælum sveitarstjórnar. 

19. gr. 
Kostnaður við almenna sorphreinsun og sorpeyðingu greiðist úr sveitarsjóði. 

Sveitarstjórn er þó heimilt að innheimta með fasteignagjöldum hvers árs áætlað 
kostnaðarverð þeirra sorppoka, sem viðkomandi fasteign eyðir á árinu. 

20. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varðar sektum allt að kr. 100 000.00 nema þyngri 

refsing liggi við að lögum. Með brot á samþykktinni skal farið að hætti opinberra 
mála. 

21. gr. 
Ofangreind samþykkt hreppsnefndar Hólmavíkurhrepps, staðfestist hér með, 

samkvæmt lögum nr. 12/1969 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit til þess að , 
öðlast þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Heilbrigðis- og tryggingarnálaráðunytið 24. mars 1975. 

F. h.r. 

Jón Ingimarsson. ÍR 

Þórunn Klemenzdóttir. 

Nr. 94. 27. febrúar 1975. 

AUGLÝSING 

um friðland á Hornströndum. 

Samkvæmt heimild í 24. gr. laga nr. 47/1971 wm náttúruvernd hefur Náttúru- 
verndarráð fyrir sitt leyti ákveðið að friðlýsa svæðið norðvestan Skorarheiðar í 
Norður-Ísafjarðarsýslu, og er það friðland. 

Mörk svæðisins eru þessi: 

Úr botni Hrafnsfjarðar um Skorarheiði í botn Furufjarðar, lína um Skorarlæk 
frá ósi í Skorarvain og meðfram suðurströnd valnsins, en síðan bein lína úr austasta 
hluta vatnsins í þá kvísl, við upptök, sem næst gengur vatninu og fellur í Furufjarð- 
arós, ásamt 200 m breiðri spildu þar suður af. 

Reglur þessar gildi um svæðið: 

Í. Mannvirkjagerð öll, jarðrask og önnur breyting á landi, svo og undan landi 
allt að 60 föðmum (115 m) frá stórstraumsfjörumáli, er háð leyfi Náttúru- 
verndarráðs. 

2. Umferð vélknúinna farartækja á landi utan vega og merktra slóða er bönnuð, 
nema með leyfi Náttúruverndarráðs. 

3. Leyfi landeiganda, sem í hlut á, þarf til allra veiða, eggjalöku og annarra hlunn- 
indanytja á svæðinu. Leyfi Náttúruverndarráðs þarf ef eigi er um að ræða 
bundnar nytjar, svo sem viðhald túna og garða.
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Heimilt er að ganga um svæðið og fara um það með hesta. Þó er skyli að ganga 

þannig um, að ekki sé spillt gróðri, dýralífi, minjum, mannvirkjum né öðrum 

verðmælum. Náltúruverndarráð selur nánari reglur viðvíkjandi umferð um 

hið friðlýsta svæði. 
Nátllúruverndarráð og aðrar stofnanir, sem í hlut eiga, skulu stuðla að vernd 

menningarminja, gera greiðfærar gamlar gölur og viðhalda vörðum. 

Bannað er að beita búpeningi á friðlandið. Þó tekur þetta ekki til hesta þeirra, 

sem ferðast um landið, meðan á ferð þeirra stendur. 

Náttúruverndarráð selur nánari reglur um afnot landeigenda af eignum sinum 

á hinu friðlýsta svæði. 
Nádúruverndarráð hefur samráð við Landeigendafélag Sléttu- og Grunnavikur- 

hrepps um nánari framkvæmd á reglum þessum. 

Til undanþágu frá regium þessum þarf leyfi Náttúruverndarráðs eða þess, sem 

með umboð ráðsins. 
Um viðurlög vegna brota á reglum þessum fer eftir ákvæðum náttúruverndarlaga. 

Ráðuneytið er samþykkt friðlýsingunni og tekur hún gildi við birtingu þessarar 

auglýsingar í Stjórnar:iðindum. 

Menntamálaráðuneytið 27. febrúar 1975. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. . 
Knútur Hallsson. 

mars 1975. . Nr. 95. 

AUGLYSING 
„ 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á frystri rækju fyrir 

og 

framleiðslutímabilið 18. febrúar til 31. maí 1975. 

Með skirskolun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 

samkvæmi tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, vill ráðuneytið 

hér með staðfesta eftirfarandi verðgrundvöll á frystri rækju fyrir framleiðslutíma- 

bilið IS. febrúar til 31. maí 1975: 

Vélskelflett rækja. Ísl. kr. á Ib. Gif. 

í. 10X4X1 Ib. blokkfryst ....c.00000 FR 308.20 
2. BAX1 AAA 321.30 
3. 24X450 gr. sérfryst .....220.000. 00. 321.30 

4. 6X2 kg. 52 kg. og 4<2 kg. sérfryst .....00000. 0... 321.30 
5. 4X2,5 kg. sérfryst .......0000.0 0... nn 321.30 
6. 25 kg. sérfryst ......00..022 00. 321.30 
7. 4X7 kg. sérfryst ....002.000000 nn 321.30 
8. 125 lIbs. sérfryst ......022000 000. 321.30 
9. 15>(200 gr. sérfryst ......2.200000. nn 326.70 

10. Í saltlegi ........2..0. 0000. 308.20 

Verðbil verður ekkert. 
Greiðslur í sjóðinn miðast við 62,5% af verðbreytingu frá grundvallarverði 

Sjávarútvegsráðuneytið, 25. mars 1975. 

F. h. r. 

Jón L. Arnalds. iN MN 
Þórður Ásgeirsson.
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AUGLÝSING 

um friðland í Vatnsfirði. 

Samkvæmt heimild í 24. gr. laga nr. 47/1971 um náttúruvernd, hefur Náttúru- 
verndarráð ákveðið fyrir sitt leyti að friðlýsa þann hluta Vatnsfjarðar, sem tilgreindur 
er hér á eftir, og með þeim mörkum og reglum sem hér segir: 

Mörk hins friðlýsta svæðis eru þessi: 

Með Þverá og síðan Mikladalsá frá ósi að upptökum. (2) Þaðan beina stefnu í 
hátind Klakks. (3) Eftir það landamerki Brjánslækjar á sýslumörkum að vestan 
og norðan, og til austurs eins langt og lönd Brjánslækjar og Uppsala ná allt til 
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móts við brúnir Fossárfjalls ofan Uppsaladals. (4) Að fjallsbrún liggja mörkin með 
klettavegg þeim sem er skammt austan við klettinn Hörg, svo langt sem hann nær, 
og þaðan skemmstu leið til sjávar. Eyjar og hólmar á Vatnsfirði eru háðir ákvæðum 
friðlýsingarinnar. 

Um friðlandið gilda þessar reglur: 

1. Mannvirkjagerð og jarðrask og hvers konar breytingar á landi eru háðar leyfi 
Náttúruverndarráðs. 

2. Almenningi er heimil för um svæðið og dvöl á því, í lögmætum tilgangi, enda 
sé góðrar umgengni gætt. Umferð um eyjar og hólma er háð leyfi. Stefnt skal 
að því að merkja leiðir fyrir gangandi og ríðandi ferðamenn. 

3. Akstur utan vega og merktra slóða er óheimill án leyfis. 
4. Bannað er að skerða gróður, trufla dýralíf og skemma jarðmyndanir eða aðrar 

minjar að óþörfu. 
ö. Berjatínsla, önnur en til neyslu á staðnum, svo og veiði á fugli og fiski er óheimil 

án leyfis. 
6. Beit búfjár sem og aðrar hefðbundnar nytjar haldast svo sem verið hefur. Þó 

er heimili að takmarka beit á einstökum svæðum, ef nauðsyn þykir til þess 
bera, svo sem vegna skógverndar, í samráði við ábúendur og leigjendur. 

Til undanþágu frá reglum þessum þarf leyfi Náttúruverndarráðs eða þess sem 
fer með umboð ráðsins. 

Um viðurlög vegna brota á reglum þessum fer eftir ákvæðum náttúruverndarlaga. 

Ráðuneytið er samþykkt friðlýsingunni og tekur hún gildi við birtingu þessarar 
auglýsingar í Stjórnartíðindum. 

Menntamálaráðnneytið, 25. mars 1975. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 

Birgir Thorlacius. 

24. mars 1975. Nr. 97. 

GJALDSKRÁ 

Hitaveitu Mosfellshrepps. 

I. KAFLI 

1. gr. 
Hitaveita Mosfellshrepps selur afnot hitaorku úr hitaveitukerfum Þeim, sem 

serð hafa verið eða verða gerð í Mosfellssveit og til þeirra húsa, sem fá vatn frá 
aðfærsluæð, eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari sbr. og reglugerð 
fyrir Hitaveitu Mosfellshrepps. 

2. gr. 
Hitaveita Mosfellshrepps lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar 

hennar, í té vatnsmagn, er ætla má að nægi til hitunar á húsinu, enda séu ofnar 
hússins nægilega stórir að dómi hitaveitunnar. 

B 18
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ð. gr. 
Einungis starísmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils. Hitaveitan 

breytir stillingu hemils eftir óskum húseiganda fyrstu tvo mánuðina, sem hús hans 
er tengt við hitaveitukerfið, en síðar verður hemilstillingu að jafnaði einungis breytt 
einu sinni á ári, 1. desember ár hvert. Hámarksstilling hemils gildir allt árið þótt 
orkunotkun verði minni hluta úr ári. 

IL. KAFLI 
4. gr. 

Gjald fyrir afnot heita vatnsins er sem hér segir: 

Vatnsgjald kr. 600.00 á mánuði fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu 

hemils, sem skiptist þannig; 
Flutningsgjald kr. 200.00. 
Heitt vatn kr. 400.00. 

ð. gr. 
Hitaveitugjöld skv. 4. gr. verða kratin þriðja hvern mánuð, og skulu þau 

greiðast til innheimtumanns eða innheimtustofnunar, sem sveitarstjórn ákveður. Það 

eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 15 daga frá gjalddaga. 

lll. KAFLI 

6. gr. 

Heimæðargjald Hitaveitu Mosfellshrepps skal vera sem hér segir, Íyrir eina 

heimæð, kr. 130 300.00. 

Heimæðargjald skal greiðast þegar heimæð hefur verið lögð, áður en hún 

tengist hitakerfi hússins skv. þá gildandi gjaldskrá. 
| k 

1. gr. 

Gjöld skv. 6. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 1455 stig. Er 

hitaveitunefnd heimilt að breyta þeim í samræmi við þær breytingar, sem á nefndri 

vísitölu verða. Að óbreyttum nú gildandi lögum um verðstöðvun, er hækkun gjalda 

skv. þessari gr. háð samþykki ríkisstjórnarinnar. 

8. gr. 

Nú eru leyfð afnot hitaveitunnar til annars en húshitunar, og er þá hitaveitu- 

nefnd heimilt að ákveða gjald fyrir þau afnot sérstaklega í hverju tilviki með 

hliðsjón af gjaldskrá þessari. 

9. gr. 
Öll gjöld samkv. gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

10. gr. 

Hitaveitan hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð not- 

anda, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. 

Fyrirætlun um lokun ber að tilkynna með ðja daga fyrirvara. 

Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, sem í vanskilum er, kr. 

1 000.00 í hvert skipti. 

11. gr. 

Eftirlitsmanni Hitaveitu Mosfellshrepps skal, hvenær sem er, frjáls aðgangur 

að öllum hitakerfum, sem tengd eru við hitaveituna.
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Er húseiganda skylt að hlita tafarlaust fyrirmælum hans um viðgerðir á bil- 
unum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita vatnsins. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af hitaveitunefnd og sveitarstjórn 
Mosfellshrepps staðfestist hér með samkvæmt Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til 
að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Íðnaðarráðuneytið, 24. mars 1978. 

Gunnar Thoroddsen. 
  
Jóhannes Guðfinnsson. 

á 
24. mars 1975. Nr. 98. 

REGLUGERÐ 

um Hitaveitu Mosfellshrepps. 

I. KAFLI 

Gildissvið. 

1. gr. 
Reglugerð þessi gildir um fjarhilun í Mosfellshreppi. 

Stjórn Hitaveitu. 

2. gr. 
Hitaveita Mosfellshrepps, hér eftir nefnd hitaveitan, er eign Mosfellshrepps og 

fer hreppsnefnd með stjórn hitaveitunnar. 
Einnig getur hreppsnefnd skipað sérstaka stjórn yfir hitaveituna. 

Einkaleyfi hitaveitu. 

3. gr. 
Hitaveitan hefur einkaleyfi á dreifingu og sölu á heitu vatni innan lögsagnar- 

umdæmis Mosfellshrepps, sem ekki brjóta í bág við áður gerða samninga við 
Reykjavíkurborg. 

Hitaveitan getur þó heimilað einstaklingum og félögum að annast fjarhitun á 
tilteknum svæðum undir yfirstjórn hitaveitunnar. 

Utanhússlagnir. 

4. gr. 
Hitaveitan lætur leggja allar utanhússlagnir; Aðalæðar, dreifiæðar, og heim- 

æðar inn í hús samanber þó 2. málsgrein 3. gr. 

5. gr. 
Þeim, sem húseign á við götu, eða veg, þar sem dreifiæð hitaveitu liggur, er 

skylt að láta tengja hitunarkerfi hússins við hitaveituæðina. Nú eru sérstakir erfið- 
leikar á tengingu húss eða tenging þykir af einhverjum ástæðum ekki ráðleg, getur 
hitaveitan ákveðið, að húsið skuli ekki tengt við hitaveitukerfið.
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6. gr. 
Hitaveitan hefur eignarrétt og viðhaldsskyldu á dreifiæðum sínum, svo og heim- 

æðum og lögnum að valnsmæli eða rennslishemli og telst dreifikerfið ná þangað 
og vera eign hitaveitunnar. 

1. gr. 
Sá varmi, sem hitaveitan lætur í té, er ætlaður til upphitunar húsa og almennra 

heimilsnota. 
Nú kemur fram ósk um að nota varma til annarra þarfa en greinir í 1. máls- 

grein og þarf þá til þess heimild hitaveitunnar. 

8. gr. 
Réttur húseiganda til afnota af hitaveituvalni skuldbindur ekki hitaveituna 

til þess að tryggja, að þrýstingur á dreifiæðum hennar sé ávallt nægilegur. 

Ábyrgð hitaveitu. 

9. gr. 
Hitaveitan ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni, er leiða kann af rekstrartrufl- 

unum, er verða á henni vegna frosta, rafmagnsbilunar eða annarra óviðráðanlegra 
atvika. Sama gildir, ef rennsli í æð er stöðvað um stundarsakir vegna viðgerðar og 
annars slíks. 

10. gr. 

Hitaveitunni er heimilt að nota aftur vatn, sem runnið hefur gegnum hitunar- 

kerfi húss. 
Ef hitaveitan óskar ekki eftir að nota slíkt afrennslisvatn getur hún leyft 

notkun þess til upphitunar á t. d. geymslu, bílskúr eða gróðurhúsi. Hitaveitan getur 
þó jafnan afturkallað slík leyfi, ef hún þarf á vatninu að halda. 

Notandi skal sjá um að leiða hilaveituvatn frá hitakerfi sínu í frárennsli húss- 
ins. Óheimilt er að leiða það þannig heitara en 50%C. 

Tenging við hitaveitu. 

11. gr. 
Áður en tengt er við hitaveitu skal liggja fyrir uppdráttur samþykktur af 

byggingarnefnd. Hitaveitan skal vera til aðstoðar byggingarnefnd í málum, sem 
snerta hitalagnir. Ef uppdrættir eru ekki til af gömlum hitunarkerfum, sem breyta 
á, getur hitaveitan krafist þess, að þeir séu gerðir, eftir því sem nauðsynlegt er, 
og ber húseigandi allan kostnað af því. 

Við gerð uppdrátta skal miða við reglur byggingarsamþykktar. 

Eftirlit. 

12. gr. 
Starfsmenn hitaveilunnar skulu jafnan hafa frjálsan aðgang að pípulögnum, 

bæði innan húss og utan. Húseiganda er skylt að láta þeim í té þær upplýsingar, 
er máli geta skipt um hitun hússins. 

Dælur á heimæðum. 

13. gr. 
Óheimilt er að tengja vatnsdælur við heimæðar, nema skriflegt leyfi hitaveit- 

unnar sé fyrir hendi og þannig sé frá dælu gengið, að ekki valdi óþægindum.
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Viðurlög við brotum. 

14. gr. 
Brot á reglugerð þessari varða sektum, nema þyngri refsing liggi við sam- 

kvæmt öðrum lögum. Með mál út af slíkum brotum skal farið að hætti opinberra 
mála. 

Nú vanrækir maður að vinna verk, sem hitaveitan hefur fyrirskipað samkvæmt 
reglugerð þessari eða verk er ekki unnið á viðeigandi hátt, og er þá hitaveitunni 
heimilt að láta vinna það, sem þörf krefur, á kostnað hlutaðeigandi aðila. 

Skal þá greiða kostnaðinn til bráðabirgða úr sveitarsjóði en innheimta síðan 
hjá hlutaðeigandi aðila með lögtaki, ef þörf krefur. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Mosfellshrepps 
staðfestist hér með samkvæmt Orkulögum nr. 58 99. apríl 1967 til að öðlast þegar 
gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. an. 

- Iðnaðarráðuneytið, 24. mars 1975. 

Gunnar Thoroddsen. 0 

Jóhannes Guðfinnsson. 

27. febrúar 1975. Nr. 99. 

SAMÞYKKT 

um hundahald í Mosfellshrepni. 

1. gr. 
Hundahald er bannað í Mosfellshreppi. 

2. gr. 
Sveitarstjórn er heimilt að veita einstaklingum, búsettum í hreppnum, undan- 

Þágu tl hundabhalds með eftirfarandi skilyrðum: 

a. Hundurinn skal skráður á skrifstofu hreppsins, og þar fær eigandi hundsins 
afhenta merkta plötu, sem jafnan skal vera í ól um háls hundsins. 

b. Árlega skal sveitarsjóði greitt leyfisgjald fyrir þá hunda, sem undanþága er 
veitt fyrir. Gjaldið sem sveitarstjórn ákveður fyrir eitt ár í senn, skal renna 
til bess að standa straum af kostnaði við eftirlit með hundum í hreppnum og 
skal upphæð þess við það miðuð. Hundar, sem notaðir eru við búrekstur í 
hrennnum, eru undanþegnir þessu gjaldi. 

ec. Skylt er hundeiganda að hafa hund sinn ábyrgðartrvggðan hjá viðurkenndu 
vá rygsingarfélasi. Við greiðslu árlegs leyfissjalds skal legsja fram kvittun 
frá trvggingarfélaginu. sem sýni, að tryggingsin sé í fullu gildi. 

d. Hundurinn skal aldrei ganga laus á almannafæri, heldur vera í taumi í fvlæd 
aðila, sem hefur fullt vald vfir honum. 
Eigi er leyfilegt að fara með hunda inn í matvöruverslanir eða aðra staði, þar 
sem matvæli ern um hönd höfð. 

c. Leyfi fyrir einstökum hundum er jafnan háð því, að Þeir raski eigi ró fÍbúa 
hreppsins og sén hvorki þeim né öðrum, sem um hreppinn fara, til óbæginda. 

f. Hundeiganda ber að hlíta að öðru leyti lögum og reglum, er hundahald varða 
(þ. á. m. reglum um árlega hreinsun hunda og greiðslu hundaskatts), svo og
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fyrirmælum, sem heilbrigðisnefnd setur. 
Við brot á skilyrðum fyrir undanþágu til hundahalds skal fjarlægja viðkomandi 

hund. Skal hundinum komið fyrir, sé um að ræða minni háttar brot í fyrsta skipti. 
Eigandi hundsins yrði þá að leysa hann þaðan út gegn greiðslu alls kostnaðar vegna 
brotsins. 

Sé um að ræða alvarlegt brot eða ítrekað brot, afturkallast viðkomandi undan- 

þága til hundahalds. 
Sveitarstjórn er heimilt, hvenær sem er, að afturkalla leyfi fyrir einstökum 

hundum eða öll vei:t leyfi, telji hún þess þörf. 

3. gr. 
Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Mosfellshrepps, 

staðfestist hér samkvæmt lögum nr. 12/1969 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit 
til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis. og tryggingamálaráðuneytið 27. febrúar 1975. 

F. h. r. 

Páll Sigurðsson.   
"Þórunn Klemenzdöttir. 

Nr. 100. 20. mars 1975. 

SAMÞYKKT 

um hundahald í Grindavík. 

1. gr. 
Hundahald er bannað í Grindavík. 

2. gr. 
Bæjarstjórn er heimilt að veita einstaklingum, búsettum í bænum, undanþágu 

til hundahalds með eftirfarandi skilyrðum: 
a. Hundurinn skal skráður á skrifstofu bæjarins, og þar fær eigandi hundsins 

afhenta merkta plötu, sem skal jafnan vera í ól um háls hundsins. 
bh. Árlega skal bæjarsjóði greitt leyfisgjald fyrir þá hunda, sem undanþága er 

veitt fyrir. Gjaldið, sem bæjarstjórn ákveður fyrir eitt ár í senn skal nota ti; 
þess að standa straum af kostnaði við eftirlit með hundum í bænum og skal 
upphæð þess við það miðuð. Hundar, sem notaðir eru við búrekstur í bænum, 
eru undanþegnir þessu gjaldi. 

c. Skylt er hverjum hundeiganda að hafa hund sinn ábyrgðartryggðan hjá viður- 
kenndu vátryggingarfélagi. Við greiðslu árlegs leyfisgjalds skal leggja fram 
kvittun frá trygginsarfélaginu, sem sýni að trvgsingin sé í fullu gildi. 

d. Hundurinn skal aldrei ganga laus á almannafæri, heldur vera í taumi í fylgd 

með aðila, sem hefur fullt vald yfir honum. Smalahundar skulu þó einnig vera 

undanþegnir þessu ákvæði á tímabilinu frá kl. 8.00 að morgni til kl. 22.00 að 
kvöldi. Eigi er leyfilegt að fara með hunda inn í skólahús, matvöruverslanir, 
fiskvinnslustöðvar, eða aðra staði, þar sem matvæli eru um hönd höfð. 

ce. Leyfi fyrir einstökum hundum. sem og undanþága fyrir smalahunda sbr. d-lið. 
er jafnan háð því, að þeir raski eigi ró bæjarbúa og séu hvorki þeim né öðrum, 
sem um bæinn fara, til óþæginda.
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f. Hundeiganda ber að hlita að öðru leyti lögum og reglum, er hundahald varða 
(þ. á. m. reglum um árlega hreinsun hunda og greiðslu hundaskatts), svo og 
fyrirmælum, sem heilbrigðisnefnd setur. 

3. gr. 
Við brot á skilyrðum fyrir undanþágu til hundahalds skal fjarlægja viðkomandi 

hund. Sé um að ræða minni háttar brot í fyrsla skipti, skal hundinum komið fyrir 
Í geymsln. Eigandi hundsins yrði þá að levsa hann þaðan út gegn greiðslu alls 
kostnaðar vegna brotsins. Sé um að ræða alvarlegt brot eða ítrekuð brot, afturkallast 
viðkomandi undanþága til hundahalds. 

Bæjarstjórn er heimilt, hvenær sem er, að afturkalla leyfi fyrir einstökum hundum 
eða öll veitt leyfi, telji hún þess þörf. 

fs
 

4. gr. 
Ofangreind samþykkt bæjarstjórnar Grindavíkur staðfestist hér með samkvæmt 

lögum nr. 12/1969 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit til þess að öðlast gildi 
þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið 20. mars 1975. 

F. h. r. 

Jón Ingimarsson.   
Þórunn Klemenzdóttir. 

æl 

7. mars 1975. Nr. 101. 

SAMÞYKKT 

Veiðifélags Borgarfjarðar. 

1. gr. 
Félagið heitir Veiðifélag Borgarfjarðar. Heimili þess og varnarþing er þar sem 

€ o € d Í 
2 

formaður á heimili. 

Félagssvæði er fiskihverfi Hvítár í Borgarfirði og nær það til allra jarða í 
veiðifélögum á félagssvæðinu samkvæmt jarðaskrám þeirra. 

3. gr. 
Félagið er samband eftirtalinna veiðifélaga: 
Grímsár og Tunsuár. Flókadalsár, Revkjadalsár, Þverár, Norðurár, Gljúfurár, 

Gufár. Hvítár og Norðlingafljóts. 
Félög þessi starfa samkvæmt staðfestum samþykktum sínum sem sjálfstæð 

veiðifélög. Hvert félag ráðstafar veiði í sínu umdæmi, samkvæmt 44. gr. laga nr. 
76/1970 um lax og silungsveiði, a—d liðum. 

4. gr. 
Veiðifélag Borgarfjarðar vinnur, með þeim undantekningum, sem 3. gr. kveður 

á um, að veiði- og fiskiræktarmálum í samræmi við ákvæði VITI. kafla laga nr. 
76/1970 um lax- og silungsveiði. Það annast meðal annars fiskirækt á félagssvæðinn, 
hefur meðalgöngu um samskipti félaganna innbyrðis, og er sameiginlegur málsvari 
þeirra út á við.
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5. gr. 
Fundir Veiðifélags Borgarfjarðar skulu vera fulltrúafundir. Á aðalfundi sínum 

kýs hvert félag fulltrúa á fundi félagsins, 1 fyrir hverja 15 félagsmenn eða brot úr 
þeirri tölu, og jafnmarga til vara. Formaður félags er sjálfkjörinn fulltrúi þess á 
fundi Veiðifélags Borgarfjarðar. 

Aðalfundur er lögmætur, ef mættir eru % kjörinna fulltrúa. Formaður félags 
skal, strax að loknum aðalfundi, tilkynna formanni Veiðifélags Borgarfjarðar um 
kjör fulltrúa og varafulltrúa. 

6. gr. 
Stjórn félagsins skipa þrír menn, er aðalfundur kýs til þriggja ára í senn, þó 

þannig, að á fyrsta aðalfundi skal einn ganga úr með hlutkesti og annar á öðrum 
aðalfundi. Þrír menn skulu kosnir í varastjórn eftir sömu reglum. Kosnir skulu 
tveir endurskoðendur eftir sömu reglu, og einn til vara, til eins árs í senn. 

Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. Milli aðalfunda fer stjórnin með öll mál, 
er félagið varða og sér um fjárreiður þess og framkvæmdir. Þó skal hún kveðja 
til fundar formenn sambandsfélaganna, þegar taka þarf afstöðu til meiri háttar 
málefna. 

7. gr. 
Aðalfundur Veiðifélagss Borgarfjarðar skal haldinn árlega fyrir 1. maí. 
Um fundarboðun fer eftir lögum um lax- og silungsveiði. 
Á aðalfundi skýrir stjórnin frá framkvæmdum síðastliðins árs, og leggur fram 

endurskoðaða reikninga til samþykktar. Þar skal ræða og gera ályktanir um fram- 
tíðarstarf félagsins og annað er það varðar. 

8. gr. 
Kostnað af starfsemi félagsins skal jafnað niður á félögin, eftir samþykktum 

aðalfundar hverju sinni. 

9. gr. 
Samþykkt þessari má breyta á aðalfundi, ef % fulltrúar samþykkja það, enda 

sé þess getið í fundarboði, að um slíka breytingu sé að ræða, og breytingartillögurnar 
hafi verið kynntar á fundum félaganna. Nú verður breyting á samþykktum ekki 
afgreidd vegna ónógrar fundarsóknar, og má þá boða til annars fundar. Á þeim 
fundi ræður afl atkvæða. 

10. gr. 
Brot gegn samþykktum þessum varða sektum samkvæmt lögum um Jax- og 

silungsveiði. 

Samþykkt þessi staðfestist samkvæmt lögum nr. 76, 25. júní 1970, um lax- og 
silungsveiði og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 7. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Ragnheiður Árnadóttir.
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REGLUGERÐ 

fyrir Fiskveiðasjóð Íslands um lánaflokka. 

1. gr. 
Stjórn Fiskveiðasjóðs Íslands hefur hinn 1. janúar 1972 stofnað til nýrra Jána- 

flokka, sem nánar cru greindir í 2. gr., sem sett er til staðfestingar þessara flokka 
og skilmála þeirra. 

2. gr. 

A. Skipalán II. 

1. Lán vegna nýsmíði stál- eða eikarskipa innanlands. 

Hámarkslán skulu vera 75% af mats- eða kostnaðarverði, sbr. 4. gr. Hámarks- 
lánstími skal vera 20 ár. 

2. Lán vegna endurbóta á og/eða vegna véla- og tækjakaupa í stál. eða eikar- 
skip, svo og vegna heimsiglingarkostnaðar skipa, sem keypt eru erlendis. 

Hámarkslán eru 50% af mats- eða kostnaðarverði, sbr. 4. gr., vegna endurbóta 
og tækjakaupa, en 66,7-75% vegna meiriháttar endurbóta og 66,7% vegna kaupa 
á aflvél. Hámarkslánstími er 5 ár vegna tækjakaupa, 5—7 ár vegna endurbóta, 7 ár 
vegna kaupa á aflvél og 7—10 ár vegna meiriháttar endurbóta. Um lánstíma og 
hámark heimsiglingarlána fer eftir aðalláni. 

3. Lán vegna nýsmíði súðbyrðinga og 12 rúmlesta og minni furubáta, innanlands. 

Hámarkslán skulu vera 70% af mats- eða kosinaðarverði, sbr. 4. gr. Hámarks- 
lánstími skal vera 10 ár. 

4. Lán vegna endurbóta á og/eða vegna véla- og tækjakaupa í súðbyrðinga og 

12 rúmlesta og minni furubáta. 

Hámarkslán er 50% af mats- eða kostnaðarverði, sbr. 4. gr., vegna endurbóta 
og tækjakaupa, en 50—70% vegna meiriháttar endurbóta og 50% vegna kaupa á 
aflvél. Hámarkslánstími er 3 ár vegna tækjakaupa, 35 ár vegna endurbóta, 5 ár 
vegna kaupa á aflvél, og 5--7 ár vegna meiriháttar endurbóta. 

5. Lán vegna nýsmíði botnvörpunga innanlands. 

Hámarkslán skulu vera 75% af mats- eða kostnaðarverði, sbr. 4. gr. Hámarks- 
lánstími skal vera 20 ár. 

6. Lán vegna endurbóta á og/eða vegna véla- og tækjakaupa í botnvörpunga, 

svo og vegna heimsiglingarkostnaðar skipa, sem keypt eru erlendis. 

Reglur um hámarkslán og hámarkslánstíma eru þær sömu og um stál- og eik- 
arskip. 

7, Lán vegna nýsmíði opinna báta, innanlands. 

Hámarkslán skulu vera 50% af mats- eða kostnaðarverði, sbr. 4. gr. Hámarks- 
lánstími skal vera 8 ár. Áskilin er sérstök aukatrygging. 

B 19
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8. Lán vegna endurbóta á og/eða vegna véla- og tækjakaupa í opna báta. 

Hámarkslán skulu vera 50% af mats- eða kostnaðarverði, sbr. 4. gr. Hámarks- 
lánstími skal vera 3—5 ár. Áskilin er sérstök aukatrygging. 

9. Lán vegna nýrra og notaðra skipa, sem keypt eru erlendis. 

Hámarkslán skulu vera 66,7% af mats- eða kostnaðarverði, sbr. 4. sr. Hámarks- 
lánstími skal vera 20 ár að frádregnum aldri skips. Áskilið er, að erlent lán a. m. k. 
jafnhátt láni Fiskveiðasjóðs úr þessum flokki, fáist. Lán Fiskveiðasjóðs verður í 
sömu mynt og með sömu vöxtum og sömu gjalddögum og erlenda lánið. Andvirði 
láns Fiskveiðasjóðs verður innstæða hjá sjóðnum í erlendri mynt og af þeirri inn- 
stæðu er hið erlenda lán, sem skipinu fylgir, greitt jafnóðum og það gjaldfellur. 
Mismunur afborgunar af innstæðunni í Fiskveiðasjóði og láninu úr Fiskveiðasjóði, 
breytist á hverjum gjalddaga í svonefnt afleitt lán. Lán í þessum flokki eru því í 
raun aldrei til lengri tíma, en erlenda lánið, sem skipinu fylgir. Hins vegar lengja 
afleiddu lánin lánstímann í ofangreint hámark. 

10. Lán leidd af lánum vegna nýrra og notaðra skipa, sem keypt eru erlendis: 
(sbr. lið nr. 9 í 2. gr. A). 

Gjalddagar þessara lána eru 1. maí og 1. nóvember ár hvert. Fyrsta vaxtagreiðsla 
er á fyrsta gjalddaga eftir að lánið byrjar að myndast, en fyrsta afborgunargreiðsla 
er á fyrsta gjalddaga eftir að lánið er fullmyndað. 

11. Skipasmíðalán. 

Þessi lán eru bráðabirgðalán, sem veitt eru vegna innlendrar nýsmíði fiskiskipa 
og útborguð í áföngum eftir því, sem framkvæmdum miðar. Skipasmíðalán eru 
tryggð með 1. veðrétti í nýsmíðinni. Skipasmíðalán greiðist upp af andvirði láns, 
þegar nýsmíðinni er lokið, ásamt áföllnum vöxtum. 

B. Fasteignalán II. 

1. Lán til hraðfrystihúsa vegna nýbyggingar, endurbóta og/eða véla- og tækja- 
kaupa. 

2. Lán til síldarverksmiðja og fiskimjölsverksmiðja vegna nýbyggingar, endur- 
bóta og/eða véla- og tækjakaupa. 

3. Lán til fiskvinnsluhúsa, annarra en 1. og 2., vegna nýbyggingar, endurbóta 
og/eða véla- og tækjakaupa. 

4. Lán til nýbyggingar, endurbóta á og/eða véla- og tækjakaupa í aðrar þær 
fasteignir, er efla framleiðslu og framleiðni í fiskveiðum, fiskiðnaði og skyldri 
starfsemi. 

3. gr. 
Til tryggingar lánum úr öllum skipalánaflokkum, er taldir voru í 2. gr. A, er 

alltaf áskilinn 1. —-fyrsti— veðréttur í skipinu, bátnum eða nýsmíðinni. 
Vextir af lánum Hl nýrra og notaðra skipa, sem keypt eru erlendis (liður nr. 9 

í 2. gr. A) skulu vera þeir sömu og Fiskveiðasjóður greiðir af erlendu innstæðunni 
og ákveður Fiskveiðasjóður vaxtaprósentuna með hliðsjón af vöxtum erlenda frum- 
lánsins.
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Vextir af lánum úr öllum öðrum skipalánaflokkum, sem taldir voru í 2. gr. ÁA 
(Þ. e. a. s. Skipalán H, líður nr. 1--11, að frátöldum lið nr. 9) verða þeir vextir. sem 
stjórn Fiskveiðasjóðs ákveður á hverjum tíma. Vextirnir greiðast eftir á, tvisvar 
á ári og verða gjalddagar þeirra svo og afborgana, 1. maí og 1. nóvember ár hvert. 
Gjalddag sar þessir eiga þó ekki við bráðabirgða lán vegna skipa í smíðum, sbr. lið 

„ 11, né lán vegna skipakanpa erlendis sbr. Hð nr. 9. 
Hámarkslán úr fasteignalánaflokkum, er taldir voru í 2. gr. B, er 60% miðað 

við 1. veðrétt, en minnkar sem nemur áður áhvílandi lánum ef 1. veðréttur fæst 
ekki. Hámarkslánstími er ár vegna nýbvgginga og 5 ár vegna endurbóta 
og/eða véla- og tækjakaupa. 

Vextir af lánum úr öllum fasteignalánaflokkum, sem taldir voru í 2. gr. B 
(Þ. e. a. s. Fasteisnalán TI, líður nr. 1—4) verða þeir vextir, sem, stjórn Fiskveiðasjóðs 
ákveður á hverjum tíma. Vextirnir greiðast eftir á, tvisvar á ári, og verða gjald- 
dagar þeirra, svo og afborgana 1. maí og Í. nóvember ár hvert. 

    

4. gr. 
Við ákvörðun hámarkslánsfjárhæðar skal alltaf miða við kostnað framkvæmda 

eða virðingu verðmætisaukningar vegna framkvæmda, þá upphæðina, er lægri reyn- 
ist, Ef um tjónabætur er að ræða, eru þær dregnar frá mats- og kostnaðarverði. 

ð. gr. 
Eftir 1. janúar 1972 hafa ekki verið veitt og afgreidd ný lán úr þeim lánaflokkum, 

er til voru fyrir 1. janúar 1972, öðrum en eftirtöldum: 

a. Lán í dollurum eða annarri erlendri mynt vegna véla. og tækjakaupa í skip, 
sem eru 75 rúmlestir og stærri. 

Þessi lán ern endurlán erlendra lána með sömu kjörum og þau. 

hb. Gengisjöfnunarlán. 

Ný lán úr þessum flokki verða með þeim kjörum, sem stjórn Fiskveiðasjóðs 
ákveður á hverjum tíma. 

c. Lán leidd af lánum vegna skipakaupa erlendis. 

Lán í erlendri mynt vegna skipakaupa erlendis, sem veitt voru og afgreidd 
fyrir 1. janúar 1972, mynda svonefnd afleidd lán. Þessi afleiddu lán dreifast á 
eldri lánaflokka. 

d. Lán tryggð með veði í skipasmíðastöðvum. 

Þessi lán eru endurlán lána úr Framkvæmdasjóði Íslands og með sömu kjör- 
um og þau. 

6. gr. 
ÖN lán úr Fiskveiðasjóði, veitt og afgreidd eftir 1. janúar 1972, önnur en bein 

endurlán og gengisjöfnunarlán, skulu vera háð br eytingum á gengi Íslenskrar krónu 
eða breytingum á gengi hvers þess sjaldevris, sem Fiskveiðasjóður skuldar í (sbr. 
heimild í 16. gr. 1. nr. 75/1966). Séu Jánin ekki beinlínis í erlendri mynt, skal tilgreint 
í veðskuldabréfi hve hár hundraðshluti eftirstöðva lánsins á hverjum tíma sé háður 
breytingum á gengi. Framkvæmd bessara ákvæða skal vera á þann veg, að breytist 
gengi íslenskrar krónu. eða breytist sengi einhvers þess gjaldeyris, sem Fiskveiða- 
sjóður kuldar í, skal Fiskveiðasjóður deila þeirri fjárhæð, sem erlendar skuldir 
sjóðsins, aðrar en þær sem hafa verið endurlánaðar beint með sömu kjörum, hækka 
eða lækka um í krónutölu vegna gengisbreytingarinnar, niður á þau lán úr sjóðnum,
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er háð eru breytingum á gengi í réttu hlutfalli við þann hluta ógreiddra eftirstöðva 
viðkomandi lána, sem háður er slíkum breytingum, þannig, að eftirstöðvar þessara 
lána hækki eða lækki þá þegar samtals í krónutölu um sömu fjárhæð og erlendar 
skuldir Fiskveiðasjóðs, aðrar en þær, sem endurlánaðar hafa verið beint með sömu 
kjörum, hækka eða lækka um. Við niðurdeilingu af þessu tagi skal eingöngu miðað 
við útborgaðan hluta lána. Hækki eða lækki erlendar skuldir Fiskveiðasjóðs af 
þessum sökum svo verulega í krónutölu, að ekki rúmist innan þeirra marka, er 
viðkomandi veðskuldabréf sjálf setja, ber sjóðurinn sjálfur það tap eða fær þann 
hagnað, sem á milli ber. Við alla túlkun á orðalagi þessarar greinar skal það vera 
höfuðviðmiðun, að Fiskveiðasjóður verði skaðlaus af öllum gengisbreytingum. 

7. gr. 
Opnaður hefur verið nýr lánaflokkur til endurlána á vísitölutryggðum lánum. 
Öllum lántakendum. sem loforð fá eða hafa fengið um lán að fjárhæð kr. 500 000 

eða meira, sem falla undir lánaflokka, sem taldir eru í 2. gr., aðra en þá, sem taldir 
eru í 9., 10. og 11. tölulið A-liðar, skal skylt að taka 10 hundraðshluta lofaðrar fjár- 
hæðar að láni úr þessum flokki. 

Lán úr þessum flokki eru alltaf veitt samhliða öðrum lánum og verða til jafn 
langs tíma og þau, þó aldrei til lengri tíma en 12 ára. Eigi lántaki rétt á láni til lengri 
tíma en 12 ára skal lánið úr þessum flokki vera til 12 ára, en afborganir af sam- 
hliða láninu vera lægri fyrstu 12 árin, þannig að heildar lánsfjárhæðin endurgreiðist 
með jöfnum afborgunum á heildar lánstímanum miðað við upphaflegar fjárhæðir 
lánanna. 

Lán úr þessum flokki skal endurgreiða með jöfnum árlegum afborgunum og 
er gjalddagi þeirra 20. júlí ár hvert. 

Af lánunum skal greiða í vexti 6,25% á ári og greiðast vextirnir eftir á, á sömu 
gjalddögum og afborganir í fyrsta sinn næsta 20. júlí eftir að lán er afgreitt. 

Til viðbótar hverri einstakri greiðslu vaxta og afborgunar af lánum úr þessum 
flokki skal lántakandi greiða á hverjum gjalddaga, eða greiðsludegi, sé hann síðar, 
verðuppbót af vaxta- og afborgunargreiðslu lánsins, er miðast við hækkun byggingar- 
vísitölu frá lántökudegi til greiðsludags. Lækki byggingarvísitalan niður fyrir þann 
stigafjölda er gilti við afgreiðslu lánsins, skulu greiðslur vaxta og afborgana fara 
fram á nafnverði. Miðað er við byggingarvísitölu þá. er kveðið er á um í lögum nr. 
25/1957 og síðari breytingar, er á henni kunna að verða gerðar. 

Heimilt er að greiða aukaafborgun af lánum úr þessum flokki á gjalddögum 
lánanna, enda sé tilkynnt um slíka ákvörðun eigi síðar en 5. júní ár hvert. Af slíkum 
aukaafborgunum greiðist sama vísitöluálag og greiða ber af hinum samningsbundnu 
endurgreiðslum lánanna. 

Af lánunum skal greiða við afgreiðslu 1% í lántökugjald. 
Dráttarvextir skulu vera 1% fyrir hvern mánuð eða brot úr mánuði. 
Öllum þeim, er lán fá að fjárhæð kr. 500 000 eða meira, sem falla undir lána- 

flokka, sem taldir eru í B. lið 2. gr. reglugerðarinnar, skal skylt að taka 25 hundraðs- 
hluta lofaðrar fjárhæðar að láni úr þessum flokki. 

Greiði lántakendur aukaafborgun af lánum úr þessum flokki ber þeim jafnframt 
að greiða hlutfallslega sömu aukaafborgun af þeim lánum, sem samhliða voru veitt 
úr öðrum lánaflokkum. 

Gjalddaga, vexti, dráttarvexti og lántökugjöld af lánum úr þessum lánaflokki 
ákveður stjórn Fiskveiðasjóðs hverju sinni og fer um þan atriði eftir þeim vísitölu- 
tryggðu lánum, sem sjóðurinn hefur til endurlána hverju sinni. 

Lánsskilyrði samkvæmt þremur síðustu málsgreinum hér á undan skulu þó 
aðeins taka til lána, sem veitt eru eftir 1. nóvember 1974.
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Ákvæði til bráðabirgða. 

Stjórn Fiskveiðasjóðs er heimilt að opna á árinu 1975 nýjan lánaflokk vegna 
breytinga á skuldum sjávarútvegs og fiskvinnslu úr lausaskuldum í lengri lán. 

Framkvæmd lánveitinga úr þessum flokki skal vera á þann veg, að viðskipta- 
bankar lántakenda gera tillögur um fjárhæð veðskuldabréfa sem þeir taka við af 
viðskiptamönnum sínum, ef stjórn Fiskveiðasjóðs fellst á kaup bréfanna. 

Við ákvörðun lánveitinga verði tekið mið af stöðu og lausaskuldum lántakenda. 
Lánveitingar vegna lausaskulda utan bankanna skulu ákveðnar sérstaklega og 
miðast heildarfjárhæð þeirra við það fé, sem til þeirra er ætlað úr Gengishagnaðar- 
sjóði og endurgreiðast lán þessi á 2 árum. 

Lán vegna lausaskulda innan bankanna endurgreiðast að jafnaði á fimm árum, 
en geta í sérstökum tilvikum verið til lengri tíma, þó aldrei til lengri tíma en tíu ára. 

Lán úr þessum flokki skulu tryggð með fyrsta eða fyrsta samhliða veðrétti í 
/ fiskiskipum eða með veði í atvinnuhúsnæði lántakenda innan við 60%af matsverði 

þess. Við veðsetningu skal þess gætt að til tryggingar hverju skuldabréfi sé aðeins 
veðsett eitt fiskiskip og/eða ein eða fleiri fasteignir sama aðila. 

Auk áðurgreindra veðtrygginga skulu viðkomandi viðskiptabankar íakast á 
hendur einfalda ábyrgð á skilvísri og skaðlausri fullnusiu lántakenda við Fisk- 
veiðasjóð. 

Gjalddagar lána úr þessum flokki skulu vera 1. maí ár hvert. 
Vextir af lánum úr þessum flokki, skulu vera 16% ársvextir og greiðast þeir 

eftir á 1. maí ár hvert. Hækki eða lækki almennir útlánsvextir, skulu vextirnir 
breytast í samræmi við það. 

Dráttarvextir skulu reiknast 1%% fyrir hvern byrjaðan mánuð. 
Af lánum úr þessum flokki skal greiða við afgreiðslu 1% lántökugjald. 
Fiskveiðasjóður skal fjármagna lánveitingar úr þessum flokki með því að gefa 

út skuldabréf, sem hann afhendir viðskiptabönkunum. Skuldabréf þessi skulu 
samanlagt verða jafnhá útlánunum og til nákvæmlega jafn langs tíma og þau. Fisk- 
veiðasjóður greiði þó aldrei af þeim bréfum er hann þannig gefur út, hærri fjárhæð 
í afborganir og vexti, en hann hefur á hverjum tíma innheimt af sjálfum útlánunum. 

Gengið er út frá því, að Seðlabanki Íslands endurkaupi þau skuldabréf, er Fisk- 
veiðasjóður hefur samkvæmt ofanskráðu gefið út og afhent viðskiptabönkunum og 
verða þau þá með sjálfskuldarábyrgð viðkomandi viðskiptabanka. 

Allar lánveitingar og skuldabréfaskipti sem fjallað er um í bráðabirgðaákvæði 
þessu, skulu fara fram á árinu 1975. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum nr. 75 13. maí 1966 um Fisk- 
veiðasjóð Íslands til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim 
sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 24. mars 1975. 

Matthías Bjarnason. a 

Jón L. Arnalds.
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AUGLÝSING 

um náttúruvætti í Surtarbrandsgili. 

Samkvæmt heimild í 22. gr. laga nr 47/1971 um náttúruvernd hefur náttúru- 
verndarráð ákveðið fyrir sitt leyti að lýsa Surtarbrandsgil náttúruvætti. 

Þessi mörk gilda um svæðið: 
Að sunnan, vestan og norðan hábrún gilsins, en að austan skemmstu leið fyrir 

mynni þess. 
Þessar reglur gilda um náttúruvættið: 

1. Almenningi er, að fengnu leyfi ábúanda á Brjánslæk, heimil för um gilið. 
2. Bannað er að brjóta eða fjarlægja á annan hátt steingervinga, þar með surtar- 

brand, nema til komi sérstakt leyfi Náttúruverndarráðs eða þess sem fer með umboð 
ráðsins. 

  

  

  
  

590. 9. 500 
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Um viðurlög vegna brota á reglum þessum fer eftir ákvæðum náttúruverndarlaga. 
Ráðuneyiið er samþykkt framangreindri ákvörðun, er tekur gildi við birtingu 

þessarar auglýsingar í Stjórnartíðindum. 

Menntamálaráðuneytið, 2. april 1975. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 0 

Birgir Thorlacius. 

28. febrúar 1975. . Nr. 104. 

AUGLYSING 

um breytingu á verði lyfja samkv. Lyfjaverðskrá I frá 10. júlí 1973. 

Frá og með 1. mars 1975 tekur gildi breyting á verði lyfja samkvæmt Lyfja- 
verðskrá Í frá 10. júlí 1973. 

Samkvæmt því skal leggja 23.7% á verð samkvæmt verðskránni og fellur þá 
jafnframt niður 17.9% álag, sem heimilað var með auglýsingu ráðuneytisins dags. 
17. október 1974. 

Heildsöluálagning á lyfjaefni verður 14% og smásöluálagning 75% frá sama 
tíma. Vinnugjöld verða óbreytt. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 28. febrúar 1975. 

Matthías Bjarnason. 

Páll Sigurðsson. 

2. apríl 1975. . Nr. 105. 

AUGLÝSING 

um friðlýsingu gervigíga í Álftaveri. 

Skv. heimild í 22. gr. laga nr. 47/1971 um nátlúruvernd hefur Náttúruverndarráð 
fyrir si:t leyti ákveðið að friðlýsa gervigígana í landi Holts Í og 1, Herjólfsstaða 
I og Il og Hraunbæjar í Álftaveri, ásamt næsta násrenni, og er svæðið náttúruvætti. 

Mörk náttúruvættisins eru þessi: 
, 

(1) Úr Langaskeri í (2) Alviðru, þaðan að austurenda Fjalhöfða. (3) Úr Fjalhöfða 
í Nónvörðu. (4) Síðan í suðurbrún Köldungshóls. (5) Þaðan í Dýralækjarsker. 
(6) Þaðan aftur í Langasker. 

Um svæðið gilda þessar reglur: 
2 1. Bannað er að raska jarðmyndunum á svæðinu með efnisiðku eða öðru. Óheimilt 

er að reisa mannvirki, sem spilla útliti gíganna eða breyta svipmóti þeirra á 
annan hátt. 

2. Beit og aðrar hefðbundnar nytjar skulu haldast svo sem verið hefur. Samráð 
skal haft um ræktun. 

3. Almenningi er heimil för um svæðið og dvöl á því í lögmætum tilgangi enda 
sé góðrar umgengni gæit. Umferð vélknúinna farartækja um svæðið utan vega 
er þó óheimil að nauðsynjalausu og bannað er að aka utan í gígunum.
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Leyfi Náttúruverndarráðs þarf til undanþágu frá reglum þessum. Ráðið getur 

falið náttúruverndarnefnd Vestur-Skaftafellssýslu umboð sitt til framkvæmdar á 
friðlýsingunni að nokkru eða öllu leyti. 

Um viðurlög við brotum á reglum þessum fer að náttúruverndarlögum. 

Ráðuneytið er samþykkt friðlýsingunni sem tekur gildi við birtingu þessarar 
auglýsingar í Stjórnartíðindum. 

Menntamálaráðuneytið, 2. apríl 1975. 

Vilhjálmur Hjálmarsson.   
Birgir Thorlacius. 
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REGLUGERÐ 

um Norðfjarðardeild Viðlagasjóðs. 

I. KAFLI 

1. gr. 
Norðfjarðardeild er deild úr Viðlagasjóði með sérstakan fjárhag og reiknings- 

hald. Stjórn Viðlagasjóðs er einnig stjórn Norðfjarðardeildar og um hana gilda 
einnig ákvæði 1.—-6. og 8. gr. reglugerðar nr. 62/1973 um Viðlagasjóð. 

2. gr. 
Hlutverk Norðfjarðardeildar eru þessi: 

1. Að bæta eignatjón af völdum snjóflóða þeirra, er féllu í Norðfirði 20. desember 
1974. 

2. Að bæta fjárhagstjón aðstandenda þeirra, er fórust af völdum snjóflóðanna 
sbr. 7. gr. 

3. Að greiða eðlilegan kostnað af björgun verðmæta, olíuhreinsun og hreinsun 
rústa og athafnasvæða. 

4. Að stuðla svo sem unnt er að endurreisn atvinnufyrirtækja í Norðfirði, sem 
eyðilögðust eða skemmdust í snjóflóðunum. 

3. gr. 
Í störfum sinum skal stjórn sjóðsins hafa samráð við bæjarstjórn Neskaupstaðar 

og aðra opinbera aðila, sem um málefni Norðfirðinga fjalla. 
Þegar stjórn Viðlagasjóðs fjallar um stefnumarkandi mál, sem sérstaklega varða 

Norðfjarðarmálefni, skal hún gefa þingmannanefnd þeirri, sem forsætisráðherra 
hefir skipað til að hafa milligöngu milli Viðlagasjóðs og heimaaðila í Neskaupstað, 
kost á að taka þátt í umræðum um slík mál, áður en ákvörðun er tekin. 

II. KAFLI 

4. gr. 
Tekjur Norðfjarðardeildar eru þessar: 
32% af viðlagagjaldi samkvæmt 1. mgr. 5. gr. laga nr. 5/1975. 
Framlög og önnur aðstoð, sem berast kann frá erlendum og innlendum aðilum 
vegna snjóflóðanna í Norðfirði og ekki er beint til annarra nafngreindra aðila. 
Stjórn Viðlagasjóðs er heimilt að taka bráðabirgðalán í því skyni að standa undir 

nauðsynlegum greiðslum, þar til tekjur berast sjóðnum. 

I 

TIL. KAFLI 

ð. gr. 
Deildin skal greiða þann kostnað Almannavarna ríkisins og Siglingamálastofn- 

unar ríkisins vegna snjóflóðanna í Norðfirði, sem að mati stjórnar Viðlagasjóðs telst 
eðlilegur björgunarkostnaður verðmæta og til er stofnað fyrir 1. mars 1975. 

B 20 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Eftir 1. mars 1975 greiðir deildin aðeins þann kostnað Almannavarna ríkisins 

og Siglingamálastofnunar ríkisins, sem leiðir af starfsemi, sem framkvæmd er að 

beiðni eða með samþykki sjóðsstjórnar. 

6. gr. 

Deildin greiðir eðlilegan kostnað, sem varð eftir 26. des. 1974 við björgun verð- 

mæta úr rústum og undan snjóflóði, kostnað við hreinsun og aðrar ráðstafanir til að 

koma í veg fyrir frekara tjón enda sé slíkur kosinaður ekki bótaskyldur af öðrum 

aðilum. 
Sjóðsstjórnin skal hafa eftirlit með því að ráðstafanir þessar séu framkvæmdar 

með sem hagkvæmustum hætti og kostnaði við þær í hóf stillt. Einungis skal greiða 

þann kostnað, sem er bein afleiðing af snjóflóði. 

Deildinni er heimilt skv. ákvörðun sjóðsstjórnar hverju sinni að greiða kostnað 

vegna björgunaraðgerða á tímabilinu 20. til 26. desember 1974, þó ekki almenn vinnu- 

laun. 

7. gr. 

Stjórn sjóðsins er heimili að greiða bætur til þeirra manna, sem misstu sannan- 

legan framfæranda sinn í snjóflóðunum. 
Einnig er stjórninni heimilt að greiða eftirlifandi maka eða sambýling bætur 

vegna fjárhagstjóns síns. 
Bætur þessar skulu reiknaðar samkvæmt venjulegum reglum við ákvörðun dánar- 

bóta í skaðabótamálum og til frádráttar skulu koma allar greiðslur frá Trygginga- 

stofnun ríkisins og vátryggingarfélögum, þó ekki líftryggingar. 
Þá er sjóðnum heimilt að greiða bætur til þeirra, sem hlutu tímabundna eða 

varanlega örorku í snjóflóðunum. 
Enn er stjórninni heimilt að bæta röskun á stöðu og högum eftirlifandi maka, 

sambýlings og ólögráða barna eftir venjulegum skaðabótareglum. 

Ákvörðun stjórnar sjóðsins um bótaskyldu og bótafjárhæð samkvæmt þessari 

grein er endanleg. 
8. gr. 

Eigi síðar en 1. júní 1975 skal stjórn Viðlagasjóðs tilkynna með opinberri aug- 

lýsingu hvernig haga skuli bótum úr sjóðnum fyrir það tjón, sem orðið hefur á 

fasteignamannvirkjum í Neskaupstað af völdum snjóflóðanna og ekki fæst bætt frá 

öðrum aðilum. 
Þeir aðilar, sem telja sig hafa orðið fyrir bótaskyldu tjóni skulu tilkynna kröfu 

sína til skrifstofu Viðlagasjóðs eigi síðar en 1. júlí 1975. 

9. gr. 
Bætur skulu greiddar eftir þessum meginreglum: 

1. Mannvirki sem eyðilagst hafa með öllu eða ekki eru viðgerðarhæf að áliti trún- 

aðarmanna Viðlagasjóðs skal bæta með brunabótamatsverði þeirra eins og það 

verður samkv. reglum Brunabótafélags Íslands þegar greiðsla bóta hefst að við- 

bættri hækkun skv. byggingarvísitölu frá því að brunabótamatsverð var síðast 

ákveðið. Nú liggur ekki fyrir brunabótamat eignar eða aukið hefur verið við 

eignina eða hún verið endurbætt á þann hátt, sem áhrif hefur á brunabótamat 

síðan brunabótamat var seinast gert, skulu trúnaðarmenn sjóðsstjórnar meta hið 

ómetna og skal það þá bætt samkv. því. 
Eign í leigulóð eða leigulandi skal metin eftir sömu reglum og við ákvörðun 

eignarskatts og bætt samkvæmt því. 
Þegar sjóðurinn hefur greitt bætur fyrir fasteign samkv. 1. og 2. mgr. þessa 

tölul. eða samið um þær skulu eigendur afsala sjóðnum öllum rétti sínum til 

fasteignarinnar.
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Að fengnu afsali sbr. 3. mgr. þessa tölul. ber sjóðnum að afsala bæjarsjóði 
Neskaupstaðar slíkri fasteign. Verð ákveðist með samkomulagi eða að mati 
dómkvaddra manna. 

2. Telji stjórn Viðlagasjóðs mannvirki viðgerðarhæf skal hún láta trúnaðarmenn 
sína meta hæfilegan viðgerðarkostnað á skemmdum sem orðið hafa af völdum 
snjóflóðanna. 

3. Nú hefur lausafé manna, vélar eða tæki sannanlega glatast eða eyðilagst af völdum 
snjóflóðanna og skal deildin bæta það tjón eftir mati trúnaðarmanna sinna þegar 
það hefur farið fram. 

Hafi lausafé, vélar eða tæki skemmst án þess að eyðileggjast skal stjórn 
Viðlagasjóðs fylgjast með því að viðgerð fari fram á sem hagkvæmastan hátt og 
kostnaði sé stillt í hóf. Skemmdirnar skal bæta með greiðslu á hæfilegum við- 
sgerðarkostnaði, enda sé viðgerð hafin fyrir árslok 1975. 

Við möt sín skulu trúnaðarmenn sjóðsins fylgja svo sem unnt er reglum 
þeim og venjum sem skapast hafa á vegum Ríkisábyrgðasjóðs. 

Bætur, sem greiddar hafa verið af vátryggingarfélögum, skulu ætlið koma 
til frádráttar bótum frá sjóðnum. 

10. gr. 
Bætur fyrir íbúðarhúsnæði sem eyðilagst hefur skal greiða á einu ári frá 20. 

desember 1974 að telja, að jafnaði með fjórum jöfnum greiðslum. 
Bætur fyrir atvinnuhúsnæði, sem hafin er endurreisn á fyrir 1. ágúst 1975 skal 

stjórn sjóðsins greiða með hliðsjón af því hve framkvæmdum miðar áfram. Sé endur- 
reisn ekki hafin fyrir þann tíma skal greiða bætur að hálfu á einu ári frá 20. 
desember 1974 að telja. Eftirstöðvar skal greiða með skuldabréfum Viðlagasjóðs. 
Skuldabréf þessi skulu greiðast með jöfnum árlegum afborgunum á 10 árum og bera 
vexti sem eru jafnir almennum sparisjóðsvöxtum á hverjum tíma. 

Vextir greiðast ekki af þeim bótum sem greiðast innan árs frá 20. desember 1974 
að telja. 

Stjórn Viðlagasjóðs er heimilt að greiða fyrir fram upp í bætur þótt endanleg 
möt liggi ekki fyrir. 

11. gr. 
Áður en greiddar eru bætur vegna mannvirkja og lausafjár, sem hefur eyðilagst, 

skal kanna hvort eignirnar hafi verið veðsettar fyrir 20. desember 1974. Er stjórn 
Viðlagasjóðs heimilt að greiða áhvílandi veðskuldir á þremur árum með sömu Jáns- 
kjörum og upphaflega var um samið. 

12. gr. 
Bætur fyrir viðgerðir á fasteign skulu greiddar, þegar mat liggur fyrir. Bætur 

fyrir lausafé eða fyrir viðgerðir á lausafé skal greiða, þegar mat eða viðgerð hefur 
farið fram sbr. 3. tl. 9. gr. Heimilt er þó stjórn sjóðsins að greiða slíkan kostnað 
jafnóðum og kostnaðarreikningar berast. 

Með viðgerðarkostnaði er heimilt að telja óhjákvæmilegan flutningskostnað 
vegna tækja og véla, sem ekki er unnt að gera við í Neskaupstað svo og aðstoð við 
öflun viðgerðatilboða. 

13. gr. 
Sjóðsstjórn skal, ef samkomulag næst ekki við tjónþola, úrskurða um bætur. 

Vilji tjónþoli ekki sætta sig við úrskurð sjóðsstjórnar getur hann krafist álits dóm- 
kvaddra manna um hæfilegar bætur.
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IV. KAFLI 

14. gr. 

Norðfjarðardeild Viðlagasjóðs er heimilt að veita bæjarsjóði Neskaupstaðar 

siyrk vegna þeirrar tekjurýrnunar bæjarsjóðs og hafnarsjóðs á árinu 1975, sem 

rekja má til snjóflóðanna. 

15. gr. 

Stjórn Viðlagasjóðs er heimilt að veita atvinnufyrirtækjum í Neskaupstað, sem 

urðu fyrir verulegu tjóni af völdum snjóflóðanna, lán til að hraða endurreisn at- 

vinnurekstrar sins. 
Þá er stjórn Viðlagasjóðs einnig heimilt að veita þeim atvinnufyrirtækjum 

bætur, sem orðið hafa fyrir tjóni vegna stöðvunar alvinnureksturs af völdum snjó- 

flóðanna. 

16. gr. 

Norðfjarðardeild skal stuðla að því að atvinnurekstur sem stöðvast hefur af 

völdum snjóflóða hefjist aftur svo fljótt sem unnt er. 

17. gr. 

Óheimilt er að framselja eða veðsetja bólakröfur samkvæmt reglugerð þessari 

og ekki má leggja á þær löghald eða gera í þeim fjárnám. 

18. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 7. gr. laga nr. 5 28. febrúar 1975 

og öðlast þegar gildi. 

Forsætisráðuneytið, 17. apríl 1975. 

Geir Hallgrímsson. a 
Björn Bjarnason. 
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HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Reykjavíkurhöfn. 

I. KAFLI 

TAKMÖRK HAFNARINNAR 

1. gr. 

Takmörk Reykjavíkurhafnar eru: 
Norðan Seltjarnarness: Lína dregin úr Gróttuvita réttvísandi 37? til skurðar 

við línu, sem dregin er úr ósum Úlfarsár réttvísandi 3079. Undanskilin eru svæði, 
sem ákvarðast af netalögnum Seltjarnarnesshrepps og eyja innan hafnarmarkanna, 
er ekki tilheyra lögsagnarumdæmi Reykjavíkur. 

Sunnan Seltjarnarness: Lína frá mörkum lögsagnarumdæmisins réttvísandi 
210 að Lönguskerjum, þaðan lína réttvísandi 1209, 2600 m löng yfir Hólma, síðan 
inn Fossvog að mörkum lögsagnarumdæmisins. 

Á landi eru takmörk hafnarsvæðisins þessi: 
Gamla höfnin: 
Eystri götubrún Mýrargötu og Tryggvagötu og norðurbrún Kalkofnsvegar og 

Geirsgötu. 
Sundahöfn: 
Eystri götubrún Sundagarða, Vatnagarða og væntanlegrar götu í framhaldi af 

Súðarvogi frá Holtavegi að Kleppsmýrarvegi. 
Annars staðar eru mörkin stórstraumsflóðborð nema samkomulag verði um 

annað. 
Hafnarsvæðið skiptist af Seltjarnarnesi í Skerjafjörð og Kollafjörð. 
Hafnarsvæði er teljast innri höfn í reglugerð þessari eru: 
Skerjafjörður innan Hólmsins, gamla höfnin innan hafnargarða (innri höfnin), 

Sundahöfn austan Laugarnestanga og Eiðsvík, 

TI. KAFLI 

STJÓRN HAFNARINNAR 

2. gr. 
Borgarstjórn Reykjavíkur hefur á hendi stjórn hafnarmálanna undir yfir- 

umsjón þess ráðuneytis, sem fer með hafnamál. 

3. gr. 
Framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni skal fela hafnarstjórn. 

Hafnarstjórn skal skipuð 5 fulltrúum, er borgarstjórn kýs, og jafn mörgum til 
vara. 

Fulltrúa þessa skal kjósa leynilega með hlutfallskosningu. 
Kjörtímabil hafnarstjórnar er hið sama og borgarráðs Reykjavíkur. 

Það er borgaraleg skylda að taka við kosningu í hafnarstjórn. 
Auk hinna kjörnu fulltrúa eiga borgarstjóri, borgarverkfræðingur og hafnar- 

stjóri sæti í hafnarstjórn með málfrelsi og tillögurétti. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



Nr. 107. 158 4. mars 1975. 

Borgarstjórn kýs formann úr hópi kjörinna hafnarstjórnarmanna og skal 

hann vera borgarfulltrúi eða varaborgarfulltrúi. Hafnarstjórn skiptir að öðru 

leyti með sér verkum. 
4. gr. 

Hafnarstjórn sér um viðhald og umbætur á höfninni, stýrir öllum framkvæmd- 

um. er þar að lúta, og annast fjárhald hafnarinnar fyrir hönd borgarstjórnar. 

Daglegar framkvæmdir og eftirlit annast hafnarstjóri undir umsjón hafnar- 

stjórnar. Borgarstjórn skipar hafnarstjóra eftir tillögu hafnarstjórnar. Aðra fasta 

starfsmenn ræður hafnarstjórn, svo marga, sem þurfa þykir. 

TIl. KAFLI 

UM ALMENNA REGLU 

ð. gr. 
Hafnarstjóri sér um, að gætt sé reglu á höfninni og á landi hennar. Er öllum 

skylt að hlýða fyrirmælum hans eða þess eða þeirra, sem hann setur til að gæta 

reglu. Þyki einhverjum sér óréttur ger af starfsmönnum hafnarinnar, getur hann 

kært það fyrir hafnarstjóra, en skipun starfsmannsins ber að hlýða þegar í stað. 

Starfsmenn hafnarinnar skulu gæta allrar kurteisi í starfi sínu. 

6. gr. 
Þeim, sem ekkert lögmætt erindi eiga, er bannað að dvelja á landi hafnarinnar, 

ef þeir með því tálma fermingu eða affermingu eða önnur störf, sem þar eru unnin. 

Banna má ónauðsynlegan akstur hvers konar ökutækja um bryggjur og hafnar- 

bakka. 
Fólk, sem fer um hafnarsvæðið, er þar á eigin áhættu og ábyrgð. 

7. gr. 
Skylt er að sæta allrar varúðar í meðferð elds og ljósa í skipum á höfninni. 

Í skipum, sem flytja eldfim efni, má eigi kveikja eld eða ljós nema undir kötlum 
skipsins eða í eldavél skipsins og á lögboðnum ljóskerum. Tóbaksreykingar eru 

bannaðar í þeim skipum og á því svæði, þar sem unnið er að fermingu eða af- 

fermingu eldfims varnings. 
Bannað er að sjóða tjöru, Þik, fernisolíu og annað, sem eldhætta getur stafað 

af, í skipum á höfninni. svo og á landi hafnarinnar, nema með leyfi hafnarstjóra. 
Bannað er að skjóta af byssum eða öðrum skotvopnum við höfnina eða á henni. 
Þá er og skipum bannað að blása í flautur eða lúðra á innri höfninni, nema 

umferðin gefi tilefni til þess. 
8. gr. 

Ekki má kasta í höfnina kjölfestu, ösku, dauðum fiski, matarleifum, fiskúr- 

gangi, vírum, vöruleifum, umbúðum eða öðru þess háttar. Skal það flutt þangað 

sem hafnarstjóri vísar til. 
Öllum skipum, farartækjum svo og verksmiðjum og öðrum atvinnurekstri, er 

stranglega bannað að dæla eða láta renna í höfnina olíur, lýsi, olíusora eða annað 

sem mengun veldur. 
Ber að hlíta í öllu reglugerð um varnir gegn óhreinkun sjávar af völdum olíu, 

sem sett er samkvæmt 3. gr. laga nr. 77 frá 10. maí 1966. Er hafnarstjórn heimilt 
að ákveða gjald, er innheimta má á staðnum fyrir hvers konar mengunarbrot. 

9. gr. 
Bannaður er hvers konar hvalskurður í og við höfnina. Eigi má draga, reka 

eða flytja á annan Þátt inn í höfnina hvaltegundir, skipsflök eða neitt það, sem 
valdið getur óþrifnaði, umferðartruflun eða óþægindum í höfninni nema levfi 

hafnarstjóra komi til.
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IV. KAFLI 

UM HAFNSÖGU, LEGU SKIPA Á HÖFNINNI OG AFGREIÐSLU ÞEIRRA 

10. gr. 
Skip telst í reglugerð þessari sérhvert fljótandi far. 

11. gr. 

Sérhvert skip, sem ætlar til Reykjavíkur og nota vill hafnsögumann, skal gera 
boð um það til skrifstofu hafnarinnar með minnst 3 klst. fyrirvara. Er hafnsögu- 
manni skylt að fara til móts við skipið allt að 1 sjómílu undan Gróttutöngum, 
ef skipstjóri æskir þess. Vísar þá hafnsögumaður skipinu leið til hafnar og má 
eigi yfirgefa það án samþykkis skipstjóra, fyrr en skipið er lagst við festar á 
höfninni. Heimilt er hafnsögumanni, meðan hann hefur ekki lokið starfi sínu, 
að banna hverjum þeim, sem ekki á lösmætt erindi, að koma á skipsfjöl. Meðan 
hafnsögumaður dvelur um borð, ber skipinu að sjá honum fyrir fæði. 

12. gr. 
Ef sjúkdómur er á skipinu eða ástæða þykir að ætla, að sótthætta geti stafað 

at því, ber hafnsögumanni að sjá um, að fylgt sé reglum þeim, sem settar eru 
í lögum um varnir gegn því, að næmir sjúkdómar berist til Íslands. 

13. gr. 
Þegar skip, sem ekki hefur hafnsögumann um borð, kemur í höfnina, skal 

skipstjóri eða umboðsmaður skipsins tafarlaust snúa sér til hafnarvarðar, sem 

segir honum, hvar skipið megi liggja. 
Ekkert íslenskt skip, sem er stærra en 400 brúttórúmlestir, og ekkert erlent 

skip má fara inn í innri höfnina eða út úr henni án leiðsösumanns. sem hafnar- 
stjóri lætur skipinu í té. Hafnarstjóri getur veitt undanþágu frá ákvæði þessu. 

Skip, sem koma inn í innri höfnina án leiðsögumanns, skulu binda landfestar 
þar sem starfsmenn hafnarinnar hafa vísað til. 

Skip, sem ekki er verið að ferma eða afferma, eða ekkert er unnið við, mega 
aldrei liggja svo í höfninni, að þau tálmi vinnu við önnur skip og skal skylt að 
hlýða boðum starfsmanna hafnarinnar um það, hvert þan skutli flutt. Liggi skip 

á innri höfninni án þess nokkuð sé unnið við það, getur hafnarstjóri krafist þess, 
að Það sé tekið burtu. Ef ekki er orðið við þessu, hefur hafnarstjóri heimild til 
að láta flytja skipið, leggja því við legufæri eða taka það á land og ber skips- 
eiganda að greiða allan kostnað þar að lútandi. 

14. gr. 
Þegar búið er að leggja skipi við festar, má ekki flytja það þaðan aftur án 

leyfis hafnarstjóra, en skyldur er skipstjóri að flytja skipið, ef hafnarstjóri skipar 

svo fyrir. 
Færist hlutaðeigandi undan að færa skipið eða dragist flutningur þess yfir 

þann tíma, er hafnarstjóri hefur til tekið og fyrirskipað, er hafnarstióra heimilt 
að láta flytja skipið á kostnað og ábyrgð hlutaðeisanda. 

Brottfarartíma skips skal skipstjóri tilkynna skrifstofu hafnarinnar með að 
minnsta kosti Þriggja klukkustunda fyrirvara. 

15. gr. 
Ef nauðsyn ber til að skipum, sem fermd eru eða affermd við bryggju eða 

hafnarbakka, sé lagt hverju við hliðina á öðru, er heimilt að flytja farm þeirra
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skipa, er utar liggja, yfir þilfar hinna á bjálkabrúm. Svo er og skipshöfn og far- 
þegum þeirra skipa, sem utar liggja, heimil nauðsynleg umferð um þilför skipa, 
er nær leggja. 

16. gr. 
Í sérhverju skipi skal jafnan vera einn maður að minnsta kosti, er tekið geti 

á móti skipunum starfsmanna hafnarinnar og framkvæmt þær. 
Skal hann sjá um að óviðkomandi aðilar hafi ekki aðgang að skipinu og ber 

eigandi fulla ábyrgð á öllu því tjóni er leiða kann af vanrækslu í þessu efni. 

17. gr. 
Ekkert skip má liggja við dufl eða akkeri á innri höfninni, nema með sér- 

stöku leyfi hafnarstjóra. Eigi má heldur teppa umferð með taugum, strengjum 
eða köðlum, nema hafnarstjóri telji nauðsynlegt. Sérhvert skip, sem ekki er bundið 
við bryggju eða hafnarbakka, skal hafa uppi fyrirskipuð ljós og dagmerki. 

18. gr. 
Skip, sem koma inn í höfnina, skulu hafa að minnsta kosti eitt akkeri tilbúið 

í feslarauga, og eigi skipið að leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skil hliðar- 
bátum, botnvörpuhlerum og þess háttar tækjum sveiflað inn fyrir borðstokkinn, 
brandar dregnir inn og rám snúið. Á innri höfninni má ekki sigla skipum hraðar 
en sem svarar 5 sjómílum á klst. nema sérstaklega standi á. 

19. gr. 
Ekki má festa skipum við hafnarbakka eða bryggjur nema við festarhringana 

eða við festarstólpa, að tilvísun hafnarstjóra Séu landfestar úr járni, skulu þær 
vera klæddar, þar sem þær hvíla á hafnarbakkanum eða bryggjunni. Festum skal 
þannig komið fyrir, að þær hindri sem minnst umferð á bryggju eða hafnarbakka 
og skulu festar auðkenndar með veifum eða öðrum varúðarmerkjum. Þyki hafnar- 

stjóra þessa ekki nægilega sætt, getur hann krafist, að bætt sé úr því tafarlaust. 
Skylt er að hafa hlífar milli skips og hafnarbakka eða bryggju, ef hafnarstjóri 

krefst þess. 

20. gr. 
Ekki má krækja hökum í bryggjur eða hafnarbakka. Ekki mega skip hleypa 

vatni á bryggju eða hafnarbakka, hvorki við þvott á þilfari né heldur, er þau 
hleypa burt vatni eða á annan hátt, heldur skulu þau girða svo fyrir með hlífum, 
að vatnið fari beint í höfnina, en komist eigi á bryggjuna eða hafnarbakkann. 

21. gr. 
Skip mega ekki láta vélar sanga af svo miklu afli, að öðrum skipum eða 

hafnarmannvirkjum stafi hætta af því. 

22. gr. 
Ef skip lendir á grynningum eða sekkur, þar sem það, að áliti hafnarstjóra, 

tálmar greiðri notkun hafnarinnar, skal færa það burt svo fljótt sem auðið er. 

Verði dráttur á því, má hafnarstjóri láta færa skipið burt á kostnað eigandans, og 
er honum heimilt að láta selja skipið til lúkningar kostnaðinum, ef nauðsyn krefur. 

23. gr. 
j Áður en kjölfesta er flutt í skip eða úr skipi, skal hafnarstjóra gert viðvart. 

Ákveður hann, hvar það skuli fara fram.
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Við uppskipun og útskipun á kjölfestu, sandi, kolum og öðru þess háttar, er 
skylt að hafa nægilegar sterkar hlífar milli skipsins og hafnarbakkans, bryggjunnar 
eða bátanna, svo að ekkert falli fyrir borð. Sé þessa eigi sætt, getur hafnarstjóri 
stöðvað verkið, uns bætt hefur verið úr því, sem áfátt er. 

Skipstjóri skal sjá um, að kjölfesta sú, sem flutt hefur verið á land úr skipi 
hans, sé þegar í stað flutt burt af löndunarstaðnum þangað, sem hafnarstjóri vísar 
til. 

24. gr. 
Þegar lokið er fermingu eða affermingu skal sá, er séð hefur um lestun eða 

losun, láta ræsta bryggju þá eða hafnarbakka, sem notuð hafa verið. Farist það 
fyrir, skal hafnarstjóri sjá um, að það sé gert, en afgreiðslumaður skipsins greiði 
allan kostnað sem af því leiðir. 

V. KAFLI 

UM SKIP, SEM LAGT ER Í LÆGI 

25. gr. 
Skipum, sem leggja skal í lægi, má aðeins leggja á þeim stöðum, er hafnarstjóri 

leyfir. Skipunum skal lagt undir umsjá hafnarstjóra og legufæri ákveðin í sam- 
ráði við hann. 

Eftirlit og viðhald legufæra er á ábyrgð skipseiganda. 

26. gr. 
Meðan skip liggur mannlaust í lægi, skal ekki sjaldnar en tvisvar á mánuði 

farið út í það til þess að líta eftir, hvort legufæri eða annað hafi haggast eða bilað, 
og ef svo reynist, skal lagfæra það svo fljótt, sem auðið er. 

Áður en skipstjóri fer af skipinu, skal hann skriflega tilgreina hafnarstjóra 
siglinsafróðan mann, sem búsettur sé í Reykjavík, sem hafa skal umsjón skipsins 
á hendi. Beinir hafnarstjóri til hans öllum fyrirskipunum, sem skipið varða. Sér 
hann um að þeim sé fullnægt. Verði dráttur á því, skal hafnarstjóri láta fullnægja 
þeim, en skipseigandi greiði allan kostnað, sem af því leiðir. 

VI. KAFLI 

UM FERMINGU OG AFFERMINGU ELDFIMS OG HÆTTULEGS VARNINGS 

27. gr. 
Skip, sem flytja sprengiefni, eldfima vökva, lofttegundir undir þrýstingi (flösku- 

gas) eða efni, sem við vissar aðstæður valda eld- eða sprengihættu, mega ekki 
koma inn á innri höfnina, fyrr en leyfi hefur verið veitt til þess. 

Skipstjóra eða umboðsmanni ber að tilkynna hafnarstjóra og slökkviliðs- 

stjóra um farminn 24 klst. fyrir áætlaðan komutíma. 
Tilkynningarskylda nær til efna, sem samkvæmt International Maritime Danger- 

ous Goods Code flokkast í flokka 1, 9, 3. og 5. Í tilkynningu skal greina nafn á 
varningi, magn, pökkun og lestun. 

Sem dæmi um hættulegan varning má nefna: Púður, dýnamit, geomit, hlaðnar 
patrónur, bensín, steinolíu, aceton, terpentínu, toulol, kosangas, kalciumkarbit, 

ammoníum, nítrat, natriumklorat. 

28. gr. 
Losun á vörum, sem um ræðir í 927. gr. skal að jafnaði framkvæmd strax 

og skip hefur lagst að bryggju og á undan losun á öðrum varningi. Við lestun 
skal slíkur farmur lestaður síðast, og skal skip láta úr höfn strax að lestun lokinni. 

B21
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Álíti hafnarstjóri að hætta geti stafað af fermingu eða affermingu eldfimrar 
vöru getur hann stöðvað verkið uns nauðsynlegar varúðarráðstafanir hafa verið 
gerðar. 

Hlíta skal í einu og öllu ákvæðum brunamálasamþykktar fyrir Reykjavík. 

29. gr. 
Skylt er að hafa öryggisvörslu við skip, sem ferma eða afferma eldfiman 

flutning. 
Hafnarstjóri getur ákveðið að lestun og losun slíkrar vöru fari fram við sér- 

staka hafnarbakka, þar sem tryggast er talið. 

30. gr. 
Skip, sem flytja eldfim efni, sem um ræðir í 27. gr. skulu á daginn hafa uppi 

rautt flagg (merkjatákn B) á framsiglu, en á nóttunni rautt ljósker. 

VII. KAFLI 

UM HAFNARGJÖLD Í REYKJAVÍK 

3l. gr. 
Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá, er hafnarstjórn 

semur Í samræmi við 26. gr. hafnalaga og samgönguráðunevtið staðfestir. 

VITI. KAFLI 

ÝMIS ÁKVÆÐI 

32. gr. 
Þeir munir eða vörur, sem skipað er upp eða láta á í skip, mega ekki liggja á 

bryggju eða hafnarbakka og eigi annars staðar á landi hafnarinnar en á þeim 

stöðum, sem ætlaðir eru til geymslu, nema með sérstöku leyfi hafnarstjóra. Skal 
flytja burt muni og vörur jafnskjótt sem hafnarstjóri krefst þess. Sé það eigi gert 

lætur hafnarstjóri gera það á kostnað og ábyrgð eiganda eða umboðsmanns hans. 

33. gr. 
Um skaðabótaskyldu vegna skemmda á höfninni, mannvirkjum hennar eða 

áhöldum, fer eftir almennum reglum. 
Ef samningum verður ekki við komið um skaðabætur, má ákveða þær af tveim 

óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. Hvorum aðila fyrir sig er heimilt að krefjast 

yfirmats, en gera skal það áður en 1 mánuður sé liðinn frá því, er matsgerð er 
lokið. Yfirmat skal framkvæmt af 3 óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. Kostn- 

aðinn við yfirmat greiðir sá, sem krafðist yfirmats, ef það gengur honum ekki 
í vil. 

Dráttarbátar hafnarinnar eru í þjónustu og ábyrgð þess skips, er þeir aðstoða, 
frá því þeir taka við tausg, eða fyrirmælum stjórnanda skipsins, er aðstoðar nýtur, 
og þar til taug er sleppt eða fyrirmæli gefin um að aðstoð sé lokið. 

34. gr. 
Nú veldur skip skemmdum í höfninni eða skipstjóri verður brotlegur við 

ákvæði reglugerðar þessarar, og er þá óheimilt að flytja skipið úr höfninni, áður 
en málið er útkljáð, nema fullnægjandi trygging sé sett fyrir greiðslu, að dómi 
hafnarstjóra.
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3ð. gr. 
Hafnarstjóra skal þegar tilkynnt um allt það, sem bjargað er í höfninni, en 

hann gefur aftur lögreglunni skýrslu um það. 

36. gr. 
Hverja þá skipun, sem samkvæmt reglugerð þessari má gefa skipi, skal gefa 

stýrimanni, ef skipstjóri er ekki á skipi og eigi heldur umboðsmaður hans, sam- 
kvæmt 16. gr. Ef stýrimaður er fjarverandi, má sefa einhverjum öðrum af skips- 
höfninni skipunina, og er það jafngilt sem skipstjóri hefði fengið skipunina sjálfur. 

37. gr. 
Allir þeir, sem æskja afgreiðslu fyrir skin, láns á tækjum eða aðstoð á einn eða 

annan hátt hjá höfninni, skulu snúa sér beint til skrifstofu hafnarinnar með beiðni 
þar að lútandi. 

Heimilt er hafnarstjóra að neita þeim aðilum um aðstoð eða afgreiðslu, sem 
eru Í vanskilum með gjöld til hafnarinnar. 

38. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 100 000.00 krónum nema 

þyngri refsing liggi við samkvæmt almennum lögum. 
Sektirnar renna í hafnarsjóð Reykjavíkur. 

39. gr. 
Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal fara að hætti opinberra mála. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 

festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi hafnarreglugerð fyrir Reykjavík nr. 
21 1. febrúar 1971 með síðari breytingum. 

Samgönguráðuneytið, 4. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson. 

4. mars 1975. Nr. 108. 

GJALDSKRÁ 

fyrir hafnarsjóð Reykjavíkur. 

I. KAFLI 

UM HAFNARGJÖLD Í REYKJAVÍK 

1. gr. 
Við útreikning hafnargjalda af skipum skal alltaf talið í heilum rúmlestum en 

sleppa brotum. Rúmlestatala skips reiknast eins og hún er mest skrá á mælibréfi 

skips. 
1. Lestagjald. 

. 2. gr. 
Öl skip skulu greiða lestagjald í hvert sinn, er þau koma til hafnarinnar, þó 

með þeim undantekningum, er síðar getur.
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Skip telst við ákvörðun lestagjalda koma til hafnar, sé því veitt þjónusta af 

hafnarstarfsmönnum eða tollgæslunni í Reykjavík. 

ð. gr. 
á. Öll skip, sem ekki eru sérstaklega talin annars staðar, eða undanþegin greiðslu, 

skulu greiða lestagjald kr. 6.00 á brúttórúmlest. 
b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 3.00 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip greiði kr. 6.00 á Þrúttórúmlest þó ekki oftar en tvisvar í 

mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 400.00 

á brúttórúmlest þó aldrei minna en kr. 2000.00. 
Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 
Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 

út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. Bryggjugjöld. 

. 4. gr. 
a. Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða bryggjugjald 

kr. 3.00 af hverri brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólar- 

hring, sem skipið lHggur bundið. 
hb. Fiískiskip greiða gjald þetta eigi oftar en 10 sinnum á mánuði. Fiskiskip skráð 

í Reykjavík greiða hálft brvggjugjald. 
c. Lágmarksgjald er kr. 100.00 á sólarhring. 

Bátar minni en 10 Þbrúttórúmlestir greiða ekkert bryggjugjald. Herskip og 

varðskip eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. Fjörugjald. 

5. gr. 

Fyrir að leggja skipi í fjöru eða taka skip í slipp til hreinsunar eða aðgerðar, 
skal greiða kr. 2.00 af hverri brúttórúmlest skipsins en þó aldrei minna en kr. 500.00. 

Dráttarbrautafyrirtæki eru skyld að sjá um og bera ábyrgð á innheimtu gjalds 
þessa fyrir hafnarsjóð hjá þeim skinum, er tekin eru á land hiá þeim. 

4. Vatnsgjald. 

6. gr. 
Fyrir vatn handa skipum skal greiða gjald það, sem hafnarstjórn ákveður. 

5. Hafnsögugjald. 

7. gr. 
Öll skip, sem stærri eru en 30 brúttórúmlestir, skulu hvort sem þau nota hafn- 

sögumann eða eigi, skyld að greiða hafnsögugjald í fyrsta sinn á ári hverju, er 
Þau koma til hafnarinnar. 

Herskip, varðskip og innlend skip, minni en 400 brúttórúmlestir, eru undan- 
þegin hafnsögugjaldi, nema þau noti hafnsögumann. 

8. gr. 
Hvert það skip, sem notar hafnsögumann til hafnarinnar eða frá höfninni, 

skal greiða hafnsögugjald. 
Auk þess skal greitt sérstakt gjald fyrir leiðsögu skipa um höfnina.
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9. gr. 
Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn til eða frá höfninni kr. 1000.00 fyrir hvert skip, auk kr. 2.00 

fyrir hverja brúttórúmlest. 
b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. fyrir flutn- 

ing milli hafnarsvæða, en “% gjalds fyrir flutning innan sama hafnarsvæðis. 

c. ak þess skal hvert skip, sem notar hafnsögumann eða skylt er að greiða hafn- 

ögugjald samkvæmt 7. gr. greiða kr. 250. 00 i hafnsögusjóð. 

d. Innlend skip greiða aðeins Fullt gjald samkvæmt a-lið í fyrsta skipti er þau 

koma til hafnar á ári hverju, en % gjald úr því. 

6. Vörugjald. 

10. gr. 

Vörugjald skal greiða af öllum vörum, svo og skepnum, lifandi eða dauðum, 
sem skipað er upp eða út á höfninni, með þeim undantekningum, er síðar getur. 

11. gr. 

Ef vörur, sem samkvæmt farmskrá skips eiga að fara tl annarra hafna en 
Reykjavíkur, eru látnar á land um stundarsakir, skal aðeins greitt vör ugjald, þegar 

vörurnar eru fluttar í land. 
Undanþegnar þessu gjaldi eru þær vörur, sem látnar eru á land um stundar- 

sakir vegna skemmda á skipi. 

12. gr. 

Af vörum, sem eru fluttar úr landi á skip og fara eiga til annarra hafna innan- 

lands. greiðist hálft vörugjald. 

13. gr. 
Þessar vörur eru algerlega undanþegnar vörugjaldi: 

a. Innlend nýmjólk, sem flyst til hafnarinnar. 
b. Umbúðir, sem endursendar eru. 
c. Kol, olía, vistir og aðrar nauðsynjar skipa til eigin notkunar, sem fluttar eru 

úr landi, enn fremur salt og ís, sem flutt er úr landi í íslensk fiskiskip til 

eigin afnota. 
d. Bréfapóstur og farangur ferðamanna. 

14. gr. 
Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd með umbúðum og er heimilt að 

nota þá einingu er gefur hærra vörugjald. Brot úr gjaldeiningu, sem nemur helmingi 
eða meira, telst heil gjaldeining. 

Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörug gjalds, og er skipstjóri 
skyldur að láta hafnarstjóra í té eftirrit af farmskrá skips síns. Sé engin farmskrá, 
skal skipstjóri gefa drengskaparvottorð um vörumagn, sem skip hans hefur fermt 
eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða til, getur hann hvenær sem er látið ákveða 
vörumagnið á þann hátt, sem hann telur hentugastan. Reynist vörumagnið meira en 
upp var gefið, greiðir skipið kostnaðinn. 

Ef ýmsar vörutegundir eru Í sendingu ósundurliðaðar skal reikna vörugjald 
eftir þeirri tegund, sem hæst ber að greiða al. 

Hafnarstjórn hefur heimild til að semja um sérstök vörugjöld, ef um mikið 
magn af óunninni vöru er að ræða, svo og ef hún telur sérstakar löndunar- eða 
pökkunaraðferðir réttlæta slíkt.
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15. gr. 
Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tekur til, og 

greiða gjald eins og þar segir. 

Ef vafi leikur á, í hvaða flokki skuli telja vöru, skal hafnarstjóri úrskurða, 
en úrskurði hans má áfrýja Hl hafnarstjórnar. 

16. gr. 

Vörugjaldskrá. 

1. fl. Gjald kr. 64.00 fyrir hver 1000 kg: 

Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 
100 t.) svo sem bensín, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, sement, vikur. 

2. fl. Gjald kr. 110.00 fyrir hver 1000 kg: 

Sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara, sekkjað sement. 

3. fl. Gjald kr. 230.00 fyrir hver 1000 kg: 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, aðrar en taldar í 2. fl., óunnið járn og 

stál, útgerðarvörur, smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- og 
byggingavörur, pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir. 

4. fl. Gjald kr. 640.00 fyrir hver 1000 kg: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 
stofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, 
mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 

b. Utvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr klukkur, myndavélar, sjónaukar, glys- 
varningur alls konar, vín, tóbak, sælgæti, snyrtivörur, lyf. 

c. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar, eftir þyngd. 
Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 

greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

5. fl. Gjald kr. 64.00 fyrir hvern rúmmeter: 

Vörur flokkaðar eftir rúmmáli. 

6. fl: Gjald 1%: 

Sjávarafli lagður á land til vinnslu eða brottflutnings. Gjaldið reiknast af 
heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra skýrslu um 
keyptan afla mánaðarlega, t.d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Íslands. Afla- 
gjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans innheimtir 
sjaldið hjá seljanda og ber ábyrgð á greiðslu þess til hafnarsjóðs, þótt hann van- 
ræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mánaðar- 
lega. Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 50.00. 

7. Ýmis gjöld til hafnarinnar. 

17. gr. 
Fyrir geymslu á vörum í húsum og á lóðum hafnarinnar um stundarsakir skal 

skal greiða gjald, sem hafnarstjóri ákveður. 

18. gr. 
Fyrir lóðir og land hafnarinnar, geymsluhús og verbúðir, sem leigt er einstökum 

mönnum eða félögum um lengri tíma, skal greiða leigugjald, sem ákveðið verður 
með samningi.
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19. gr. 
Fyrir notkun á dráttarbátum, hafnsögubátum, krönum og öðrum tækjum hafn- 

arinnar, svo og fyrir móttöku skipa, skal greiða gjald er hafnarstjóri ákveður. 

II. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

20. gr. 
Hafnarstjóri sér um innheimtu allra hafnargjalda, og skal greiða gjöldin í 

skrifstofu hafnarinnar. 

21. gr. 
Skipstjóri og eigandi skips ber ábyrgð á greiðslu gjalda þeirra, sem greiða ber 

til hafnarinnar vegna skipsins. Er skipstjóra skylt að afhenda hafnarstjóra þjóð- 
ernis- og skrásetningarskírleini skipsins, ef hafnarstjóri krefst þess og hefur hafnar- 
sjóður haldsrétt yfir skipinu, uns gjöldin eru greidd. 

Að svo miklu leyti, sem í reglugerð þessari eru ekki ákveðnir fastir gjalddagar 
á gjöldum, skal greiða þau, áður en skip fer burt úr höfninni, og enginn skipstjóri 
getur vænst þess að fá afgreiðslu fyrir skip sitt hjá tollstjóra, nema hann sanni með 
vottorði frá hafnarstjóra, að hann hafi greitt öll gjöld sín til hafnarinnar. 

22. gr. 
Vörugjald og leigu fyrir lóðir og geymsluhús hafnarinnar, samkvæmt 17. gr., 

greiðir móttakandi af vörum, sem koma til hafnarinnar, og sendandi af vörum, 

sem flultar eru úr höfninni. Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslu- 
maður skipsins standa hafnarsjóði skil á greiðslunni. Ef skip hefur ekki farm sinn 
skráðan, ber skipstjóri ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjald, er affermir. 
Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga, þegar skipið, 

sem vörurnar flytur, er komið í höfnina og vörugjald af vörum, sem fluttar eru úr 
höfninni, fellur í gjalddaga, þegar vörurnar eru komnar á skip. Skipstjóra og af- 
greiðslumanni skips er óheimilt að afhenda vörurnar, uns gjaldið er greitt. Hafnar- 
sjóður hefur og haldsrétt í vörum til tryggingar gjaldinu, uns gjaldið er greitt. 

23. gr. 
Leigu af lóðum og húsum hafnarinnar, samkv. 18. gr., svo og gjald fyrir að nota 

áhöld og tæki hafnarinnar, samkvæmt 19. gr., greiðir samningsaðili. 

24. gr. 
Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð má taka lögtaki, og hafa þau forgangsrétt 

sem önnur opinber gjöld, sbr. 12. gr. hafnalaga. Auk þess eru skipagjöld tryggð með 
lögveði í skipinu, og gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum. Kröfur ná 
einnig til tryggingafjár skipa og varnings. 

Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða til 
hafnarinnar, svo sem lestagjald, bryggjugjald, vatnsgjald, hafnsögugjald, fjörugjald, 
gjald fyrir dráttarbáta og aðra aðstoð, sem framkvæmd er af hafnarnnar hálfu fyrir 
skipið. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 46 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli.
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Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir Reykjavíkurhöfn, skv. reglugerð nr. 
21, 1. febrúar 1971. 

Samgönguráðuneytið, 4. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 
Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 109. 20. mars 1976. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Vopnafjarðarkauptún nr. 13 19. janúar 1973. 

1. gr. 
VII. kafli orðist þannig: 

Um gjöld til hafnarinnar. 

26. gr. 
Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá, er hafnarstjórn semur 

og samgönguráðuneytið staðfestir. 

2. gr. 
Greinar 27—-47 falli niður og inn komi nýr kafli, VIII. kafli Ýmis ákvæði, og 

breytist töluröð reglugerðarinnar í samræmi við það, þannig að greinar 48—52 

verði 27—-ð1. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 20. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. uu 
Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 110. 20. mars 1975. 

GJALDSKRÁ 

fyrir hafnarsjóð Vopnafjarðarhrepps. 

I. KAFLI 

Um hafnargjöld í Vopnafjarðarhöfn. 

1. gr. 
Öll skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 

skulu greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnar- 
innar, þó með þeim undantekningum, er síðar greinir. 

Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttó-stærð skipanna, eins og hún er mest, 
skv. mælibréfi skips. Hálf rúmlest telst sem heil en minni hluta er sleppt. Undan- 
þegin lesta- og bryggjugjaldi eru herskip, íslensk vitaskip og varðskip.
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Lestagjöld. 

2. gr. 
a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt 

og 400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 6.00 á brúttórúmlest. 
Sirandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 3.00 á brúttórúmlest. 

c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 6.00 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 400.00 

á Þbrúttórúmlest þó aldrei minna en kr. 2000.00. 
Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 

S 

Bryggjugjöld. 

3. gr. 
Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 3.00 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur 
bundið. 

Fiskiskip greiða sjald þetta eigi oftar en 10 sinnum á mánuði. Heimilt er að 
taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum, minni en 500 brúttórúmlestir, sem ár- 
gjald í heimahöfn kr. 324.00 af hverri brúttórúmlest. Lágmarksgjald er kr. 1 200.00. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Hafnsögugjald. 

4. gr. 

Hvert það skip, sem fær hafnsögumann til leiðsögu inn á höfnina eða frá henni, 
um höfnina eða milli hafnarmannvirkja, skal greiða hafnsögugjald. 

ö gr. 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 
a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 1200.00 fyrir hvert 

skip, auk kr. 3.00 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða 
lægi og úr höfninni greiðist sama gjald. 

b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 250.00 í hafn- 

sögusjóð. 

Vörugjöld. 

6. gr. 

Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, sem fluttar eru af skips- 
fjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka 
hafnarinnar, þó með þeim undantekningum, sem um getur í næstu greinum. 

7. gr. 

Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins ern ákveðnar til annarrar 

hafnar og eiga því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins 
hálft vörugjald. 

Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara áfram með sama skipi, enda 
sé það ákveðið í farmskrá, greiðist ekkert vörugjald. 

B 22
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8. gr 

Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 
a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 

b. Vistir og aðrar nauðsynjar til skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar 

eru úr landi. 

c. Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 

d. Póstur og venjulegur farþegaflutningur. 

9. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri send- 
ingu sérstaklega. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. 

Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða af- 
greiðslumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 

Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð 
um vörumagn, sem fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða 
til, getur hann, hvenær sem er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann 

telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir skipið 
kostnaðinn. 

Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað, skal reikna vörugjaldið 
eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

10. gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið 
greiðast eins og þar segir. 

Vörugjaldskrá. 

1. fl.: Gjald kr. 110.00/tonn: 

Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 100 t.) 

svo sem bensín, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, sement laust og sekkjað, vikur, 

sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara. 

2. fl.: Gjald kr. 230.00/tonn: 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, aðrar en taldar í 1. fl, óunnið járn og 
stál, útgerðarvörur, smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- og 

byggingavörur, pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir. 

3. fl.: Gjald kr. 640.00/tonn: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 
stofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, 
mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 

b. Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, glys- 
varningur alls konar, vín, tóbak, sælgæti, snyrtivörur, lyf. 

ce) Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar eftir þyngd. 
Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 

greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

4. fl.: Gjald kr. 64.00/rúmmetra: 

Vörur flokkaðar eftir rúmmáli.
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5. fl: Gjald 1%: 
Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu il vinnslu eða brottflutnings. Gjaldið 

reiknast af heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra 
skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, t. d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Ís- 
lands. Aflagjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans inn- 
heimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann van- 
ræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mán- 
aðarlega. 

Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 50.00. 

Um ýmis gjöld til hafnarinnar. 

11. gr. 

Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar, skal greiða kr. 2.00 fyrir hvern fer- 
metra, sem varan þekur, sé hún ekki flutt burtu innan tveggja sólarhringa. Gjald 
þetta reiknast fyrir hvern sólarhring. Sama gjald skal greiða fyrir tæki og áhöld 
hvers konar, sem leyft er að standi á landi hafnarinnar. Gjald fyrir slík tæki, sem 
og mikið vörumagn, má ákveða með samningi við hafnarnefnd. 

12. gr. 

Gjald fyrir lóðir, geymsluhús eða tæki, sem leigð eru einstaklingum eða félög- 
um, um lengri eða skemmri tíma, skal greiða samkvæmi samningi. 

Önnur þjónusta, sem höfnin kann að láia skipum eða öðrum aðilum í té og 

ekki er talin falla undir gjöld þau, sem hér eru fram talin, skal greidd samkvæmt 

ákvörðun hafnarstjórnar. 

II. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

13. gr. 

Skrifstofa hafnarinnar sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða 

gjöldin þar. 

14. gr. 

Skipstjóri eða formaður báts ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. 
Ef enginn skipstjóri eða formaður er á skipinu, ber eigandi þess ábyrgð á 

greiðslu gjaldanna, svo og annarra gjalda, er skipinu ber að greiða. Hafnarsjóður 
hefur haldsrétt í skipi, uns gjöldin eru að fullu greidd. 

Þar sem ekki eru í gjaldskrá þessari ákveðnir fastir gjalddagar, skal greiða 
gjöldin áður en skipið fer burt úr höfninni. 

15. gr. 

Vörugjald og leigu fyrir lóðir hafnarinnar samkvæmt 11. gr. greiði móttakandi 
af vörum, sem koma til hafnarinnar en sendandi af vörum, sem fluttar eru frá 

höfninni. 
Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 

hafnarskrifstofu skil á greiðslunni. 
Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri, formaður eða 

eigandi ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 
Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 
Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga, þegar skipið, 

sem vörurnar flytur er komið í höfnina.
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Skipstjóra og afgreiðslumanni er óheimilt að afhenda vörurnar, uns gjaldið 
ar greitt. 

Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörum eða andvirði þeirra uns gjaldið er greitt. 

16. gr. 

Öll gjöld samkvæmt þessari veglugerð má taka lögtaki, og hafa þau forgangsrétt 
sem önnur opinber gjöld, sbr. 12. gr. hafnalaga. Auk þess eru skipagjöld tryggð með 
lögveði í skipinu, og gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum. Dráttar- 
vextir 2% fyrir hvern byrjaðan mánuð reiknast 2 mánuðum eftir gjalddaga. 

Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða til 
hafnarinnar, svo sem lestagjald, bryggjugjald og hafnsögugjald, svo og hvers konar 
aðstoð, sem skipinu er látin í té af hafnarinnar hálfu. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. april 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 20. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Nr. 111. 4. mars 1975. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Ólafsvíkurkauptún nr. 47 19. febr. 1970. 

b
n
 

se
i lr.
 

Vil. kafli orðist þannig: 

Um gjöld til hafnarinnar. 

26. gr. 
Gjöld til hafnarsjóðs Ólafsvíkurhafnar skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá, 

er hafnarstjórn semur og samgönguráðuneytið staðfestir. 

2. gr. 

Greinar 27—46 falli niður og breytist töluröð reglugerðarinnar í samræmi við 
það þannig að greinar 47--51 verði 27—31. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eisa að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 97 19. apríl 1972 um breytingu á reglu- 
gerð nr. 47 19. febr. 1970. 

Samgönguráðuneytið, 4. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson.
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GJALDSKRÁ 

fyrir hafnarsjóð Ólafsvíkurhrepps. 

I. KAFLI 

Um hafnargjöld í Ólafsvíkurhöfn. 

1. gr. 
Öll skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 

skulu greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnar- 
innar, þó með þeim undantekningum, er siðar greinir. 

Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttó-stærð skipanna, eins og hún er mest, 
skv. mælibréfi skips. Hálf rúmlest telst sem heil en minni hluta er sleppt. Undan- 
þegin lesta- og brvggjugjaldi eru herskip. íslensk vitaskip og varðskip. 

Lestagjöld. 

2. gr. 
a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskin, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt 

og 400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 6.00 á brúttórúmlest. 
hb. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 3.00 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 6.00 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 400.00 

á brúttórúmlest þó aldrei minna en kr. 2000.00. 
Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 

Bryggjugjöld. 

, 3. gr. 
Öll skin, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 3.00 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið iggur 
bundið. 

Fiskiskip greiða gjald, Þetta eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 

Heimilt er að taka Testa- og brygsjurjald af fiskiskipum, minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 324.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Hafnsögugjald. 

4. gr. 
Hvert það skip sem fær hafnsögumann til leiðsögu inn á höfnina eða frá henni, 

um höfnina eða milli hafnarmannvirkja, skal greiða hafnsögugjald. 

5. gr. 
Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 1200.00 fyrir hvert 
skip, auk kr. 3.00 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða 
lægi og úr höfninni greiðist sama gjald. 

bh. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 250.00 í hafnsögusjóð.
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Vörugjöld. 

6. gr. 
Vörugjald skal greiða af öllum vörnum og skepnum, sem fluttar eru af skips- 

fjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka 
hafnarinnar, þó með þeim undantekningum, er síðar getur. 

7. gr. 
Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar til annarrar 

hafnar og eisa því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins 
hálft vörugjald. 

Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara áfram með sama skipi, enda 
sé það ákveðið í farmskrá, greiðist ekkert vörugjald. 

8. gr. 

Þacsar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 
a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 
þh. Vistir og aðrar nauðsynjar til skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar 

eru úr landi. 
c. Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 
d. Póstur og venjulegur farþesaflutningur. 

9. gr. 
Vörnsjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri send- 

ingu sérstaklega. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. 
Fara skal eftir farmskrá skipa við útreiknins vörugjalds. Skipstjóra eða af- 

greiðlumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 
Sé engin farmskrá, skal skinstióri eða formaður báts gefa drensskaparvottorð 

um vörumagn, sem fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þvki hafnarstjóra ástæða 
til, getur hann, hvenær sem er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann 
telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir skipið 
kostnaðinn. ' 1 

Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað, skal reikna vörugjaldið 
eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal sreiða af. 

10. gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið 
greiðast eins og þar segir. 

Vörugialdskrá. 

1. fl.: Giald kr. 110.00/tonn: 
Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 100 t.) 

svo sem bensín, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, sement laust og sekkjað, vikur, 

sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara. 

2. fl; Gjald kr. 230.00/tonn: 

Þungavarningur. svo sem sekkjavörur, aðrar en taldar í 1. fl, óunnið járn og 

stál, útgerðarvörur, smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- og 
byggingavörur, pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir.
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3. fl.; Gjald kr. 640.00/tonn: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 
stofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, 

mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 

h. Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, glys- 

varningur alls konar, vín, tóbak, sælgæti. snyrtivörur, lyf. 
c. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar, eftir þyngd. 

Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 

greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

4. fl: Gjald kr. 64.00/rúmmetra: 

Vörur flokkaðar eftir rúmmáli. 

5. fl: Gjald 1%: 

Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu tl vinnslu eða brottflutnings. Gjaldið 
reiknast af heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra 

skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, t. d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Ís- 
lands. Aflagjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans inn- 
heimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann van- 
ræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mán- 

aðarlega. 
Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 50.00. 

Um ýmis gjöld til hafnarinnar. 

11. gr. 

Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar, skal greiða kr. 2.00 fyrir hvern fer- 

metra, sem varan þekur, sé hún ekki flutt burtu innan tveggja sólarhringa. Gjald 
þetta reiknast fyrir hvern sólarhring. Soma gjald skal greiða fyrir tæki og áhöld 

hvers konar, sem einstaklingar eiga og láta eða vilja láta standa á landi hafnar- 

innar. Gjald fyrir slík tæki, sem og mikið vörumagn, má ákveða með samningi við 

hafnarnefnd. 

12. gr. 

Gjald fyrir lóðir, geymsluhús eða tæki, sem leigð eru einstaklingum eða félög- 

um, um lengri eða skemmri tíma. skal greiða samkvæmt samningi. 

Önnur þjónusta, sem höfnin kann að láta skipum eða öðrum aðilum í té og 

ekki er talin falla undir gjöld þau, sem hér eru fram talin, skal greidd samkvæmt 

ákvörðun hafnarstjórnar. 

TI. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

13. gr. 

Skrifstofa hafnarinnar sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða 

giðldin þar. 

14. gr. 
Skipstjóri eða formaður báts ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. 

Ef enginn skipstjóri eða formaður er á skipinn, ber eigandi þess ábyrgð á 

greiðslu gjaldanna, svo og annarra gjalda, er skipinu ber að greiða. Hafnarsjóður 

hefur haldsrétt í skipi, uns gjöldin eru að fullu greidd.
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Þar sem ekki eru í gjaldskrá þessari ákveðnir fastir gjalddagar, skal greiða 
gjöldin áður en skipið fer burt úr höfninni. 

15. gr. 
Leigugjald fyrir lóðir og seymsluhús hafnarinnar greiði móttakandi af vörum, 

sem fluttar eru úr húsum eða af lóð hafnarinnar. 
Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 

hafnarskrifstofu skil á greiðslunni. 
Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan. ber skipstjóri, formaður eða 

eigandi ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 
Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 
Vörusjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga, þegar gengið 

hefur verið frá farmskrá. 
Vörugjald af vörum, sem fluttar eru frá bryggju eða bólvirki, fellur í gjald- 

daga, þegar vörurnar eru komnar á skip. 
Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörum eða andvirði þeirra uns gjaldið er greitt. 

16. gr. 

Öl gjöld samkvæmt þessari reglugerð má taka lögtaki, og hafa þau forgangsrétt 
sem önnur opinber gjöld, sbr. 12. gr. hafnalaga. Auk þess eru skipasjöld tryggð með 
lösveði í skipinu, og sengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum. Dráttar- 
vextir 2% fyrir hvern byrjaðan mánuð reiknast 2 mánuðum eftir gjalddaga. 

Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða til 
hafnarinnar, svo sem lestagjald, brygsjugiald og hafnsögngjald. svo og hvers konar 
aðstoð, sem skininu er látin í té af hafnarinnar hálfu. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar sildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 4. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 118. 4. mars 1975. 

REGLUGERÐ 

um breyting á hafnarreglugerð fyrir Hafnarkauptún í Hornafirði, 

nr. 65 10. mars 1970. 

j 1. gr. 
VHI. kafli orðist þannig: 

Um hafnargjöld. 

34. gr. 
Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá, sem sveitarstjórn 

samþykkir, en samgönguráðuneytið staðfestir.



4. mars 1975. 177 Nr. 113. 

2. gr. 
Kaflar IX og X falli niður og breytist töluröð reglugerðarinnar í samræmi við 

það, þannig að XI. kafli verði IK. kafli og greinar 58 — 59 verði 35 —41. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 924. apríl 1973, stað- 

festist hér með til að öðlast þegar gildi og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 276 5. okt. 1972 um breytingu á hafnar- 
reglugerð nr. 65 10. mars 1970. 

Samgönguráðuneytið, 4. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. Í 

Kristinn Gunnarsson. 

4. mars 1975. Nr. 114. 

GJALDSKRÁ 

fyrir hafnarsjóð Hafnarkauntúns í Hornafirði. 

I. KAFLI 

Hafnargjöld. 

1. gr. 
Öll skip eða fleytur, hvort sem þau ern tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 

skulu greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnar- 
innar, þó með þeim undantekningum, er síðar greinir. 

Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttóstærð skipanna, eins og hún er mest. 
skv. mælibréfi skips. Hálf rúmlest telst sem heil en minni hluta er sleppt. Undan- 
þegin lesta- og bryggjugjaldi eru herskin, íslensk vitaskip og varðskin. 

Lestagjöld. 

2. gr. 
a. Öll farmskin, önnur en strandferðaskip og skemmtiferðaskip, og öll fiskiskip, 

stærri en eða jafnt og 400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 6.00 á 
brúttórúmlest. 

c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 6.00 á brúttórúmlest, 
Þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d. Bátar minni en 0 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 400.00 
á brúttórúmlest þó aldrei minna en kr. 2000.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skinið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Bryggjugjöld. 

3. gr. 
Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 3.00 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur 
hundið. 0 

Fiskiskip greiða gjald þetta eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjald. 

B 23
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Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum, minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 324.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Hafnsögugjald. 

4. gr. 
Hvert það skip, sem fær hafnsögumann til leiðsögu inn á höfnina eða frá henni. 

um höfnina eða milli hafnarmannvirkja, skal greiða hafnsögugjald. 

5. gr. 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 
a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að Þbólvirki eða lægi, kr. 1200.00 fyrir hvert 

skip, auk kr. 3.00 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða 

lægi og úr höfninni greiðist sama gjald. 
hb. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 

Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 250.00 í hafnsögusjóð. 

Fyrir að vera úti í skipum skal greiða kr. 6000.00 fyrir hvern sólarhring, þar 
til hafnsögumaður er kominn heim. Sama gjald greiðist ef hafnsögumaður þarf 
að fara með skipinu til annarra hafna. Auk þess greiðist ferðakostnaður heim. 

as
 

Vörugjöld. 

6. gr. 
Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, sem fluttar eru af skips- 

fjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka 
hafnarinnar, þó með þeim undantekningum, er síðar getur. 

7. gr. 

Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar til annarrar 

hafnar og eiga því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins 

hálft vörugjald. 
Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara áfram með sama skipi, enda 

sé það ákveðið í farmskrá, greiðist ekkert vörugjald. 

8 gr. 

Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 
a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 

b. Vistir og aðrar nauðsynjar tl skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar 

eru úr landi. 
c. Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 
d. Póstur og venjulegur farþegaflutningur. 

9. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri send- 

ingu sérstaklega. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. 

Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða af- 

greiðslumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 

Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð 

um vörumagn. sem fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða 

til, getur hann, hvenær sem er. látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann 

telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir skipið 

kostnaðinn. |
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Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað, skal reikna vörugjaldið 
eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

10. gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið 
greiðast eins og þar segir. 

Ef vafi leikur á, í hvaða flokki skuli telja vöru, skal hafnarstjóri úrskurða, 
en úrskurði hans má áfrýja til hafnarstjórnar. 

Vörugjaldskrá. 

1. fl.: Gjald kr. 110.00/tonn: 

Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 100 t.) 
svo sem bensín, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, sement laust og sekkjað, vikur, 

sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara. 

2. fl: Gjald kr. 230.00/tonn: 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, aðrar en taldar í 1. fl, óunnið járn og 
stál, útgerðarvörur, smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- og 
Þyggingavörur, pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir. 

3. fl: Gjald kr. 640.00/tonn: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 
stofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, 

mælitæki, húsbúnaður. vefnaðarvara, fatnaður. 

bh. Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur. myndavélar, sjónaukar, glys- 
varningur alls konar, vín, tóbak, sælgæti, snyrtivörur, lyf. 

c. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar, eftir þyngd. 

Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 
greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

4. fl.: Gjald kr. 64.00/rúmmetra: 

Vörur flokkaðar eftir rúmmáli. 

5. fl: Gjald 19: 

Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu tl vinnslu eða brottflutnings. Gjaldið 

reiknast af heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra 

skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, Í. d. afrit af aflaskýrsla til Fiskifélags Ís- 
"lands. Aflagiald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans inn- 
heimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann van- 

ræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mán- 
aðarlega. 

Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 50.00. 

Um ýmis sjöld til hafnarinnar. 

11. gr. 
Fyrir að leggja vörn á land hafnarinnar, skal greiða kr. 2.00 fyrir hvern fer- 

metra. sem varan þekur, sé hún ekki flutt burtu innan tveggja sólarhringa. Gjald 
þetta reiknast fyrir hvern sólarhring. Sama gjald skal greiða fyrir tæki og áhöld 
hvers konar, sem einstaklingar eiga og láta eða vilja láta standa á landi hafnar-
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innar. Gjald fyrir slík tæki, sem og mikið vörumagn, má ákveða með samningi við 
hafnarnefnd. 

12. gr. 
Gjald fyrir lóðir, geymsluhús eða tæki, sem leigð eru einstaklingum eða félög- 

um, um lengri eða skemmri tíma, skal greiða samkvæmt samningi. 
Önnur þjónusta, sem höfnin kann að láta skipum eða öðrum aðilum í té og 

ekki er talin falla undir gjöld þau, sem hér eru fram talin, skal greidd samkvæmt 

ákvörðun hafnarstjórnar. 

II. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

13. gr. 
Skrifstofa hafnarinnar sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða 

gjöldin þar. 

14. gr. 
Skipstjóri eða formaður báts ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. 
Ef enginn skipstjóri eða formaður er á skipinu, ber eigandi þess ábyrgð á 

greiðslu gjaldanna, svo og annarra gjalda, er skipinu ber að greiða. Hafnarsjóður 
hefur haldsrétt í skipi, uns gjöldin eru að fullu greidd. 

Þar sem ekki eru í gjaldskrá þessari ákveðnir fastir gjalddagar, skal greiða 
gjöldin áður en skipið fer burt úr höfninni. 

15. gr. 
Vörugjald og leigu fyrir lóðir hafnarinnar samkvæmt 11. gr. greiði móttakandi 

af vörum, sem koma til hafnarinnar en sendandi af vörum, sem fluttar eru frá 
höfninni. 

Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 
hafnarskrifstofu skil á greiðslunni. 

Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri, formaður eða 
eigandi ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

Ef vörur ern fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 
Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga, þegar gengið 

hefur verið frá farmskrá. 
Vörugjald af vörum, sem fluttar eru frá bryggju eða bólvirki, fellur í gjald- 

daga, þegar vörurnar eru komnar á skip. 
Skipstjóra og afgreiðslumanni er óheimilt að afhenda vörurnar, uns gjaldið 

er greitt. 
Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörum eða andvirði þeirra uns gjaldið er greitt. 

16. gr. 

Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð má taka lögtaki, og hafa þau forgangsrétt 
sem önnur opinber gjöld, sbr. 12. gr. hafnalaga. Auk bess eru skipagjöld trvagð með 
lögveði í skipinu, og gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum. Kröfur ná 
einnig li! tryggingafjár skipa og varnings. 

Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þan sjöld. sem skipi ber að greiða til 
hafnarinnar, svo sem lestagjald, bryggjugjald og hafnsögugjald, svo og hvers konar 
aðstoð, sem skipinu er látin í té af hafnarinnar hálfu.
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Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 4. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. uu 

Kristinn Gunnarsson. 

4. mars 1976. Nr. 115. 

REGLUGERÐ 

um breyting á hafnarreglugerð fyrir Hafnarfjörð nr. 51 26. mars 1971. 

1. gr. 
VH. kafli orðist þannig: 

Um hafnargjöld í Hafnarfirði. 

ðl. gr. 
Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá, sem hafnarstjórn 

semur, bæjarstjórn samþykkir og samgönguráðuneytið staðfestir. 

2. gr. 
Kaflar VIII falli niður og breytist töluröð reglugerðarinnar í samræmi við það, 

þannig að IK. kafli verði VIII. kafli og greinar 56 — 70 verði 31 — 46. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 45 5. mars 1973 um breytingu á reglugerð 
nr. öl 26. mars 1971. 

Samgönguráðuneytið, 4. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 0 
Kristinn Gunnarsson. 

4. mars 1975. Nr. 116. 

GJALDSKRÁ 

fyrir hafnarsjóð Hafnarfjarðar. 

I. KAFLI 

Um hafnargjöld í Hafnarfirði. 

1. gr. 
Við útreikning hafnargjalda af skipum skal alltaf talið í heilum rúmlestum. en 

sleppa brotum. Rúmlestatala skips reiknast eins og hún er mest skráð á mælibréf 
skips.
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Lestagjald. 

2. gr. 
Öll skip, hvorl sem þau eru tóm eða Álaðin vörum eða seglfestu skulu greiða 

lestagjald í hvert sinn, er þau koma til hafnarinnar, þó með þeim undantekningum, 

er síðar getur. 
Skip telst við ákvörðun lestagjalds koma til hafnar sé því veitt þjónusta af 

hafnarstarfsmönnum eða tollgæslumanni. 

3. gr. 
a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt 

og 400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 6.00 á brúttórúmlest. 
b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 3.00 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 6.00 á brúttórúmlesi, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 400.00 

á brúttórúmlest þó aldrei minna en kr. 2000.00. 
Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 
Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 

út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

Bryggjugjöld. 

4. gr. 
a. Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða bryggjugjald 

kr. 3.00 af hverri brúttórúmlest, fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, 
sem skipið liggur bundið, þó aldrei minna en kr. 100.00 um sólarhringinn. 

b. Fiskiskip greiða gjald þetta eigi oftar en 10 sinnum á mánuði. Fiskiskip skráð 
í Hafnarfirði greiða hálft bryggjagjald. 
Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiða ekkert bryggjugjald. 

d. Herskip og varðskip eru undanþegin bryggjugjaldi. 

Fjörugjald. 

5. gr. 
Fyrir að leggja skipi í fjöru eða taka skip í slipp til hreinsunar eða aðgerðar, 

skal greiða kr. 2.00 af hverri brúttórúmlest skipsins, en þó aldrei minna en kr. 150.00. 
Dráttarbrautafyrirtæki eru skyld að sjá um og bera ábyrgð á innheimtu gjalds 

þessa fyrir hafnarsjóð hjá þeim skipum, er tekin eru á land hjá þeim. 

Vatnsgjald. 

6. gr. 
Fyrir vatn handa skipum skal greiða gjald það, sem hafnarstjórn ákveður. 

hk 

Hafnsögugjald. 

7. gr. 
Öll skip, sem stærri eru en 30 brúttórúmlestir, skulu hvort sem þau nota hafn- 

sögumann eða eigi, skyld að greiða hafnsögugjald í fyrsta sinn á ári hverju, er 
þau koma til hafnarinnar. 

Herskip, varðskip og fiskiskip, sem skrásett eru hér á landi eru undanþegin 
hafnsögugjaldi, nema þau noti hafnsögumann.
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8. gr. 
Hvert það skip, sem notar hafnsögumann til hafnarinnar eða frá höfninni eða 

er skylt að nota hafnsögumann skv. 13. gr. hafnarreglugerðar fyrir Hafnarfjarðar- 
kaupstað, þó það hafi fengið undanþágu til þess að koma og fara til hafnar án 
hafnsögumanns, skal greiða hafnsögugjald. 

Auk þess skal greitt gjald fyrir leiðsögu skipa um innri höfnina og milli innri 
hafna í Hafnarfirði og Straumsvík. 

9. gr. 
Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar að bólvirki eða lægi, kr. 1 200.00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 3.00 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi 
og úr höfninni greiðist sama gjald og enn fremur fyrir leiðsögn milli innri 
hafna í Hafnarfirði og Straumsvík. 

b. Fyrir leiðsögn um innri höfn skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem notar hafnsögumann eða skylt er að greiða hafn- 

sögugjald samkvæmt 7. gr. greiða kr. 250.00 í hafnsögusjóð. 

Vörugjald. 

10. gr. 
Vörugjald skal greiða af öllum vörum, svo og skepnum lifandi eða dauðum, sem 

sem fluttar eru af skipsfjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað 
á höfninni, með undantekningum þeim, er síðar getur. 

11. gr. 

Ef vörur, sem samkvæmt farmskrá skips eiga að fara til annarra hafna en 
Hafnarfjarðar, eru látnar á land um stundarsakir, skal aðeins greitt hálft vörugjald. 

Undanþegnar þessu gjaldi eru þær vörur, sem látnar eru á land um stundar- 
sakir vegna skemmda á skipi. 

12. gr. 

Af vörum, sem fluttar eru úr landi á skip og fara eiga til annarra hafna innan- 
lands, greiðist hálft vörugjald. 

13. gr. 
Þessar vörur eru algerlega undanþegnar vörugjaldi: 

a. Kol, olía, vistir og aðrar nauðsynjar skipa til eigin notkunar, sem flutt er úr 
landi í íslensk fiskiskip til eigin afnota. 
Bréfapóstur og farangur ferðamanna. 
Umbúðir, sem endursendar eru. 
Innlend nýmjólk, sem flyst til hafnarinnar. 2

0
5
 

14. gr. 
Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd með umbúðum. Brot úr gjaldeiningu, 

sem nemur helmingi eða meira, telst heil sjaldeining. Fara skal eftir farmskrá 
skipa við útreikning vörugjalds, og er skipstjóri skyldur að láta hafnarstjóra í 
té eftirrit af farmskrá skips síns. Sé engin farmskrá, skal skipstjóri gefa drengskapar- 
vottorð um vörumagn, sem skip hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra 
ástæða til, getur hann hvenær sem er látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem 
hann telur hentugast. 

Reynist vörumagnið meira en upp var gefið, greiðir skipið kostnaðinn.
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Ef ýmsar vörutegundir eru í sömu sendingu og beri farmskrá ekki með sér 
greinilega sundurliðun í tegundum, skal reikna vörugjald eftir þeirri tegund, sem 
ber hæst vörugjald. 

Hafnarstjórn hefur heimild til að semja um sérstök vörugjöld ef um mikið 
magn af óunninni vöru er að ræða, svo og ef hún telur sérstakar löndunar- eða 

pökkunaraðferðir réttlæta slíkt. 

15. gr. 
Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tekur til, og 

greiðist gjald eins og þar segir. 
Ef vafi leikur á, í hvaða flokki skuli telja vöru, skal hafnarstjóri úrskurða, en 

úrskurði hans má áfrýja til hafnarstjórnar. 

Vörugjaldskrá. 

16. gr. 

1. fl.; Gjald kr. 110.00/tonn: 

Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 100 t.) 
svo sem bensin, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, sement laust og sekkjað, vikur, 

sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara. 

2. fl: Gjald kr. 230.00/tonn; 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, aðrar en taldar í |. fl., óunnið járn og 
stál, útgerðarvörur, smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- og 
byggingavörur, pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir. 

3. fl.: Gjald kr. 640.00/tonn: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 
stofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, 
mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 

b. Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, glys- 
varningur alls konar, vín, tóbak, ilmvötn, snyrtivörur. 

c. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar, eftir þyngd. 

Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 
greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

4. fL: Gjald kr. 64.00/rúmmetra: 
Vörur flokkaðar eftir rúmmáli. 

5. flokkur: Gjald 1% af aflaverðmæti: 

Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brottflutnings. Gjaldið 
reiknast af heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra 
skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, t. d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Ís- 
lands. Aflagjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans inn- 
heimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann van- 
ræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mán- 

aðarlega. 
Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 50.00.



4. mars 1975. 185 Nr. 116. 

Ýmis gjöld til hafnarinnar. 

17. gr. 
Fyrir geymslu á vörum í húsum og á lóðum hafnarinnar um stundarsakir skal 

skal greiða gjald, sem hafnarstjóri ákveður. 

18. gr. 
Fyrir lóðir og land hafnarinnar, geymsluhús og verbúðir, sem leigt er einstökum 

mönnum eða félögum um lengri tíma, skal greiða leigugjald, sem ákveðið verður 
með samningi. 

19. gr. 
Fyrir notkun á hafnsögubátum hafnarinnar, krónum og öðrum lækjum hennar 

svo og fyrir móttöku skipa, bindingu og losun, og aðra útselda vinnu, símaafnot 
og rafmagn skal greiða gjald er hafnarstjóri ákveður. 

Il. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

20. gr. 
Hatnarstjóri sér um innheimtu allra hafnargjalda, og skal greiða gjöldin í 

skrifstofu hafnarinnar. 

21. gr. 
Skipstjóri og eigandi skips ber ábyrgð á greiðslu gjalda þeirra, sem greiða ber 

til hafnarinnar vegna skipsins. Er skipstjóra skylt að afhenda hafnarstjóra þjóð- 
ernis- og skrásetningarskirteini skipsins, ef hafnarstjóri krefst þess, og hefur hafnar- 
sjóður haldsrétt yfir skipinu, uns gjöld eru greidd. Tafir og tjón, sem af þessu 
hlyst eru einvörðungu á ábyrgð og kostnað greiðanda skipagjaldsins. 

Að svo miklu leyti, sem Í gjaldskrá þessari eru ekki ákveðnir fastir gjalddagar 
á gjöldum, skal greiða þau, áður en skip fer burt úr höfninni. 

22. gr. 
Vörugjald og leigu fyrir lóðir og geymsluhús hafnarinnar, samkvæmt 17. gr., 

greiðir móttakandi af vörum, sem koma til hafnarinnar, og sendandi af vörum, 

sem fluttar eru úr höfninni. Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslu- 
maður skipsins standa hafnarsjóði skil á greiðslunni. Ef skip hefur ekki farm sinn 
skráðan, ber skipstjóri ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjald, er affermir. 
Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga, þegar skipið, 

sem vörurnar flytur, er komið í höfnina og vörugjald af vörum, sem fluttar eru úr 

höfninni, fellur í gjalddaga, þegar vörurnar eru komnar á skip. Skipstjóra og af- 
greiðslumanni skips er óheimilt að afhenda vörurnar, uns gjaldið er greitt. Hafnar- 
sjóður hefur og haldsrétt í vörum til tryggingar gjaldinu, uns gjaldið er greitt. 
L 

23. gr. 
Leyfisgjöld fyrir bryggju og önnur mannvirki, sem gerð eru á hafnarsvæðinu 

skulu renna í hafnarsjóð. 

24. gr. 
Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð má taka löstaki, og hafa þau forgangs- 

rétt, sem önnur opinber gjöld, sbr. 12. gr. hafnalaga. Auk þess eru skipagjöldin 
tryggð með lögveði í skipinu, og gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum. 

B 24
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Skipagjöld teljast í gjaldskrá þessari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða til 
hafnarinnar, svo sem lestagjald, bryggjugjald, vatnsgjald, hafnsögugjald, fjörugjald, 
gjald fyrir hafnsögubáta og önnur tæki og aðra aðstoð, sem framkvæmd er af 
hafnarinnar hálfu fyrir skipið. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. april 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 4. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 117. 4. mars 1975. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Stykkishólm nr. 152 10. júní 1970. 

1. gr. 

VII. kafli orðist þannig: 

Um gjöld til hafnarinnar. 

26. gr. 
Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá er hafnarstjórn 

semur og samgönguráðuneytið staðfestir. 

2. gr. 
Kaflar VIII, IX, X og XI falli niður og breytist töluröð reglugerðarinnar Í 

samræmi við það, þannig að XII. kafli verði VIII. kafli og greinar 52—56 verði 

21—-3ð1. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. april 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 270 5. okt. 1972 um breytingu á hafnar- 
reglugerð nr. 152 10. júní 1970. 

Samgönguráðuneytið, 4. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Kristinn Gunnarsson.
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GJALDSKRÁ 

fyrir hafnarsjóð Stykkishólms. 

I. KAFLI 

Um hafnargjöld í Stykkishólmi. 

1. gr. 
Öll skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 

skulu greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnar- 
innar, þó með þeim undantekningum, er síðar greinir. 

Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttó-stærð skipanna, eins og hún er mest, 
skv. mælibréfi skips. Hálf rúmlest telst sem heil en minni hluta er sleppt. Undan- 
þegin lesta- og bryggjugjaldi eru herskip, íslensk vitaskip og varðskip. 

Lestagjöld. 

2. gr. 
a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt 

og 400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 6.00 á brúttórúmlest. 
b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 3.00 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 6.00 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 400.00 

á Þbrúttórúmlest þó aldrei minna en kr. 2000.00. 
Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 

Bryggjugjöld. 

3. gr. 
Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 3.00 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur 
bundið. 

Fiskiskip greiða gjald þetta eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjald. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum, minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 324.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Hafnsögugjald. 

4. gr. 

Hvert það skip sem fær hafnsögumann til leiðsögu inn á höfnina eða frá henni, 
um höfnina eða milli hafnarmannvirkja, skal greiða hafnsögugjald. 

5. gr. 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 
a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 1200.00 fyrir hvert 

skip, auk kr. 3.00 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða 
lægi og úr höfninni greiðist sama gjald. 

b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 250.00 í hafnsögusjóð.
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Vörugjöld. 

6. gr. 

Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, sem fluttar eru af skips- 
fjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka 
hafnarinnar, þó með þeim undantekningum, er síðar getur. 

7. gr. 

Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar til annarrar 
hafnar og eiga því ekki að leggjast á land nema um stundarsákir, greiðist aðeins 
hálft vörugjald. 

Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara áfram með sama skipi, enda 
sé það ákveðið í farmskrá, greiðist ekkert vörugjald. 

8. gr. 

Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 

Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 

Vistir og aðrar nauðsynjar til skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar 
eru úr landi. 
Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 
Póstur og venjulegur farþegaflutningur. 

S
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9. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri send- 
ingu sérstaklega. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. 

Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða af- 
greiðslumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 

Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð 
um vörumagn, sem fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða 
til, getur hann, hvenær sem er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann 
telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir skipið 
kostnaðinn. 

Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað, skal reikna vörugjaldið 
eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

10. gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið 
greiðast eins og þar segir. 

Vörugjaldskrá. 

1. fl.: Gjald kr. 110.00/tonn: 

Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 100 t.) 
svo sem bensín, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, sement laust og sekkjað, vikur, 

sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara. 

2. fl: Gjald kr. 230.00/tonn: 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, aðrar en taldar í 1. fl., óunnið járn og 

stál, útgerðarvörur, smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- og 
byggingavörur, pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir.
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3. fl: Gjald kr. 640.00/tonn: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 
stofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, 
mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 

b. Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, glys- 
varningur alls konar, vín, tóbak, sælgæti, snyrtivörur, lyf. 

c. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar eftir þyngd. 
Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 

greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

4. fl: Gjald kr. 64.00/rúmmetra: 
Timbur og annað eftir rúmmáli, 

5. fL: Gjald 1%: 

Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brottflutnings. Gjaldið 
reiknast af heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra 
skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, t. d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Ís- 
lands. Aflagjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans inn- 

heimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann van- 
ræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eisi sjaldnar en mán- 
aðarlega. 

Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 50.00. 

Um ýmis gjöld til hafnarinnar. 

11. gr. 
Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar, skal greiða kr. 2.00 fyrir hvern fer- 

metra, sem varan þekur, sé hún ekki flutt burtu innan tveggja sólarhringa. Gjald 

þetta reiknast fyrir hvern sólarhrings. Sama gjald skal greiða fyrir tæki og áhöld 
hvers konar, sem einstaklingar eiga og láta eða vilja láta standa á landi hafnar- 
innar. Gjald fyrir slík tæki, sem og mikið vörumagn, má ákveða með samningi við 
hafnarnefnd. 

12. gr. 
Gjald fyrir lóðir, geymsluhús eða tæki, sem leigð eru einstaklingum eða félös- 

um, um lengri eða skemmri tíma, skal greiða samkvæmt samningi. 
Önnur þjónusta, sem höfnin kann að láta skipum eða öðrum aðilum í té og 

ekki er talin falla undir gjöld þau, sem hér eru fram talin, skal greidd samkvæmt 
ákvörðun hafnarstjórnar. 

IT. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

13. gr. 
Skrifstofa hafnarinnar sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða 

sjöldin þar. 

14. gr. 
Skipstjóri eða formaður báts ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. 
Ef enginn skipstjóri eða formaður er á skipinu, ber eigandi þess ábyrgð á 

greiðslu gjaldanna, svo og annarra gjalda, er skipinu ber að greiða. Hafnarsjóður 
hefur haldsrétt í skipi, uns gjöldin ern að fullu greidd. 

Þar sem ekki eru í gjaldskrá þessari ákveðnir fastir gjalddagar, skal greiða 
gjöldin áður en skipið fer burt úr höfninni.
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15. gr. 
Vörugjald og leigu fyrir lóðir hafnarinnar samkvæmt 11. gr. greiði móttakandi 

af vörum, sem koma til hafnarinnar en sendandi af vörum, sem fluttar eru frá 
höfninni. 

Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 

hafnarskrifstofu skil á greiðslunni. 
Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri, formaður eða 

eigandi ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 
Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 
Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga, þegar gengið 

hefur verið frá farmskrá. 
Vörugjald af vörum, sem fluttar eru frá bryggju eða bólvirki, fellur í gjald- 

daga, þegar vörurnar eru komnar á skip. 
Skipstjóra og afgreiðslumanni er óheimilt að afhenda vörurnar, uns gjaldið 

ar greitt. 
Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörum eða andvirði þeirra uns gjaldið er greitt. 

16. gr. 

Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð má taka lögtaki, og hafa þau forgangsrétt 
sem önnur opinber gjöld, sbr. 12. gr. hafnalaga. Auk þess eru skipagjöld tryggð með 
lögveði í skipinu, og gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum. Dráttar- 
vextir 2% fyrir hvern byrjaðan mánuð reiknast 2 mánuðum eftir gjalddaga. 

Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða til 
hafnarinnar, svo sem lestagjald, bryggjugjald og hafnsögugjald, svo og hvers konar 
aðstoð, sem skipinu er látin í té af hafnarinnar hálfu. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 4. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 119. 4. mars 1975. 

HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Vestmannaeyjahöfn. 

I. KAFLI 

Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 

Vestmannaeyjahöfn skiptist í: 

a. Innri höfn. 
bh. Ytri höfn. 
c. Hafnarsvæðið. 

a. Innri höfn er hinn svokallaði Botn, og takmarkast af skjólgörðum á Hring- 

skeri og Hörgaeyri og landinu í kring.
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b. Ytri höfn takmarkast af Heimakletti, Ystakletti að Klettsnefi og línu þaðan 

í hraunkantinn gegnt Klettsnefi (Skeglutanga). 
Hafnarsvæðið er austan við Heimaey, en hafnarlegan er norðan við Heimaey. 

1. Hafnarsvæðið (án akkerislegu) er austan Heimaeyjar og nær yfir svæðið sem 
myndast innan við línur sem dregnar eru frá norðurkanti hraunsins gegn 
Klettsnefi (Skeglutanga) á miðja Bjarnarey að vestanverðu, þaðan í Elliðaey 
að norðvestan, þaðan í Faxasker, þaðan í Ystaklett og meðfram honum í 
Klettsnef, og úr því í hraunkantinn móti Klettsnefi (Skeglutanga). 
Norðurlegan nær yfir svæðið, sem myndast innan við línur, sem dregnar eru 
úr Faxaskeri í Ystaklett, með honum og Heimakletti, Eiði, Klifi og Dalfjalli móts 

við Grasleysu, í hana og þaðan í Faxasker. 

ho
 

II. KAFLI 

Stjórn hafnarinnar. 

2. gr. 
Bæjarstjórn Vestmannaeyja hefur á hendi stjórn hafnarmálanna undir yfir- 

umsjón Hafnamálastofnunar ríkisins og ráðuneytis þess, sem fer með stjórn hafnar- 

mála. 

3. gr. 
Hafnarstjórn hefur á hendi stjórn hafnar og hafnarsjóðs. Hafnarstjórn skal 

skipuð 5 fulltrúum og 5 varafulltrúum. er bæjarstjórn kýs. Hafnarstjórnarfull- 

trúar skulu kosnir hlutfallskosningu. 
Kjörtímabil hafnarstjórnar er hið sama og bæjarstjórnar. 

Það er borgaraleg skylda að taka við kosningu í hafnarstjórn. Auk hinna 
kjörnu fulltrúa mæta: Bæjarstjóri, hafnsögumaður og hafnarvörður á fundum 
hafnarstjórnar og stýrir hann fundum hennar og boðar til þeirra. Kjósa má bæjar- 
stjóra formann hafnarstjórnar, þótt eigi hafi hann þar atkvæðisrétt. 

Bæjarstjórn getur ráðið hafnarstjóra, samanber hafnalög nr. 45/1973 TV. kafla, 

11. grein, ef hún telur þess þörf. 
Undir stjórn hafnarstjórnar sér hafnarvörður um viðhald og umbætur á höfn- 

inni, stýrir öllum framkvæmdum, er þar að lúta. Daglegar framkvæmdir og eftir- 
lit annast hafnarvörður undir umsjón bæjarstjóra og hafnarstjórnar, eða öðrum, 
sem slíkt verður falið. 

4. gr. 
Bæjarstjórn Vestmannaeyja skipar hafnsögumenn og hafnarverði, að fengnum 

tillögum hafnarstjórnar. 
Til aðstoðar hafnsögumönnum og hafnarvörðum skulu vera svo margir starfs- 

menn, sem hafnarstjórn telur nauðsynlegt. Hafnarstjórn setur fastráðnum mönn- 

um hafnarinnar erindisbréf. 

TI. KAFLI 

Um almenna reglu. 

5. gr. 
Hafnarvörður sér um að gætt sé reglu í höfninni og á landi hennar. Er öllum 

skylt að hlýða fyrirmælum hans, eða þeirra sem hann eða hafnarstjórn setur til 
að sæta reglu. Þyki einhverjum sér óréttur gerður af starfsmönnum hafnarinnar 
setur hann kært það fyrir hafnarstjórn, en skipan starfsmanns ber að hlýða þesar 
í stað. 

Starfsmenn hafnarinnar skulu gæta allrar lipurðar og kurteisi í starfi sínu.
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6. gr. 
Þeim, sem ekkert löglegt eða nauðsynlegt erindi eiga er bönnuð umferð og 

dvöl á landi hafnarinnar ef þeir með því tálma fermingu eða affermingu skipa 

eða hindra önnur störf, sem þar eru unnin. 
Einnig má banna ónauðsvnlegan akstur hvers konar ökutækja um bryggjur, 

hafnarbakka og hafnarsvæði. 

7. gr. 
Skvlt er að sæta allrar varúðar í eðferð elds og ljósa í skipum í höfninni, 

svo og á hafnarsvæðinu og fara eftir reglugerð um brunamál, XT. kafla, 88. gr., 

sem gefin er út skv. lögum nr. 37 1. apríl 1948. 
Bannað er að sjóða tjöru, bik, fernisolíu og annað. sem eldhætta getur stafað 

af, í skipum, í höfninni svo og á landi hafnarinnar, nema með leyfi hafnaryfir- 
valda. Í skipum, sem flytja eldfim efni, má eigi kveikja eld eða ljós, nema fyllstu 
varúðar sé sætt. Tóbaksrevkingar og umferð með óbyrgðan eld er bönnuð á því 
svæði, sem unnið er að affermingu eða fermingu eldfimra efna. 

Notkun skotvopna er bönnuð, án leyfis, á innri og ytri höfn. 
Þá er skipum bannað að blása í flautur eða lúðra á innri höfninni, nema um- 

ferð gefi tilefni til. 

8. gr. 
Verksmiðjum, fiskvinnslustöðvum, skipum og öðrum er bannað, að viðlagðri 

refsingu, sbr. lög nr. 77 frá 10. maí 1966, að láta renna eða dæla í höfnina lýsi, 
olíur, óhreina kjölfestu, olíublandað vatn, sjó úr kjalsogum, eiturblönduð fljótandi 
eða föst efni. 

Í innri höfnina má ekki kasta kjölfestu, ösku, kolum, matarleifum, fiskúr- 

gangi, vírum, tógum, vöruleifum, vöruumbúðum eða öðru þess háttar. 

9. gr. 
Geymsla á tómum Þbensintunnum eða ílátum undan eldfimum efnum, svo og 

öðru sem sprengi- eða eldhætta getur stafað af, er bönnuð á bryggjum, hafnar- 
bökkum eða á hafnarsvæðinu. 

10. gr. 
Bannaður er hvers konar hvalskurður í og við höfnina. Eigi má draga, reka 

eða flytja á annan hátt inn í höfnina hvaltegundir, eða neitt það sem getur valdið 
óþrifnaði, umferðartruflun eða óþægindum, nema leyfi hafnarstjórnar komi til 
hverju sinni. 

IV. KAFLI 

Um hafnsögu, legu skipa á höfninni og afgreiðslu þeirra. 

11. gr. 
Skip telst í reglugerð þessari hvert fljótandi far. 

12. gr. 
Sérhvert skip. sem ætlar til Vestmannaeyja og ber að nota leiðsögu hafnsögu- 

manns, skal gera boð um það til hafnarskrifstofunnar eða hafnsögumanns. Er hafn- 
sögumanni skylt að fara til móts við skipið út á hafnarlegur og hafnarsvæðið við 
Heimaey, ef skipstjóri æskir þess. Hafnsögumaður vísar skipinu til hafnar og má 
eigi yfirgefa það án samþykkis skipstjóra, fyrr en skipið er lagst við hafnarbakka.
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Heimilt er hafnsögumanni, meðan hann hefur ekki lokið starfi sínu, að banna 
hverjum þeim, sem ekki á lögmætt erindi, að koma á skipsfjöl. Einnig er hafn- 
sögumanni skylt að leiðbeina skipum á hafnarlegu, ef skipstjóri óskar eftir því. 
Meðan hafnsögumaður dvelur um borð, ber skipinu að sjá honum fyrir fæði. 

13. gr. 
Ef sjúkdómur er í skipi, eða ef ástæða þykir til að ætla, að sótthætta geti 

stafað af því, ber hafnsögumanni að sjá um, að fylgt sé reglum þeim. sem settar 
eru Í lögum um varnir gegn því, að næmir sjúkdómar berist til Íslands. 

14. gr. 
Ef skip, sem ekki hefur hafnsögumann um borð, kemur í höfnina, skal skip- 

stjóri eða umboðsmaður skipsins tafarlaust snúa sér til hafnarvarðar, sem segir 

til um hvar skipið megi Hggja. 
Ekkert íslenskt skip, sem er stærra en 400 brúttórúmlestir og ekkert erlent 

skip má fara inn í innri höfnina eða út úr henni án hafnsögumanns. Hafnarstjórn 
gelur veitt undanþágur frá ákvæðum þessum. 

15. gr. 
Skip skulu að öðru jöfnu, nema hafnarstjórn þyki ástæða til vegna þrengsla 

höfninni, fá afnot af hafnar- og brvggjurými í þeirri röð, sem þau koma inn 
innri höfnina. Þó skulu póst- og farþegaskip og skip, sem taka neyðarhöfn, undan- 
þegin þessu ákvæði. 

Verði ágreiningur um rétt á hafnar- eða bryggjurými, sker hafnarvörður úr. € 

i 
í 

16. gr. 
Eigi mega skip liggja á öðrum stöðum við hafnarbakka eða bryggju en þeim, 

sem, hafnarvörður eða starfsmenn hafnarinnar hafa ákveðið. Heimilt er hafnar- 
verði að flokka skip í legurúm við hafnarbakka. bryggjur eða í bátakvíum, og er 
öllum viðkomandi skylt að hlýða fyrirmælum hans. 

Skylt skal hverju skipi, að nota traustar og öruggar festartaugar. Liggi skip 
í hliðarröðum út frá hafnarbökkum eða bryggjum, skal það setja traustar festar 
upp í hafnarbakka eða bryggju. Þyki hafnarverði ekki nægilega vel fest eða festar- 
taugar ótryggar, getur hann krafist úrbóta hlutaðeigandi tafarlaust. 

17. gr. 
Þegar búið er að leggja skipi við festar, má ekki flytja það þaðan aftur án 

leyfis hafnarvarðar, en skyldur er skipstjóri að flytja skipið, ef hafnarvörður 
skipar svo fyrir. 

Færist hlutaðeigandi undan að færa skipið, eða dragist flutningur þess fram 
yfir þann tíma, er hafnarvörður hefur til tekið og fyrirskipað, er hafnarverði heimilt 
að láta flytja skipið á kostnað og ábyrgð hlutaðeiganda. 

18. gr. 
Ef nauðsyn ber til að skipum, sem fermd eru eða affermd við bryggju eða 

hafnarbakka, sé lagt hverju sinni við hliðina á öðru, er heimilt að flytja farm 
þeirra skipa, er utar liggja yfir þilför hinna á bjálkabrú, eða á annan hátt. Svo 
er og skipshöfn og farþegum þeirra skipa, er utar liggja, heimil nauðsynleg um- 
ferð um þilför skipa, er nær liggja. 

B 25
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19. gr. 

Skip, sem ekki ferma eða afferma, eða ekkert er verið að vinna við, mega 

aldrei liggja svo á höfninni, að tálmi affermingu eða fermingu annarra skipa og 

þau skulu jafnan skyld að hlýða boðum hafnsögumanns, hafnarvarðar og ann- 

arra starfsmanna hafnarinnar, hvar þau megi liggja eða leggjast. Skipum, sem 

ekki er verið að ferma eða afferma og liggja að nauðsynjalausu í innri höfn, getur 

hafnarvörður skipað að fara út, sé þess þörf, til að önnur skip geti komist að til 

afgreiðslu. 
Skipum má ekki leggja svo, að þau hindri eða tefji umferð um höfnina. Ef 

skipstjóri eða eigandi tregðast við að hlýða boðum hafnsögumanns eða hafnar- 

varðar um að flytja skip sitt, festa taugar eða strengi, er heimilt að gera það á 

kostnað og ábyrgð skipseiganda. 
Hafnarvörður getur fyrirskipað, að vörður sé um borð í skipum, ef honum 

finnst ástæða til. 

20. gr. 
Ekkert skip má liggja við dufl eða akkeri á innri höfninni, nema með sér- 

stöku leyfi hafnarvarðar. Eigi má heldur teppa umferð með taugum, strengjum eða 

köðlum, nema hafnarvörður telji nauðsynlegt. Sérhvert skip, sem ekki er bundið 
við bryggju eða hafnarbakka, skal hafa uppi fyrirskipuð ljós eða dagmerki. 

21. gr. 

Skip, sem koma inn í innri höfnina, skulu hafa að minnsta kosti eitt akkeri 

tilbúið í festarauga, og eigi skipið að leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skal 

hliðarbátum, botnvörpuhlerum og þess háttar tækjum sveiflað inn fyrir borðstokk- 

inn, brandar dregnir inn og rám snúið. 

22. gr. 

Eigi má festa skipum við hafnarbakka eða bryggjur, nema við festarstöpla 

eða festarhringi, að tilvísan hafnarvarðar. 

Festum skal þannig komið fyrir, að þær hindri sem minnst umferð á bryggj- 

um eða hafnarbökkum og varúðarmerkjum komið fyrir á festartaugum, sem á land 

liggja. 
Skylt er að hafa hlífar milli skips og bryggju eða hafnarbakka, ef hafnar- 

vörður krefst þess. 

23. gr. 
Skipum, sem liggja bundin við bryggju eða hafnarbakka, er bannað, nema 

með leyfi hafnarvarðar. að láta aflvélar með viðtengdum gangskrúfum ganga með 

svo miklu afli, að hafnarmannvirkjum stafi hætta af eða valdi öðrum skipum óþæg- 

indum eða hættu. 

24. gr. 

Ef skip lendir á grynningum eða sekkur, þar sem það að áliti hafnarvarðar 

tálmar greiðri notkun hafnarinnar, skal færa það burt svo fljótt sem auðið er. 

Verði dráttur á því, má hafnarvörður láta færa skipið burt á kostnað eigenda og 

er hafnarstjórn heimilt að láta selja skipið til lúkningar kostnaðinum, ef nauðsyn 

krefur. 

25. gr. 
Þegar lokið er fermingu eða affermingu, skal farmeigandi eða skipseigandi, 

ef þörf gerist, þrífa bryggju þá eða hafnarbakka, sem notað hefur verið. Farist 

það fyrir, skal hafnarvörður sjá um, að það sé gert, en farmeigandi eða skips- 

eigandi greiði allan kostnað, sem af því leiðir.
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26. gr. 
Bannað er að leggja skipum í hafnarfjöru þannig, að það bagi vinnu við höfn- 

ina. Enginn má, nema með sérstöku leyfi hafnarvarðar, láta skip standa yfir fjöru 
við hafnarbrvggjur. 

V. KAFLI 

Um fermingu og affermingu eldfimra efna. 

27. gr. 
Skip, sem, flytja eldfim efni, svo sem Steinoliu, bensín, terpentínu, aceton eða 

önnur slík efni, sprengiefni, svo sem púður, dynamit, geomit eða þess konar efni, 
mega ekki fara inn í innri höfn, nema þau hafi fengið til þess leyfi hafnarvarðar 
og slökkviliðsstjóra hafi verið tilkynnt um farminn. 

Um útskipun í skip á farmi, sem um getur í grein þessari, gilda sömu reglur 
og um affermingu. 

28. gr. 
Skylt er að hafa öryggisvörslu við skip, sem ferma eða afferma vörur, sem 

um getur í 27. gr. Álíti hafnarvörður, að hætta geti stafað af fermingu eða afferm- 
ingu eldfimrar vöru, er honum heimilt að stöðva verkið, uns gerðar hafa verið 
nauðsynlegar varúðarráðstafanir. Kostnað við örvggisvörslu greiðir farmflytjandi 
eða farmeigandi. 

29. gr. 
Skip, sem flytja eða hafa meðferðis þau eldfimu efni, sem um getur í 27. gr., 

skulu að degi til hafa rautt flagg í framsiglu, en að nóttu rautt ljós. Skylt er að 
hafa uppi varúðarmerki á hafnarsvæði, þar sem slík efni eru fermd eða affermd. 

VI. KAFLI 

Um hafnargjöld í Vestmannaeyjum. 

30. gr. 
Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá, er hafnarstjórn 

semur, en samgönguráðunevtið staðfestir. 

VII. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

31. gr. 
Þeir munir eða vörur, sem skipað er upp eða láta á í skip, mega ekki liggja 

á bryggju eða hafnarbakka og eigi annars staðar á landi hafnarinnar en þeim 
stöðum, sem ætlaðir eru til geymslu, nema með sérstöku leyfi hafnarvarðar. Skal 
flytja burt muni og vörur jafnskjótt og hafnarvörður krefst þess. Sé það eigi gert 
lætur hafnarvörður gera það á kostnað og ábyrgð eiganda eða umboðsmanns hans. 

32. gr. 
Um skaðabótaskyldu vegna skemmda á höfninni, mannvirkjum hennar eða 

áhöldum fer eftir almennum reglum. Ef samningi verður ekki við komið um skaða- 
bætur, skulu þær ákveðnar af tveim óvilhöllum mönnum. Hvorum aðila fyrir sig 
er heimilt að krefjast yfirmats, en sera skal það áður en einn mánuður er liðinn 
frá því, er matsgerð lauk. Yfirmat skal framkvæmt af þremur óvilhöllum, dóm- 
kvöddum mönnum. Kostnaðinn við yfirmat greiðir sá, sem krafðist yfirmats, ef 

2 
það gengur honum ekki í vil. Að öðrum kosti greiðir hinn aðilinn kostnaðinn.
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3ð. gr. 
Nú veldur skip skemmdum á höfninni eða skipstjóri verður brotlegur við 

ákvæði reglugerðar þessarar, og er þá óheimilt að flytja skipið úr höfninni, áður 
en málið er útkljáð, nema fullnægjandi trygging sé sett fyrir greiðslu að dómi 

hafnarstjórnar. 

34. gr. 
Hafnarverði skal tilkynnt um allt það, sem bjargað er úr höfninni, en hann 

sefur aftur lögreglunni skýrslu um það. 

35. gr. 
Hverja þá skipun, sem samkvæmt reglugerð þessari má gefa skipi, skal gefa 

stýrimanni, ef skipstjóri er ekki á skipi og eigi heldur umboðsmaður hans. Ef 
stýrimaður er fjarverandi, má gefa einhverjum öðrum af skipshöfninni skipunina 
og er það jafngilt, sem skipstjóri hefði fengið skipunina sjálfur. 

36. gr. 
Allir þeir, sem æskja afgreiðslu fyrir skip, láns á tækjum eða aðstoðar á einn 

eða annan hátt hjá höfninni, skulu snúa sér til hafnarstjórnar eða hafnarvarðar 

með beiðni þar að lútandi. 
Heimilt er hafnarstjórn að neita þeim aðilum um aðstoð eða afgreiðslu, sem 

eru í vanskilum með gjöld til hafnarinnar. 

37. gr. 
Innan hafnargarða má ekki sigla skipum hraðar en sem svarar 4 mílum á klst., 

nema sérstaklega standi á. 

38. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 100 000.00. Sektirnar renna 

í hafnarsjóð Vestmannaeyja. 

39. gr. 

Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal fara að hætti opinberra mála, 
og skulu þau rekin fyrir bæjarþinsi Vestmannaeyja. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi hafnarreglugerð fyrir Vestmannaeyjar 

nr. 46 19. febr. 1970 með síðari breytingum. 

Samgöngnráðuneytið, 4. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Kristinn Gunnarsson.



4. mars 1975. 197 Nr. 120. 

GJALDSKRÁ 

fyrir hafnarsjóð Vestmannaeyja. 

I. KAFLI 

Um hafnargjöld í Vestmannaeyjum. 

1. gr. 
Öll skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 

skulu greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnar- 
innar, þó með þeim undantekningum, er síðar greinir. 

Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttóstærð skipanna, eins og hún er mest, 
skv. mælibréfi skips. Hálf rúmlest telst sem heil en minni hluta er sleppt. Undan- 
þegin lesta- og bryggjugjaldi eru herskip, björgunarskip, íslensk vitaskip og varð- 
skip, svo og skip, sem taka neyðarhöfn. 

Lestagjöld. 

2. gr. 
a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt 

og 400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 6.00 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 3.00 á brúttórúmlest. 

c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 6.00 á brúttórúmlest, 
þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brútlórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 400.00 
á Þrúttórúmlest þó aldrei minna en kr. 2000.00. 
Gjalddagi er Í. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 

Bryggjugjöld. 

3. gr. 
Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 3.00 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur 
bundið. 

Fiskiskip greiða gjald þetta eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjald. Heimilt er að taka lesta- og bryggju- 
gjald af fiskiskipum, minni en 400 brúttórúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 
324.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Hafnsögugjald. 

4. Er. 

Öll erlend og innlend skip skulu skyld að greiða hafnsögugjald í hvert sinn, sem 
þau koma á innri höfnina, hvort sem þau nota hafnsögumann eða ekki. Þó skulu 
innlend fiskiskip, sem ekki eru skrásett í Vestmannaeyjum og eru minni en 400 
brúttórúmlestir að stærð því aðeins greiða hafnsögugjald, að þau njóti leiðsagnar 
hafnsögumanns. Sömu undanþágu njóta fiskiskip skráð í Vestmannaeyjum.
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5. gr. 
Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 1200.00 fyrir hvert 

skip, auk kr. 3.00 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða 
lægi og úr höfninni greiðist sama gjald. 

b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 

c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 250.00 í hafnsögusjóð. 

Vörugjöld. 

6 gr. 

Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, sem fluttar eru af skips- 

fjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi Í annað, innan takmarka 

hafnarinnar, þó með þeim undantekningum, er síðar getur. 

1. gr. 

Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar til annarrar 

hafnar og eiga því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins 

hálft vörugjald. 
Undanþegnar þessu gjaldi eru þær vörur, sem látnar eru á land um stundar- 

sakir, vegna skemmda á skipi. 

8. gr. 

Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 
a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 

b. Vistir og aðrar nauðsynjar til skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar 

eru úr landi. 
Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 
Póstur og venjulegur farþegaflutningur. 

e. Bifreiðar og bifhjól ferðamanna. 

ap
 

9. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri send- 

ingu sérstaklega. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. 

Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða af- 

greiðslumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 

Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð 

um vörumagn, sem fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða 

til, getur hann, hvenær sem er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann 

telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir skipið 

kostnaðinn. 
Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað, skal reikna vörugjaldið 

eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

10. gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið 

greiðast eins og þar segir. 

Vörugjaldskrá. 

1. fl: Gjald kr. 110.00/tonn: 

Vara flutt í lausu máli í miklu magni, meira en 100 tonn í farmi, t.d. bensin, 

brennsluolíur, kol, laust korn, salt, vikur, sement.



4. mars 1975. 199 Nr. 120. 

2. fl: Gjald kr. 230.00/tonn: 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, óunnið járn og stál, útgerðarvörur, 
smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- og byggingavörur, 
pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir. 

3. fl.: Gjald kr. 640.00/tonn: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 
stofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, 
mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 

b. Utvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, glys- 
varningur alls konar, vín, tóbak, sælgæti, snyrtivörur, lyf. 

c. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar, eftir þyngd. 

Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 
greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

4. fl.: Gjald kr. 64.00/rúmmetra: 

Vörur flokkaðar eftir rúmmáli. 

5. fl: Gjald 1%: 
Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brottflutnings. Gjaldið 

reiknast af heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra 
skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, t. d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Ís- 
lands. Aflagjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans inn- 
heimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann van- 
ræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mán- 
aðarlega. 

Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 50.00. 

Um ýmis gjöld til hafnarinnar. 

ll. gr. 

Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar, skal greiða kr. 2.00 fyrir hvern fer- 
metra, sem varan þekur, sé hún ekki flutt burtu innan tveggja sólarhringa. Gjald 
þetta reiknast fyrir hvern sólarhring. Sama gjald skal greiða fyrir tæki og áhöld 
hvers konar, sem einstaklingar eiga og láta eða vilja láta standa á landi hafnar- 
innar. Gjald fyrir slík tæki, sem og mikið vörumagn, má ákveða með samningi við 
hafnarnefnd. 

12. gr. 

Leiga eftir báta, áhöld og tæki hafnarinnar, svo og lán á landfestum og aðstoð 
veitta af starfsmönnum hafnarinnar greiðist eftir gjaldskrá, sem hafnarstjórn setur. 

Fyrir lóðir og lendur hafnarinnar, geymsluhús og verbúðir, sem leigt er ein- 
stökum mönnum eða félögum, um lengri eða skemmri tíma, skal greiða leigugjald 
sem ákveðið verður með samningi við hafnarstjórn. 

II. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

13. gr. 

Skrifstofa hafnarinnar sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða 
sjöldin þar. 

14. gr. 

Skipstjóri eða formaður báts ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. 
Ef enginn skipstjóri eða formaður er á skipinu, ber eigandi þess ábyrgð á
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greiðslu gjaldanna, svo og annarra gjalda, er skipinu ber að greiða. Hafnarsjóður 
hefur haldsrétt í skipi, uns gjöldin eru að fullu greidd. 

Þar sem ekki eru í gjaldskrá þessari ákveðnir fastir gjalddagar, skal greiða 

gjöldin áður en skipið fer burt úr höfninni. 

15. gr. 

Vörugjald skv. 10. gr. greiðir móttakandi af vörum, sem koma til hafnarinnar, 

en sendandi af vörum, sem fluttar eru úr höfninni. Ef margir eiga vörur með sama 

skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa hafnarsjóði skil á greiðslunni. Ef skip 
hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 
Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga þegar skipið, 

sem vörurnar flytur, er komið í höfnina og vörugjald af vörum, sem fluttar eru úr 
höfninni, fellur í gjalddaga, þegar vörurnar eru komnar á skip. Skipstjóra og al- 
greiðslumanni skips er óheimilt að afhenda vörurnar, uns gjaldið er greitt. Hafnar- 
sjóður hefur haldsrétt í vörum til tryggingar gjaldinu. 

16. gr. 

Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð má taka lögtaki, og hafa þau forgangsrétt 
sem önnur opinber gjöld, sbr. 12. gr. hafnalaga. Auk þess eru skipagjöld tryggð með 
lögveði í skipinu, og gengur það veð Í tvö ár fyrir samningsveðskuldum. Dráttar- 
vextir 2% fyrir hvern byrjaðan mánuð reiknast 2 mánuðum eftir gjalddaga. 

Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða til 

hafnarinnar, svo sem lestagjald, bryggjugjald og hafnsögugjald, svo og hvers konar 

aðstoð, sem skipinu er látin í té af hafnarinnar hálfu. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. dó 24. april 1973, stað- 

festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneylið, 4. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 121. 4. mars 1970. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Seyðisfjarðarkaupstað nr. 181 12. sept. 1962. 

1. gr. 
VII. kafli orðist þannig: 

Um gjöld til hafnarinnar. 

20. gr. 

Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvææmt gjaldskrá, er hafnarstjórn 

semur og samgönguráðuneytið staðfestir. 

2. gr. 
Greinar 26—28 falli niður og breytist töluröð reglugerðarinnar í samræmi við 

það svo og fyrirsögn VIII. kafla, þannig að hér eftir verði hún: Um reiknishald, 

og greinar 29—-38 verði 21—30.
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 271 5. okt. 1972 um breytingu á reglu- 
gerð nr. Í51 12. sept. 1962. 

Samgönguráðuneytið, 4. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Kristinn Gunnarsson. 

í. mars 1975. . Nr. 122. 

GJALDSKRÁ 

fyrir hafnarsjóð Seyðisfjarðar. 

I. KAFLI 

Um hafnargjöld á Seyðisfirði. 

. 1. gr. 
OL skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 

skulu greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnar- 
innar, þó með þeim undantekningum, er síðar greinir. 

OL gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttó-stærð skipanna, eins og hún er mest, 
skv. mælibréfi skips. Hálf rúmlest telst sem heil en minni hluta er sleppt. Undan- 
Þegin lesta- og bryggjugjaldi eru herskip, íslensk vitaskip og varðskip. 

Lestagjöld. 

2. gr. 
a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt 

og 400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 6.00 á brúttórúmlest. 
b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 3.00 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 6.00 á brúttórúmlest, 

Þó ekki oftar en lvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 400.00 

á brúttórúmlest þó aldrei minna en kr. 2000.00. 
Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 

Bryggjugjöld. 

3 
Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 3.00 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur 
bundið. 

Fiskiskip greiða gjald þetta eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brútlórúmlestir greiða ekki brygsgjugjald. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum, minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 324.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

B 26
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Hafnsögugjald. 

4. gr. 

Hvert það skip sem fær hafnsögumann til leiðsögu inn á höfnina eða frá henni, 
um höfnina eða milli hafnarmannvirkja, skal greiða hafnsögugjald. 

5. gr. 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 
a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 1200.00 fyrir hvert 

skip, auk kr. 3.00 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða 
lægi og úr höfninni greiðist sama gjald. 

b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 250.00 í hafnsögusjóð. 

Vörugjöld. 

6. gr. 

Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, sem fluttar eru af skips- 
fjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka 
hafnarinnar, þó með þeim undantekningum, er síðar getur. 

1. gr. 

Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar til annarrar 
hafnar og eiga því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins 
hálft vörugjald. 

Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara áfram með sama skipi, enda 
sé það ákveðið í farmskrá, greiðist ekkert vörugjald. 

€. gr. 
Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 

a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 

b. Vistir og aðrar nauðsynjar til skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar 

eru úr landi. 
c. Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 
d. Póstur og venjulegur farþegaflutningur. 

9. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri send- 

ingu sérstaklega. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. 

Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða af- 

greiðslumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 

Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð 

um vörumagn, sem fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða 

til, getur hann, hvenær sem er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann 

telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir skipið 

kostnaðinn. 
Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað, skal reikna vörugjaldið 

eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

10. gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið 

greiðast eins og þar segir.
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Vörugjaldskrá. 

1. fl.: Gjald kr. 110.00/tonn: 

Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 100 t.) 
svo sem bensín, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, sement laust og sekkjað, vikur, 

sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara. 

2. fl.: Gjald kr. 230.00/tonn: 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, óunnið járn og stál, útlgerðarvörur, 
smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- og Þbyggingavörur, 
pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir. 

fl.: Gjald kr. 640.00/tonn: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrit- 
stofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, 
mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 

h. Útv arps- Og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, glys- 

varningur alls konar, vín, tóbak, sælsæti, snyrtivörur, lyf. 
ce. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar, eftir þyngd. 

Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 
greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

4. fl.: Gjald kr. 64.00 fyrir hvern rúmmeter: 

Vörur flokkaðar eftir rúmmáli. 

5. fl.:; Gjald 19%: 

Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu Gl vinnslu eða brottflutnings. Gjaldið 
reiknast af heildarverðmælti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra 

skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, L. d. afrit af aflaskýrslu Hl Fiskifélags Ís- 
lands. Aflagjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans inn- 
heimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann van- 
ræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mán- 
aðarlega. 

Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 50.00. 

Um ýmis gjöld til hafnarinnar. 

11. gr. 
Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar, skal greiða kr. 2.00 fyrir hvern fer- 

metra, sem varan þekur, sé hún ekki flutt burtu innan tveggja sólarhringa. Gjald 
þetta reiknast fyrir hvern sólarhring. Sama gjald skal greiða fyrir tæki od áhöld 
hvers konar, sem einstaklingar eiga og láta eða vilja láta standa á landi hafnar- 

innar. Gjald fyrir slík tæki, sem og mikið vörumagn, má ákveða með samningi við 
hafnarnefnd. 

12. gr. 

Gjald fyrir lóðir, geymsluhús eða tæki, sem leigð eru einstaklingum eða félög- 
um, um lengri eða skenimri tíma, skal greiða samkvæmt samningi.
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Önnur þjónusta, sem höfnin kann að láta skipum eða öðrum aðilum í té og 
ekki er talin falla undir gjöld þau, sem hér eru fram talin, skal greidd samkvæmt 

ákvörðun hafnarstjórnar. 

1. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

13. gr. 
Skrifstofa hafnarinnar sér um innheimlu allra hafnargjalda og skal greiða 

gjöldin þar. 

14. gr. 

Skipstjóri eða formaður báls ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. 
Ef enginn skipstjóri eða formaður er á skipinu, ber eigandi þess ábyrgð á 

greiðslu gjaldanna, svo og annarra gjalda, er skipinu ber að greiða. Hafnarsjóður 
hefur haldsrétt í skipi, uns gjöldin eru að fullu greidd. 

Þar sem ekki eru í gjaldskrá þessari ákveðnir fastir gjalddagar, skal greiða 

gjöldin áður en skipið fer burt úr höfninni. 

15. gr. 

Vörugjald og leigu fyrir lóðir hafnarinnar samkvæmt 11. gr. greiði móttakandi 

af vörum, sem koma til hafnarinnar en sendandi af vörum, sem fluttar eru frá 

höfninni. 
Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 

hafnarskrifstofu skil á greiðslunni. 
Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri, formaður eða 

eigandi ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 
Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 

Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga, þegar skipið 

sem vörurnar flytur, er komið í höfnina. 

Vörugjald af vörum, sem fluttar eru frá bryggju eða bólvirki, fellur í gjald- 
daga, þegar vörurnar eru komnar á skip. 

Skipstjóra og afgreiðslumanni er óheimilt að afhenda vörurnar, uns gjaldið 

er greitt. 
Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörum eða andvirði þeirra uns gjaldið er greitt. 

16. gr. 

Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð má taka lögtaki, og hafa þau forgangsrétt 

sem önnur opinber gjöld, sbr. 12. gr. hafnalaga. Auk þess eru skipagjöld tryggð með 

lögveði í skipinu, og gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum. Dráttar- 

vextir 2% fyrir hvern byrjaðan mánuð reiknast 2 mánuðum eftir gjalddaga. 

Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða til 

hafnarinnar, svo sem lestagjald, bryggjugjald og hafnsögugjald, svo og hvers konar 

aðstoð, sem skipinu er látin í té af hafnarinnar hálfu. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 

festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 4. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. a 
Kristinn Gunnarsson.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Tálknafjarðarhöfn nr. 43 19. febr. 1970. 

1. gr. 
VI. kafli orðist þannig: 

Um gjöld til hafnarinnar. 

20. gr. 
Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá, er hafnarstjórn 

semur og samgönguráðuneytið staðfestir. 

2. gr. 
Kaflar VII, VIII, IX, X, XI og XII falli niður og breytist töluröð regluserðar- 

innar í samræmi við það þannig að kafli XIII verður VII og greinar 37—42 verði 
21—26. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þesar gildi og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 7. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Kristinn Gunnarsson. 

7. mars 1975. Nr. 124. 

GJALDSKRÁ 

fyrir hafnarsjóð Tálknafjarðarhrepps. 

I. KAFLI 

Um hafnargjöld í Tálknafjarðarhreppi. 

1. gr. 
Öll skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 

skulu greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnar- 
innar, þó með þeim undantekningum, er síðar greinir. 

Öl gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttó-stærð skipanna, eins og hún er mest, 
skv. mælibréfi skips. Hálf rúmlest telst sem heil en minni hluta er sleppt. Undan- 
þegin lesta- og brvegjusjaldi eru herskip, íslensk vitaskip og varðskip. 

Lestagjöld. 

2. gr. 
a. Öl farmskip, önnur en strandferðaskin, og öll fiskiskip. stærri en eða jafnt 

og 400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 6.00 á Þbrúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 3.00 á Þbrúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 6.00 á brúttórúmlest, 

hó ekki ofiar en tvisvar í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 Þbrúttórúmlestir greiði lestasjald einu sinni á ári kr. 400.00 

á brúttórúmlest þó aldrei minna en kr. 2000.00.
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Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 

Bryggjugjöld. 

3. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 3.00 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur 

bundið. 
Fiskiskip greiða gjald þetta eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 

en 10 brútllórúmlestir greiða ekki brvggjugjald. 
Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum, minni en 400 brúttó- 

úmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 324.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Hafnsögugjald. 

4. gr. 
Hvert það skip sem fær hafnsögumann til leiðsögu inn á höfnina eða frá henni, 

um höfnina eða milli hafnarmannvirkja, skal greiða hafnsögugjald. 

, ð. gr. 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 1200.00 fyrir hvert 

skip, auk kr. 3.00 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða 

lægi og úr höfninni greiðist sama gjald. 
b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 

c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 250.00 í hafnsögusjóð. 

Vörugjöld. 

6. gr. 

Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, sem fluttar eru af skips- 

fjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka 

hafnarinnar, þó með þeim undantekningum, er síðar getur. 

7. gr. 

Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar til annarrar 

hafnar og eiga því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins 

hálft vörugjald. 
Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara áfram með sama skipi, enda 

sé það ákveðið í farmskrá, greiðist ekkert vörugjald. 

8. gr. 

Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 
a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 

hb. Vistir og aðrar nauðsynjar til skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar 

eru úr landi. 
c. Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 
d. Póstur og venjulegur farþegaflutningur. 

9. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri send- 

ingu sérstaklega. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining.
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Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða af- 
greiðslumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 

Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð 
um vörumagn, sem fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða 
til, getur hann, hvenær sem er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann 
telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir skipið 
kostnaðinn. 

Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað, skal reikna vörugjaldið 
eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

10. gr. 
Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið 

greiðast eins og þar segir. 

Vörugjaldskrá. 

1. fl.: Gjald kr. 110.00/tonn: 

Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 100 !.) 
svo sem bensín, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, sement laust og sekkjað, vikur, 
sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara. 

2. fl.: Gjald kr. 230.00/tonn: 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, óunnið járn og stál, útgerðarvörur, 
smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- og byggingavörur, 
pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir. 

3. fl.: Gjald kr. 640.00/tonn: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 

stofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, 
mælitæki, húsbúnaður. vefnaðarvara, fatnaður. 

b. Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, glvs- 

varningur alls konar, vín, tóbak, sælgæti, snyrtivörur, lyf. 

c. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar, eftir þyngd. 

Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 

greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

4. fl.: Gjald kr. 64.00/rúmmetra: 

Vörur flokkaðar eftir rúmmáli. 

5. fl: Gjald 1%: 

Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brottflutnings. Gjaldið 
reiknast af heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra 
skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, t. d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Ís- 
lands. Aflagjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans inn- 
heimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann van- 
ræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mán- 
aðarlega. 

Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 50.00.
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Um ýmis gjöld til hafnarinnar. 

11. gr. 
Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar, skal greiða kr. 2.00 fyrir hvern fer- 

metra, sem varan þekur, sé hún ekki flutt burtu innan tveggja sólarhringa. Gjald 
Þetta reiknast fyrir hvern sólarhring. Sama gjald skal greiða fyrir tæki og áhöld 
hvers konar, sem einstaklingar eiga og láta eða vilja láta standa á landi hafnar- 
innar. Gjald fyrir slík tæki, sem og mikið vörumagn, má ákveða með samningi við 
hafnarnefnd. 

12. gr. 
Gjald fyrir lóðir, geyvmsluhús eða tæki, sem leigð eru einstaklingum eða félög- 

um, um lengri eða skemmri líma, skal greiða samkvæmt samningi. 
Önnur þjónusta, sem höfnin kann að láta skipum eða öðrum aðilum í té og 

ekki er talin falla undir gjöld þan, sem hér eru fram talin, skal greidd samkvæmt 
ákvörðun hafnarstjórnar. 

TI. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

13. gr. 
Skrifstofa hafnarinnar sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða 

sjöldin þar. Ei 

14. gr. 
Skipstjóri eða formaður báts ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. 
Ef enginn skipstjóri eða formaður er á skipinu, ber eigandi þess ábyrgð á 

greiðslu gjaldanna, svo og annarra gjalda, er skipinu ber að greiða. Hafnarsjóður 
hefur haldsrétt í skipi, uns gjöldin eru að fullu greidd. 

Þar sem ekki eru í gjaldskrá þessari ákveðnir fastir gjalddagar, skal greiða 
gjöldin áður en skipið fer burt úr höfninni. 

15. gr. 
Vörugjald og leigu fyrir lóðir hafnarinnar samkvæmt 11. gr. greiði móttakandi 

af vörum, sem koma til hafnarinnar en sendandi af vörum, sem fluttar eru frá 
höfninni. 

Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 
hafnarskrifstofu skil á greiðslunni. 

Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstj 
eigandi ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 
Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga, þegar skipið 

sem vörurnar flytur, er komið í höfnina. 
Vörugjald af vörum, sem fluttar eru frá bryggju eða bólvirki, fellur í gjald- 

daga, þegar vörurnar eru komnar á skip. 
Skipstjóra og afgreiðslumanni er óheimilt að afhenda vörurnar, uns gjaldið 

er greitt. 
Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörum eða andvirði þeirra uns gjaldið er greitt. 

. 
óri, formaður eða 

16. gr. 

Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð má taka lögtaki, og hafa þau forgangsrétt 

sem önnur opinber gjöld, sbr. 12. gr. hafnalaga. Auk þess ern skipagjöld trvggð með 
lögveði í skipinu, og sengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum. Dráttar- 
vextir 2% fyrir hvern byrjaðan mánuð reiknast 2 mánuðum eftir gjalddaga
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Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða til 
hafnarinnar, svo sem lestagjald, bryggjugjald og hafnsögugjald, svo og hvers konar 
aðstoð, sem skipinu er látin í té af hafnarinnar hálfu. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 

festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

7 
Samgöngnráðuneytið, 7. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson. 

20. mars 1975. Nr. 125. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Borgarfjörð í Norður-Múlasýslu 

nr. 173 16. maí 1973. 

1. gr. 
VI. kafli orðist þannig: 

Um gjöld til hafnarinnar. 

26. gr. 
Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá, er hafnarstjórn 

semur og samgönguráðuneytið staðfestir. 

2. gr. 
Kafli VITI falli niður og breytist töluröð reglugerðarinnar í samræmi við það, 

þannig að TX. kafli verði VITI. kafli og greinar 43—-47 verði 2781. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast begar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 20. mars 1975. 

Halldór E. Sisurðsson. “ a 

Kristinn Gunnarsson. 

20. mars 1975. Nr. 126. 

GJALDSKRÁ 

fyrir hafnarsjóð Borgarfjarðarhrepps. 

IT. KAFLI 

Um hafnargjöld í Borgarfirði eystra. 

1. gr. 
ÖN skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 

skulu greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnar- 
innar, þó með þeim undantekningum, er síðar greinir. 

B 27



Nr. 126. 210 20. mars 1975. 

Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttó-stærð skipanna, eins og hún er mest, 
skv. mælibréfi skips. Hálf rúmlest telst sem heil en minni hluta er sleppt. Undan- 
þegin lesta- og bryggjugjaldi eru herskip, íslensk vitaskip og varðskip. 

Lestagjöld. 

2. gr. 
a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt 

og 400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 6.00 á brúttórúmlest. 
b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 3.00 á brúttórúmiest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiða kr. 6.00 á Þbrúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 400.00 

á brúttórúmlest þó aldrei minna en kr. 2000.00. 
Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 
Bryggjugjöld. 

j ð. gr. 
Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 3.00 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur 

hundið. 
Fiskiskip greiða gjald þetta eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 

en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjald. 
Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum, minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 324.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Hafnsögugjald. 

4, gr. 

Hvert það skip sem fær hafnsögumann til leiðsögu inn á höfnina eða frá henni, 

um höfnina eða milli hafnarmannvirkja, skal greiða hafnsögugjald. 

5. gr. 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 1200.00 fyrir hvert 

skip, auk kr. 3.00 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða 

lægi og úr höfninni greiðist sama gjald. 
b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt Hð a. 

ec. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 250.00 í hafnsögusjóð. 

Vörugjöld. 

6. gr. 

Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, sem fluttar eru af skips- 

fjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka 

hafnarinnar, þó með þeim undantekningum, er síðar getur. 

7. gr. 

Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar Hl annarrar 

hafnar og eiga því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins 

hálft vörugjald. 
Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara áfram með sama skipi, enda 

sé það ákveðið í farmskrá, greiðist ekkert vörugjald.
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8. gr. 

Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 
a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 

bh. Vistir og aðrar nauðsynjar til skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar 

eru úr landi. 
Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 
Póslur og venjulegur farþegaflutningur. =

 

9. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri send- 
ingu sérstaklega. Brot úr sjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. 

Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða af- 
greiðslumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 

Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð 
um vörumagn, sem fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða 
til, getur hann, hvenær sem er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann 
telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir skipið 
kostnaðinn. 

Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað, skal reikna vörugjaldið 
eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

10. gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið 

sreiðast eins og þar segir. 

Vörugjaldskrá. 

1. fl.: Gjald kr. 110.00/tonn: 

Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 100 t.) 
svo sem bensín, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, sement laust og sekkjað, vikur, 

sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara. 

2. fl: Gjald kr. 230.00/tonn: 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, óunnið járn og stál, útgerðarvörur, 
smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- og byggingavörur, 

pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir. 

3. fl: Gjald kr. 640.00/tonn: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 
stofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, 
mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 

Þ. Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, glvs- 

varningur alls konar, vín, tóbak, sælgæti, snyrtivörur, lyf. 

c. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar, eftir þyngd. 

Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 

greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

4. fl: Gjald kr. 64.00 fyrir hvern rúmmeter: 

Vörur flokkaðar eftir rúmmáli.
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5. fl.: Gjald 1%: 

Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu til vinnslu eða Þbrottflutnings. Gjaldið 

reiknast af heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra 

skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, t. d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Ís- 
lands. Aflagjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans inn- 
heimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann van- 
ræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mánr 
aðarlega. 

Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 50.00. 

Um ýmis gjöld til hafnarinnar. 

11. gr. 
Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar, skal greiða kr. 2.00 fyrir hvern fer- 

metra, sem varan þekur, sé hún ekki flutt burtu innan tveggja sólarhringa. Gjald 
þetta reiknast fyrir hvern sólarhring. Sama gjald skal greiða fyrir tæki og áhöld 
hvers konar, sem einstaklingar eiga og láta eða vilja láta standa á landi hafnar- 
innar. Gjald fyrir slík tæki, sem og mikið vörumagn, má ákveða með samningi við 
hafnarnefnd. 

12. gr. 
Gjald fyrir lóðir, seymsluhús eða tæki, sem leigð eru einstaklingum eða félög- 

um, um lengri eða skemmri tíma, skal greiða samkvæmt samningi. 

Önnur þjónusta, sem höfnin kann að láta skipum eða öðrum aðilum í té og 

ekki er talin falla undir gjöld þau, sem hér eru fram talin, skal greidd samkvæmt 
ákvörðun hafnarstjórnar. 

IT. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

13. gr. 
Skrifstofa hafnarinnar sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða 

gjöldin þar. 

14. gr. 
Skipstjóri eða formaður báts ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. 
Ef enginn skipstjóri eða formaður er á skipinu, ber eigandi þess ábyrgð á 

greiðslu gjaldanna, svo og annarra gjalda, er skipinu ber að greiða. Hafnarsjóður 
hefur haldsrétt í skipi, uns gjöldin eru að fullu greidd. 

Þar sem ekki eru í gjaldskrá þessari ákveðnir fastir gjalddagar, skal greiða 
gjöldin áður en skipið fer burt úr höfninni. 

15. gr. 

Vörugjald og leigu fyrir lóðir hafnarinnar samkvæmt 11. gr. greiði móttakandi 
af vörum, sem koma til hafnarinnar en sendandi af vörum, sem fluttar eru frá 
höfninni. 

Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 
hafnarskrifstofu skil á greiðslunni. 

Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri, formaður eða 
eigandi ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 
Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga, þegar skipið 

sem vörurnar flytur, er komið í höfnina.
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Vörugjald af vörum, sem fluttar eru frá bryggju eða bólvirki, fellur í gjald- 
daga, þegar vörurnar eru komnar á skip. 

Skipstjóra og afgreiðslumanni er óheimilt að afhenda vörurnar, uns gjaldið 

er greitt. 
Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörum eða andvirði þeirra uns gjaldið er greitt. 

16. gr. 
Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð má taka lögtaki, og hafa þau forgangsrétt 

sem önnur opinber gjöld, sbr. 12. gr. hafnalaga. Auk þess eru skipagjöld tryggð með 
lögveði í skipinu, og gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum. Dráttar- 
vextir 2% fyrir hvern byrjaðan mánuð reiknast 2 mánuðum eftir gjalddaga. 

Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða til 
hafnarinnar, svo sem lestagjald, bryggjugjald og hafnsögugjald, svo og hvers konar 
aðstoð, sem skipinu er látin í té af hafnarinnar hálfu. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 20. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 
Kristinn Gunnarsson. 

20. mars 1975. Nr. 127. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Landshöfn í Keflavík og Njarðvíkum, 

nr. 52 26. mars 1971. 

1. gr. 
28. grein reglugerðarinnar orðist þannig: 
Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá, er hafnarstjórn 

semur og samgönguráðuneytið staðfestir. 

2. gr. 
Greinar nr. 29—51 falla niður og breytist röð eflirfarandi greina og kafla í 

samræmi við það. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. april 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 20. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. - uu 

Kristinn Gunnarsson.
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GJALDSKRÁ 

fyrir hafnarsjóð Landshafnarinnar í Keflavík og Njarðvíkum. 

I. KAFLI 

Um gjöld til hafnarinnar. 

1. gr. 
Öll skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 

skulu greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnar- 
innar, þó með þeim undantekningum, er síðar greinir. 

Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttó-stærð skipanna, eins og hún er mest, 
skv. mælibréfi skips. Hálf rúmlest telst sem heil en minni hluta er sleppt. Undan- 
þegin lesta- og bryggjugjaldi eru herskip, íslensk vitaskip og varðskip. 

Lestagjöld. 

2. gr. 
a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt 

og 400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 6.00 á brúttórúmlest. 
b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 3.00 á Þbrúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 6.00 á Þbrúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 Þbrúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 400.00 

á brúttórúmlest þó aldrei minna en kr. 2000.06. 
Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið sert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 

Bryggjugjöld. 

3. gr. 
Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 3.00 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur 
bundið. 

Fiskiskip greiða gjald þetta eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjald. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum, minni en 400 Þbrúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 324.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Hafnsögugjald. 

4. gr. 

Hvert það skip sem fær hafnsögumann til leiðsögu inn á höfnina eða frá henni, 
um höfnina eða milli hafnarmannvirkja, skal greiða hafnsögugjald. 

ð. gr. 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 
a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnor, að bólvirki eða lægi, kr. 1200.00 fyrir hvert 

skip, auk kr. 3.00 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða 
lægi og úr höfninni greiðist sama gjald. 

b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 250.00 í hafnsögusjóð.



20. mars 1975. 215 Nr. 128. 

Vörugjöld. 

6. gr. 

Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, sem fluttar eru af skips- 
fjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi Í annað, innan takmark: 
hafnarinnar, þó með þeim undantekningum, er síðar getur. 

7. gr. 

Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar til annarrar 
hafnar og eiga því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins 

hálft vörugjald. 
Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara áfram með sama skipi, enda 

sé það ákveðið í farmskrá, greiðist ekkert vörugjald. 

8. gr. 

Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 
a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 

b. Vistir og aðrar nauðsynjar til skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar 

eru úr landi. 
c. Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 
d. Póstur og venjulegur farþegaflutningur. 

9. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri send- 
ingu sérstaklega. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. 

Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða af- 
greiðslumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 

Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð 
um vörumagn, sem fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða 

til, getur hann, hvenær sem er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann 

telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir skipið 

kostnaðinn. 
Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað, skal reikna vörugjaldið 

eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

10. gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið 
greiðast eins og þar segir. 

Vörugjaldskrá. 

1. fl; Gjald kr. 110.00/tonn: 

Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 100 t.) 
svo sem bensín, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, sement laust og sekkjað, vikur, 

sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara. 

2. fl: Gjald kr. 230.00/tonn:; 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, óunnið járn og stál, útgerðarvörur, 
smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- og byggingavörur, 
pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir.
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3. fl; Gjald kr. 640.00/tonn: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 
stofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, 
mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 

b. Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, glys- 

varningur alls konar, vin, tóbak, sælgæti, snyrtivörur, lyf. 
c. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar, eftir þyngd. 

Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 
greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

í. fl.; Gjald kr. 64.00 fyrir hvern rúmmeter: 

Vörur flokkaðar eftir rúmmáli, 

5. fl: Gjald 1%: 

Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brottflutninss. Gjaldið 

reiknast af heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra 
skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, 1. d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Ís- 
lands. Aflagjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans inn- 
heimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann van- 
ræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mán- 
aðarlega. 

Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 50.00. 

Um ýmis gjöld til hafnarinnar. 

11. gr. 

Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar, skal greiða kr. 2.00 fyrir hvern fer- 
metra, sem varan þekur, sé hún ekki flutt burtu innan tveggja sólarhringa. Gjald 
þetta reiknast fyrir hvern sólarhring. Sama gjald skal greiða fyrir tæki og áhöld 
hvers konar, sem einstaklingar eiga og láta eða vilja láta standa á landi hafnar- 
innar. Gjald fyrir slík tæki, sem og mikið vörumagn, má ákveða með samningi við 
hafnarnefnd. 

12. gr. 

Gjald fyrir lóðir, geymsluhús eða tæki, sem leigð eru einstaklingum eða félög- 
um, um lengri eða skemmri tíma, skal greiða samkvæml samningi. 

Önnur þjónusta, sem höfnin kann að láta skipum eða öðrum aðilum í té og 
ekki er talin falla undir gjöld þau, sem hér eru fram talin, skal greidd samkvæmt 
ákvörðun hafnarstjórnar. 

II. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

13. gr. 
Skrifstofa hafnarinnar sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða 

gjöldin þar. 
14. gr. 

Skipstjóri eða formaður báts ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. 
Ef enginn skipstjóri eða formaður er á skipinu, ber eigandi þess ábyrgð á 

greiðslu gjaldanna, svo og annarra gjalda, er skipinu ber að greiða. Hafnarsjóður 
hefur haldsrétt í skipi, uns gjöldin eru að fullu greidd. 

Þar sem ekki eru í gjaldskrá þessari ákveðnir fastir gjalddagar, skal greiða 
gjöldin áður en skipið fer burt úr höfninni.
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15. gr. 

Leigugjald fyrir lóðir og geymsluhús hafnarinnar greiði móttakandi af vörum, 
sem fluttar eru úr húsum eða af lóð hafnarinnar. 

Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 
hafnarskrifstofu skil á greiðslunni. 

Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri, formaður eða 
eigandi ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir., 
Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga, þegar gengið 

hefur verið frá farmskrá. 
Vörugjald af vörum, sem fluttar eru frá bryggju eða bólvirki, fellur í gjald- 

daga, þegar vörurnar eru komnar á skip. 
Skipstjóra og afgreiðslumanni er óheimilt að afhenda vörurnar, uns gjaldið 

er greitt. 
Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörum eða andvirði þeirra uns gjaldið er greitt. 

16. gr. 

Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð má taka lögtaki, og hafa þau forgangsrétt 
sem önnur opinber gjöld, sbr. 12. gr. hafnalaga. Auk þess eru skipagjöld tryggð með 
lögveði í skipinu, og gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum. Dráttar- 
vextir 2% fyrir hvern byrjaðan mánuð reiknast 2 mánuðum eftir gjalddaga. 

Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða til 
hafnarinnar, svo sem lestagjald, bryggjugjald og hafnsögugjald, svo og hvers konar 

aðstoð, sem skipinu er látin í té af hafnarinnar hálfu. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 20. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Kristinn Gunnarsson. 

20. mars 1975. Nr. 129. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Landshöfnina í Þorlákshöfn. 

nr. 26 5. febrúar 1970. 

1. gr. 

27. grein orðist þannig: 
Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá, er hafnarstjórn 

semur og samgönguráðuneytið staðfestir. 

2. gr. 
28—-48. greinar reglugerðarinnar falla niður og breytist röð eftirfarandi greina 

og kafla í samræmi við það. 

3. gr. 

49. grein, sem verður 29. grein, orðist þannig: 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 100 000 krónum, nema þyngri 

refsing liggi við samkvæmt lögum. 

B 28
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. april 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 20. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 130. j 20. mars 1975. 

GJALDSKRA 

fyrir hafnarsjóð Landshafnarinnar í Þorlákshöfn. 

I. KAFLI 

Um gjöld til hafnarinnar. 

1. gr. 
Öll skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 

skulu greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnar- 
innar, þó með þeim undantekningum, er síðar greinir. 

Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttó-stærð skipanna, eins og hún er mest, 
skv. mælibréfi skips. Hálf rúmlest telst sem heil en minni hluta er sleppt. Undan- 
þegin lesta- og bryggjugjaldi eru herskip, íslensk vitaskip og varðskip. 

Lestagjöld. 

2. gr. 
a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt 

og 400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 6.00 á brúttórúmlest. 
b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 3.00 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 Þbrúttórúmlestum greiði kr. 6.00 á Þbrúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 Þbrútlórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 400.00 

á brúttórúmlest þó aldrei minna en kr. 2000.00. 
Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 
Bryggjugjöld. 

3. gr. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 3.00 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið Lggur 

bundið. 
Fiskiskip greiða gjald þetta eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 

en 10 brúttórúmlestir greiða ekki brvggjugjald. 
Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum, minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 324.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Hafnsögugjald. 

A. gr. 

Hvert það skip sem fær hafnsögumann til leiðsögu inn á höfnina eða frá henni, 

um höfnina eða milli hafnarmannvirkja, skal greiða hafnsögugjald.
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5. gr. 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 
a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 1200.00 fyrir hvert 

skip, auk kr. 3.00 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða 
lægi og úr höfninni greiðist sama gjald. 

b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmi !ið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 250.00 í hafnsögusjóð. 

Vörugjöld. 

6. gr. 

Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, sem fluttar eru af skips- 
fjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka 
hafnarinnar, þó með þeim undantekningum, er síðar getur. 

1. gr. 

hafnar og eiga því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins 
Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar til annarrar 

hálft vörugjald. 
Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara áfram með sama skipi, enda 

sé það ákveðið í farmskrá, greiðist ekkert vörugjald. 

8. gr. 

Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 
Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 
Vistir og aðrar nauðsynjar til skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar 
eru úr landi. 

. Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 
d. Póstur og venjulegur farþegaflutningur. 

S
B
 

9. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri send- 
ingu sérstaklega. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. 

Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða af- 
greiðslumanni skips er skylt að táta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 

Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð 
um vörumagn, sem fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða 
til, getur hann, hvenær sem er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann 
telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir skipið 
kostnaðinn. 

Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað, skal reikna vörugjaldið 
eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

10. gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið 
greiðast eins og þar segir. 

Vörugjaldskrá. 

1. fl.: Gjald kr. 110.00/tonn: 

Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 100 t.) 
svo sem bensin, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, sement laust og sekkjað, vikur, 

sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara.
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2. fl; Gjald kr. 230.00/tonn: 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, óunnið járn og stál, útgerðarvörur, 

smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- og bvggingavörur, 

pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir. 

3. fl.: Gjald kr. 640.00/tonn: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 

stofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, 

mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 

b. Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, glys- 
varningur alls konar, vín, tóbak, sælgæti, snyrtivörur, lyf. 

c. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar, eftir þyngd. 
Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 

greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

4. fl.: Gjald kr. 64.00 fyrir hvern rúmmeter: 

Vörur flokkaðar eftir rúmmáli. 

5. fl: Gjald 1%: 

Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brottflutnings. Gjaldið 

reiknast af heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra 

skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, t. d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Ís- 

lands. Aflagjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans inn- 

heimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann van- 
ræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mán- 

aðarlega. 
Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 50.00. 

Um ýmis gjöld til hafnarinnar. 

1Í. gr. 

Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar, skal greiða kr. 2.00 fyrir hvern fer- 

metra, sem varan þekur, sé hún ekki flutt burtu innan tveggja sólarhringa. Gjald 

hvers konar, sem einstaklingar eiga og láta eða vilja láta standa á landi hafnar- 

þetta reiknast fyrir hvern sólarhring. Sama gjald skal greiða fyrir tæki og áhöld 

innar. Gjald fyrir slík tæki, sem og mikið vörumagn, má ákveða með samningi við 

hafnarnefnd. 

12. gr. 

Gjald fyrir lóðir, geymsluhús eða tæki, sem leigð eru einstaklingum eða félög- 

um, um lengri eða skemmri tíma, skal greiða samkvæmt samningi. 

Önnur þjónusta, sem höfnin kann að láta skipum eða öðrum aðilum í té og 

ekki er talin falla undir gjöld þau, sem hér eru fram talin, skal greidd samkvæmt 

ákvörðun hafnarstjórnar. 

TI. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

13. gr. 

Skrifstofa hafnarinnar sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða 

gjöldin þar.
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14. gr. 
Skipstjóri eða formaður báts ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. 
Ef enginn skipstjóri eða formaður er á skipinu, ber eigandi þess ábyrgð á 

greiðslu gjaldanna, svo og annarra gjalda, er skipinu ber að greiða. Hafnarsjóður 
hefur haldsrétt í skipi, uns gjöldin eru að fullu greidd. 

Þar sem ekki eru í gjaldskrá þessari ákveðnir fastir gjalddagar, skal greiða 
gjöldin áður en skinið fer burt úr höfninni. 

15. gr. 

Leigugjald fyrir lóðir og geymsluhús hafnarinnar greiði móttakandi af vörum, 
sem fluttar eru úr húsum eða af lóð hafnarinnar. 

Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 
hafnarskrifstofu skil á greiðslunni. 

Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri, formaður eða 
eigandi ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 
Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga, þegar gengið 

hefur verið frá farmskrá. 
Vörugjald af vörum, sem fluttar eru frá bryggju eða bólvirki, fellur í gjald- 

daga, þegar vörurnar eru komnar á skip. 
Skipstjóra og afgreiðslumanni er óheimilt að afhenda vörurnar, uns gjaldið 

er greitt. 
Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörum eða andvirði þeirra uns gjaldið er greitt. 

16. gr. 

Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð má taka lögtaki, og hafa þau forgangsrétt 
sem önnur opinber gjöld, sbr. 12. gr. hafnalaga. Auk þess eru skipagjöld tryggð með 
lögveði í skipinu, og gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum. Dráttar- 
vextir 2% fyrir hvern byrjaðan mánuð reiknast 2 mánuðum eftir gjalddaga. 

Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða til 
hafnarinnar, svo sem lestagjald, bryggjusjald og hafnsögugjald, svo og hvers konar 
aðstoð, sem skipinu er látin í té af hafnarinnar hálfu. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 

festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist tl eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgöngnráðuneytið, 20. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. nn 
Kristinn Gunnarsson. 

7. mars 1975. Nr. 131. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Dalvík nr. 157 17. júlí 1950. 

1. gr. 
VITI. kafli orðist þannig: 
Um gjöld til hafnarinnar. 

24. gr. 
Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá, er hafnarstjórn 

semur og samgönguráðuneytið staðfestir.
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2. gr. 
Kaflar IX, X, XI, XII og XIII falli niður og breytist töluröð reglugerðarinnar 

í samræmi við það, þannig að XIV. kafli verði IX. kafli og greinar 40—46 verði 

25—32. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. april 1973, stað- 

festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Jafnframt falla niður reglugerð nr. 59 26. mars 1965, reglugerð nr. 244 3. des. 
1971 og reglugerð nr. 281 13. okt. 1972, allar um breytingu á reglugerð nr. 157 17. 

júlí 1950. 

Samgönguráðuneytið, 7. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 132. 7. mars 1975. 

GJALDSKRÁ 

fyrir hafnarsjóð Dalvíkur. 

I. KAFLI 

Um hafnargjöld í Dalvíkurhöfn. 

1. gr. 
Öll skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 

skulu greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnar- 
innar, þó með þeim undantekningum, er síðar greinir. 

Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttó-stærð skipanna, eins og hún er mest, 
skv. mælibréfi skips. Hálf rúmlest telst sem heil en minni hluta er sleppt. Undan- 
þegin lesta- og bryggjugjaldi eru herskip, íslensk vitaskip og varðskip. 

Lestagjöld. 

2. gr. 
a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt 

og 400 brúttórúmlestir skuln greiða lestagjald, kr. 6.00 á brúttórúmlest. 
b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 3.00 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 6.00 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestasjald einu sinni á ári kr. 400.00 

á Þbrúttórúmlest þó aldrei minna en kr. 2000.00. 
Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. . 

Bryggjugjöld. 

3. gr. 
Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 3.00 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur 

hundið. 
"7 Fiskiskip greiða gjald þetta eisi oftar en 10 sinnum á ' mánuði, en bátar minni 

en 10 Þbrúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjald.
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Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum, minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 324.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. april ár hvert. 

Hafnsögugjald. 

Á. gr. 

Hvert það skip sem fær hafnsögumann til leiðsögu inn á höfnina eða frá henni, 
um höfnina eða milli hafnarmannvirkja, skal greiða hafnsögugjald. 

ð. gr. 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 
a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 1200.00 fyrir hvert 

skip, auk kr. 3.00 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða 
lægi og úr höfninni greiðist sama gjald. 

hb. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 250.00 í hafnsögusjóð. 

Vörugjöld. 

6. gr. 

Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, sem fluttar eru af skips- 
fjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka 
hafnarinnar, þó með þeim undantekningum, er síðar getur. 

7. gr. 
Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar til annarrar 

hafnar og eiga því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins 
hálft vörugjald. 

Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara áfram með sama skipi, enda 
sé það ákveðið í farmskrá, greiðist ekkert vörugjald. 

8. gr. 

Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 
a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 

b. Vistir og aðrar nauðsynjar til skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar 
eru úr landi. 

c. Tnulend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 
d. Póstur og venjulegur farþegaflutningur. 

9. gr. 
Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri send- 

ingu sérstaklega. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. 
Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða af- 

greiðslumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 
Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð 

um vörumagn, sem fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða 
til, getur hann, hvenær sem er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann 
telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir skipið 
kostnaðinn. 

Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað, skal reikna vörugjaldið 
eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af.
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10. gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið 
greiðast eins og þar segir. 

Vörugjaldskrá. 

1. fl: Gjald kr. 110.00/tonn: 

Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 100 t.) 
svo sem bensín, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, sement laust og sekkjað, vikur, 

sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara. 

2. fl: Gjald kr. 230.00/tonn: 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, óunnið járn og stál, útgerðarvörur, 
smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- og Þbyggingavörur, 
pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir. 

3. fl.; Gíald kr. 640.00/tonn: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 

mælitæki, húsbúnaður. vefnaðarvara, fatnaður. 
stofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, 

b. Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, glvs- 

varningur alls konar, vín, tóbak, sælgæti, snyrtivörur, lyf. 

c. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar, eftir þyngd. 

Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 
weiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

4. fl.: Gjald kr. 64.00 fyrir hvern rúmmeter: 

Vörur flokkaðar eftir rúmmáli. 

5. fl: Gjald 1%: 

Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brottflutnings. Gjaldið 

reiknast af heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra 

skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, t. d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélass Ís- 
lands. Aflagjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans inn- 
heimtir gialdið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann van- 

ræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mán- 
aðarlega. 

Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 50.00. 

Um ýmis gjöld til hafnarínnar. 

11. gr. 
Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar, skal greiða kr. 2.00 fyrir hvern fer- 

metra, sem varan þekur, sé hún ekki flutt burtu innan tveggja sólarhringa. Gjald 
þetta reiknast fyrir hvern sólarhring. Sama gjald skal greiða fyrir tæki og áhöld 
hvers konar, sem einstaklingar eisa og láta eða vilja láta standa á landi hafnar- 
innar. Gjald fyrir slík tæki, sem og mikið vörumagn, má ákveða með samningi við 

hafnarnefnd. 
12. gr. 

Gjald fyrir lóðir, geymsluhús eða tæki, sem leigð eru einstaklingum eða félög- 
um, um lengri eða skemmri tíma, skal greiða samkvæmt samningi.
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Önnur þjónusta, sem höfnin kann að láta skipum eða öðrum aðilum í té og 
ekki er talin falla undir gjöld þan, sem hér eru fram talin, skal greitt samkvæmt 
ákvörðun hafnarstiórnar. 

11. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

13. gr. 
Skrifstofa hafnarinnar sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða 

sjöldin þar. 

14. gr. 
Skipstjóri eða formaður báts ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. 
Ef enginn skipstjóri eða formaður er á skipinu, ber eigandi þess ábyrgð á 

greiðslu gjaldanna, svo og annarra gjalda, er skipinu ber að greiða. Hafnarsjóður 
hefur haldsréti í skipi, uns gjöldin eru að fullu greidd. 

Þar sem ekki eru í gjaldskrá þessari ákveðnir fastir gjalddagar, skal greiða 

sjöldin áður en skipið fer burt úr höfninni. 

5. gr. 
Vörugjald og leigu fyrir lóðir hafnarinnar samkvæmt 11. gr. greiði móttakandi 

af vörum, sem koma Hl hafnarinnar, en sendandi af vörum, sem fluttar eru frá 

höfninni. 
Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 

hafnarskrifstofu skil á greiðslunni. 
Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri, formaður eða 

eigandi ábyrgð á greiðslu vöru gjaldsins. 
Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 
Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga, þegar skipið, 

sem vörurnar flytur, er komið á höfnine 
Vörugjald af vörum, sem fluttar eru í frá brygsju eða bólvirki, fellur í gjald- 

daga, þegar vörurnar eru komnar á skip. 
Skipstjóra og afgreiðslumanni er óheimilt að afhenda vörurnar, uns sjaldið 

er greitt. NN 
Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörum eða andvirði þeirra uns gjaldið er greitt. 

16. gr. 
Öll gjöld samkvæmt þessari veglugerð má taka lögtaki, og hafa þau forgangsrétt 

sem önnur opinber gjöld, sbr. 12. gr. hafnalaga. Auk þess eru skipagjöld tryggð með 
lögveði í skipinu, og gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum. Dráttar- 
vextir 2% fyrir hvern byrjaðan mánuð reiknast 2 mánuðum eftir gjalddaga. 

Skipagjöld teljast í reglnserð þessari öll þau gjöld. sem skipi ber að greiða til 
hafnarinnar, svo sem lestag gjald, brvesjugjald og hafnsögusjald, svo og hvers konar 

aðstoð, sem skipinu er látin í té af hafnarinnar hálfu. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum. nr. 45 24. april 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þesar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Samgöngrráðuneytið. 7. mars 1975. 

Halldór E. Sisurðsson. 

Kristinn Gunnarsson. 
B 29
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REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Flateyrarkauptún nr. 77 24. febr. 1947, sbr. 

reglugerð nr. 203 28. sept. 1950 um breytingu á þeirri reglugerð. 

1. gr. 
VII. kafli orðist þannig: 

Um gjöld til hafnarinnar. 

22. gr. 
Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá, er hafnarstjórn 

semur og samgönguráðuneytið staðfestir. 

2. gr. 
Kaflar VITI, IX, X og XI falli niður og breytist töluröð reglugerðarinnar í sam- 

ræmi við það, þannig að kafli XII verði kafli VIII og greinar 38—43 verði 28—29. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Jafnframt falla úr gildi reglugerð nr. 203 28. sept. 1950, 2—-8. gr., reglugerð 
nr. 44 22. febr. 1967 og reglugerð nr. 275 5. okt. 1972, allar um beytingu á reglu- 
gerð nr. 77 24. febr. 1947. - 

Samgönguráðuneytið, 4. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 184. 4. mars 1975. 

GJALDSKRÁ 

fyrir hafnarsjóð Flatevrarkauptúns. 

I. KAFLI 

Um hafnargjöld í Flateyrarkauptúni. 

1. gr. 
Öll skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 

skulu greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnar- 
innar, þó með þeim undantekningum, er síðar greinir. 

Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttó-stærð skipanna, eins og hún er mest, 
skv. mælibréfi skips. Hálf rúmlest telst sem heil en minni hluta er sleppt. Undan- 
þegin lesta- og bryggjugjaldi eru herskip, íslensk vitaskip og varðskip. 

Lestagjöld. 

2. gr. 
a. ÖN farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt 

og 400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 6.00 á brúttórúmlest. 
b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 3.00 á brúttórúmlest.
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c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 6.00 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 400.00 

á brúttórúmlest þó aldrei minna en kr. 2000.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið sert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 

Bryggjugjöld. 

. 3. gr. 
Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 3.00 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur 
bundið. RN 

Fiskiskip greiða gjald þetta eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 

en 10 Þbrúttórúmlestir greiða ekki brygsjugjald. 
Heimilt er að taka lesta- og brygsjugjald af fiskiskipum, minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 324.00 af hverri brúttórúmlest. 
Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Hafnsögugjald. 

á. gr. 

Hvert það skip sem fær hafnsögumann til leiðsögu inn á höfnina eða frá henni, 
um höfnina eða milli hafnarmannvirkja, skal greiða hafnsögugjald. 

5. gr. 
Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 1200.00 fyrir hvert 

skip, auk kr. 3.00 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða 
lægi og úr höfninni greiðist sama gjald. 

bh. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 250.00 í hafnsögusjóð. 

Vörugjöld. 

6. gr. 

Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, sem fluttar eru af skips- 
fjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skini í annað, innan takmarka 
hafnarinnar Þó með þeim undantekningum, er síðar getur. 

7. gr. 
Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins ern ákveðnar til annarrar 

hafnar og eisa því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins 

hálft vörugjald. 
Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara áfram með sama skipi. enda 

sé það ákveðið í farmskrá, greiðist ekkert vörugjald. 

8. gr. 

Þessar vörur eru algjörlega sndanþegnar vörugjaldi: 
a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess setið í farmskrá. 
h. Vistir og aðrar nauðsynjar Hl skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar 

eru úr landi. 
c. Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 
d. Póstur og venjulegur farþegaflutningur.
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9. gr. 
Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri send- 

ingu sérstaklega. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. 
Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða af- 

greiðslumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 
Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð 

um vörumagn, sem fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða 
til, getur hann, hvenær sem er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann 
telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir skipið 
kostnaðinn. 

Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað, skal reikna vörugjaldið 

eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

10. gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið 
greiðast eins og þar segir. 

Vörugjaldskrá. 

1. fl: Gjald kr. 110.00/tonn: 

Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 100 t.) 
svo sem bensín, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, sement laust og sekkjað, vikur, 

sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara. 

2. fl.: Gjald kr. 230.00/tonn: 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, óunnið járn og stál, útgerðarvörur, 
smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- og byggingavörur, 
pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir. 

3. fl: Gjald kr. 640.00/tonn: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 
stofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, 
mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 

b. Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, glys- 
varningur alls konar, vin, tóbak, sælgæti, snyrtivörur, lyf. 

c. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar, eftir þyngd. 

Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 
greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi, 

4. fl.: Gjald kr. 64.00 fyrir hvern rúmmeter: 

Vörur flokkaðar eftir rúmmáli. 

5. fl: Gjald 1%: 

Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu til vinnslu eða Þrottflutnings. Gjaldið 

reiknast af heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra 

skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, t. d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Ís- 
lands. Aflagjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans inn- 
heimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann van- 
ræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mán- 
aðarlega. 

Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 50.00.
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Um ýmis gjöld til hafnarinnar. 

11. gr. 

Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar, skal greiða kr. 2.00 fyrir hvern fer- 
metra, sem varan þekur, sé hún ekki flutt burtu innan tveggja sólarhringa. Gjald 
þetta reiknast fyrir hvern sólarhring. Sama gjald skal greiða fyrir tæki og áhöld 
hvers konar, sem einstaklingar eiga og láta eða vilja láta standa á landi hafnar- 

innar. Gjald fyrir slík tæki, sem og mikið vörumagn, má ákveða með samningi við 
hafnarnefnd. 

12. gr. 

Gjald fyrir lóðir, geymsluhús eða tæki, sem leigð eru einstaklingum eða félög- 
um, um lengri eða skemmri tíma, skal greiða samkvæmt samningi. 

Önnur þjónusta, sem höfnin kann að láta skipum eða öðrum aðilum í té og 
ekki er talin falla undir gjöld þau, sem hér eru fram talin, skal greidd samkvæmt 
ákvörðun hafnarstjórnar. 

Il. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

13 gr. 

Skrifstofa hafnarinnar sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða 
gjöldin þar. 

14. gr. 

Skipstjóri eða formaður báts ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. 
Ef enginn skipstjóri eða formaður er á skipinu, ber eigandi þess ábyrgð á 

greiðslu gjaldanna, svo og annarra gjalda, er skipinu ber að greiða. Hafnarsjóður 
hefur haldsrétt í skipi, uns gjöldin eru að fullu greidd. 

Þar sem ekki eru í gjaldskrá þessari ákveðnir fastir gjalddagar, skal greiða 
gjöldin áður en skipið fer burt úr höfninni. 

15. gr. 

Vörugjald og leigu fyrir lóðir hafnarinnar samkvæmt 11. gr. greiði móttakandi 
af vörum, sem koma til hafnarinnar en sendandi af vörum, sem fluttar eru frá 

höfninni. 
Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 

hafnarskrifstofu skil á greiðslunni. 
Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri, formaður eða 

eigandi ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 
Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 
Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga, þegar skipið 

sem vörurnar flytur, er komið í höfnina. 

Vörugjald af vörum, sem fluttar eru frá bryggju eða Þbólvirki, fellur í gjald- 
daga, þegar vörurnar eru komnar á skip. 

Skipstjóra og afgreiðslumanni er óheimilt að afhenda vörurnar, uns gjaldið 
er greitt. 

Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörum eða andvirði þeirra uns gjaldið er greitt. 

16. gr. 

Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð má taka lögtaki, og hafa þau forgangsrétt 
sem önnur opinber gjöld, sbr. 12. gr. hafnalaga. Auk þess eru skipagjöld tryggð með 
lögveði í skipinu, og gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum. Dráttar- 
vextir 2% fyrir hvern byrjaðan mánuð reiknast 2 mánuðum eftir gjalddaga.
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Skipagjöld teljast í reglugerð þessari óll þau gjöld, sem skipi ber að greiða til 
hafnarinnar, svo sem lestagjaid, bryggjugjald og hafnsögugjald, svo og hvers konar 
aðstoð, sem skipinu er látin í té af hafnarinnar hálfu. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. april 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 4. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. nn a 

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 135. 4. mars 1975. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Grundarfjörð nr. 66 3. apríl 1970. 

1. gr. 
VII. kafli orðist þannig: 

Um gjöld til hafnarinnar. 

26. gr. 
Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvææmt gjaldskrá, er hafnarstjórn 

semur Og samgönguráðuneytið staðfestir. 

2. gr. 
Greinar 27—45 falli niður og breytist töluröð reglugerðarinnar í samræmi við 

það, þannig að greinar 46—350 verði 27—31. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi hafnarreglugerð fyrir Grundarfjörð, nr. 66 3. april 
1970 með síðari breytingum. 

Samgönguráðuneytið, 4. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 136. 4. mars 1975. 

GJALDSKRÁ 

fyrir hafnarsjóð Grundarfjarðar. 

I. KAFLI 

Um hafnargjöld í Grundarfirði. 

. 1. gr. 
Öll skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 

skulu greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnar- 
innar, þó með þeim undantekningum, er síðar greinir.
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Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttó-stærð skipanna, eins og hún er mest, 
skv. mælibréfi skips. Hálf rúmlest telst sem heil en minni hluta er sleppt. Undan- 
þegin lesta- og bryggjugjaldi eru herskip, íslensk vitaskip og varðskip. 

Lestagjöld. 

2. gr. 
a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt 

og 400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 6.00 á brúttórúmlest. 
b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 3.00 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 6.00 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 Þbrúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 400.00 

á brúttórúmlest þó aldrei minna en kr. 2000.00. 
Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 

Bryggjugjöld. 

ð. gr. 
Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 3.00 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur 
bundið. 

Fiskiskip greiða gjald þetta eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 Þbrúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjald. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum, minni en 400 Þbrúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 324.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Hafnsögugjald. 

4. gr. 
Hvert það skip sem fær hafnsögumann til leiðsögu inn á höfnina eða frá henni, 

um höfnina eða milli hafnarmannvirkja, skal greiða hafnsögugjald. 

5. gr. 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 
a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 1200.00 fyrir hvert 

skip, auk kr. 3.00 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá Þbólvirki eða 
lægi og úr höfninni greiðist sama gjald. 

b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 250.00 í hafnsögusjóð. 

Vörugjöld. 

6. gr. 

Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, sem fluttar eru af skips- 
fjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka 
hafnarinnar, þó með þeim undantekningum, er síðar getur. 

7. gr. 

Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar til annarrar 
hafnar og eiga því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins 
hálft vörugjald.
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Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara áfram með sama skipi, enda 
sé það ákveðið í farmskrá, greiðist ekkert vörugjald. 

8. gr. 

Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 
a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 
b. Vistir og aðrar nauðsynjar til skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar 

eru úr landi. 
Inniend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 
Póstur og venjulegur farþegaflutningur. ap

 

9. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri send- 
ingu sérstaklega. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. 

Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða af- 
greiðslumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 

Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð 
um vörumagn, sem fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða 
til, getur hann, hvenær sem er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann 
telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir skipið 
kostnaðinn. 

Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað, skal reikna vörugjaldið 
eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

10. gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið 
greiðast eins og þar segir. 

Vörugjaldskrá. 

1. fl: Gjald kr. 110.00/tonn: 

Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 100 t.) 

svo sem bensín, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, sement laust og sekkjað, vikur, 

sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara. 

2. fl: Gjald kr. 230.00/tonn: 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, óunnið járn og stál, útgerðarvörur, 

smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- og byggingavörur, 
pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir. 

3. fl; Gjald kr. 640.00/tonn: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 
stofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, 

mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 
b. Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, glys- 

varningur alls konar, vín, tóbak, sælgæti, snyrtivörur, lyf. 
c. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar, eftir þyngd. 

Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 
greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi.
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4. fl; Gjald kr. 64.00 fyrir hvern rúmmeter: 

Vörur flokkaðar eftir rúmmáli. 

5. fl; Gjald 1%: 

Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brottflutnings. Gjaldið 
reiknast af heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra 
skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, t. d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Ís- 
lands. Aflagjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans inn- 
heimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann van- 
ræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mán- 
aðarlega. 

Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 50.00. 

Um ýmis gjöld til hafnarinnar. 

11. gr. 
Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar, skal greiða kr. 2.00 fyrir hvern fer- 

metra, sem varan þekur, sé hún ekki flutt burtu innan tveggja sólarhringa. Gjald 
þetta reiknast fyrir hvern sólarhring. Sama gjald skal greiða fyrir tæki og áhöld 
hvers konar, sem einstaklingar eiga og láta eða vilja láta standa á landi hafnar- 
innar. Gjald fyrir slík tæki, sem og mikið vörumagn, má ákveða með samningi við 
hafnarnefnd. 

12. gr. 
Gjald fyrir lóðir, geymsluhús eða tæki, sem leigð eru einstaklingum eða félög- 

um, um lengri eða skemmri tíma, skal greiða samkvæmt samningi. 
Önnur þjónusta, sem höfnin kann að láta skipum eða öðrum aðilum í té og 

ekki er talin falla undir gjöld þau, sem hér eru fram talin, skal greidd samkvæmt 
ákvörðun hafnarstjórnar. 

II. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

13. gr. 
Skrifstofa hafnarinnar sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða 

gjöldin þar. 

14. gr. 
Skipstjóri eða formaður báts ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. 
Ef enginn skipstjóri eða formaður er á skipinu, ber eigandi þess ábyrgð á 

greiðslu gjaldanna, svo og annarra gjalda, er skipinu ber að greiða. Hafnarsjóður 
hefur haldsrétt í skipi, uns gjöldin eru að fullu greidd. 

Þar sem ekki eru í gjaldskrá þessari ákveðnir fastir gjalddagar, skal greiða 
gjöldin áður en skipið fer burt úr höfninni. 

15. gr. 
Leigugjald fyrir lóðir og geymsluhús hafnarinnar greiði móttakandi af vörum, 

sem fluttar eru úr húsum eða af lóð hafnarinnar. 
Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 

hafnarskrifstofu skil á greiðslunni. 
Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri, formaður eða 

eigandi ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 
Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 

B 30
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Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga, þegar gengið 

hefur verið frá farmskrá. 
Vörugjald af vörum, sem fluttar eru frá bryggju eða bólvirki, fellur í gjald- 

daga, þegar vörurnar eru komnar á skip. 

Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörum eða andvirði þeirra uns gjaldið er greitt. 

16. gr. 

Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð má taka lögtaki, og hafa þau forgangsrétt 

sem önnur opinber gjöld, sbr. 12. gr. hafnalaga. Auk þess eru skipagjöld tryggð með 

lögveði í skipinu, og gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum. Dráttar- 

vextir 2% fyrir hvern byrjaðan mánuð reiknast 2 mánuðum eftir gjalddaga. 

Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða til 

hafnarinnar, svo sem lestagjald, bryggjugjald og hafnsögugjald, svo og hvers konar 

aðstoð, sem skipinu er látin í té af hafnarinnar hálfu. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 46 24. apríl 1973, stað- 

festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 4. mars 1975. 
N . PA 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 1387. 4. mars 1975. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Bolungarvík nr. 284 18. okt. 1972. 

1. gr. 
V. kafli orðist þannig: 

Um gjöld til hafnarinnar. 

27. gr. 
Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá, er hafnarstjórn 

semur og samgönguráðuneytið staðfestir. 

2. gr. 

Kaflar VI, VII og VIII falli niður og breytist töluröð reglugerðarinnar í samræmi 

við það, þannig að IK. kafli verður VI. kafli og greinar 45-49 verði 28—32. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. april 1973, stað- 

festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 4. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson.
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GJALDSKRÁ 

fyrir hafnarsjóð Bolungarvíkur. 

I. KAFLI 

Um hafnargjöld í Bolungarvík. 

1. gr. 
Öll skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 

skulu greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnar- 
innar, þó með þeim undantekningum, er síðar greinir. 

Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttóstærð skipanna eins og hún er mest 
skráð á mælibréf skips. Hálf rúmiest telst sem heil, en minni hluta er sleppt. Undan- 
þegin lesta- og bryggjugjaldi eru herskip, íslensk vitaskip og varðskip. 

Lestagjöld. 

2. gr. 
a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt 

og 400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 6.00 á brúttórúmlest. 
b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 3.00 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 6.00 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 Þbrúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 400.00 

á brúttórúmlest þó aldrei minna en kr. 2000.00. 
Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 

Bryggjugjöld. 

3. gr. 
Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 3.00 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur 
bundið. 

Fiskiskip greiða gjald þetta eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjald. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum, minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Hafnsögugjald. 

Á. gr. 

Hvert það skip sem fær hafnsögumann til leiðsögu inn á höfnina eða frá henni, 
um höfnina eða milli hafnarmannvirkja, skal greiða hafnsögugjald. 

5. gr. 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 
a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 1200.00 fyrir hvert 

skip, auk kr. 3.00 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá Þbólvirki eða 
læsi og úr höfninni greiðist sama gjald. 

b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 250.00 í hafnsögusjóð.
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Vörugjöld. 

6. gr. 

Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, sem fluttar eru af skips- 
fjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka 
hafnarinnar, þó með þeim undantekningum, er síðar getur. 

7. gr. 

Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar til annarrar 
hafnar og eiga því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins 

hálft vörugjald. 
Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara áfram með sama skipi, enda 

sé það ákveðið í farmskrá, greiðist ekkert vörugjald. 

8. gr. 

Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 
a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 
b. Vistir og aðrar nauðsynjar Hl skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar 

eru úr landi. 
c. Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 
d. Póstur og venjulegur farþegaflutningur. 

9. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri send- 
ingu sérstaklega. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. 

Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða af- 
greiðslumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 

Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð 
um vörumagn, sem fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða 
til, getur hann, hvenær sem er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann 
telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir skipið 

kostnaðinn. 
Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað, skal reikna vörugjaldið 

eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

16. gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið 
greiðast eins og þar segir. 

Vörugjaldskrá. 

1. fl: Gjald kr. 110.00 fyrir hver 1000 kg.: 

Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 

100 t.) svo sem bensin, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, sement laust og sekkjað, 

vikur, sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara. 

2. fl.: Gjald kr. 230.00 fyrir hver 1000 kg.: 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, aðrar en taldar í 1. fl, óunnið járn 
og stál, útgerðarvörur, smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- 
og byggingavörur, pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir. 

3. fl: Gjald kr. 640.00 fyrir hver 1000 kg.: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 
stofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, 
mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður.
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b. Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, glys- 

varningur alls konar, vín, tóbak, sælgæti. snyrtivörur, lyf. 
c. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar. eftir þyngd. 

Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 
greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

4, fl.: Gjald kr. 64.00/rúmmetra: 

Vörur flokkaðar eftir rúmmáli. 

5. fl: Gjald 1%: 

Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu til vinnslu eða Þbrottflutnings. Gjaldið 

reiknast af heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra 

skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, t. d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Ís- 
lands. Aflagjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans inn- 
heimtir sjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann van- 
ræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mán- 
aðarlega. 

Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 50.00. 

Um ýmis gjöld til hafnarinnar. 

11. gr. 
Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar, skal greiða kr. 2.00 fyrir hvern fer- 

metra, sem varan þekur, sé hún ekki flutt burtu ínnan tveggja sólarhringa. Gjald 

þetta reiknast fyrir hvern sólarhrins. Sama gjald skal greiða fyrir tæki og áhöld 

hvers konar, sem einstaklingar eiga og lála eða vilja láta standa á landi hafnar- 
innar. Gjald fyrir slík tæki. sem og mikið vörumagn, má ákveða með samningi við 
hafnarnefnd. 

12. gr. 
Gjald fyrir lóðir, seymsluhús eða tæki, sem leigð eru einstaklingum eða félög- 

um, um lengri eða skemmri tíma. skal greiða samkvæmt samningi. 
Önnur þjónusta, sem höfnin kann að láta skipum eða öðrum aðilum í té og 

ekki eru talin falla undir gjöld þau, sem hér eru fram talin, skal greiða samkvæmt 
ákvörðun hafnarstjórnar. 

IT. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

13. gr. 
Skrifstofa hafnarinnar sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða 

gjöldin þar. 
14. gr. 

Skipstjóri eða formaður báts ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. 
Ef enginn skipstjóri eða formaður er á skipinu, ber eigandi þess ábyrgð á 

greiðslu gjaldanna, svo og annarra gjalda, er skipinu Þer að greiða. Hafnarsjóður 
hefur haldsrétt í skipi, uns gjöldin ern að fullu greidd. 

Þar sem ekki eru í gjaldskrá þessari ákveðnir fastir gjalddagar, skal greiða 
gjöldin áður en skipið fer burt úr höfninni. 

15. gr. 
Vörugjald og leigu fyrir lóðir hafnarinnar samkvæmt 11. gr. greiði móttakandi 

af vörum, sem koma til hafnarinnar en sendandi af vörum, sem fluttar eru frá 
höfninni,
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Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 
hafnarskrifstofu skil á greiðslunni. 

Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri, formaður eða 
eigandi ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 
Vörugjald af vörum sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga þegar skipið 

sem vörurnar flytur er komið í höfnina. Vörugjald af vörum sem fluttar eru úr 

höfninni, fellur í gialddasa þegar vörurnar eru komnar á skip. 
Skipstjóra og afgreiðslumanni er óheimilt að afhenda vörurnar, uns gjaldið 

ar greitt. 
Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörum eða andvirði þeirra uns gjaldið er greitt. 

16. gr. 

Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð má taka lögstaki, og hafa þau forgangsrétt 
sem önnur opinber gjöld, sbr. 12. gr. hafnalaga. Auk þess eru skipagjöld tryggð með 
lösveði í skipinu, og gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum. Dráttar- 

vextir 2% fvrir hvern byrjaðan mánuð reiknast 2 mánuðum eftir gjalddaga. 

Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld. sem skipi ber að greiða til 
hafnarinnar, svo sem lestagjald, bryggiusiald og hafnsögugjald, svo og hvers konar 
aðstoð, sem skipinu er látin í té af hafnarinnar hálfu. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 

festist hér með til að öðlast þegar gildi og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 4. mars 1975. 

Halldór E. Sisurðsson. a 

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 139. 20. mars 1975. 

REGLUGERÐ 

um hravtingu á hafnarreglugerð fvrir Breiðdalsvíkurhöfn nr. 14 9. ian. 1973. 

1. gr. 
VII. kafli orðist þannig: 

Um gjöld til hafnarinnar. 

26. gr . ST. 
Giöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvææmt gjaldskrá, er hafnarstjórn 

semur og samgönguráðuneytið staðfestir. 

. - 2. gr. 
Kafli VITI falli niður og breytist tölnröð reglugerðarinnar Í samrææmi við það, 

bannig að IX. kafli verði VII. kafli og greinar 43--47 verði 27—31. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 

festist hár með til að öðlast þegar gildi og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðnneytið, 20. márs 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson.
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GJALDSKRÁ 

fyrir hafnarsjóð Breiðdalsvíkurhafnar. 
EÐ 

IT. KAFLI 

Um hafnargjöld í Breiðdalsvíkurhöfn. 

1. gr. 

Öll skip eða fleytur, hvort sem þau ern tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 

skulu sreiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnar- 

innar. bó með þeim undantekningum, er síðar greinir. 
Öll siöld til hafnarinnar greiðast af brúttó-stærð skipanna, eins og hún er mest, 

skv. mælibréfi skips. Hálf rúmlest telst sem heil en minni hluta er sleppt. Undan- 
begin lesta- og brvggjugjaldi ern herskip. íslensk vitaskip og varðskip. 

Lestagjöld. 

2. gr. 
a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskin, og öll fiskiskip. stærri en eða jafnt 

og 400 brúttórúmlestir skulu greiða Testasiald, kr. 6.00 á brúttórúmlest. 
hb. Strandferðaskin og skemmtiferðaskip greiði kr. 3.00 á Þbrúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 6.00 á Þbrúttórúmlest, 

ÞÁ ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestasjald einu sinni á ári kr. 400.00 

á brúttórúmlest þó aldrei minna en Fr. 2000.00. 
fiolddagi er 1. apríl eða eftir að skinið hefur verið gert út frá höfninni í brjá 

mánuði. 0 

Bryggjugjöld. 

3. gr. 
Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 3.00 á 

brúttórúmlest fvrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhrings, sem skipið liggur 
bundið. 0 

Fiskiskip greiða gjald þetta eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 30 brúttórúmlestir greiða ekki brvegiusijald. 

Heimilt er að taka lesta- og brvgsjugjald af fiskiskipum. minni en 400 Þbrúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn. kr. 324.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi ársjalda er 1. apríl ár hvert. 

am sr ver rr Eð a 

Hvert það skip sem fær hafnsögumann til leiðsögu inn á höfnina eða frá henni, 
um höfnina eða milli hafnarmannvirkia, skal sreiða hafnsögugjald. =, 

5. gr. 
Hafnsögnsiöld skulu sreidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn Hl hafnarinnar, að Þólvirki eða lægi, kr. 1200.00 fyrir hvert 
skin. auk kr. 3.00 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða 
læsi og úr höfninni greiðist sama gjald, 

h. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft sjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 250.00 í hafnsögusjóð.
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Vörugjöld. 

6. gr. 

Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, sem fluttar eru af skips- 
fjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka 
hafnarinnar, þó með þeim undantekningum, er síðar getur. 

7. gr. 

Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar til annarrar 
hafnar og eiga því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins 
sálft vörugjald. 

Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara áfram með sama skipi, enda 
sé það ákveðið í farmskrá, greiðist ekkert vörugjald. 

8. gr. 
Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 

a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 
b. Vistir og aðrar nauðsynjar til skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar 

eru úr landi. 
c. Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 
d. Póstur og venjulegur farþegaflutningur. 

9. gr. 
Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri send- 

ingu sérstaklega. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. 
Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða af- 

sreiðcIumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 
Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð 

um vörumagn, sem fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða 

til. getur hann, hvenær sem er. látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann 

telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir skipið 
kastnaðinn. 

Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað, skal reikna vörugjaldið 
eftir þeirri tegund, sem hæst sjald skal greiða af. 

10. gr. 
Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið 

greiðast eins og þar segir. 

Vörugjaldskrá. 

1. fl; Gjald kr. 110.00/tonn: 

Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 
100 t.) svo sem bensin, brenntsluolíur, kol, lanst korn, salt, sement laust og sekkjað, 
vikur, sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara. 

2. fL: Gjald kr. 230.00/tonn: 

Þungavarningur. svo sem sekkjavörur, óunnið járn og stál, útgerðarvörur, 
smurningsolfur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- og byggingavörur, 
pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir,
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3. fl.: Gjald kr. 640.00/tonn: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 
stofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, 

mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 
b. Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, glys- 

varningur alls konar, vín, tóbak, sælgæti, snyrtivörur, lyf. 
c. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar, eftir þyngd. 

Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 
greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

4. fl: Gjald kr. 64.00/rúmmetra: 

Vörur flokkaðar eftir rúmmáli. 

5. fl: Gjald 1%: 

Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu Hl vinnslu eða brottflutnings. Gjaldið 

reiknast af heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra 
skýrsln um keyptan afla mánaðarlega, t. d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Ís- 
lands. Aflagjald fellur í gjalddaga um leið os afla er landað. Kaupandi aflans inn- 

heimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann van- 

ræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mán- 
aðarlega. 

Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 50.00. 

Um ýmis gjöld til hafnarinnar. 

11. gr. 
Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar, skal greiða kr. 2.00 fyrir hvern fer- 

metra, sem varan þekur, sé hún ekki flutt burtu innan tveggja sólarhringa. Gjald 
Þetta reiknast fyrir hvern sólarhring. Sama gjald skal sreiða fyrir tæki og áhöld 
hvers konar, sem einstaklingar eiga og láta eða vilja láta standa á landi hafnar- 
innar. Gjald fyrir slík tæki, sem og mikið vörumagn, má ákveða með samningi við 
hafnarnefnd. 

12. gr. 
Gjald fyrir lóðir, sevmsluhús eða tæki, sem leigð eru einstaklingum eða félög- 

um, um lengri eða skemmri tíma. skal greiða samkvæmt samningi. 
Vatn til skipa og báta greiðist með kr. 80.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Önnur þjónusta, sem höfnin kann að láta skipum eða öðrum aðilum í té og 

ekki er talin falla undir gjöld þau, sem hér eru fram talin, skal greidd samkvæmi 
ákvörðun hafnarstjórnar. 

TI. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

13. gr. 
Skrifstofa hafnarinnar sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða 

gjöldin þar. 
14. gr. 

Skipstjóri eða formaður báts ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. 

Ef enginn skipstjóri eða formaður er á skipinu, ber eigandi þess ábyrgð á 
greiðslu gjaldanna, svo og annarra gjalda, er skipinu ber að greiða. Hafnarsjóður 
hefur haldsrétt í skipi, uns gjöldin eru að fullu greidd. 

B 31
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Þar sem ekki eru í gjaldskrá þessari ákveðnir fastir gjalddagar, skal greiða 
gjöldin áður en skipið fer burt úr höfninni. 

15. gr. 

Vörugjald og leigu fyrir lóðir hafnarinnar samkvæmt 11. gr. greiði móttakandi 
af vörum, sem koma til hafnarinnar en sendandi af vörum, sem fluttar eru frá 
höfninni. 

Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 
hafnarskrifstofu skil á greiðslunni. 

Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri, formaður eða 
eigandi ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 
Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga, þegar skipið. 

sem vörurnar flytur, er komið í höfnina. 

Vörugjald af vörum, sem fluttar eru frá bryggju eða bólvirki, fellur í gjald- 
daga, þegar vörurnar eru komnar á skip. 

Skipstjóra og afgreiðslumanni er óheimilt að afhenda vörurnar, uns gjaldið 
er greitt. 

Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörum eða andvirði þeirra uns gjaldið er greitt. 

16. gr. 
Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð má taka lögtaki, og hafa þau forgangsrétt 

sem önnur opinber gjöld, sbr. 12. gr. hafnalaga. Auk þess eru skipagjöld tryggð með 
lögveði í skipinu, og gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum. Dráttar- 
vextir 2% fyrir hvern byrjaðan mánuð reiknast 2 mánuðum eftir gjalddaga. 

Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða til 
hafnarinnar, svo sem lestagjald, brygsjugjald og hafnsögugjald, svo og hvers konar 
aðstoð, sem skipinu er látin í té af hafnarinnar hálfu. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 20. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 141. 26. mars 1975. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Akraness. 

IT KAFLI 

RAFORKUSALA 

Rafveita Akraness selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

I. Almenn notkun. 

A.1. Til lýsingar: Um kwst.-mæli á kr. 7.98 hverja kKWst. auk fastagjalds er reikn- 
att þannig: 

Kr. 13.08 á mánuði af hverjum m? sólfflatar, er lýsa skal. Þó skal aðeins 
reikna helming gólfflatar til gjalda í göngum og geymslum o. þ. h. Einnig í
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B.1. 

C.1. 

sjúkrahúsum, elliheimilum og vistheimilum fyrir börn. Ákvæði þetta nær ekki 
til starfsmannabústaða þessara stofnana. 

Til heimilisnotkunar: Um kWest.-mæli kr. 6.77 hverja kWsi. auk fastagjalds, 
er reiknast þannig: 

Kr. 57.20 á mánuði fyrir hvert herbergi, sem ætlað er til íbúðar og eldhús. 
Herbergi, sem er minna en 5 m?, skal reikna sem hálft, en ef herbergi er stærra 
en 25 m? skal reikna hverja byrjaða 25 m? sem herbergi. 

Til véla: Um kWst.-mæli kr. 7.98 hverja kWst. auk fastagjalds, er reiknast 
þannig: 

Kr. 169.00 á mánuði fyrir hvert KW í ástimpluðu rafafli fastra vinnuvéla. 
Eftir þessum lið má einnig selja raforku án fastagjalds til eldunar- og þvoita- 
tækja í sjúkrahúsum, elliheimilum, vistheimilum barna og í gisti- og veitinga- 
húsum. 

Um kWst.-mæli án fastagjalds, þannig: 

A.2. Tillýsingar og ýmissa nota, sem ekki verður felid undir aðra liði gjaldskrárinnar: 

B.2. 

C.2. 

E.2. 

Kr. 32.42 fyrir hverja kWst. 

Til véla og vinnulagna í byggingum í smíðum og til véla við Akraneshöfn: 

Kr. 16.89 fyrir hverja kKWst. 
Eftir þessum lið má einnig selja raforku til skipa við Akraneshöfn. Gjald 

miðast við hverja byrjaða tólf tíma og allt að 40% af ástimplaðri flutnings- 
getu tengla er verða 3 X 35 A og 3 *< 68 A 220 V. 

Til véla í matvælaiðnaði: 

Kr. 5.99 fyrir hverja kWst., enda sé uppsett rafafl fastra véla yfir 40 KW 
og árlegur nýtingartími vélanna eigi skemmri en 1200 kWst. á hvert uppsett 
kW Þeirra. Rafveitan áskilur sér rétt Hl að rjúfa strauminn í allt að 1% klst. 
á dag um hádegið á tíma mesta álags. Eftir þessum gjaldskrárlið má einnig 
selja raforku til rafsuðu málma. 

Til götu- og hafnarlýsingar: 

Samkvæmt árlegri ákvörðun bæjarstjórnar Akraness, og kosti rafveitan 
rekstur og viðhald lýsingarkerfisins. 

Um mestaálagsmæli þannig: 

A.3. Til atvinnufyrirtækja með meira en 40 KW afl, sem mesta ársálag. 

Kr. 7 781.00 fyrir hvert kW mesta álags á árinu og kr. 2.31 fyrir hverja kWst. 

IT. KAFLI 

HITANOTKUN 
Um kWst.-mæli á: 

D. í. kr. 4.86 á kWst. án rofs. 

„2. — 2.94 á kWst. með allt að 17 klst. rofi á sólarhring. 
3. —- 2.73 á kKWst. með allt að 2% klst. rofi á sólarhring. 
4. —- 2.18 á KWst. með allt að 47 klst. rofi á sólarhring. 

5. — 1.65 á kWst. með allt að 14% klst. rofi á sólarhring. 

D 
D 
D 
D
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D. 6. — 1.79 á kWst. ef notkun fer fram eingöngu á tímabilinu frá 1. maí 
til 16. október ár hvert. Roftími er allt að 3 klst. á sólarhring. Einnig má 
selja eftir þessum taxta orku, sem rafveitunni er heimilt að rjúfa að vild. 

Eftir taxta D.3 má einnig selja raforku með blönduðu rofi, þannig að hluti 
notkunar sé rofinn í 14% klst. á sólarhring, en á móti sé a.m.k. jafn mikið afl 

órofið. 
Gjaldið breytist með útsöluverði á dísilolíu í Reykjavík, á hverjum tíma og 

miðast hér við grunnverð kr. 15.40 á olíulítra. kKWst.-gjaldið standi jafnan á heilum 
eyri. 

Sala til hitanotkunar er háð nánari ákvörðun rafveitustjóra og rafveitunefndar 

m.a. með tilliti til: 
a. Að raforka sé aflögu vegna almennrar notkunar (forgangsnotkunar), að dómi 

rafveitustjóra. 
b. Að vélaafl, spennar og rafstrengir þoli álag, að dómi rafveitustjóra. 
c. Verðlags og hagkvæmni slíkrar sölu, að dómi rafveitustjóra og rafveitunefndar. 

Notendur rafhita skulu fá skrifleg leyfi (hitaleyfi) fyrir slíka notkun. Þar 
skal greint frá hve mikið afl er heimilt að setja upp og hvaða gjaldalið skuli greitt 
eftir, Ef tvö ár eru liðin frá útgáfu slíks leyfis, en notkun ekki hafin, skal leyfið 
endurnýjað. Sé það ekki gert, fellur leyfið úr gildi. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar eru: 

d. Að straumur sé rofinn á tilskildum tíma með sjálfvirkum búnaði, og kosti not- 

andinn tengingu slíks búnaðar og greiði leigu af honum samkvæmt II. kafla. 
e. Að tæki, lagnir og allur búnaður í sambandi við rafhitunina sé samkvæmt fyrir- 

mælum rafveitunar og settum reglum. M.a. ofnar fasttengdir með sérstökum 
rofum, hitastillar notaðir. 

f. Að notkun um mæli hitalagnarinnar sé eigi minni en 6000 kWst. á ári. Undan- 
þegin þessu ákvæði er þó notkun samkvæmt taxta D.1. Ef notkun er minni en 
6000 kWst. á ári, er rafveitunni heimilt að krefjast gjalds fyrir 6000 kWst. 
notkun eða færa notkunina yfir á taxta D.1. 
Þegar sérstaklega slendur á, er rafveitustjóra heimilt, að tilskildu samþykki 

rafveitunefndar, að selja raforku eftir sérstökum samningi, í hvert skipti. 

TIT. KAFLI 

MÆLA- OG ROFALEIGA . 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri veitu, 
og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af mæli- 
tækjum samkvæmt eftirfarandi: 

1. Af einfaca kWst.-mæli, allt að 30 amp. .............0.... kr.  21.80 á mán. 
2. Af þrífasa kWst.-mæli, 50 amp. og minni ................ — 4370 - — 
3. Af þrifasa kWst.-mæli, yfir 50 amp. til 200 amp. ........ —-  106.10 - — 
4. Af þrífasa kWst.-mæli, yfir 200 amp. .....000.... — 158.10 - — 

Af klukkurofum skal notandinn greiða leigu sem hér segir: 

1. Af ein- eða tvípóla kl.rofa 40 amp. og minni .............. kr. 1985.50 á mán. 
2. Af þrípóla kl.rofa 80 amp. og minni .................... —- 17300 - — 
3. Af Þþripóla kl.rofa yfir 60 amp. til 200 amp. .............. - 217.50 - —- 
4. Af þrípóla kl.rofa wfir 200 ap. .......0.0000 000 — 276.70 - -- 
5. Af fjarstýrandi klukkurofa ........0.00000 0000... — 4500 - —
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Af öðrum mælitækjum og rofum en þeim, sem nefnd eru í skránni, skal ársleigan 
vera sem næst 20% af verði tækisins. — Leiguna skal innheimta um leið og gjald 
fyrir raforkuna. 

IV. KAFLI 

TENGIGJÖLD 

(Heimtaugagjöld ) 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir hús- 
veitu. — Af hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna, skal greiða tengigjald, sem 
hér segir: 

Tengigjald 
Flutnings- jarðstrengsh. 

Gjald- Málstraumur stofnvara geta miðuð allt að 15 m 
skrár- 220 V 380 V við stærð eða loft.h. 
liður kerfi kerfi stofnvara allt að 30 m 
Nr. amp. amp. kVA kr. 

1.1 2 60 1> 60 13 13 422.00 
1.2 3> 60 2 60 22 18 864.00 
1.3 3 > 100 3 60 38 27 055.00 
14 3 >< 100 66 44 556.00 
15 3 > 200 76 50 685.00 
1.6 3 < 350 3 > 200 132 83 138.00 
1.7 3 < 350 231 142 072.00 

Fyrir vinnuheimtaugar fyrir hús í byggingu á skipulögðum svæðum skal greiða 
kr. 4 900.00. — Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stystu greið- 
færa leið að varkassa. — Yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern meter umfram 
fyrstu 15 metrana þannig: Yj = (1173 13 X KVA) kr.m. — Yfirlengd loftlínu 
reiknast á hvern meter umfram fyrstu 30 metrana þannig: YI == (192 9 XkVA) 
kr.m., að viðbættum kr. 9 875.00 á hvern stólpa í umfram-línu. 

Tengigjöld miðuð við stærð spenna: 

Gjaldskrárliður Stærð spennis Tengigjald 
nr. KVA kr. 

2.1 150 94 332.00 
2.2 300 188 663.00 
23 500 299 942.00 
24 150 445 520.00 

Tengigjald skal reikna efir þessum gjaldskrárlið, þegar spennistöð er byggð, 
að mestu eða öllu leyti í þágu eins notanda. Skal notandi þá leggja til lóð eða húsnæði 
fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir, að dómi rafveitustjóra, vegna 
staðsetningar stöðvarinnar. Húsnæðið skal fullnægja, að öllu leyti, settum skilyrðum 
um gerð spennistöðvahúsa. Kostnaður notandans við gerð húsnæðis fyrir spenni- 
stöðina kemur til frádráttar tengigjaldi skv. þessari gjaldskrá, þó aldrei meiri frá- 
dráttur en tengigjaldinu nemur. 

Þessi gjaldskrá tengigjalda gildir í skipulögðum hverfum innan Akraneskaup- 
staðar. Í óskipulögðum hverfum greiðist tengigjald eftir kostnaði skv. reikningi 
rafveitunnar. Tengigjald fellur í gjalddaga, þegar setningu heimtaugar eða bygs- 
ingu spennistöðvar er lokið.
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V. KAFLI 

OPNUNARGJÖLD 

Hafi gjald <amkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greiti, svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnumn, kr. 665.00. 
Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör, við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 
laust, og verður hún eigi opnuð fyrr en notandinn hefur greitt kr. 665.00 gjald 
í skrifstofu rafveitunnar. 
Í framangreindum verðum er innifalinn 204 söluskattur, nema í Íl. kafla, sölu 

til hitanotkunar, en á þá sölu er ekki lagður söluskattur. Á 1. kafla gjaldskrárinnar 

er einnig lagi 13% verðjöfnunargjald. 

- 
Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1928, 

og Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist 
til eftirbreytni öllum þeim, sem hiut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá 
fyrir Rafveitu Akraness nr, 341 25. október 1974. 

Nr. 

lðnaðarráðuneytið, 26. mars 1975. 
, 

F. hr. 

Árni Þ. Árnason. nn 
Jóhannes Guðfinnsson. 

142. 9. apríl 1975. 

SAMÞYKKT 

um hundahald í Egilsstaðahreppi. 

1. gr. 

Hundahald er bannað í Egilsstaðahreppi. 

2. gr. 
Sveitarstjórn er heimilt að veita einstaklingum búsettum í hreppnum, undanþágu 

til hundahalds með eftirfarandi skilyrðum: 

a. 

b. 

Hundurinn skal skráður á skrifstofu hreppsins, og þar fær eigandi hundsins 
afhenta plötu, sem jafnan skal vera í ól um háls hundsins. 

Árlega skal sveitarsjóði greiit leyfisgjald fyrir þá hunda, sem undanþága er veitt 
fyrir. Gjaldið sem sveitarstjórn ákveður fyrir eitt ár í senn, skal renna til þess 
að standa straum af kostnaði við eftirlit með hundum í hreppnum, og skal upp- 
hæð þess við það miðuð. 
Skylt er hundeiganda að hafa hund sinn ábyrgðartryggðan hjá viðurkenndu vá- 
tryggingarfélagi. Við greiðslu árlegs leyfisgjalds skal leggja fram kvittun frá 
tryggingafélaginu, sem sýni að tryggingin sé í fullu gildi. 

Hundurinn skal aldrei ganga laus á almannafæri, heldur vera í taumi í fylgd 
með aðila,sem hefur fullt vald yfir honum. Eigi er leyfilegt að fara með hunda 
inn í sjúkra- og skólahús, matvöruverslanir eða aðra staði, þar sem matvæli 
eru um hönd höfð. 
Hundeiganda ber að hlíta að öðru leyti lögum og reglum, er hundahald varða 
(þ. á. m. reglum um árlega hreinsun hunda og greiðslu hundaskatis), svo og fyrir- 
mælum, sem heilbrigðisnefnd setur.
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f. Skráðum bændum skal heimilt að halda hunda án gjalds og einnig er heimilt 
að skrá viðurkennda veiðihunda án gjalds. 

Við brot á skilyrðum fyrir undanþágu til hundahalds skal fjarlægja viðkomandi 
hund. Skal honum komið fyrir, sé um að ræða minni háttar brot í fyrsta skipti. 
Eigandi hundsins yrði þá að leysa hann þaðan út gegn greiðslu alls kostnaðar vegna 
brotsins. Sé um að ræða alvarlegt brot eða íirekuð brot, afturkallast viðkomandi 

undanþága til hundahalds. Sveitarstjórn er heimilt hvenær sem er að af.urkalla leyfi 
fyrir einstökum hundum eða öll veitt leyfi, telji hún þess þörf. 

ð. gr. 
Ofangreind samþykkt hreppsnefndar Egilsstaðahrepps staðfestist hér með 

samkvæmt lögum nr. 12/1969 um hollustuhæ.ti og heilbrigðiseftirlit, til þess að 
gilda í eitt ár til reynslu og skal þá endurskoðuð. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 9. apríl 1975. 

F.h.r. 

Jón Ingimarsson. 

Þórunn Klemenzdóttir. 

25. apríl 1975. . Nr. 143. 

AUGLÝSING 

um skiptingu kennslustunda milli námsgreina í 1.—9. bekk 

skólaárið 1975— 1976. 

1. Auglýsing þessi tilgreinir þann ramma sem miða skal við þegar stundaskrá 
nemenda í 19. bekk skólaárið 1975-—-1976 er ákveðin. Jafnframt fellur úr 
gildi auglýsing nr. 124 frá 5. apríl 1974. 

2. Neðangreindur stundaskrárrammi tiltekur það meðaltal kennslustunda sem 

hver nemandi skal fá á viku hverri. Undantekning frá þessu er þó neðsta lína 
töflunnar, „Kennarastundir til ráðstöfunar“, sbr. 3. lið. 

3. Auk þeirra nemendastunda sem stundaskrárramminn tilgreinir fær skóli 
kennarastundir til ráðstöfunar sem svarar einni vikustund á hverja 25 nemendur. 

Þessar stundir má skóli nota m. a. til þess að skipta bekkjardeild í kennslu 
eða til viðbótarnáms án þess að föst stundaskrá nemenda lengist fyrir vikið. 

Heimilt er skóla að flytja umræddar kennarastundir milli bekkja ef ástæða 

er talin til. 

4. Um frávik frá því sem tilgreint er í stundaskrárrammanum gilda ákvæði Náms- 
skrár fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri, útg. af menntamálaráðuneytinu 1960. 
Auk þess getur menntamálaráðuneytið veitt sérstakar undanþágur eða fráviks- 
heimildir ef rökstuddar óskir berast um slíkt.
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Skipting stundaskrár. 
  

  

  

Bekkur 

9. 9. 
lands- aðrar 

Námsgreinar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 8. próf „deildir 

Móðurmál (þ. á m. lestur og skrift)........ 10 19 10 9 ) 8 6 5 6 5 
Stærðfræði ......0.002000 0. 4. 4 4 4 5 5 5 5 6 A 
Átthagafræði 20.00.0000. 3 1 1 
Kristin fræði .......0000 0. 1 2 2 2 2 
Saga, félagsfræði og landafræði ........... 4 3 3 4 4 4 3 
Líffræði, eðlis- og efnafræði .............. 2 3 3 4 4 6 3 
Danska ........0000 00 3 3 3 3 4 5 3 
Enska ......0....0 0000 3 1 4 5 4 
Tónmennt ......000..0 l 1 l 1 | 1 1 1 
Mynd- og handmennt ................... 34 A í 4 Éð A Á 
Heimilisfræði) ...................... 14 04 
Íþróttir?) ........ 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
Valgreinarð) .......... 3 2 8 

Vikulegar keunslustundir/fnemenda ....... 20 21 25 31 33 35 37 37 37 37 

Vikulegar kennslustundir í mínútum ...... 800 840 1000 1240 1320 1400 1480 1480 1480 1 480 

Kennarastundir til ráðstöfunar ........... 1 1 1 1 1 1 1 | 

  

Skýringar: 1) Heimilisfræði og sund eru ekki meðtalin Í summunni nema lágmarkstími í heim- 
ilisfræðum. 

2) Við tilgreinda íþróttatima bætist sund. 
3) Upplýsingar um valgreinar í 9. bekk fylgja námsskrá 7. 8. og 9. bekkjar. 

Menntamálaráðuneytið, 25. apríl 1975. ytið, p 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 

Birgir Thorlacius. 

  

Stjórnartíðindi B 16, nr. 107— 143. Útgáfudagur 30. apríl 1975.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 169 21. ágúst 1970, um söluskatt. 

1. gr. 
17. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Söluskattskyldir aðilar skulu annað hvort hafa í aðalbókhaldi sínu sérstaka 

reikninga fyrir þær fjárhæðir, er færa skal á söluskattskýrslu, eða færa þær í sér- 
stakar undirbækur eða yfirlit, sem byggð eru á aðalbókhaldinu. Færslum skal þannig 
hagað, að rekja megi einstakar fjárhæðir á söluskattskýrslu til þeirra gagna, sem 
á er byggt, bæði að því er varðar skiptingu heildarveltu og frádráttar. 

Þær smásöluverslanir, sem ekki hafa aðstöðu til að halda söluskattskyldri og 
söluskattfrjálsri sölu aðgreindri á sölustigi, skulu halda innkaupum á söluskatt- 
frjálsum vörum greinilega aðgreindum í bókhaldi sínu frá öðrum innkaupum. Auk 
þess skal annað hvort reikna útsöluverð söluskattfrjálsra vara á hverjum einstökum 
innkaupareikningi og færa útsöluverðið sérstaklega í bókhald eða sundurliða í 
bókhaldi hin söluskattfrjálsu innkaup í álagningarflokka og reikna síðan útsölu- 
verð innkaupanna í hverjum álagningarflokki í lok hvers uppgjörstímabils. Í stað 
þess að færa útsöluverð söluskattfrjálsra innkaupa í aðalbókhaldi, er heimilt að 
færa það í sérstakar undirbækur eða yfirlit, sem byggð eru á aðalbókhaldinu. 

Þeir aðilar sem jöfnum höndum framleiða og selja til neytenda bæði sölu- 
skattskyldar og söluskattfrjálsar vörur og ekki geta haldið sölunni aðgreindri á 
sölustigi, skulu reikna og færa útsöluverð hinna keyptu eða framleiddu vara á 
Þann hátt sem segir í 2. mgr. 

Fyrir gjalddaga hvers uppgjörstímabils skal stemma af og skrá niðurstöður 
þeirra reikninga, bóka eða yfirlita, sem færslur á söluskattskýrslu byggjast á. Meðal 
frádráttar frá heildarveltu á söluskattskýrslu færist útsöluverð keyptra vara, sem 
undanþegnar eru söluskatti, reiknað og fært á þann hátt sem segir í 2. mgr. þessarar 
greinar að frádreginni sannanlegri rýrnun. Heimilt er að beita ákvæðum 2. mgr. 
við færslu söluskattskyldra vara, þar sem það þykir auðveldara í framkvæmd, t.d. 
Þegar söluskattskyld sala er aðeins lítill hluti heildarsölunnar. 

Öll gögn varðandi söluskattskýrslur skulu geymast eins og önnur bókhalds- 
gögn. 

2. gr. 
19. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Reikningar og nótur skulu bera greinilega með sér, hvort söluskattur er inni- 

falinn í heildarfjárhæð eða ekki. Þegar söluskattur er ekki innheimtur af heildar- 
fjárhæð reiknings, skal söluskatturinn tilgreindur sérstaklega, og koma skal greini- 
lega fram, af hvaða fjárhæð hann er reiknaður. 

Við sölu til endurseljenda skal halda vörum, sem undanþegnar eru söluskatti 
aðgreindum frá öðrum vörum, þannig að heildarverð hinna skattfrjálsu vara komi 
greinilega fram á reikningum séu þær ekki færðar á sérstaka reikninga eða nótur. 

B 32 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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ð. gr 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 2. mgr. 22. gr. laga nr. 11 28. apríl 

1975, um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til þess að stuðla að jafnvægi 

í þjóðarbúskapnum og treysta undirstöðu atvinnu og lífskjara og í 27. gr. laga 

nr. 10 22. mars 1960, um söluskatt, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftir- 

breytni þeim, sem hlut eiga að máli. 

Nr. 145. 

Fjármálaráðuneytið, 30. april 1975. 

Matthías Á. Mathiesen. 

, 30. april 1975. 

AUGLÝSING 

um niðurfellingu söluskatts af nokkrum tegundum matvöru. 

Fjármálaráðherra hefur ákveðið að nýta heimild í 22. gr. laga nr. 11 frá 28. 

apríl 1975 til að fella niður söluskatt frá og með 1. maí 1975 af vörum, sem falla 

undir eftirfarandi tollskrárnúmer, sbr. lög nr. 6/1974 um tollskrá og fleira: 

Tollskrárnúmer 

07.01.20 
07.01.31 
07.01.39 
08.01.10 
08.01.30 
08.02.10 
08.02.21 
08.02.21 
08.03.10 
08.04.10 
08.05.00 
08.06.10 
08.06.20 
08.07.00 
08.08.00 
08.09.01 
08.09.09 
09.01.11 
09.01.12 
09.02.00 
18.05.01 
18.05.09 
18.06.01 
19.07.00 

19.08.00 

Vöruheiti 

Tómatar 
Laukur 
Annað nýtt grænmeti 
Bananar, nýir 
Ýmsir ávextir, nýir 

Appelsínur, tangarínur, mandarínur og klementínur 

Sitrónur 
Aðrir citronávextir 
Fíkjur, nýjar 
Vínber, ný 
Hnetur, nýjar 
Epli 
Perur og kveður 
Steinaldin, ný 
Ber, ný 
Melónur 
Aðrir nýir ávextir 
Kaffi í smásöluumbúðum 
Kaffi í öðrum umbúðum 
Te 
Kakaoduft, ósykrað í smásöluumbúðum 
Kakaoduft, ósykrað í öðrum umbúðum 
Kakaoduft, sykrað 
Brauð, skonrok og aðrar algengar brauðvörur án viðbætts sykurs, 

hunangs, eggja, feiti, osts eða ávaxta 

Kökur, kex og aðrar íburðarmeiri brauðvörur, einnig með kakaoi 

enda innihaldi vörur þessar minna en 30% af þunga af súkkulaði
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Niðurfelling söluskatts tekur jafnt til innlendrar framleiðslu er félli undir ofan- 
greind tollskrárnúmer sem innflutnings. 

Undanþágur skv. auglýsingu þessari taka þó ekki til sölu þessara vara í veil- 
ingahúsum, greiðasölustöðum, smurbrauðsstofum og öðrum hliðstæðum sölustöðum, 
né heldur til sölu vara, sem unnar eru úr þessum vörum. 

Smásöluverslanir, sem selja bæði söluskattfrjálsa og söluskattskyldar vörur 
skulu halda innkaupum á skattfrjálsum og skattskyldum vörum aðgreindum í bók- 
haldi eins og nánar er ákveðið í reglugerð fjármálaráðuneytisins 30. apríl 1975 um 
það efni. Þær verslanir, sem eiga birgðir af áður nefndum vörum í byrjun maímán- 
aðar 1975 og njóta vilja frádráttar frá heildarveltu vegna þeirra við söluskatts- 
uppgjör fyrir þann mánuð, skulu senda skattstjóra birgðaskrá með söluskattskýrslu 
fyrir maímánuð. 

Þeir aðilar, sem selja söluskattfrjálsar vörur til endurseljenda skulu halda 
þeirri sölu aðgreindri frá annarri sölu á sölureikningum. 

Fjármálaráðuneytið, 30. apríl 1975. 

F. h.r. 

Höskuldur Jónsson. 
  

Þorsteinn Geirsson. 

  

Stjórnartíðindi B 17, nr. 144—145. Útgáfudagur 30. apríl 1975.
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HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Borgarnes. 

Í. KAFLI 

Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 

Borgarne:höfn takmarkast að aus.an innan línu, sem hugsast dregin úr syðstu 
töngum Borgareyja inn Borgarfjörð, í 500 m fjarlægð frá syðstu töngum Stóru-Brák- 
areyjar og Borgarness, móts við Kveldúlfshöfða, og hornréttri línu upp í höfðann, 
að vestan innan línu, sem hugsast dregin úr vesturtöngum Borgareyja inn Borgarfjörð 
og Borgarvog, í 200 m fjarlægð frá Dílatanga og hornré.tri línu upp í tangann. Að 
sunnan takmarkast hafnarsvæðið af línu þvert um fjörðinn 400 m fyrir innan nyrsta 

tanga Borgareyja. 
Á landi eru takmörk hafnarsvæðisins þessi: 
Lóðin liggur í framanverðri Stóru-Brákarey og er um 6000 fermetrar að stærð. 

Um takmörk lóðarinnar og stærð vísast að öðru leyti til lóðarleigusamnings hafnar- 

innar frá 22. mars 1946. 

II. KAFLI 

Stjórn hafnarinnar. 

2. gr. 
Hreppsnefnd Borgarness hefur á hendi stjórn hafnarinnar undir yfirumsjón 

samgönguráðuneytisins. Hreppsnefndin kýs þriggja manna hafnarstjórn og jafn- 
margra til vara. Hafnarstjórn kýs sér formann og stýrir hann fundum hennar og boðar 
til þeirra. Kjörtímabil hafnarstjórnar er hið sama og sveitarstjórnar. 

Hafnarstjórn hefur á hendi framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni 
og sér um viðhald og umbætur á henni, stýrir öllum framkvæmdum, sem þar að 
lúta og annast fjárhald hafnarinnar og reikningsskil fyrir hönd sveitarstjórnar. 
Reikningar hafnarsjóðs skulu fylgja hreppsreikningum og endurskoðast ásamt þeim. 

3. gr. 
Sveitarstjóri er hafnarstjóri nema öðruvísi sé ákveðið af hreppsnefnd. 

4. gr. 
Hafnarstjóri hefur fyrir hönd hafnarstjórnar yfirumsjón með viðhaldi og um- 

bótum á höfninni og stýrir öllum framkvæmdum, er þar að lúta og stjórnar fjárhaldi 

og daglegum rekstri hafnarinnar. Hafnarstjóri getur falið slarfsmönnum hafnarinnar 

að annast þessi störf í sínu umboði. 

ð. gr. 
Hreppsnefnd skipar fasta starfsmenn, svo sem hafnarvörð, eftir tillögu hafnar- 

stjórnar og setur þeim erindisbréf. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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HI. KAFLI 

Um almenna reglu í höfninni og á hafnarsvæðinu. 

6. gr. 
Hafnarstjóri sér um að gætt sé reglu í höfninni og landi hennar. Er öllum 

skylt að hlýða fyrirmælum hans eða þeirra starfsmanna annarra, er hafnarstjórn 
setur til að gæta reglu. Þyki einhverjum sér gerður óréttur af starfsmönnum hafnar- 
innar, getur hann kært það fyrir hafnarsijóra, en skipun starfsmannsins ber að 
hlýða þegar í stað. 

Starfsmenn hafnarinnar skulu gæta allrar lipurðar og kurteisi í starfi sínu. 

7. gr. 
Þeim, sem ekkert lögmætt erindi eiga, er bannað að dvelja á landi hafnarinnar, 

ef þeir með því tálma fermingu eða affermingu skipa eða hindra önnur störf, sem 
þar eru unnin. Banna má ónauðsynlegan akstur hvers konar ökutækja um bryggjur 
og hafnarbakka. 

Fólk, sem fer um hafnarsvæðið, er þar á eigin hættu og ábyrgð. 

8. gr. 
Skylt er að gæta allrar varúðar í meðferð elds og ljósa í skipum í höfninni. Í 

skipum, sem flytja eldfim efni, má eigi kveikja eld eða ljós nema undir kötlum 
skipsins og í eldavélum skipsins og á lögboðnum ljóskerjum. Tóbaksreykingar eru 
bannaðar í þeim skipum og á því svæði, þar <em unnið er að fermingu eða affermingu 
eldfims varninss. 

Bannað er að sjóða tjöru, bik, fernisolíu og annað, sem eldhætta getur stafað 
af, í skipum á höfninni, svo og á landi hafnarinnar, nema með leyfi hafnarstjóra. 

9. gr. 
Bannað er að skjóia af byssum eða öðrum skotvopnum við höfnina aða á henni. 
Skipum er bannað að blása í flautur eða lúðra á höfninni frá kl. 24:00 að kveldi 

til kl. 7:00 að morgni, nema umferðin gefi tilefni til. 

10. gr. 
Ekki má kasta í höfnina kjölfestu, ösku, dauðum fiski, matarleifum, fiskúr- 

gangi, vírum, vöruleifum, umbúðum eða öðru þess háttar. Skal það flutt Þangað 
sem hafnarstjóri vísar til. 

Öllum skipum, farartækjum svo og verkemiðjum og öðrum alvinnurekstri er 
stranglega bannað að dæla eða láta renna í höfnina olíur, lýsi, olíusora eða annað 
sem mengun veldur. 

Ber að hlýta í öllu reglugerð um varnir gegn óhreinkun sjávar af völdum olíu, 
sem sett er skv. 3. gr. laga nr. 77 frá 10. maí 1966. Er hafnarstjóra heimilt að ákveða 

2 
gjald, er innheimta má á staðnum fyrir hvers konar mengunarbrot. 

11. gr. 
Geymsla á tómum bensíntunnum eða ílátum undan eldfimum efnum svo og 

öðru, sem sprengi- eða éldhætta stafar af, er bönnuð á bryggjum, hafnarbökkum 
eða á hafnarsvæðinu. 

12. gr. 
Bannaður er hvers konar hvalskurður í og við höfnina. Eigi má draga, reka, 

eða flytja á annan hátt inn í höfnina hvaltegundir, eða neitt það, sem valdið 
Selur óþrifnaði, umferðartruflunum eða óþægindum í höfninni, nema leyfi hafnar- 
stjóra komi til þess hverju sinni,
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IV. KAFLI 

Um legu skipa á höfninni og afgreiðslu þeirra. 

13. gr. 
Skip telst í reglugerð þessari sérhvert fljótandi far. 

14. gr. 

Þegar skip lei!ar hafnar skal skipstjóri eða umboðsmaður skipsins tafarlaust 

snúa sér til hafnarvarðar, sem vísar honum á legustað. 

Leggist skipið að hafnarmannvirki, skulu landfestar bundnar, þar sem starfs- 

menn hafnarinnar segja til um. 

15. gr. 

Ef sjúkdómur er á skipinu eða ástæða þykir til að ætla að sótthætta geti stafað 

af því, ber hafnarverði að sjá um, að fylgt sé þeim reglum, sem settar eru í lögum 

um varnir gegn því að næmir sjúkdómar berist til Íslands. 

16. gr. 
Skip, sem ekki er verið að ferma eða afferma, eða ekki er unnið við, mega 

aldrei liggja þannig í höfninni að þau tálmi vinnu við önnur skip, og skal skylt 

að hlýða boðum starfsmanna hafnarinnar um það, hvert þau skuli flutt. Ef ekki 

er orðið við boðum starfsmanna hafnarinnar í þessum efnum, er heimilt að færa 

skipið á kostnað eiganda. 
Brottfarartíma skips skal skipstjóri tilkynna hafnarverði með minnst tveggja 

tíma fyrirvara. 

17. gr. 

Sé nauðsynlegt talið, að skipum, sem fermd eru eða affermd, sé lagt hverju við 

hliðina á öðru, er heimilt að flytja farm þeirra skipa er utar liggja, yfir þilfar hinna. 

Skipshöfn og farþegum þeirra skipa sem utar liggja, er einnig heimil nauðsynleg 

umferð um þilför þeirra skipa, er nær liggja. 

18. gr. 
Í cérhverju skipi, sem ekki hefur leyfi hafnarvarðar til að liggja mannlaust 

á höfninni, skal jafnan vera einn maður að minnsta kosti, er tekið geti á móti skip- 

unum starfsmanna hafnarinnar og framkvæmt þær. 

Skal hann sjá um, að óviðkomandi aðilar hafi ekki aðgang að skipinu, og ber 

eisandi fulla ábyrgð á öllu því tjóni er leiða kann af vanrækslu í þessu efni. 

PI 
19. gr. 

' Eigi má festa skipum við hafnarbakka eða bryggjur nema við festarhringa 
eða festarstólpa að tilvísun hafnarvarðar. Séu landfestar úr járni, skulu þær vera 
klæddar bar sem þær hvíla á hafnarbakkanum eða bryggjunni. Festum skal þannig 

komið fyrir, að þær hindri sem minnst umferð um bryggju eða hafnarbakka, og 

skulu festar auðkenndar með veifum eða öðrum varúðarmerkjum. Þyki hafnarverði 

þess ekki nægilega sætt, getur hann krafist þess, að bætt sé úr því tafarlaust. 

Skylt er að hafa hlífar milli skips og hafnarbakka eða brvægju, óski hafnar- 

vörður þess. 

20. gr. 
Ekki má krækja hökum í bryggjur eða hafnarbakka. Ekki mega skip hleypa 

vatni á bryggju eða hafnarbakka, hvorki við þvo!t á þilfari né heldur er þau hleypa 
burt vatni á annan hátt. Búa skal svo um með hlífum, að vatnið fari beint í höfnina.
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21. gr. 
Skip mega ekki láta vélar ganga af svo miklu afli, að öðrum skipum eða 

hafnarmannvirkjum stafi hætta af því. 

22. gr. 

Ef skip lendir á grynningum eða sekkur, þar sem það, að áliti hafnarstjórnar, 
tálmar greiðri notkun hafnarinnar, skal færa það burt svo fljótt sem auðið er. Verði 
dráttur á því, má hafnarvörður láta færa skipið burt á kostnað eigandans, og er 
honum heimilt að láta selja skipið til lúkningar kostnaðinum, ef nauðsyn krefur. 

23. gr. 
j Áður en kjölfesta er flutt í skip eða úr skipi, skal hafnarverði gert viðvart. 
Ákveður hann, hvar það skuli fara fram. Við uppskipun og útskipun á kjölfestu, 
sandi, kolum og öðru þess háttar, er skylt að hafa nægilega sterkar hlífar milli 
skipsins og hafnarbakkans, bryggjunnar eða bátanna, svo að ekkert falli fyrir borð. 
Sé þessa eigi gætt geiur hafnarvörður stöðvað verkið uns bætt hefur verið úr því, 
sem áfátt er. Skipstjóri skal sjá um, að kjölfesta sú, sem flutt hefur verið á land 
úr skipi hans, sé þegar í stað flutt burt af löndunarstaðnum, þangað sem hafnar- 
vörður vísar til. 

24. gr. 
Þegar lokið er fermingu eða affermingu skal sá, er séð hefur um lestun eða 

losun, láta ræsta bryggju þá eða hafnarbakka, sem notuð hafa verið. Farist það 
fyrir, skal hafnarstjóri sjá um að það sé gert, en afgreiðslumaður skipsins greiði 
allan kostnað, sem af því leiðir. 

V. KAFLI 

Um skip, sem lagt er í lægi. 

25. gr. 
Skipum, sem leggja skal í lægi, má aðeins leggja á þeim stöðum, er hafnar- 

stjóri leyfir. Skipunum skal lagt undir umsjá hafnarvarðar og legufæri ákveðin 
Í samráði við hann. 

Eftirlit og viðhald legufæra er á ábyrgð skipseiganda. 

26. gr. 
Meðan skip liggur mannlaust í lægi í höfninni, skal ekki sjaldnar en á fjórtán 

daga fresti fara út í það til að líta eftir, hvort legufæri eða annað hefur farið úr 
lagi eða Þilað. Ef svo reynist, skal lagfæra það svo fljótt sem auðið er. 

Leyfi hafnarstjórnar til að leggja skipi í lægi er bundið því skilyrði, að ef 
skipið sekkur láti eigandi þess taka það upp eða sprengja það sundur, svo að 
það skemmi ekki höfnina. Sé því ekki fullnægt innan tiltekins frests, getur hafn- 
arstjórnin látið framkvæma verkið á kostnað eiganda. 

27. gr. 
Heimilt er að leggja skipi í lægi á höfninni, þó það sé mannlaust, sé það 

svo þétt, að áliti hafnarstjórnar, sem getur framkvæmt eða látið framkvæma á 
því rannsókn á kostnað eiganda, að ekki stafi af því nein hætta. 

Á skipum þessum skal tendrað ljós samkvæmt reglum þeim, sem settar eru 
í alþjóðasjóferðareglum um skip, er liggja fyrir akkeri. 

Áður en skipstjóri fer af skipinu, skal hann skriflega tilkynna hafnarstjórn 
um umsjónarmann búsettan í því lögsagnarumdæmi, sem höfnin er í, sem skal 
hafa umsjón skipsins á hendi og skal skipstjóri ganga úr skugga um, að hafnar-
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stjórn sé samþykk útnefningu umsjónarmannsins. Hafnarstjórn getur krafist, ef 
henni finnst ástæða til, að umsjónarmaður hafi skipstjóraréttindi og hafi búsetu 
það nálægt hafnarsvæðinu, að auðvelt sé að ná til hans í tæka tíð, ef færa þarf 
skipið eða íil annarra aðgerða, er skipið snertir. 

Hafnarvörður beinir til umsjónarmannsins öllum þeim fyrirskipunum er skipið 
varða, en umsjónarmaður annað hvort framkvæmir fyrirskipanir hafnarvarðar 
eða sér um að þær séu framkvæmdar. Verði dráttur á því, skal hafnarvörður láta 
framkvæma verkið á kostnað skipseiganda. 

VI. KAFLI 

Um fermingu og affermingu eldfimsc og hættulegs varnings. 

28. gr. 
Skip, sem flytja sprengiefni, eldfima vökva, lofttegundir undir þrýstingi (flösku- 

sas) eða efni sem við vissar aðstæður valda eld- eða sprengihætiu, mega ekki koma 
inn á höfnina, fyrr en leyfi hefur verið veitt til þess. 

Skipstjóra eða umboðsmanni ber að tilkynna hafnarstjóra og slökkviliðsstjóra 
um farminn 24 klst. fyrir áætlaðan komutíma. 

Tilkynningaskylda nær til efna, sem samkvæmt Iniernational Maritime Danger- 
ous Goods Code flokkast í flokka 1, 2, 3 og 5. 

Í tilkynningu skal greina nafn á varningi, magn, pökkun og lestun. Sem dæmi 
um hættulegan varnins má nefna: Púður, dýnamit, geomit, hlaðnar patrónur, ben- 
sín, steinolíu, aceton, terpentínu, toulol, kosangas, kalcíumkarbit, ammoníumnitrat, 

natríumklórat. 

29. gr. 
Losun á vörum, sem um ræðir í 28. gr. skal að jafnaði framkvæmd strax og 

skip hefur lagst að bryggju og á undan locun á öðrum varningi. Við lestun skal 
slíkur farmur lestaður síðast, og skal skip láta úr höfn strax að lestun lokinni. 

Álí.i hafnarstjóri, að hætta geti stafað af fermingu eða affermingu eldfimrar 
vöru, getur hann stöðvað verkið, uns nauðsynlegar varúðarráðstafanir hafa verið 
gerðar. 

Hlíta skal í einu og öllu ákvæðum laga og reglugerðar um brunavarnir og 
brunamál. 

30. gr. 
Skylt er að hafa öryggisvörslu við skip, sem ferma eða afferma eldfiman 

flutning. 
Hafnarstjóri getur ákveðið að lestun og losun slíkrar vöru fari fram við sér- 

staka hafnarbakka, þar sem tryggast er talið. 

31. gr. 
Skip, sem flytja eldfim efni, sem um ræðir í 28. gr. skulu á daginn hafa uppi 

rau:t flagg (merkjatákn B) á framsiglu, en á nóttunni rautt ljósker. 

VII. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

32. gr. 
Þeir munir eða vörur, sem skipað er upp eða láta á í skip, mega ekki liggja 

á bryggju eða hafnarbakka og eigi annars staðar á landi hafnarinnar en á þeim 
stöðum, sem ætlaðir eru tíl geymslu, nema með sérstöku leyfi hafnarstjóra. Skal 
flytja burt muni og vörur jafnskjótt sem hafnarstjóri krefst þess. Sé það eigi gert, 
lætur hafnarstjóri gera það á kostnað og ábyrgð eiganda eða umboðsmanns hans.
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33. gr. 
Um skaðabótaskvldu vesna skemmda á höfninni, mannvirkjum hennar eða 

áhöldum, fer eflir almennum reglum. 

Ef samningum verður ekki komið við um skaðabætur, skulu þær ákveðnar 
af tveimur óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. 

Hvorum aðila nm sig er heimilt að krefjast yfirmats, en gera skal það áður 
en einn mánuður er liðinn, frá því er matsgerð er lokið. Yfirmat skal framkvæmt 
af þremur óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. Kostnaðinn við yfirmat greiðir sá 
sem krafðist vfirmats, ef það sensur honum ekki í vil. Að öðrum kosti greiðir 
hinn aðilinn kostnaðinn. 

34. gr. 
Nú veldur skip skemmdum eða mengun í höfninni eða skipstjóri verður brot- 

legur við ákvæði reglugerðar hessarar, og er þá óheimilt að flytja skipið úr höfninni, 
áður en málið er ú'kljáð, nema fullnægjandi trygging sé sett fyrir greiðslu, að dómi 
hafnarstjóra. 

35. gr. 
Hafnarstjóra skal þegar tHlkynnt um allt bað, sem bjargað er úr höfninni, en 

hann gefur aftur lögreglunni skýrslu um það. 

36. gr. 
Hverja þá skipun, sem samkvæmt reglugerð þessari má gefa skipi, skal gefa 

stýrimanni, ef skipstjóri er ekki á skini og eigi heldur umboðsmaður hans, sam- 
kvæmt 18. gr. Ef stýrimaður er fjarverandi, má sefa einhverjum öðrum af skips- 
höfninni skipunina, og er það jafngilt sem skipstjóri hefði fengið skipunina sjálfur. 

37. gr. 

Allir þeir, sem æskja afsreiðdlu fyrir skin, láns á tækjum eða aðstoðar á 
einn eða annan há!t hjá höfninni, skulu snúa sér beint til skrifstofu hafnarinnar 
með beiðni þar að lútandi. 

Heimilt er hafnarstjóra að neita þeim aðilum um aðstoð eða afgreiðslu, sem 
3 

eru í vanskilum með siöld Hl hafnarinnar eða ern brotlegir við reglugerð þessa. 

38. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 100 000.00 nema þyngri 
refsine lgoi við, samkvæmt almennum lögum. 

Sektirnar renna í hafnarsióð Borgarness. 

39. gr. 

Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal fara að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, 
staðfestist hér með til að öðlast begar gildi og Þirtist til eftirbrevini öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi hafnarreglugerð fyrir Borgarneskauptún, nr. 12 20. 

febrúar 1980, með síðari breytingum. 

Samgönauráðuneytið, 4. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson 

Kristinn Gunnarsson 

B 33
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GJALDSKRÁ 

fyrir hafnarsjóð Borgarness. 

I. KAFLI 

Um hafnargjöld í Borgarnesi. 

1. gr. 
Öll skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 

skulu greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnar- 
innar, þó með þeim undantekningum, er síðar greinir. 

Öl giöld til hafnarinnar greiðast af brúttó-stærð skipanna, eins og hún er mest, 
skv. mælibréfi skips. Hálf rúmlest telst sem heil en minni hluta er sleppt. Undan- 
þegin lesta- og bryggjugjaldi eru herskip, íslensk vitaskip og varðskip. 

Lestagjöld. 

2. gr. 
a. Öll farmskin, önnur en strandferðaskin, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt 

og 400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 6.00 á brúttórúmlest. 
hb. Strandferðaskip og skemmtiferðaskin sreiði kr. 3.00 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 Þbrúttórúmlestum greiði kr. 6.00 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 400.00 

á brúttórúmlest bó aldrei minna en kr. 2000.00. 
Gialddagi er 1. apríl eða eftir að skinið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 

2. Heimilt er hafnarstjórn að veita 20% afslátt á lestagjöldum. 

Bryggjugjöld. 

3. gr. 
Öll skin, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 3.00 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur 
bundið. 

Fiskiskip greiða gjald þetta eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjald. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum, minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 324.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

... 
Vörugjöld. 

4. gr. 
Vörugjald skal greiða af ölluum vörum og skepnum, sem fluttar eru af skips- 

fjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka 
hafnarinnar, þó með þeim undantekningum, er síðar getur. 

5. gr. 
Fvrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar til annarrar 

hafnar og eiga því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins 
hálft vörugjald.
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Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara áfram með sama skipi, enda 

sé það ákveðið í farmskrá, greiðist ekkert vörugjald. 

6. gr. 

Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 
a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 

b. Vistir og aðrar nauðsynjar ll skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar 

eru úr landi. 
c. Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 
d. Póstur og venjulegur farþesaflutningur. 

7. gr. 
Vörugjald skal reikna eftir máli eða byngd, með umbúðum, og af hverri send- 

ingu sérstaklega. Brot úr sjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. 
Fara skal eftir farmskrá skina við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða af- 

greið:Iumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 
Sé engin farmskrá, skal skinstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð 

um vörumagn, sem flevta hans hefur fermt eða affermt. Þvki hafnarstjóra ástæða 

til, getur hann, hvenær sem er. látið ákveða vörnmagnið á þann hátt, sem hann 

telur hentugast. Reynist vörvumagnið vera meira en upp er gefið greiðir skipið 

kostnaðinn. 
Sén fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað. skal reikna vörugjaldið 

eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

8. gr. 
Af vörum, sem fluttar eru á skip og fara eiga til annarra hafna greiðist hálft 

vörugjald. 
Heimilt er hafnars!tjórn að veita magnafslátt allt að 400. 
Semja skal um slíkan afslátt hverju sinni. 

9. gr. 

Vörur skal flokka til vöruejalds eftir því, sem vörusjald<krá tiltekur og sjaldið 

greiðast eins og þar segir. 

  

1. fl: Giald kr. 110.00/tonn: 

Vara flutt í heilum skinsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 100 t.) 

svo sem bensín, brennslvo'fnr. kol, lanst korn. salt. eement lanst og sekkjað, vikur, 

sekkjiaður áburður, sekkinð kornvara. 

2. fl.: Gjald kr. 230.00/tonn: 

Þunsavarninsur. svo sem sekkiavörur, óunnið járn og stál, útserðarvörur, 

smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðsr- os hvegsingavörnr, 

nökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir. 

3. fl: Gíald kr. 640.00/tonn: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til Þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 

stofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól. hiólbarðar. bátar. flugvélar, hreyflar, 

mælitæki. húsbúnaður vefnaðarvara. fatnaður. 
b. Útvarns- og sjónvarpstæki, hljóðfæri. úr, klukkur myndavélar, sjónaukar, slvs- 

varningur alls konar, vín, tóbak, sælsæti, snyrtivörur, lyf. 
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c. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar, eftir þyngd. 
Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 

greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

1. fl: Gjald kr. 64.00 fyrir hvern rúmmeter: 

Vörur flokkaðar eftir rúmmáli. 

5. fl: Gjald 19: 

Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brottflutnings. Gjaldið 
reiknast af heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra 
skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, t. d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Ís- 
lands. Aflagjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans inn- 
heimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því tl hafnarsjóðs þótt hann van- 
ræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mán- 
aðarlega. 

Tágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 50.00. 

Um ýmis gjöld til hafnarinnar. 

11. gr. 
Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar. skal greiða kr. 2.00 fyrir hvern fer- 

metra. sem varan þekur. sé hún ekki flutt burtu innan tveggja sólarhringa. Gjald 
Þetta reiknast fyrir hvern sólarhring. Sama gjald skal greiða fyrir tæki os áhöld 
hvers konar, sem einstaklingar eiga og láta eða vilja láta standa á landi hafnar- 
innar. Gjald fyrir slík tæki, sem og mikið vörumagn, má ákveða með samningi við 
hafnarnefnd. 

12. gr. 
Gjald fyrir lóðir, seymsluhús eða tæki, sem leigð eru einstaklingum eða félög- 

um, nm lengri eða skemmri tíma. skal sreiða samkvæmt samningi. 
Önnur þjónusta, sem höfnin kann að láta skipum eða öðrum aðilum í té og 

ekki er talin falla undir gjöld þau, sem hér eru fram talin, skal greidd samkvæmt 
ákvörðun hafnarstjórnar. 

TI. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

13. gr. 
Skrifstofa hafnarinnar sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða 

siðldin þar. 

14. gr. 
Skipstióri eða formaður báts ber ábvrað á sreiðsln hafnargjalda. 
Ef enginn skipstjóri eða formaður er á skipinu, ber eigandi hess ábyrgð á 

greiðsln sialdanna, svo og annarra sialda, er skipinu Þer að greiða. Hafnarsjóður 
hefur haldsrétt í skipi, uns sjöldin eru að fulln greidd. 

Þar sem ekki eru í gjaldskrá þessari ákveðnir fastir sjalddagar, skal greiða 
gjöldin áður en skipið fer burt úr höfninni. 

15. gr. 
Vörugjald og leign fyrir lóðir hafnarinnar samkvæmt 11. er. greiði móttakandi 

af vörum, sem koma til hafnarinnar en sendandi af vörum, sem fluttar eru frá 
höfninni.
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Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 
hafnarskrifstofu skil á greiðslunni. 

Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri, formaður eða 
eigandi ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 
Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga, þegar skipið, 

sem vörurnar flytur er komið í höfnina. 
Skipstjóra og afgreiðslumanni er óheimilt að afhenda vörurnar, uns gjaldið 

er greitt. 
Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörum eða andvirði þeirra uns gjaldið er greitt. 

16. gr. 

Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð má taka lögtaki, og hafa þau forgangsrétt 
sem önnur opinber gjöld, sbr. 12. gr. hafnalaga. Auk þess eru skipagjöld tryggð með 
lögveði í skipinu, og gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum. Dráttar- 
vextir 2% fyrir hvern byrjaðan mánuð reiknast 2 mánuðum eftir gjalddaga. 

Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða til 
hafnarinnar, svo seim lestagjald, bryggjugjald og hafnsögugjald, svo og hvers konar 
aðstoð, sem skipinu er látin í té af hafnarinnar hálfu. 

19. gr. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. april 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 4. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. a 

Kristinn Gunnarsson. 

20. mars 1975. Nr. 148. 

HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Eskifjarðarkaupstað. 

I. KAFLI 

Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 
Eskifjarðarhöfn takmarkast af línu, er hugsast dregin frá Hólmanestá yfir 

fjörðinn að vestanverðri Stekkseyri. 

II. KAFLI 

Stjórn hafnarinnar. 

2. gr. 
Gjöld þau, sem ákveðin eru í reglugerð þessari, skulu renna í hafnarsjóð 

Eskifjarðar og skal honum varið til þess að gera umbætur á höfninni og mann- 
virkjum er henni tilheyra, svo og til leiðbeiningar við innsiglinguna. 

Bæjarstjórn Eskifjarðar kýs fimm manna hafnarstjórn og jafnmarga til vara 
til fjögurra ára í senn og hefur hún undir yfirstjórn bæjarstjórnar, framkvæmd
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hafnarmála og eftirlit með höfninni, sér um viðhald og umbætur á henni og eignum 
hennar, stýrir öilum framkvæmdum þar að lútandi, annast fjárhald hafnarinnar, 
innheimtu og reikningsskil fyrir hennar hönd. 

Bæjarstjórnin veitir fé úr sjóðnum til umræddra framkvæmda, að fengnum 
tillögum hafnarstjórnar og ákveður hvernig hann skuli ávaxta, enda ber hún ábyrgð 
á eignum hans eins og öðrum eignum sveitarfélagsins. 

Reikningar hafnarsjóðs skulu fylgja sveitarsjóðsreikningum og endurskoðast 
og úrskurðasi ásamt þeim. Hafnarstjórn skal semja fjárhagsáætlun fyrir sjóðinn, 
eins og fyrir er mæit í hafnalögum. 

3. gr. 
Daglegar framkvæmdir og eftirlit annast hafnarstjórn eða umboðsmaður hennar. 

Til aðstoðar hafnarstjórnar skulu vera svo margir starfsmenn sem þurfa þykir. 
Bæjarstjórn skipar fasta starfsmenn að fengnum illögum hafnarstjórnar og setur 
þeim starfsreglur. 

TI. KAFLI 

Um almenna reglu. 

4. gr. 
Hafnarstjórn sér um að gæti sé reglu í höfninni og á landi hennar. Er öllum 

skylt að hlýða boði hennar og banni og enn fremur þeirra starfsmanna, er hafnar- 
stjórn setur til að gæta reglu. Þyki einhverjum sér órétlur ger af starfsmönnum 
hafnarinnar, getur hann kært það fyrir hafnarsijórn, en skipun starfsmannsins ber 
að hlýða þegar í stað. 

Starfsmenn hafnarinnar skulu gæta allrar kurteisi í starfi sínu. 

5. gr. 
Þeim, sem ekkert lögmætt erindi eiga, er bannað að dvelja á landi hafnarinnar, 

ef þeir með því táhna fermingu eða affermingu skipa, eða öðrum störfum sem þar 
eru framkvæmd. 

6. gr. 
Skylt er að gæta allrar varúðar í meðferð elds og ljósa á höfninni. Við flutning 

á eldfimum einum ber öllum hlutaðeigandi að haga sér samkvæmt gildandi lögum 
og reglum um brunavarnir. 

Álíti hafnarstjórn eða starfsmaður hennar, að hætta geti stafað af fermingu 
eða affermingu eldfimrar vöru, er heimilt að stöðva verkið uns gerðar hafa verið 
nauðsynlegar varúðarráðstafanir. 

Bannað er að sjóða tjöru, bik, fernisolíu eða annað slíkt, sem eldhætta getur 
stafað af, í skipum á höfninni, svo og á landi hafnarinnar, nema leyfi hafnarstjór- 
nar komi til hverju sinni. 

7. gr. 
Á landi hafnarinnar má ekki smíða ný skip né þétta eldri skip eða gera við 

þau á annan hátt, nema með leyfi hafnarstjórnar og með þeim skilmálum sem hún 
ákveður. Bannað er að leggja skipum upp í hafnarfjöruna nema með leyfi hafnar- 
stjórnar eða umsjónarmanns. 

8. gr. 
Ekki má kasia útbyrðis seglfestu, ösku, kolum eða neinu öðru, er valdið getur 

skemmdum á höfninni, frá skipum er þar liggja, né flytja það úr landi út í höfnina. 
Einnig er stranglega bannað að kasta nokkru því í höfnina er óþrifum kann að valda.
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Innan hafnartakmarkanna má ekki heldur gera nein hafnarmannvirki, né breyta 
þeim mannvirkjum sem nú eru og ekki heldur fylla upp, né dýpka út frá landi, 
nema leyfi hafnarstjórnar og/eða bæjarstjórnar komi til. 

IV. KAFLI 

Um legu skipa og meðferð þeirra í höfninni. 

9. gr. 
Fiskiskip og önnur skip, er ekki ferma eða afferma, mega aldrei leggjast svo Í 

höfninni, að tálmi afgreiðslu annarra skipa og skulu þau í hvert sinn skyld að 
hlýða boði hafnarstjórnarinnar eða umboðsmanns hennar um það, hvar þau skuli 
leggjast. Aldrei mega nein skip liggja svo nærri bryggju að eigi sé nægilegt rúm 
fyrir önnur skip að komast að og frá. Skip eða bálar mega aldrei leggja svo frá 
sér strengi eða festar, að tálmi umferð. Festar skipa má aldrei leggja yfir alfaraleið. 

10. gr. 
Skipum þeim og bátum, er liggja við sérstök legufæri á höfninni, má ekki 

leggja svo, að hindri eða tefji umferð um höfnina. Hafnarstjórn getur ákveðið, 
hvar og hvernig legufærum skipa og báta skuli lagt. 

Nú tregðast eigandi eða skipstjóri við að hlýða boðum hafnarstjórnar eða starfs- 
manna hafnarinnar um að flytja skip sitt, bát eða strengi á höfninni og getur þá 
hafnarsijórn látið gera það á ábyrgð og kostnað eiganda. 

11. gr. 
Í sérhverju skipi, að undanskildum skipum, er hafa leyfi hafnarstjórnar til að 

liggja mannlaus í lægi á höfninni eða í skipakví, skal jafnan vera a.m.k. einn 
maður, er tekið getur á móti skipunum starfsmanna hafnarinnar og framkvæmt þær, 
hvort heldur á að færa skipið eða gera eitthvað annað samkvæmt reglugerð þessari. 

12. gr. 
Eigi má festa skipum við hafnarbakka eða bryggju, nema við festarhringa eða 

festarstólpa. Festum skal þannig fyrir komið, að þær hindri sem minnst umferð á 
bryggjum eða hafnarbökkum. Þyki þessa eigi nægilega gætt, má krefjast að bætt 
sé úr tafarlaust. Skylt er að hafa tryggar hlífar milli skips og bakka eða bryggju ef 
krafist er. 

13. gr. 
Skip mega ekki láta vélar ganga af svo miklu afli að öðrum skipum eða hafnar- 

mannvirkjum stafi hætta af því. 
Ekki má hleypa vatni á bryggjur eða hafnarmannvirki að óþörfu. 

14. gr. 
Ef skip lendir á grynningum eða sekkur, þar sem það að áliti hafnarstjórnar, 

tálmar greiðri notkun hafnarinnar, skal færa það burt svo fljótt sem auðið er. 
Verði dráttur á því, má hafnarstjórn láta færa skipið burt á kostnað eiganda og 
er henni heimilt að láta selja skipið til lúkningar kostnaðinum, ef nauðsyn krefur. 

V. KAFLI 

Um notkun hafnarmannvirkja. 

15. gr. 
Meðan hafnarstjórn ákveður ekki annað, er skipum heimilt að leggjast við 

bryggju og hafnarbakka í þeirri röð sem þau koma. Þó skulu þau skip, sem sigla
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eftir fyrirfram ákveðnum ferðaáætlunuin, flytja póst og farþega, hafa rétti til að 
fá afgreiðslu við bryggju, þótt önnur séu þar fyrir og verða þau að víkja meðan 
hin eru afgreidd. Sé fermingu eða affermingu skips ekki haldið áfram með hæfilegum 
hraða að áliti hafnarstjórnar eða umboðsmanns hennar, ber því að víkja fyrir öðrum 
skipum, sé þess krafist. Enn fremur er hafnarstjórn eða umboðsmanni hennar heim- 
ilt að vísa skipum frá bryggjum, sé það álitið nauðsynleg. vegna veðurs. 

16. gr. 
Ef nauðsyn ber til að skipum, sem ferma eða afferma á við bryggju eða hafnar- 

bakka, sé lagt hverju við hliðina á öðru, er heimiil að flytja farm þeirra skipa sem 
utar liggja yfir þilför hinna á bálkabrúm eða á annan hátt er henta þykir. Svo og er 
farþegum þeirra skipa er ular liggja, heimil umferð um þilför þeirra skipa er nær 
liggja. 

17. gr. 
Við uppskipun og útskipun á kjölfestu, sandi og öðru slíku, er skylt að hafa 

nægilega sterka hlífidúka milli skips og hafnarbakkans, bryggjunnar eða bátanna, 
svo ekkert falli fyrir borð. Sé þessa ekki gætt getur hafnarstjórn eða starfsmenn 
hafnarinnar stöðvað verkið uns bætt hefur verið úr því sem áfátt var. 

Kjöltestu má eigi láta annars staðar á lóðir eða mannvirki hafnarinnar en þar, 
sem hafnarstjórn eða umsjónarmaður vísar til. 

18. gr. 
Þegar lokið er fermingu eða affermingu, skal skipstjóri eða afgreiðslumaður, 

ef þörf gerist, láta ræsta bryggju þá eða hafnarbakka, sem notuð hefur verið. Farist 
það fyrir, skal hafnarstjórn sjá um að það sé geri, en afgreiðslumaður eða skip- 
stjóri greiðir allan kostnað sem af því leiðir. 

19. gr. 
Þeir munir eða vörur sem affermdar eru eða láínar í skip, mega ekki liggja á 

bryggjum eða hafnarbakka og eigi annars staðar á landi hafnarinnar en á þeim 
stöðum, sem ætlaðir eru til geymslu, neina með sérstöku leyfi hafnarstjórnar. Skal 
fiytja burt vörur og muni jafnskjótt og hún krefst þess. 

VI. KAFLI 

Um geymsluskip og skip sem lagt er í lægi. 

20. gr. 
Sérstakt leyfi hafnarsjórnar þarf í hvert sinn til þess að leggja megi á höfnina 

skipum, sem ætluð eru til geymslu eða lagt er í lægi og skal ieytið bundið því skil- 
yrði, að eigandi láti taka það upp ef það sekkur eða láti sprengja það í sundur, svo 
það skemmi eigi höfnina, og sé því eigi fullnægt innan hæfilegs frests, getur hafnar- 
stjórn játið gera það á kostnað eiganda. Hafnarstjórn ákveður í hvert sinn, hvar 
slíku skipi skuli lagt, enda hafi umboðsmaður vátryggjenda, skipsins áður sam- 
þykkt legufærin, með skriflegri yfirlýsingu. Nú sannar eigandi geymsluskips með 
vottorði skipaskoðunarmanns, að skip hans sé svo þétt að eigi stafi nein hætta af 
hvað leka snertir, þó það sé mannlaust og er honum þá leyfilegt að leggja skipinu 
og láta það liggja, án þess að menn séu á því, á þeim tíma árs er ekki verður 
heimtað ljós á skipinu. Skylt er eiganda að flytja skipið úr stað, ef hafnarstjórn 
krefst þess. 

Ljós skulu vera á skipum þessum á þeim tímum er vitar loga.
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21. gr. 
Meðan skip liggur mannlaust á höfninni skal ekki sjaldnar en einu sinni Í 

viku fara út í það, til þess að líta eftir hvort legufæri eða annað hafi haggast eða 
bilað og ef svo reynist skal lagfæra það svo fljótt sem auðið er. 

Eigi ber hafnarsjóður neina ábyrgð á skipum þeim, sem lagt er í lægi í höfninni. 

VIL KAFLI 

Um hafnargjöld á Eskifirði. 

22. gr. 
Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá, er hafnarstjórn 

semur Í samræmi við 26. gr. hafnalaga og samgönguráðuneytið staðfestir. 

VIII. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

23. gr. 
Um s<kaðabóiaskyldu fyrir skemmdir á höfninni, mannvirkjum hennar eða 

áhöldum, fer eftir almennum lagareglum. Ef samningum verður ekki við komið 
um skaðabætur fyrir skemmdir á höfninni, mannvirkjum hennar eða áhöldum, 
má ákveða þær af þremur óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. Hvorum aðila um 
sig er heimilt að krefjast yfirmats, en gera skal það áður en einn mánuður er liðinn 
frá því matsgerð er lokið. Yfirmat skal framkvæmt af fimm óvilhöllum, dómkvöddum 
mönnum. Kostnaðinn við yfirmat greiðir sá, er þess hefur krafist, ef matsupphæð- 
inni verður ekki breytt meira en sem svarar 10% af hinni ákveðnu endurgjaldsupphæð. 

Að öðrum kosti greiðir hinn aðilinn kostnaðinn. 

24. gr. 
Enginn, sem bakað hefur sér refsingu eða skaðabótaskyldu fyrir brot á reglu- 

gerð þessari, má fara buri úr höfninni meðan mál hans er óútkljáð, nema hann 
selji tryggingu, sem hafnarstjórn tekur gilda. 

25. gr. 
Hverja þá skipun, sem samkvæmt reglugerð þessari má gefa skipi, skal gefa 

stýrimanni, ef skipstjóri er ekki í skipi. Ef stýrimaður er fjarverandi, má gefa 
einhverjum öðrum af skipshöfninni skipunina og er það jafngilt, sem skipstjóri 
hefði sjálfur fengið skipunina. 

26. gr. 
Brot á reglugerð þessari varðar sektum allt að kr. 100 000.00, nema þyngri 

refsing liggi við samkvæmt lögum. 

27. gr. 
Með mál út af brotum á reglúgerð þessari skal fara að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem se.t er samkvæmt hafnalögum nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi hafnarreglugerð fyrir Eskifjarðarkauptún nr. 303 91. 
nóv. 1969. 

Samgönguráðuneytið, 20. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson. 
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GJALDSKRÁ 

fyrir hafnarsjóð Eskifjarðarkaupstaðar. 

I. KAFLI 

Um gjöld til hafnarinnar. 

1. gr. 

Öll skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóni eða hlaðin vörum eða seglfestu, 

skulu greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnar- 

innar, þó með þeim undantekningum, er síðar greinir. 

Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttó-stærð skipanna, eins og hún er mest, 

skv. mælibréfi skips. Hálf rúmlest telst sem heil en minni hluta er sleppt. Undan- 

þegin lesta- og bryggjugjaldi eru herskip, íslensk vitaskip og varðskip. 

Lestagjöld. 

2. gr. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt 

og 400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 6.00 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 3.00 á Þbrúttórúmlest. 

c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 6.00 á Þbrúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 400.00 

á brúttórúmlest þó aldrei minna en kr. 2000.00. 

Gjalddagi er 1. april eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 

Bryggjugjöld. 

3 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 3.00 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur 

bundið. 
Fiskiskip greiða gjald þetta eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 

en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjald. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum, minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 324.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Vörugjöld. 

4. gr. 

Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, sem fluttar eru af skips- 

fjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka 

hafnarinnar, þó með þeim undantekningum, er síðar getur. 

5. gr. 

Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar tl annarrar 

hafnar og eiga því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins 

hálft vörugjald. 
Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara áfram með sama skipi, enda 

sé það ákveðið í farmskrá, greiðist ekkert vörugjald.
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6. gr. 

Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 
a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 
b. Vistir og aðrar nauðsynjar til skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar 

eru úr landi. 
Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 
Póstur og venjulegur farþegaflutningur. =

 

7. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri send- 
ingu sérstaklega. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. 

Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða af- 
greiðslumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 

Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð 
um vörumagn, sem fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða 
til, getur hann, hvenær sem er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann 
telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir skipið 
kostnaðinn. 

Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað, skal reikna vörugjaldið 
eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

S. gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið 
greiðast eins og þar segir. 

Vörugjaldskrá. 

1. fl; Gjald kr. 110.00/tonn: 

Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 100 t.) 
svo sem bensín, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, sement laust og sekkjað, vikur, 
sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara. 

2. fl: Gjald kr. 230.00/tonn: 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, óunnið járn og stál, útgerðarvörur, 
smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- og byggingavörur, 
pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir. 

3. fl: Gjald kr. 640.00/tonn: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 
stofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, 

mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 
Af flutningi vinnutækja innanlands má veita allt að 50% afslátt. 

b. Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, glys- 
varningur alls konar, vín, tóbak, sælgæti, snyrtivörur, lyf. 

c. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar, eftir þyngd. 
Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 

greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

4. fl.: Gjald kr. 64.00 fyrir hvern rúmmeter: 

Vörur flokkaðar eftir rúmmáli.
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5. fl: Gjald 1%: 

Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brottflutnings. Gjaldið 

reiknast af heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra 

skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, lt. d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Ís- 

lands. Aflagjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans inn- 

heimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því Úl hafnarsjóðs þótt hann van- 

ræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mán- 

aðarlega. 
Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 50.00. 

Um ýmis gjöld til hafnarinnar. 

9. gr. 

Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar, skal greiða kr. 2.00 fyrir hvern fer- 

metra, sem varan þekur, sé hún ekki flutt burtu innan tveggja sólarhringa. Gjald 

þetta reiknast fyrir hvern sólarhring. Sanna gjald skal greiða fyrir tæki og áhöld 

hvers konar, sem einstaklingar eiga og lála eða vilja láta standa á landi hafnar- 

innar. Gjald fyrir slík tæki, sem og mikið vörumagn, má ákveða með samningi við 

hafnarnefnd. 

10. gr. 

Gjald fyrir lóðir, geymsluhús eða tæki, sem leigð eru einstaklingum eða félög- 

um, um lengri eða skemmri tíma, skal greiða samkvæmt samningi. 

Önnur þjónusta, sem höfnin kann að láta skipum eða öðrum aðilum í té og 

ekki er talin falla undir gjöld þau, sem hér eru fram talin, skal greidd samkvæmt 

ákvörðun hafnarstjórnar. 

11. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

11. gr. 

Skrifstofa hafnarinnar sér tm innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða 

gjöldin þar. 

12. gr. 

Skipstjóri eða formaður báts ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. 

Ef enginn skipstjóri eða formaður er á skipinu, ber eigandi þess ábyrgð á 

greiðslu gjaldanna, svo og annarra gjalda, er skipinu ber að greiða. Hafnarsjóður 

hefur haldsrétt í skipi, uns gjöldin eru að fullu greidd. 

Þar sem ekki eru í gjaldskrá þessari ákveðnir fastir gjalddagar, skal greiða 

gjöldin áður en skipið fer burt úr höfninni. 

13. gr. 

Leigugjald fyrir lóðir og geymsluhús hafnarinnar greiði móttakandi af vörum, 

sem fluttar eru úr húsum eða af lóð hafnarinnar. 

Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 

hafnarskrifstofu skil á greiðslunni. 

Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri, formaður eða 

eigandi ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 

Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga, þegar gengið 

hefur verið frá farmskrá.
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Vörugjald af vörum, sem fluttar eru frá bryggju eða Þólvirki, fellur í gjald- 
daga, þegar vörurnar eru komnar á skip. 

Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörum eða andvirði þeirra uns gjaldið er greitt. 

14. gr. 
Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð má taka lögtaki, og hafa þau forgangsrétt 

sem önnur opinber gjöld, sbr. 12. gr. hafnalaga. Auk þess eru skipagjöld tryggð með 
lögveði í skipinu, og gengur það veð í Lvö ár fyrir samningsveðskuldum. Dráttar- 
vextir 2% fyrir hvern byrjaðan mánuð reiknast 2 mánuðum eftir gjalddaga. 

Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða til 
hafnarinnar, svo sem lestagjald, bryggjugjald og hafnsögugjald, svo og hvers konar 
aðstoð, sem skipinu er látin í té af hafnarinnar hálfu. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1978, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgöngnráðuneytið, 20. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson. 

4. mars 1975. Nr. 150. 

HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Ísafjarðarkaupstað. 

IT. KAFLI 

Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 
Ísafjarðarhöfn takmarkast af línu er hugsast dregin frá Arnarnestá í Skarfasker. 

Innan nefndrar línu takmarkast hún af landinu á alla vegu. 

TI. KAFLI 

Stjórn hafnarinnar. 

2. gr. 
Bæjarstjórn Ísafjarðar hefur á hendi stjórn hafnarmálefna, undir yfirumsjón 

Hafnamálastofnunar ríkisins og ráðuneytis þess, sem fer með stjórn hafnamála. 
Bæjarstjórn kýs fimm manna hafnarstjórn og jafn marga til vara samkvæmt ákvæðum 
samþykktar um stjórn bæjarmálefna Ísafjarðarkaupstaðar. Auk hinna kjörnu full- 
trúa skal hafnarvörður sitja fundi hafnarstjórnar með málfrelsi og tillögurétti. 

Hafnarstjórn hefur á hendi framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni, 
sér um viðhald og umbætur á höfninni, stýrir öllum framkvæmdum, sem þar að 
lúta, og annast fjárhald hafnarinnar og reikningsskil fyrir hönd hæjarstjórnar. 

3. gr. 
Bæjarstjóri er hafnarstjóri, nema öðruvísi sé ákveðið af bæjarstjórn. 
Bæjarstjórn getur ráðið hafnarstjóra, samanber hafnalög nr. 45 24. apríl 1973, 

11. gr., ef hún telur þess þörf. 
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4. gr. 

Hafnarstjóri hefur fyrir hönd stjórnar yfirumsjón með viðhaldi og umbótum 

á höfninni, og stýrir öllum framkvæmdum er þar að lúta, og stjórnar fjárhaldi og 

daglegum rekstri hafnarinnar. Í hans umboði annast hafnarvörður daglegar fram- 

kvæmdir og eftirlit. 

ö. gr. 

Bæjarstjórnin skipar fasta starfsmenn eftir tillögu hafnarstjórnar og selur þeim 

erindisbréf, en hafnarstjórn getur sagt þeim upp eða vikið þeim frá, án þess að 

til þurfi að koma samþykki bæjarsijórnar. 

III. KAFLI 

Um almenna reglu. 

6. gr. 

Hafnarvörður sér um að gætt sé reglu á höfninni og landi hennar. Er öllum 

skylt að hlýða fyrirmælum hans, enn fremur þeirra starfsmanna annarra, er hafnar- 

stjórn setur til þess að gæta reglu. Þyki einhverjum sér óréttur gerður af starfs- 

mönnum hafnarinnar, getur hann kært það fyrir hafnarstjóra, en skipun starfs- 

mannsins ber að hlýða þegar í stað. 

S:arfsmenn hafnarinnar skulu gæta allrar lipurðar og kurteisi í starfi sínu. 

7. gr. 

Þeim, sem ekkert lögmætt erindi eiga, er bannað að dvelja á landi hafnarinnar, 

ef þeir með því tálma fermingu eða affermingu skipa eða hindra önnur störf, sem 

þar eru unnin. 
Einnig má banna ónauðsynlegan akstur hvers kónar ökutækja um bryggjur, 

hafnarbakka og hafnarsvæði. 

8. gr. 

Skylt er að gæta allrar varúðar í meðferð elds og ljósa í skipum í höfninni, 

svo og á hafnarsvæðinu og fara eftir þeim reglugerðum um brunavarnir og bruna- 

mál, er í gildi eru í kaupstáðnum hverju sinni. 

Í skipum, sem flytja eldfim efni, má ekki kveikja eld eða ljós nema fyllstu var- 

úðar sé gætt. Tóbaksreykingar eru bannaðar á því svæði, þar sem unnið er að afferm- 

ingu eða fermingu eldfimra efna. 

Bannað er að sjóða tjöru, bik, fernisolíu eða annað slíkt, sem eldhætta getur 

stafað af, í skipum á höfninni, svo og á landi hafnarinnar, nema með leyfi hafnar- 

varðar. 

9. gr. 

Notkun skotvopna er bönnuð án leyfis innan takmarka hafnarinnar. Þá er 

skipum bannað að blása í flautur eða lúðra á innri höfninni frá kl. 24:00 að kveldi 

til kl. 07:00 að morgni, nema umferð gefi tilefni til. 

10. gr. 

Öllum skipum, farartækjum, svo og verksmiðjum, er stranglega bannað að 

dæla eða láta renna í höfnina olíu, lýsi eða annað slíkt og ber að hlíta í öllu reglu- 

gerð um varnir gegn óhreinkun sjávar af völdum olíu, reglugerð sem sett er sam- 

kvæmi 3. gr. laga nr. 77/1966. 

Í höfnina má ekki kasta kjölfestu, ösku, kolum, matarleifum, fiskúrgangi, vírum, 

tógum, vöruleifum, vöruumbúðum eða öðru þess háttar. Skal það flutt þangað sem 

hafnarvörður vísar til.
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ll. gr. 
Geymsla á tómum Þbensíntunnum eða ílátum undan eldfimum efnum, svo og 

öðru, sem sprengi- eða eldhætta stafar af, er bönnuð á brvggjum, hafnarbökkum 

eða á hafnarsvæðinu. 

12. gr. 
Bannaður er hvers konar hvalskurður í og við höfnina. Eigi má draga, reka 

eða flytja á annan hátt inn í höfnina hvallegundir, eða neitt það sem getur valdið 
óþrifnaði, umferðartruflun eða óþægindum í höfninni, nema leyfi hafnarstjórnar 

komi til þess hverju sinni. 

IV. KAFLI 

Um hafnaögu, legu skipa á höfninni og afgreiðslu þeirra. 

13. gr. 
Skip telst í reglugerð þessari hvert fljótandi far. 
Ef skip, sem ekki hefur hafnsögumann um borð, kemur í höfnina, skal skip- 

stjóri eða umboðsmaður skipsins tafarlaust snúa sér til hafnarvarðar,- sem. segir til 

um, hvar skipið megi liggja. Ekkert íslenskt skip, sem er stærra en 400 brúttórúm- 
lestir og ekkert erlent skip má fara inn í höfnina eða út úr henni án hafnsögumanns. 

Hafnarstjórn getur veitt undanþágu frá ákvæðum þessum. 
Undanþegin eru Öll fiskiskip, er heima eiga á Ísafirði eða stunda þaðan veiðar, 

svo og bátur sá, sem heldur uppi ferðum um Ísafjarðardjúp með styrk úr ríkissjóði. 

14. gr. 
Hafnsögumanni er heimilt að banna allar samgöngur við skip,. áður en. hann 

hefur lokið starfi sínu um borð. Ef sjúkdómur er í skipi eða ef ástæða þykir til að 
æila að sótthætta geti stafað af því ber hafnsögumanni að sjá um, að fylgt sé 
reglum þeim, sem settar eru í lögumum varnir gegn því, að næmir sjúkdómar berist 

til Íslands. 

15. gr. 
Hvert skip, sem ætlar til Ísafjarðar og ber að nota hafnsögumann, skal gera 

boð um það til hafnsögumanns, með hæfilegum fyrirvara, og skal hafnsögumanni 
skylt að fara til móts við skipið allt að ystu mörkum hafnarinnar á þeim tíma sem 
óskað hefur verið. Hafnsögumaður vísar skipinu til hafnar og má eigi yfirgefa það 
án samþykkis skipstjóra, fyrr en skipið er lagst við hafnarbakka. 

Einnig er hafnsögumanni skylt að leiðbeina skipum á legu á hafnarlegu, ef 
skipstjóri óskar eftir því. En hafa verður hafnsögumaður samráð við hafnarvörð 

um hvar skipinu skal leggja. 
Meðan hafnsögumaður dvelur um borð ber skipinu að sjá honum fyrir fæði. 

16. gr. 
Skip skulu að öðru jöfnu, nema hafnarverði þyki ástæða til vegna þrengsla í 

höfninni, fá afnot af hafnar- og bryggjurými í þeirri röð, sem þau koma til hafnar. 
- Þó skulu póst- og farþegaskip og skip, sem taka neyðarhöfn. undanþegin þessu 

ákvæði. 
Verði ágreiningur um rétt á hafnar- eða brvggjurými sker hafnarvörður úr. 

17. gr. 
Eigi mega skip liggja á öðrum stöðum við hafnarbakka eða bryggju en þeim, 

sem hafnarvörður eða starfsmenn hafnarinnar hafa ákveðið. Heimilt er hafnarverði 
að flokka skip í legurúm við hafnarbakka, bryggjur eða í bátakvíum, og er öllum 

viðkomandi skylt að hlýða fyrirmælum hans.
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Skylt skal hverju skipi, að nota traustar og öruggar festartaugar, liggi skip í 
hliðarröðum út frá hafnarbökkum eða bryggjum, skal það setja traustar festar upp 

í hafnarbakka eða bryggju. Þyki hafnarverði ekki nægjanlega vel fest eða festar- 

taugar ótryggar, getur hann krafist úrbóta hlutaðeigandi tafarlaust. 

18. gr. 
Þegar búið er að leggja skipi við festar, má ekki flytja það þaðan aftur án 

leyfis hafnarvarðar, en skyldur er skipstjóri að flytja skipið ef hafnarvörður skipar 

svo fyrir. Færist hlutaðeigandi undan að færa skipið, eða dragist flutningur þess 
fram yfir þann tíma, er hafnarvörður hefur tiltekið og fyrirskipað, er hafnarverði 
heimilt að láta flytja skipið á kostnað og ábyrgð hlutaðeigandi. 

19. gr. 
Ef nauðsyn ber til að skipum, sem fermd eru eða affermd við bryggju eða 

hafnarbakka sé lagt hverju sinni við hliðina á öðru, er heimilt að flytja farm þeirra 
skipa, er utar liggja yfir þilför hinna á bjálkabrú eða á annan hátt. 

Svo er og skipshöfn og farþegum skipa, er utar liggja heimil nauðsynleg umferð 

um þilför skipa, er nær liggja. 

20. gr. 
Skip, sem ekki ferma eða afferma eða ekkert er verið að vinna við, mega aldrei 

liggja svo á höfninni, að tálmi affermingu eða fermingu annarra skipa og þau skulu 
jafnan skyld að hlýða boðum hafnsögumanns, hafnarvarðar og annarra starfsmanna 
hafnarinnar, hvar þau megi lHggja eða leggjast. 

Skipum, sem ekki er verið að ferma eða afferma og liggja að nauðsynjalausu 
í innri höfn, getur hafnarvörður skipað að fara út. sé þess þörf, til þess að önnur skip 

seti komist að til afgreiðslu. 
Skipum má ekki leggja svo, að þau hindri eða tefji umferð um höfnina. Ef 

skipstjóri eða eigandi tregðast við að hlýða boðum hafnsögumanns eða hafnarvarðar 
um að flytja skipið, festa taugar eða strengi, er heimilt að gera það á kostnað og 

ábyrgð skipseiganda. 
Hafnarvörður getur fyrirskipað, að vörður sé um borð í skipum, ef honum 

finnst ástæða til. 

21. gr. 
Ekkert skip má liggja við dufl eða akkeri á innri höfninni, nema með sérstöku 

leyfi hafnarvarðar. Eigi má heldur teppa umferð með taugum, strengjum eða köðlum, 
nema hafnarvörður telji nauðsynlegt. Sérhvert skip, sem ekki er bundið við bryggju 
eða hafnarbakka, skal hafa uppi fyrirskipuð ljós eða dagmerki. 

22. gr. 
Skip, sem koma inn í innri höfnina, skulu hafa að minnsta kosti eitt akkeri til- 

búið í feslarauga, og eigi skipið að leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skal hliðar- 
bátum, botnvörpuhlerum og þess háttar tækjum sveiflað inn fyrir borðstokkinn, 
brandar dregnir inn og rám snúið. 

23. gr. 
Eigi má festa skipum við hafnarbakka eða bryggjur, nema við festarstöpla eða 

festarhringi, að tilvísun hafnarvarðar. Festum skal þannig komið fyrir, að þær hindri 
sem minnst umferð á bryggjum og hafnarbökkum, og varúðarmerkjum komið fyrir 
á festaraugum, sem á landi liggja. Skylt er að hafa hlífar milli skips og bryggju 
eða hafnarbakka ef hafnarvörður krefst þess.
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24. gr. 
Skipum, sem liggja bundin við bryggju eða hafnarbakka, er bannað, nema með 

leyfi hafnarvarðar, að láta aflvélar með viðtengdum gangskrúfum ganga með svo 
miklu afli, að hafnarmannvirkjum stafi hætta af, eða valdi öðrum skipum óþægind- 
um eða hættu. 

25. gr. 
Ef skip lendir á grynningum eða sekkur, þar sem það að áliti hafnarvarðar 

tálmar greiðri notkun hafnarinnar, skal færa það burt svo fljótt sem auðið er. 

Verði dráttur á því, má hafnarvörður láta færa skipið burt á kostnað eiganda 
og er hafnarnefnd heimilt að láta selja skipið til lúkningar kostnaðinum, ef nauð- 
syn krefur. 

26. gr. 
Áður en kjölfesta er flutt í skip eða úr, skal hafnarverði gert viðvart. Ákveður 

hann hvar það skuli fram fara. Skal skipstjóri sjá um að kjölfesta sú, sem flutt 
hefur verið í land úr skipi hans, sé þegar í stað flutt burt af löndunarstaðnum, 
þangað sem hafnarvörður vísar til. 

27. gr. 
Þegar lokið er fermingu eða affermingu, skal farmeigandi eða skipseigandi ef 

Þörf gerist, þrífa bryggju þá eða hafnarbakka, sem notað hefur verið. Farist það 
fyrir, skal hafnarvörður sjá um, að það sé gert, en farmeigandi eða skipseigandi 
greiði allan kostnað, sem af því leiðir. 

28. gr. 
Bannað er að leggja skipum í hafnarfjörur þannig, að það bagi vinnu við höfnina. 
Enginn má, nema með sérstöku leyfi hafnarvarðar, láta skip standa yfir fjöru 

við hafnarbrvggjur. 

29. gr. 
Bátahafnirnar á Ísafirði eru fyrst og fremst ætlaðar Hl afnota fyrir innanbæjar- 

skip og báta, sem fiskveiðar stunda á Ísafirði og leggja þar upp afla sinn, eða ern 
í stöðugum flutningum milli Ísafjarðar og annarra hafna. 

Þar næst fyrir innanbæjarskip og báta, sem fiskveiðar stunda og leita þar 
hafnar eða hafa þar viðdvöl, þótt þau leggji upp afla sinn annars staðar, um 
stundarsakir eða að staðaldri. Þar næst fyrir utanbæjarskip og báta, sem gerðir eru 
út frá Ísafirði og leggja þar upp afla sinn. Þar næst fyrir önnur skip eftir því sem 
rúm leyfir. 

Verði meiri aðsókn fiskiskipa að notkun bátahafnanna en rúm leyfir að verði 
komið fyrir, fer um rétt skipa og báta til afnota af henni í þeirri röð, sem að framan 
greinir. Þó er öllum skipum og Þátum heimilt að leita skjóls á Þbátahöfninni í 
óveðrum, eftir því sem rúm frekast leyfir. 

30. gr. 
Önnur afnot af bátahöfnunum en þau er fiskveiðar varða, svo sem ferming og 

afferming vara, viðlega vegna viðgerðar, geymsla skipa, sem eru í notkun um stund- 
arsakir eða til langframa o. s. frv. eru því aðeins heimil að til komi leyfi hafnar- 
varðar hverju sinni. Öll slík leyfi gilda aðeins til bráðabirgða, eða þar til hafnar- 
vörður ákveður annað. 

ðl. gr. 

Sérstakt leyfi hafnarnefndar þarf í hvert sinn til þess að leggja megi á höfninni 
skipum sem ætluð eru til geymslu eða lagt er í lægi til langframa. 

B 36
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V. KAFLI 

Um fermingu og affermingu eldfimra efna. 

32. gr. 

Skip, sem flytja eldfim efni, svo sem steinolíu, bensín, terpentínu, acelon 

eða önnur slík efni, sprengiefni, svo sem púður, dynamil, geomit eða þess konar 

efni, mega ekki fara inn í innri höfn, nema þau hafi fengið til þess leyfi hafnar- 

varðar og slökkviliðsstjóra hafi verið tilkynnt um farminn. Um útskipun í skip á 

farmi, sem um getur Í grein þessari, gilda sömu reglur og um affermingu. 

3ð. gr. 

Skylt er að hafa öryggisvörslu við skip, sem ferma eða afferma vörur, sem 

um getur í 32. gr. Áliti hafnarvörður, að hætta geti stafað af fermingu eða afferm- 

ingu eldfimrar vöru, er honum heimilt að stöðva verkið, uns gerðar hafa verið 

nauðsynlegar varúðarráðstafanir. Kostnað við örvggisvörslu greiðir farmflytjandi 

eða farmeigandi. 
Skip, sem flytja eða hafa meðferðis þau eldfimu efni, sem um getur í 32. gr., 

skulu að degi til hafa rautt flagg í framsiglu, en að nóttu rautt ljós. 

VI. KAFLI 

Um gjöld til hafnarinnar. 

- 34. gr. 

Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá er hafnarstjórn semur 

í samræmi við 26. gr. hafnalaga nr. 45/1978 og samgönguráðuneywtið staðfestir. 

VIT. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

35. gr. 
Þeir munir eða vörur, sem skipað er upp eða láta á í skip, mega ekki liggja á 

bryggju eða hafnarbakka og eigi annars staðar á landi hafnarinnar, en þeim stöðum, 

sem ætlaðir eru til geymslu, nema með sérstöku leyfi hafnarvarðar. 

Skal flytja í burt muni og vörur jafnskjótt og hafnarvörður krefst þess. Sé það 

eigi geri lætur hafnarvörður gera það á kostnað og ábyrgð eiganda, eða umboðs- 

manns hans. 
36. gr. 

Un skaðabótaskyldu fyrir skemmdir á höfninni mannvirkjum hennar eða áhöld- 

um, fer eftir almennum reglum. Ef samningi verður ekki við komið um skaðabætur, 

má ákveða þær af tveim óvilhöllum mönnum. Hvorum aðila fyrir sig er heimilt að 

krefjast yfirmats, en gera skal það áður en einn mánuður er liðinn frá því er mats- 

gerð lauk. Yfirmat skal framkvæmt af þremur óvilhöllim dómkvöddum mönnum. 

Kostnaðinn við yfirmat greiðir sá, sem krafðist yfirmats, ef það gengur honum 

ekki í vil. Að öðrum kosti greiði hinn aðilinn kostnaðinn. 

37. gr. 

Nú veldur skip skemmdum á höfninni eða skipstjóri verður brotlegur við ákvæði 

reglugerðar þessarar og er þá óheimilt að flytja skipið úr höfninni, áður en málið 

er. útkljáð, nema fullnægjandi trygging sé sett fyrir greiðslu að dómi hafnarstjóra 

og/eða hafnarnefndar. 
38. gr. 

Hafnarverði skal tilkynni um allt það, sem bjargað er í höfninni, en hann gefur 

aftur lögreglunni skýrslu um það.
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39. gr. 
Hverja þá skipun, sem samkvæmt reglugerð þessari má gefa skipi, skal gefa 

stýrimanni, ef skipstjóri er ekki á skipi og eigi heldur umboðsmaður hans. Ef stýri- 
maður er fjarverandi, má gefa einhverjum öðrum af skipshöfninni skipunina, og 
er það jafngilt sem skipstjóri hafi fengið skipunina sjálfur. 

40. gr. 
Allir, sem æskja afgreiðslu fyrir skip, láns á tækjum eða aðstoðar á einn eða 

annan hátt hjá höfninni, skulu snúa sér til hafnarstjóra eða hafnarvarðar með 
beiðni þar að lútandi. Heimilt er hafnarstjóra að neita þeim aðilum um aðstoð eða 
afgreiðslu, sem eru í vanskilum með gjöld til hafnarinnar. 

41. gr. 
Innan innri hafnar má ekki sigla skipum hraðar en sem svarar 4 mílum á 

klst. nema sérstaklega standi á. 

42. gr. 
Meðfram strandlengju hafnarsvæðisins má ekki gera nein mannvirki, nema til 

komi leyfi hafnarnefndar og samþykki ráðuneytisins samkvæmt TV. kafla hafnalaga, 

17. gr. 
43. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 100 000.00 nema byngri 

refsing liggi við samkvæmt almennum lögum. Sektirnar renna í hafnarsjóð Ísafjarðar. 

44. gr. 
Með mál út af brotum á reglugerð þessari, skal fara að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur niður hafnarreglugerð fyrir Ísafjarðarkaupstað, nr. 39 9. febrúar 

1973 með síðari breytingum. 

Samgönguráðnneytið, 4. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson. 

4. mars 1975. ONr. 11. 

GJALDSKRÁ 

fyrir hafnarsjóð Ísafjarðarkaupstaðar. 

I. KAFLI 

Um hafnargjöld í Ísafjarðarhöfn. 

1. gr. 

Öll skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 
skulu greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnar- 
innar, þó með þeim undantekningum, er síðar greinir. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert.
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Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttó-stærð skipanna, eins og hún er mest, 
skv. mælibréfi skips. Hálf rúmlest telst sem heil en minni hluta er sleppt. Undan- 
þegin lesta- og bryggjugjaldi eru herskip, íslensk vitaskip og varðskip. 

Lestagjöld. 

2. gr. 
a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt 

og 400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 6.00 á brúttórúmlest. 
b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 3.00 á Þbrúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 6.00 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúltórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 400.00 

á brúttórúmlest þó aldrei minna en kr. 2000.00. 
Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 
Bryggjugjöld. 

ð. gr. 
Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 3.00 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur 
bundið. 

Fiskiskip greiða gjald þetta eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 Þbrúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjald. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum, minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 324.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Hafnsögugjald. 

á. gr. 
Öl erlend og innlend skip skulu skyld að greiða hafnsögugjald hvert sinn sem 

þau koma inn á innri höfnina. Greiða skal einnig hafnsögugjald í hvert sinn sem 
skip fara út úr innri höfninni, hvort sem þau nota hafnsögumann eða ekki. Innri 
höfnin er Pollurinn og Sundin að línu, er hugsast dregin þvert yfir Sundin úr 
Norðurtangarifi. Auk þess telst til innri hafnar Hnífsdalsbryggja ásamt 150 m 

radíus um hana. 
Fiskiskip, skrásett á Ísafirði skulu greiða hafnsögugjald einu sinni á ári, er 

þau koma í fyrsta sinn til hafnar á árinu, nema því aðeins að þau njóti leiðsagnar 
hafnsögumanns. Hið sama skal gilda um öll önnur innlend fiskiskip undir 400 

brúttórúmlestum. 
5. gr. 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 
a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 2000.00 fyrir hvert 

skip, auk kr. 4.00 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða 
lægi og úr höfninni greiðist sama gjald. 

h. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft sjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 250.00 í hafnsögusjóð. 

Vörugjöld. 

6. gr. 
Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, sem fluttar eru af skips- 

fjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka 
hafnarinnar, þó með þeim undantekningum, er síðar getur.
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7. gr. 

Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar til annarrar 
hafnar og eiga því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins 
hálft vörugjald. 

Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara áfram með sama skipi, enda 
sé það ákveðið í farmskrá, greiðist ekkert vörugjald. 

S. gr. 

Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 
a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess. getið í farmskrá. 
b. Vislir og aðrar nauðsynjar til skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar 

eru úr landi. 
c. Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 
d. Póstur og venjulegur farþegaflutningur. 

9. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri send- 

ingu sérstaklega. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. 

Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða af- 

greiðslumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 

Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð 

um vörumagn, sem fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða 

til, getur hann, hvenær sem er, látið ákveða vörumagnið á Þann hátt, sem hann 

telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir skipið 

kostnaðinn. 
Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað, skal reikna vörugjaldið 

eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

10. gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið 

reiðast eins og þar segir. 

Vörugjaldskrá. 

1. fl.: Gjald kr. 110.00/tonn: 

Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 100 t.) 

svo sem bensin, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, sement laust og sekkjað, vikur, 

sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara. 

2. fl.: Gjald kr. 230.00/tonn: 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, óunnið járn og stál, útgerðarvörur, 
smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- og byggingavörur, 
pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir. 

3. fl: Gjald kr. 640.00/tonn: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 
stofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, 
mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 

bh. Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, glys- 
varningur alls konar, vín, tóbak, sælgæti, snyrtivörur, lyf. 

c. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar, eftir þyngd. 
Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 

greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi.
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Gjald kr. 64.00 fyrir hvern rúmmeter: 

Vörur flokkaðar eftir rúmmáli. 

Gjald 1%: 

Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brottflutnings. Gjaldið 
reiknast af heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra 
skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, t. d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Ís- 
lands. Aflagjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans inn- 
heimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann van- 
ræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mán- 
aðarlega. 

Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 50.00. 

Um ýmis gjöld til hafnarinnar. 

11. gr. 

Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar, skal greiða kr. 2.00 fyrir hvern fer- 
metra, sem varan þekur, sé hún ekki flutt burtu innan tveggja sólarhringa. Gjald 
þetta reiknast fyrir hvern sólarhring. Sama gjald skal greiða fyrir tæki og áhöld 
hvers konar, sem einstaklingar eiga og láta eða vilja láta standa á landi hafnar- 

innar. Gjald fyrir slík tæki, sem og mikið vörumagn, má ákveða með samningi við 
hafnarnefnd. 

12. gr. 

Gjald fyrir lóðir, seymsluhús eða tæki, sem leigð eru einstaklingum eða félög- 
um, um lengri eða skemmri tíma, skal greiða samkvæmt samningi. 

Önnur þjónusta, sem höfnin kann að láta skipum eða öðrum aðilum í té og 

ekki er talin falla undir gjöld þau, sem hér eru fram talin, skal greidd samkvæmt 
ákvörðun hafnarstjórnar. 

H. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

15. gr. - 

Skrifstofa hafnarinnar sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða 
gjöldin þar. 

14. gr. 
Skipstjóri eða formaður báls ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. 
Ef enginn skipstjóri eða formaður er á skipinu, ber eigandi þess ábyrgð á 

greiðslu gjaldanna, svo og annarra gjalda, er skipinu ber að greiða. Hafnarsjóður 

hefur haldsrétt í skipi, uns gjöldin eru að fullu greidd. 
Timbur og annað eftir rúmmáli. 

Þar sem ekki eru í gjaldskrá þessari ákveðnir fastir gjalddagar, skal greiða 
gjöldin áður en skipið fer burt úr höfninni. 

15. gr. 

Vörugjald og leigu fyrir lóðir hafnarinnar samkvæmi Í1. gr. greiði móttakandi 
af vörum, sem koma til hafnarinnar en sendandi af vörum, sem fluttar eru frá 
nöfninni. 

Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 
hafnarskrifstofu skil á greiðslunni. 

Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri, formaður eða 
eigandi ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins.
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Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 

Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga þegar skipið 

sem vörurnar flytur er komið í höfnina. 

Vörugjald af vörum, sem fluttar eru úr höfninni, fellur í gjalddaga, þegar 

vörurnar eru komnar á skip. 

Skipstjóra og afgreiðslumanni er óheimilt að afhenda vörurnar, uns gjaldið 

er greitt. 
Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörum eða andvirði þeirra uns gjaldið er greitt. 

16. gr. 

Leigu af lóðum og geymsluhúsum hafnarinnar greiðir samningsaðili. 

17. gr. 

Gjald fyrir að nola krana, sporbrautir eða önnur tæki og áhöld greiðir sá, sem 

semur við hafnarnefnd um afnotin. 

18. gr. 

Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð má laka lögtaki, og hafa þau forgangsrétt 

sem önnur opinber gjöld, sbr. 12. gr. hafnalaga. Auk þess eru skipagjöld tryggð með 

lögveði í skipinu, og gengur það veð Í tvö ár fyrir samningsveðskuldum. Dráttar- 

vextir 2% fyrir hvern byrjaðan mánuð reiknast 2 mánuðum eftir gjalddaga. 

Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða til 

hafnarinnar, svo sem lestagjald, bryggjugjald og hafnsögugjald, svo og hvers konar 

aðstoð, sem skipinu er látin í té af hafnarinnar hálfu. 

Gjaldskrá þessi, sem selt er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 

festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneylið, 4. mars 1979. 

Halldór E. Sigurðsson. 
Kristinn Gunnarsson. 

4, april 1975. Nr. 152. 

SAMÞYKKT 

um stjórn bæjarmála Bolungarvíkurkaupstaðar. 

I KAFLI 

Um skipan bæjarstjórnar og verkefni hennar. 

1. gr. 

Bæjarstjórn Bolungarvíkur skal skipuð 7 (sjö) bæjarfulltrúum, kjörnum skv. 

lögum nr. 5/1962. 

2. gr. 

Bæjarstjórn er almennt í fyrirsvari fyrir Bolungarvíkurkaupstað, og skal engu 

máli, er varðar sérstaklega hagsmuni bæjarins, til Ivkta ráðið án umsagnar bæjar- 

stjórnar.
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Bæjarstjórn ber að gæta hagsmuna bæjarins í hvívetna og annast þau viðfangs- 
efni, sem henni eru fengin í lögum og reglugerðum, svo og málefni, sem henni eru 
fengin í samþykktum, er hún hefur sett eða á henni kunna að hvíla að öðru leyti. 

Meginverkefni hennar eru þessi: 

A. Bæjarstjórn fer með yfirstjórn á fjárreiðum bæjarins. 

I. Hún skal fyrir lok desembermánaðar ár hvert gera áætlun um tekjur og 
gjöld bæjarins fyrir næsta reikningsár (ahnanaksár). Í fjárhagsáætlun skal í 
meginatriðum greina hvernig fjárveiting til einstakra stofnana og framkvæmda 
skuli hagað, sbr. B. lið, og enn fremur hvernig áætlaðar tekjur skiptast. 

2. Hún skal hafa yfirumsjón með fjárstjórn bæjarins, með því að tekjur skuli 
innheimtar og greiðslur inntar af hendi í samræmi við það, sem ákveðið ei 
i fjárhagsáæ:lun bæjarins og/eða bæjarstofnana, eða með annarri ákvörðun 
bæjarstjórnarinnar. Enn fremur að eignir bæjarins séu tryggilega varðveittar. 

3. Hún skal leggja fullnaðarúrskurð á ársreikninga bæjarins eigi síðar en 
30. júní ár hvert. 

B. Bæjarstjórn hefur yfirstjórn verklegra framkvæmda bæjarins. Í fjárhagsáætlun 
kveður hún á um, hvernig verklegum framkvæmdum skuli hagað í meginatriðum 
á fjárhagsárinu. Hún getur gert heildaráætlanir um framkvæmd tiltekinna verk- 
efna, er taka yfir lengri tíma svo og um einstök verk eftir því, sem ástæða 
þykir til. 

(. Bæjarstjórn kýs bæjarstjóra, bæjarráð og aðrar nefndir eftir því sem segir Í 

reglugerð þessari eða öðrum samþykktum, svo og endurskoðendur reikninga 
bæjarins. Enn fremur skipar hún fasta starfsmenn skv. þeim reglum er um 
gelur í 37. gr. og semur um laun þeirra. 

D. Bæjarstjórn setur reglur um stjórn bæjarmálefna og reglur um meðferð til- 
tekinna málefna bæjarins, ákveður lóðaleigur, gjaldskrár bæjarfyrirtækja, eftir 
því sem þörf krefur o.s. frv. 

1I. KAFLI 

Fundarsköp bæjarstjórnar. 

. 3. gr. 
Á fyrsta fundi bæjarstjórnar í júnímánuði ár hvert kýs bæjarstjórn sér forseta, 

svo og Í. og 2. varaforsela, úr hópi bæjarfulltrúa til eins árs í senn. Sá er réttkjörinn 
forseli, sem fengið hefur atkvæði meir en helmings bæjarfulltrúa. Verði þeim at- 
kvæðafjölda ekki náð, skal kjósa að nýju, og skal þá kjósa um þá tvo, seim flest 
atkvæði fengu. 

Ef þrír eða fleiri, sem um, skyldi kjósa, hafa fengið jafnmörg atkvæði skal varpa 
hlutkesti um hverja tvo skuli kjósa. Verður þá sá rétt kjörinn, sem fleiri atkvæði 
fær, þó að hann fái ekki helming atkvæða. Verði atkvæði jöfn, ræður hlutkesti. 

Aldursforseti gegnir forsetastörfum, uns kosinn hefur verið forseti. Ef enginn 
forseti er viðstaddur á fundi bæjarstjórnar, gegnir aldursforseti forsetastörfum, nema 
bæjarstjórn ákveði að kjósa sérstakan fundarstjóra í það skipti. 

Ef forseli deyr eða varaforseti, eða forfallast frá störfum bæjarstjórnar, áður 
en kjörtími hans er á enda, skal kjósa forseta í hans stað, fyrir þann tíma, sem 
eftir er kjörtímabils hans. 

4. gr. 
Forseti bæjarstjórnar stjórnar umræðum á fundum hennar. Hann sér um, að 

fundargerðir séu skipulega færðar í gerðabók og allar tillögur og ályktanir séu rétt 
og nákvæmlega bókaðar, svo og hverja afgreiðslu þær hljóta.
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Forseti sér um, að allt fari löglega og skipulega fram á fundum bæjarstjórnar. 
Hann úrskurðar um skilning á fundarsköpum, skv. samþykkt þessari, en skjóta má 
úrskurði hans undir úrlausn bæjarstjórnar, ef vafi leikur á um skilning fundarskapa. 

5. gr. 
Bæjarstjórn kýs tvo skrifara og tvo varaskrifara úr hópi bæjarfulltrúa til eins 

árs Í senn á sama fundi og forsetakosningar fara fram. Skrifarar skulu kosnir hlut- 
fallskosningu. 

Skrifarar skulu telja saman atkvæði, þá er fram fara atkvæðagreiðslur í bæjar- 
stjórn. 

6. gr. 
Bæjarstjórn ræður sérstakan fundarritara utan bæjarstjórnar, sem sér um 

færslu gerðabókar og hafa skrifarar í samráði við forseta eftirlit með því að rétt sé 
fært til bókar. 

Í gerðabók skal skráð, hvar og hvenær fundur sé haldinn, hverjir sitja fundinn, 
töluröð bæjarstjórnarfunda, svo og hver sé fundarritari, og einnig það, sem forseti 
vill láta til bókar færa, þótt ekki sé til getið í dagskrá fundarins. 

Í fundarlok skal lesa upp gerðabók, og skulu allir viðstaddir bæjarfullirúar undir- 
rita hana. Hver fulltrúi, sem eigi er sammála hinum, á rétt á því, að ágreiningsálit 
hans verði riiað með fáum orðum í gerðabókina. 

7. gr. 
Bæjarstjórn heldur fundi reglulega, annan fimmtudag hvers mánaðar og skulu 

fundir að jafnaði hefjast kl. 20.00. Þó er bæjarstjórn heimilt að fella niður fundi í 
júlí og ágúst. Almennan fund skal halda í nóvember, ár hvert. Á dagskrá skal taka: 
Starfsskýrslu bæjarstjóra og skal fundarmönnum gefinn kostur á að taka til máls. 

Bæjarstjóri boðar fundi bæjarstjórnar. 
Aukafundi skal halda skv. ákvörðun bæjarstjóra, forseia bæjarstjórnar, eða 

ef 3 bæjarfulltrúar, hið fæsta, æskja þess. 

8. gr. 
Bæjarstjóri semur dagskrá bæjarstjórnarfundar. 

Á dagskrá skal taka: 

1. Fundargerðir bæjarráðs og annarra lögmætra nefnda, sem þurfa kunna stað- 
fes.ingar bæjarstjórnar á ályktunum sínum. 

2. Hvert það mál, sem fellur undir verksvið bæjarstjórnar skv. 2. gr. sbr. og 10. gr. 
laga nr. 58/1961, enda sé þess óskað af bæjarstjóra, bæjarráði, lögmætri nefnd 
eða bæjarfulltrúa, að málið sé á dagskrá tekið. 

3. Lögmætar kosningar nefnda og starfsmanna, svo og hvert það málefni annað, 
sem bæjarstjórn á um að fjalla að lögum. 
Sá, sem óskar að fá mál tekið á dagskrá bæjarstjórnar, skal tilkynna það bæjar- 

stjóra skriflega með tillögu, fyrirspurn eða stuttri greinargerð, eigi síðar en kl. 12.00 
þriðjudag næstan fyrir bæjarstjórnarfund. 

Bæjarstjóri skal í síðasta lagi kl. 19.00 tveimur dögum fyrir boðaðan bæjar- 
stjórnarfund, hafa sent öllum bæjarfulltrúum og a.m.k. jafnmörgum varabæjar- 
fulltrúum dagskrá næsta bæjarstjórnarfundar. 

Í dagskrá skal tilgreina fundarstað og tíma, þær fundargerðir, sem fyrir fundi 
liggja, tillögur sem fram hafa komið, og gera í stuttu máli grein fyrir þeim málum 
öðrum, sem um skal fjallað. Fylgja skulu eftirrit fundargerða, tillagna, afrit af 
skýrslum og athugasemdir endurskoðenda svo og annarra gagna, sem geta til upp- 
lýsinga orðið um málefni á dagskrá. 

B 36
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Et ákveðinn verður aukafundur, skv. 3. mgr. 7. gr., skal að jafnaði til hans boðað 
með dagskrá, sem send verði bæjarfulltrúum með 24 klst. fyrirvara. 

Heimilt er þó að boða aukafund með styttri fyrirvara, ef aðkallandi mál bíður 
afgreiðslu, enda sé þess getið með fundarboðun, hvaða mál sé á dagskrá. 

Mál skulu afgreidd í þeirri röð, sem dagskrá segir, nema að bæjarstjórn ákveði 
að önnur röð skuli höfð. 

Heimilt er að taka mál á dagskrá, þótí ekki sé þess getið í fundarboði, enda 
samþykki % viðstaddra bæjarfulltrúa þau afbrigði. 

fe a 
9. gr. 

Dagskrá bæjarstjórnarfunda skal auglýst á reglulegum fundarstað með 24 stunda 
fyrirvara. 

10. gr. 
Bæjarstjórnaríundi skal halda í heyranda hljóði. Bæjarstjórn getur þó ákveðið 

að ræða einstök mál fyrir luktum dyrum, t. d. einkamál manna eða mál, sem æskilegt 
er vegna hagsmuna bæjarins, að rædd séu fyrir luktum dyrum. 

Ef tillaga kemur fram um það, að mál skuli ræ fyrir luktum dyrum, skal úr 
því skorið með atkvæðagreiðslu án umræðna. 

Óheimilt er að skýra frá því, sem fram kemur við umræður fyrir luktum dyrum. 
Ef áheyrandi á bæjarstjórnarfundi raskar fundarfriði, getur forseti látið vísa 

honum út. 

11. gr. 
Bæjarstjórn getur enga bindandi ályktun gert, nema meira en helmingur bæjar- 

fulltrúa sé viðstaddur á fundi. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum mála, 

nema annað sé sérsaklega áskilið í samþykkt þessari. 
Bæjarstjóri og hver bæjarfulltrúi getur borið fram breytingartillögu, viðauka- 

tillögu, frestunartillögu eða frávísunartillögu við hvert það mál, sem til umræðu 
er, og bæjarstjórn á úrskurðarvald um. Skulu slíkar tillögur vera skriflegar. 

Ef jafnmörg atkvæði eru með máli og á móti, fellur það, nema við kosningu, 
þá ræður hlutkesti. 

Mál má afgreiða með því að samþykkja það eða fella, vísa því frá með einfaldri 
eða rökstuddri dagskrá, vísa því til afgreiðslu bæjarstjóra, nefnda, eða með því að 
fresta því. 

Forseti sker úr því hvernig atkvæðagreiðslu um tillögur skuli hagað. 
NN Pi 

12. gr. 
Bæjarstjórn afgreiðir mál við eina umræðu, nema hina árlegu fjárhagsáætlun, 

ársreikninga og reglugerðir, sem hljóta skulu staðfestingar ráðherra. 

Um þessi mál skulu fara fram tvær umræður og líða ein vika hið skemmsta 
á milli umræðna. 

13. gr. 
Atkvæðagreiðsla fer fram þannig, að bæjarfulltrúi réttir upp hönd. 
Nafnakall skal viðhafa, ef forseti ákveður, bæjarstjóri óskar eða iveir bæjar- 

fulltrúar hið fæsta. 
Við nafnakall er bæjarfulltrúa skylt að greiða atkvæði, nema hann færi rök 

fyrir undanfærslu sinni, er forseti metur gild. 
Ef bæjarfulltrúi vill ekki una úrskurði forseta, má hann skjóta úrskurðinum 

til bæjarstjórnar, sem sker úr án umræðna. 

14. gr. 
Hver bæjarfulltrúi, sem vill taka til máls á bæjarstjórnarfundi, skal óska heim- 

ildar forseta.
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Að jafnaði skulu bæjarfulltrúar taka til máls í þeirri röð, sem þeir hafa kvatt 
sér hljóðs. Heimilt er að víkja frá þessu, ef um er að ræða bæjarstjóra eða fram- 
sögumenn svo og bæjarfulltrúa, sem gera vill stutta alhugasemd eða leiðrétta um- 
mæli um sjálfan hann. 

Ef tveir eða fleiri kveða sér hljóðs samtímis, ákveður forseti í hvaða röð þeir 
tala. Bæjarfullirúi skal standa við sæti sitt þá hann talar, nema forseti ákveði, að 
hann skuli flytja ræðu sína úr ræðustóli. 

Bæjarstjórn getur heimilað, ef ?% bæjarfulltrúa samþykkja, að maður utan 
bæjarstjórnar megi tala á bæjarstjórnarfundum, en skyit skal honum þá að gæta 
í hvívetna fundarskapa. 

15. gr. 
Framsögumaður eða flutningsmaður tillögu má tala þrisvar við hverja umræðu 

máls, en aðrir bæjarfulltrúar tvisvar. Bæjarfullirúa er þó heimilt að taka oftar til 
máls til að bera af sér ámæli eða gera stutta athugasemd. 

Bæjarstjóri, sem ekki er jafnframt bæjarfulltrúi, skal hafa málfrelsi á bæjar- 
stjórnarfundum til jafns við bæjarfulltrúa. 

Bæjarfulltrúi skal beina máli sínu til forseta. 
Ekki má lesa upp prentað mál á bæjarstjórnarfundum, nema forseti leyfi. 

16. gr. 
Ef forseti telur umræður dragast úr hófi fram, getur hann lagt til, að umræðu- 

tími hvers bæjarfulltrúa megi ekki fara fram úr ákveðinni tímalengd eða umræðum 
hætt. 

Þá getur forseti hvenær sem er, lagt til að umræðu skuli lokið á ákveðnum 
tíma. Ekki má þó takmarka umræðu svo, að hún standi skemur en tvo tíma, meðan 
nokkur bæjarfulltrúi kveður sér hljóðs. 

Bæjarstjórn afgreiðir tillögur forseta, sbr. 1. og 2. mgr., umræðulaust. 
Hver bæjarfulltrúi getur borið fram slíka tillögu og skal hún einnig afgreidd 

umræðulaust. 
Ákvæði um takmörkun á ræðutíma eiga ekki við, þegar fjallað er um frum- 

varp að fjárhagsáætlun. 

17. gr. 
Skylt er bæjarfulltrúa að lúta valdi forseta í hvívetna, er að því lýtur, að gætt 

sé góðrar reglu. 
Ef bæjarfulltrúi ber aðra menn brigslum eða víkur verulega frá umræðuefninu, 

skal forseti víta hann. Ef bæjarfulltrúi er víttur tvisvar á sama fundi, getur forseti 
lagt til við bæjarstjórn, að hann verði sviptur málfrelsi, það sem efir er fundar. 
Skal sú tillaga afgreidd umræðulaust. 

Ef bæjarfulltrúi hlýðnast ekki úrskurði bæjarstjórnar eða almenn óregla kemur 
upp á fundi, skal forseti gera hlé um stundarsakir, eða ef nauðsyn krefur, fresta 
eða slíta fundi. 

18. gr. 
Bæjarstjórn getur ákveðið, að allar umræður í bæjarstjórn skuli skrásettar. Má 

þá ekkert niður fella, sem fram hefur komið á fundi bæjarstjórnar og handrit af 
umræðum bera með sér. Engar breytingar má gera, nema leiðrétta þurfi auðsæjar 
og sannanlegar villur. 

Bæjarstjórn getur einnig ákveðið, að umræðurnar séu gefnar út á prenti, ásamt 
því sem fest hefur verið í gerðabækur, svo og önnur skjöl, eftir því sem nauðsynlegt 
kann að þykja. 

Ef bæjarstjórn ákveður slíka útgáfu, skal hún jafnframt kjósa nefnd tveggja 
bæjarfulltrúa til að hafa umsjón með útgáfunni.
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Þá getur bæjarstjórn ákveðið, að bæjarstjórnarfundir skuli teknir á segulband, 
til geymslu einhvern ákveðinn tíma. 

Eftir hvern bæjarstjórnarfund, þar sem umræður hafa verið skrásettar sam- 
kvæmt framanrituðu, skal öllum bæjarfulltrúum sent eftirrit af fundargerð ásamt 

fylgiskjölum hennar. 

III. KAFLI 

Réttindi og skyldur bæjarfulltrúa. 

19. gr. 
Hverjum bæjarfulitrúa er skyli að sækja fundi bæjarstjórnar nema lögleg for- 

föll hamli. 
Honum er skylt að taka að sér störf, sem bæjarstjórn felur honum, t.d. forseta- 

störf, setu í bæjarráði eða öðrum nefndum o. s. frv. 
Sá, sem hefur verið forseti bæjarstjórnar, setið í bæjarráði eða öðrum nefndum, 

getur þó skorast undan kosningu jafnlangan tíma og hann hefur haft starfið á hendi. 
Bæjarfulltrúum er skylt að koma prúðmanalega fram á bæjarstjórnarfundum. 

Gæta þagnarskyldu um einkamál og hagi einstaklinga og félaga, sem þeir kynnu að 
fá vitneskju um sem bæjarfulltrúar. 

Þá er þeim og skylt að gæta hagsmuna og velferðar bæjarins út á við sem inn 

á við, eftir sinni bestu getu, vinna og stuðla að friðsamlegri lausn deilumála, sem upp 

kunna að koma milli bæjarstjórnarfulltrúa og hafa í huga, að heill bæjarfélagsins 

er ofar þrasi og togstreitu stjórnmálanna. 

20. gr. 
Bæjarfullirúum er heimilt að kynna sér bækur, skjöl og bréf bæjarins og stofn- 

ana hans. 

21. gr. 

Hver bæjarstjórnarfulltrúi á rétt á tiltekinni þóknun fyrir störf sín í bæjarstjórn, 

skv. ákvörðun hennar. 

22. gr. 

Ef bæjarfulltrúi, kosinn í nefnd eða til annarra starfa, forfallast um stundar- 

sakir vegna veikinda eða af öðrum ástæðum, á hann rétt á að tilnefna mann af sama 

lista og hann var kjörinn, öl að taka sæti hans á meðan, enda hafi varafulltrúi ekki 

verið kosinn. 
Hafi hann engan tilnefni, fer um varamenn, skv. 2. og 3. mgr. 20. gr. sveitar- 

stjórnarlaga. 

23. gr. 

Bæjarstjórn getur veiit bæjarfulltrúa, sem þess óskar lausn frá bæjarfulltrúa- 

starfi. 

IV. KAFLI 

Bæjarráð. 

24. gr. 

Á fyrsta fundi bæjarstjórnar í júní ár hvert, skal kjósa þrjá menn í bæjarráð 

og þrjá til vara, hlutfallskosningu. Kosning bæjarráðs gildir uns nýti bæjarráð 

hefur verið kjörið. Bæjarstjóri skal sitja fundi bæjarráðs og stjórna þeim. 

Bæjarráð skal halda fundi hálfsmánaðarlega, að jafnaði á mánudegi. Aukafundi 

skal halda, ef bæjarstjóri ákveður það eða ef bæjarráðsmaður óskar þess. 

Bæjarráð getur ráðið fundarritara utan bæjarráðs. Í gerðabók skal greina frá 

því hvar fundur er haldinn og hvenær, tölur funda, hverjir sitja fundinn og hver
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sé fundarritari. Þá skal greint frá framlögðum skjölum og efni þeirra í stuttu máli, 
svo og hverja afgreiðslu þau fá. 

Bæjarráð getur leyfi að flokkur, sem fulltrúa á í bæjarstjórn, en ekki fulltrúa 
í bæjarráði, megi tilnefna bæjarfulltrúa til að sitja fundi bæjarráðs með málfrelsi 
og tillögurétti. 

25. gr. 
Bæjarráð fer ásamt bæjarstjóra með framkvæmdastjórn Bolungarvíkurkaup- 

staðar að því leyti, sem hún er ekki öðrum fengin, skv. lögum, reglugerðum eða 
sérstökum samþykktum bæjarstjórnar. 

Bæjarráð skal gera tillögur til bæjarstjórnar í þeim málum, sem fyrir bæjarráði 
liggja. 

Bæjarráð getur þó tekið lokaafsreiðsln í þeim málum, sem bæjarstjórn hefur 
vísað til þess til fullnaðarafgreiðslu. 

26. gr. 
Bæjarráð hefur umsjón og stjórn á fjárhag bæjarins, undirbúning fjárhags- 

áætlana, tillögur til úrskurðar á reikningum bæjarins, samning skýrslu um eignir 
og skuldir bæjarins, svo og eftirlit með bókhaldi hans og innheimtu gjalda. Enn 
fremur stjórn og umsjón með vegamálum bæjarins, vinnuvélum bæjarins, holræsum, 
götum, vatnsveitu, vatnssölu og götulýsingu, lóða- og fasteignamálum, brunamálum, 
sjúkrahúss- og elliheimilismálum, barnaleikvöllum og dagheimili allt eftir nánari 
ákvörðun bæjarstjórnar og reglugerðum þar að lútandi. 

Í beim tilvikum, að sérstökum nefndum bæjarstjórnarinnar er falið að hafa með 
böndum fyrrgreinda málaflokka, skal bæjarráð fjalla um fjárhagshlið málanna. 

Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn hvernig varið skuli fé til verklegra fram- 
kvæmda, að því leyti, sem slíkt er ekki fram tekið í fjárhagsáætlun. 

27. gr. 
Skyli er starfsmönnum bæjarins að sitja fundi bæjarráðs, ef það eða bæjarstjóri 

óskar þess, þegar til umræðu eru þau málefni, sem störf þeirra snerta. 

V. KAFLI 

Um bæjarstjóra. 

28. gr. 
Bæjarstjórn ræður bæjarstjóra. Ráðningartími hans skal að jafnaði vera hinn 

sami og kjörtímabil bæjarstjórnar. Heimilt er þó að ráða bæjarstjóra til lengri tíma. 
Ráðningarsamningur er uppsegjanlegur af beggja hálfu með sex mánaða fyrirvara. 
Á ráðningarkjörtímabilinu þarf uppsögn ráðningarsamnings tvær umræður í bæjar- 
stjórn. 

Nú næst ekki meirihluti í bæjarstjórn fyrir ráðningu bæjarstjóra, svo og að 
bæjarstjóri er í andstöðu við meirihluta bæjarstjórnar, getur þá ráðherra ákveðið, 
að bæjarstjórnarkosningar skuli fara fram á ný. 

29. gr. 
Bæjarstjóri hefur á hendi framkvæmd ákvarðana þeirra, sem bæjarstjórn gerir, 

og framkvæmd á málefnum bæjarins yfirleitt að því leyti, sem bæjarstjórn hefur 
ekki ákveðið annað um tiltekin mál. 

Skylt er bæjarstjóra að hafa ákveðinn daglegan viðtalstíma og sé hann aug- 
lýstur í skrifstofu bæjarins.
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30. gr. 
Bæjarstjóri á sæti á fundum bæjarstjórnar og bæjarráðs og hefur þar sömu 

réttindi og skyldur sem bæjarfulltrúar, nema annað sé sérstaklega fram tekið í þessari 
sambykkt. Hann á einnig sæti í fastanefndum. Ekki hefur hann atkvæðisrétt í bæjar- 
stjórn, bæjarráði eða í fastanefndum, nema hann sé til þess kjörinn. 

Hann hefur óbundið málfrelsi og tillögurétt á fundum bæjarstjórnar, bæjar- 
ráðs og nefndum. 

ðl. gr. 
Nú samþykkir bæjarstjórn ályktun, sem hefur verulegan kostnað í för með sér, 

sem ekki hefur verið gert ráð fyrir á gildandi fjárhagsáætlun og getur bæjarstjóri 
þá fellt slíka ályktun úr gildi um sinn, og skal þessi ákvörðun færð í gerðabókina. 

Um þetta skal hann svo fljótt sem verða má senda ráðuneytinu skýrslu, og 
leggur það úrskurð á málið. Bæjarstjóri skal senda bæjarstjórninni afrit af skýrsl- 
unni, svo að hún geti gert athugasemdir við hana, áður en hún fer til ráðuneytisins. 

32. gr. 
Útgjöld, sem ekki eru lögbundin, samningsbundin eða leiðir af fyrri samþykkt 

bæjarstjórnar, má ekki greiða, nema til komi samþykkt bæjarstjórnar. 
Ekkert gjald má greiða úr bæjarsjóði, nema bæjarstjóri ávísi því til greiðslu 

eða einhver sá, sem fengið hefur umboð bæjarráðs til slíks. 

3ð. gr. 
Bæjarstjóra er heimilt í samráði við bæjarráð að fela öðrum að segna störfum 

sínum um kemmri tíma. Stendur sú ákvörðun óhögguð, nema bæjarráð ákveði aðra 
tilhögun. Ef um lengri forföll en tvo mánuði er að ræða, skal bæjarstjórn setja mann 

til að gegna starfi hans. 

VI. KAFLI 

Endurskoðendur. 

34. gr. 
Bæjarstjórn kýs endurskoðendur til eins árs í senn til að endurskoða reikninga 

bæjarins og fyrirtækja hans. 
Bæjarfulltrúar eru ekki kjörgengir til endurskoðunarstarfa. 
Um framkvæmd endurskoðunar fer eftir ákvæðum d. liðs TI. kafla laga nr. 

58/1961. 
Lokið skal endurskoðun eigi síðar en 30. júní ár hvert. Kjörnir endurskoðendur 

eiga rétt á bóknun fyrir starf sitt eftir ákvörðun bæjarstjórnar. 

3ð. gr. 
Bæjarráð er heimilt að fela löggiltum endurskoðanda að endurskoða reikninga 

kaupstaðarins og fyrirtækja hans sbr. 26. gr. Jafnframt getur það falið honum að 
hafa eftirlii með endurskoðun ársreikninga og sæta þess, að kröfum í lögum og 
reglum um bókhald og endurskoðun sveitarfélaga sé fullnægt. Senda skal hann 
bæjarráði skýrslu um niðurstöður sínar áður en bæjarráð gerir tillögu um afgreiðslu 
ársreikninga til bæjarstjórnar. 

     

VII. KAFLI 

Nefndir. 

36. gr. 
Bæjarstjórn kýs hlutfallskocningu eftirtaldar nefndir og starfsmenn til að fara 

með tiltekin mál eftir því, sem lög mæla fyrir og samkvæmt sérstakri samþykkt 
bæjarstjórnar í júní ár hvert:
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A. Til eins árs: 

Í. Byggingarnefnd, fjórir aðalmenn og fjórir til vara. 
Hafnarnefnd, fjórir aðalmenn og fjórir til vara. 

5. Framfærslunefnd, þrír aðalmenn og þrír til vara. 
4. Kjörskrárnefnd, þrír aðalmenn og þrír til vara. 
5. Æskulýðsráð, fimm aðalmenn og fimm til vara. 
6. Atvinnumálanefnd, fimm aðalmenn og fimm til vara. 
7. Barnaleikvallanefnd, þrír aðalmenn og þrír til vara. 
8. Endurskoðendur reikninga bæjarsjóðs. hafnarsjóðs, Sjúkraskýlis og vatns- 

veitu, tveir aðalmenn og tveir til vara. 
9. Kjörs!jórn, þrír aðalmenn og þrír til vara. 

10. Stjórn íþróttavallar, einn aðalmaður og einn Hl vara. 
11. Stjórn F.H.R., þrír aðalmenn og þrír til vara. 
12. Fóðurgæslumaður. einn aðalmaður og einn til vara. 

B. Til fjögurra ára: 

Í. Skólanefnd. fimm aðalmenn og fimm til vara. 
2. Menningarráð, fimm aðalmenn og fimm til vara. 
3. Framtalsnefnd, þrír aðalmenn og þrír til vara. 
4. Heilbrigðisnefnd, þrír aðalmenn og þrír til vara. 

Barnaverndarnefnd, fimm aðalmenn og fimm Hl vara. 
6. Bókasafnsstjórn, fimm aðalmenn og fimm til vara. 
7. Brunamálanefnd, þrír aðalmenn og þrír varamenn. 
8. Landbúnaðarnefnd, er jafnframt fari með fjallskil, þrír aðalmenn og þrír 

til vara. 
9. Áfengisvarnarnefnd, sex aðalmenn og sex til vara. 

10. Sjó- og verslunardómur, sjö aðalmenn og sjö til vara. 
11. Sáttanefnd, tveir aðalmenn og tveir til vara. 
12. Náttúruverndarnefnd, þrír aðalmenn og þrír til vara. 
13. Fegrunarnefnd, finm aðalmenn og fimm til vara. 
14. Milimatenefnd, einn aðalmaður og einn til vara. 
15. Í fulltrúaráð Brunabótafélags Íslands, einn aðalmaður og einn til vara. 

G. Aðrar nefndir skv. skrá. 

Nefndir, sem starfa á vegum bæjarstiórnar skulu kjósa sér formann. 
Formenn skulu sjá um, að nefndir séu boðaðar til fundar. 

Ef tveir nefndarmenn hið fæsta, óska eftir, að fundur sé haldinn í nefnd beirri, 
sem þeir eiga setu í, seta beir farið fram á það við nefndarformann og skal hann 
þá boða nefndina saman til fundar svo fljótt sem auðið er. 

Einnig getur bæjarstjóri boðað, að fundir skulu haldnir í nefndum, ef honum 
þykir ástæða til, til að ræða ýmis bæjarmál. 

97. gr. 
Um skipan nefnda, valdsvið beirra og verksvið fer eftir því. sem ákveðið er 

Í lögum eða samþykktum bæjarstjórnar. Þor sem ekki er um slíkar reglur að ræða. 
setur bæjarstjórn sett bær. 

i má framselja slíkri nefnd vald, sem bæjarstjórn er fengið að lögum. 

ar kiörtími nefnda er óákveðinn, skal lífið svo á. að umboð nefndarmanna 

falli niður þesar kjörtími bæjarstjórnar er á enda, nema um sé að ræða nefnd. sem 
fengið hefur til úrlausnar ákveðið og afmarkað verkefni. Þá skal litið svo á, að 
starfi hennar ljúki fyrst, er verkefnið er Hl Ivkta leitt. 
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38. gr. 
Allar nefndir bæjarstjórnar skulu færa gerðabækur um störf sín og skulu 

gerðir fastanefnda, svo og nefnda, sem bæjarstjórn setur í einstök mál, lagðar fyrir 

bæjarsijórn til meðferðar og endanlegrar samþykktar eða synjunar. 

39. gr. 
Byggingarnefnd skipa 4 menn auk bæjarstjóra, sem er sjálfkjörinn formaður 

nefndarinnar lögum samkvæmt. Tveir hinna kjörnu fulltrúa nefndarmanna skulu 
vera bæjarfulltrúar, en tveir utan bæjarstjórnar. 

Byggingafulltrúa er skylt að sitja fundi byggingarnefndar. Byggingarnefnd 
annast byggingamálefni bæjarins samkvæmt fyrirmælum í lögum og samþykktum 
um þau mál. 

40. gr. 
Í hafnarnefnd er forseti bæjarstjórnar sjálfkjörinn formaður. Í nefndina eru 

kosnir tveir menn úr bæjarstjórn og tveir menn utan hennar og jafnmargir til vara 
valdir á sama hátt. Nefndin annast hafnarmálefni samkvæmt hafnalögum og hafn- 
arreglugerð, sér um innheimtu hafnargjalda og reikninga hafnarsjóðs og hefur 
umsjón með störfum starfsmanna hafnarinnar. 

Bæjarstjóri er hafnarstjóri. 

41. gr. 
Framfærslunefnd er skipuð þrem mönnum og þrem til vara. Hún hefur á hendi 

stjórn framfærslumála og um störf nefndarinnar fer að framfærslulögum. 
Bæjarstjóri er framfærslufulltrúi. 0 

42. gr. 
Í kjörskrárnefnd skulu kosnir þrír bæjarfulltrúar og þrír til vara. Nefndin sér 

um endurskoðun kjörskrárstofns í tæka tíð fyrir allar almennar kosningar. 

43. gr. 
Stjórn sjúkraskýlis og heilsugæslustöðvar skal annast umsjón og eftirlit með 

rekstri fyrrgreindra stofnana og gera tillögur til bæjarráðs um málefni stofnananna. 
Læknar stofnananna, hjúkrunarkona og forstöðukona Sjúkraskýlisins, skulu 

eiga sæti á fundum stjórnarinnar með málfrelsi og tillögurétti. 

. 44. gr. 
Í landbúnaðarnefnd skulu kosnir þrír aðalmenn og þrír til vara. 
Nefndin sé bæjarstjórninni til ráðuneytis um landbúnaðarmál. Hún skal einnig 

sjá um fjallskil. 

45. gr. 
Barnaheimilanefnd skal annast umsjón og eftirlit með rekstri barnaheimila og 

sera tillögur til bæjarráðs um málefni þeirra. 
Forstöðumaður heimilis og fulltrúi kosinn af starfsfólki skulu eiga sæti á fundum 

nefndarinnar með málfrelsi og tillögurétti. 

VHI. KAFLI 

Um starfsmenn bæjarins. 

46. gr. 
Bæjarstjórn skipar fasta starfsmenn bæjarins, og veitir þeim lausn eftir því, 

sem nánar segir Í samþykkt þessari, nema vald til slíks sé að lögum fengið öðrum 
aðilum eða á annan veg mælt fyrir í reglugerðum um sérmál tiltekinna stofnana.
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IX. KAFLI 
Fastar stöður skulu að jafnaði auglýstar til umsóknar, en heimilt er þó bæjar- 

stjórn (bæjarráði) að skipa í stöðu án slíkrar auglýsingar. Bæjarstjórn (eða bæjar- 

Bæjarstjórn getur falið bæjarráði og forstöðumönnum bæjarstofnana að ráða =. 

47. gr. 

Um réttindi og skyldur starfsmanna bæjarstjórnar gilda ákvæði laga um rétt- 
indi og skyldur slarfsmanna ríkisins eftir því sem við getur átt, nema annað sé sér- 

svo og sérskilyrði, er gilda skuli um ákveðnar stöður. 

einskis af launum við þá breytingu. 
í ákveðnar stöður. 

Breytingar á samþykktinni. 
staklega ákveðið í samþykktum bæjarstjórnar. 

Bæjarstjóri f.h. bæjarstjórnar getur sett starfsmönnum erindisbréf og ákveðið 
starfssvið þeirra. 

Skylt er starfsmönnum að hlýða breytingum á starfssviði sínu, enda missi þeir 
ráð) getur ákveðið hver almenn skilyrði skulu gilda um skipan í stöður hjá bænum, 

Til þess að gera brey.ingar á samþykkt þessari, þarf umræður á tveimur fundum 
í bæjarstjórn, samþykki meirihluta atkvæða og staðfestingu félagsmálaráðuneytisins. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Bolungarvíkurkaupstaðar hefur samið og sam- 
þykkt, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 58 29. mars 1961 til þess að öðlast 
gildi þegar í stað, og bir:ist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 4. april 1975. 

F. hr. 

Hallgrímur Dalberg.   
Guðmundur Karl Jónsson. 

24. febrúar 1975. Nr. 153. 

GJALDSKRÁ 

Rafveitu Grindavíkur. 

1. Raforka. 

Rafveita Grindavíkur selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 

A-1. Um kwst. mæli á kr. 33.63 hverja kwst. Við þessu verði skal selja hvers 

konar notkun raforku, sem ekki kemst undir aðra Hði þessarar gjaldskrár. 
A-2. Um kwst. mæli á kr. 16.65 hverja kwst. auk fastagjalds, sem er kr. 109.45 

á hvern fermeter gólfflatar í rúmi því, er lýsa skal. Fullt fermeiragjald skal greiða 
af gólffleti í búðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir seymslur og ganga skal 
greiða kr. 50.50 á ári af hverjum fermetra. 

B. Raforka til almennrar heimilisnatkunar. 

Um kwst. mæli á kr. 7.68 hverja kwst. auk fastagjalds kr. 74.00 á mánuði af 
hverju herbergi íbúðar. Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja öll íbúðarherbergi 

B 37
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og eldhús, en ganga, baðherbergi og seymslur skal ekki telja. Herbergi sem minna 
er en 5 m? skal telja sem hálft, en stærra en 25 m? sem tvö. 

C. Vélanotkun o. fl. 

C-1. Um kwst. á mæli á kr. 16.65 hverja kwst. Hafi vélarnar mjög stuttan not- 
kunaríma má krefjast minnsta árgjalds kr. 9 407.00. 

C-2. Vélanotkun til bráðabirgða um kwst. mæli á kr. 16.65 hverja kwst. 
C-3. Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla er yfir 20 kw: 

a) Um kwst. mæli á kr. 2.80 hverja kwst. auk factagjalds kr. 9 407.00. Notað afl 
telst! vera mesta meðalálag á árinu mælt yfir stundarfjórðung á kw. 

Þ) Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig: Um kwst. mæli á kr. 2.80 
hverja kwst. auk fastagjalds kr. 8 902.00 á hvert kw. í málraun uppsettra véla 
á árinu. 

Heimilt er að rjúfa straum í allt að þrem stundum á dag samkv. þessum gjald- 
skrárlið (C-3) kl. 10.30—12.00 og kl. 17.30--19.00. 

C-4. Um afl- og orkumæli: 

a) Af noluðu afli mælt í stundarfjórðung kr. 9 407.00 á kw. á ári. 
Þ) Af allri notkun kr. 2.80 hverja kwst. 

Samkvæmt þessum gjaldskrárlið heimilast að selja raforku til vélareksturs, 
hitunar og ljósa, en reikna skal gólfflatargjald vegna ljósanotkunar kr. 103.00 á 
hvern m? í vinnusölum. kaffistofum og öðrum slíkum, en kr. 41.00 á hvern m? í 
vörugeymslum, efnisgeymslum, frystiklefum og þess háttar. Þar sem erfitt er að 
greina milli hverjum þessara flokka gólfflatargjald skal reikna eftir, skal greiða 
kr. 81.00 á hvern m? á ári. 

D. Hitun 

án söluskatts frá 1. des. 1978. 

D-1. Um kwst. mæli á kr. 4.20 hverja kwst. 
D-2. Um kwst. mæli með rofi í eina til þrjár klst. á dag kr. 2.22 hverja kwst. 

D-3 Um afl- og orkumæli: 

a) Á kr. 92,22 hverja kwst. auk faslagjalds af mestu aflnotkun á árinu kr. 1 745.00 
hvert kw. 

Þ) Ef ekki eru tök á að mæla aflnotkun, skal greiða samkv. ástimplun hitatækja 
og fullt álag. 
D-4. Um kwet. mæli á 1.15 kr. hverja kwst. með rofi frá kl. $S—23. 

er 

E. Önnur raforkusala. 

Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 
slíkra staða á kr. 10.21 hverja kwst. enda sé notkunin mæld um sér mæli og suðu- 
tæki fasttengd. 

Til nota um vinnulagningar við byggingar, meðan á byggingu stendur, um 
kwst.mæli á kr. 16.65 hverja kwst. 

Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kwst.mæli á kr. 8.11 hverja kwst. 
ef straumur er rofin frá kl. 8.30—-22.00 eða um tvísjaldsmæli á kr. 2.39 hverja kwst. 
á tímanum frá kl. 22.00—-8.30 og kr. 8.10 hverja kwst. frá kl. 8.30--99.00. 

Til gatna- og hafnarlýsingar svo og vinnulýsingar við nýbyggingar og aðra 
mannvirkjagerð á kr. 16.65 hver kwst.
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Alla rafmagnsnotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjald- 
skrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A-1. Þegar sérstaklega stendur á má rafveilustjóri 
þó að tilskildu samþykki rafveitustjórnar, veita afslátt frá gjaldskrárlið C-E (báðir 
meðtaldir) á orku, sem notuð er á sumrin sé um aukningu frá vetrarnotkun að ræða. 
Enn fremur að selja orku eftir sérstökum samningi, sé það hagstætt vegna orku- 
nýtingar rafveitunnar. 

IT, Mælaleiga. 

Rafveitustjóri ákveður stað og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja 
veitu, og er sú ákvörðun sköldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af 

mælitækjum sem hér segir: 

Af einfasamælum 60 amp. og Minni „.............. kr. 50.00 á mán. 
Af þrifasamælum 50 amp. og minni .................... — 61.00 á mán. 
Af þrífasamælum 50 amp. og 100 amp .....0.0.0.. — 102.00 á mán 
Af Þrifasamælum 100 amp. og yfir ........000... — 173.00 á mán. 
Af mestaaflemælum 100 amp. og minni .............. — 161.00 á mán. 
Af mestaaflsmælum vfir 100 amp. 2..ccc000 — 305.00 á mán. 
Af álagsstýriliðum, minni gerð ...........0. — 173.00 á mán 
Af álagssýriliðum, stærri gerð Lllll0... — 306.00 á mán. 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í gjaldskránni, skal leigan vera 
sem næst 20% af verði mælitækis. 

TII. Heimtausargjöld. 

Heimtaugargjöld miðast við aflþörf notanda, sem gerir grein fyrir væntanlegri 

notkun sinni í umsókn um heimtaug og ákveður rafveitustjóri stærð og gerð heim- 
laugar í samræmi við bað. Heimtangargjald ákveðst þannig: 

Gjaldskrár- Málstraumur stofnvara Hámarksafl Heimtaugargjald 
liðir amp. kwa. kr. 

1. 3 < 60 22 38 730.00 
2. 3 > 100 38 57 100.00 

3. 3 > 200 75 sp. 112 110.00 

- 4. 3 > 350 132 183 500.00 

Ofangreint gjald miðast við 15 metra lansan jarðstreng eða 30 metra loftlínu- 

heimtaug. Þar sem heimtaug þarf að vera lengri en að framan greinir, skal það sem 

fram yfir er, greiðast samkv. kostnaðarreikningi. Lensd heimtaugar reiknast frá 

lóðarmörkum við götun, systu greiðfæra leið að varkassa á úitvess. Teljist hagkvæmara 

að hafa varkassann á innvesg, skal leita samhykkis rafveitustjóra um serð og frá- 

gang pÍpu, sem strengurinn er dreginn í, svo og staðsctninsn varkassa svo aðgengi- 

legt sé að komast að honum, enda greiðir húseigandi kostnað af því. 

Sé lögð bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í bvggingn, skal sveiða fyrir 
hana sem hér segir: 

Fyrir 60 amp. einfasa ......0....000.0 0. kr. 8 160.00 
Fyrir 60 amp. þrífasa 00.00.0000. — 10 210.00 

Verði þörf á að skipta um heimtaug vegna aukinnar raforkuþarfar, skal not- 
andinn greiða hina síðari samkvæmt kostnaðarreikninsi. 

Heimtauns verður ekki lögð meðan frost er í jörðu, eða óveður há útivinnu. Sé 

um óskinulögð svæði að ræða, eða óeðlilegar eða erfiðar aðstæður, skal greiða heim- 
taugargjald samkv. reikningi. 

 



Nr. 158. 292 24. febrúar 1975. 

Ef fleiri en ein heimtaug er lögð að húsi skal húseigandinn greiða allan kostnað 
við síðari heimtaugar eftir kostnaðarreikningi. 

Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja upp spennistöð að mestu eða öllu leyti 
vegna eins notanda, skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir 
því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra, vegna slaðsetningar spenni- 
stöðvarinnar, svo og allan kostnað af spennistöðinni (búnaði). 

Þegar lóð er lögð til, er það rafveitunni gert að kostnaðarlausu og skal í öllu 
hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð og staðseiningu stöðvarinnar. 

Þegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja skilyrðum um gerð spennistöðvar- 
húsa, að dómi rafveitustjóra. 

IV. Opnunargjöld. 

Hafi gjald samkv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 
komið, skal greiða gjald fyrir enduropnun kr. 1 2920.00 á hvern mæli. 

Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni tafarlaust lokað. 
og ekki opnuð aftur fyrr en notandinn hefur bætt úr því, og greitt kr. 1 220.00 fyrir 
enduropnun til innheimtu rafveitunnar. 

V. Söluskattur o. fl. 

Innifalin í gjaldskránni er söluskatiur, viðlaga- og verðjöfnunargjald, nema 
af raforku til húshitunar. 

Gjaldskrá þessi, sem bæjarstjórn Grindavíkur hefur samþykkt, staðfestist hér 
með samkvæmt vatnalögum nr 15 20. júní 1923 og Orkulögum nr. 58 99. april 1967, 
til að öðlast þegar gildi. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr 353 15. 
nóvember 1974. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. febrúar 1975. 

F. h. r. 

Árni Þ. Árnason. a 
Jóhannes Guðfinnsson. 

Nr. 154. 27. febrúar 1975. 

GJALDSKRÁ 

Rafveitu Njarðvíkur og Rafveitu Voga og Vatnsleysustrandarhrepps. 

Raforka. 

Rafveitur Njarðvíkur, Voga og Vatnslevsustrandarhrepps selja raforku á þann 
hátt og við því verði, sem hér segir: 

1. Lýsing. 

Um kwst. mæli á kr. 33.65 hver kwst. 
Um kwst. mæli á kr. 13.20 hver kwst., auk fastagjalds er nemi kr. 167.00 á ári 
af hverjum fermetra gólfflatar í því rúimi er lýsa skal. Fullt fermetragjald ekal 
greiða af gólffleti í verslunum, vinnustofum og á skrifstofum, en fyrir geymslur 
og ganga skal greiða kr. 50.00 af fermetra á ári. 

19 
it
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2. Almenn heimilisnotkun. 

Um kwst. mæli á kr. 8.00 hver kwst., auk þess skal greiða faslagjald kr. 3.45 
á mánuði af gólfflatarfermetra íbúðar. Leiga af einum mæli er innifalin í fasta- 
gjaldinu. 

3. Vélanotkun. 

Um, kwst. mæli á kr. 18.65 hver kwst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, 
má krefjast minnsta árgjalds kr. 5 110.00 á hvert uppsett kw. vélanna. 
Til fiskiðnaðar með fasttengdum vélum kr. 17.30 hver kwst. 
Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla við fisk-, kjöl- og mjólkuriðnað er yfir 
20 kw: 

a) Um kwst. mæli á kr. 5.90 hver kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt 
að 3 klst. á dag, í mesta álagstíma rafveitunnar, um hádegið og síðdegis, en 
þó eigi lengur en 1'% klst. í senn. Notandi kostar klukkurofa fyrir vélalagnir 
eða tvigjaldsmæli, sem settur er til eftirlits, með að rofið sé á tilskildum tímum. 

b) Um tvígjaldsmæli kr. 37.20 hver kwst., í 1% klst. á dag á tímum mesta álags 
rafveitunnar, en þó ekki lengur en 1 klst. í senn, en kr. 5.90 hver kwst. utan 
þess tíma. 

Um mæli á kr. 9332.00 fyrir hvert kw. mest notaðs afls á árinu, mælt sem 15 
mín meðalálag og auk þess kr. 3.45 á notaða kwst. Gjald vegna ljósanotkunar 
kr. 97.00 á hvern fermetra í vinnusiofum, kaffistofum o. þ. h., en kr. 42.20 á 

hvern fermetra í vörugeymslum og kr. 77.70 annars staðar. 

5. Hitun. 

Um kwst. mæli á kr. 2.25 hver kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 
3 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar, um hádegið og síðdegis, en þó 
eigi lengur en í 17 klst. í senn. 
Um kwsí. mæli á kr. 1.10 hver kwst. í 9 klst. á tímanum frá klukkan 92 til 7. 
Um kwst mæli á kr. 4.30 hver kwst., án rofs. 

Önnur skilyrði fyrir raforku til hitunar: 

Að línur og spennar þoli álagið, að dómi rafveitustjóra. 
Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina. 
Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum rafveit- 
unnar og Rafmagnseftirlits ríkisins. 
Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninga á hitaþörf þess rýmis, er hita skal 
þegar þess er krafist. 

6. Önnur raforka. 

Raforku til suðu má selja til gisiihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 
slíkra staða á kr. 10.75 hverja kwst., enda sé notkun mæld með sérmæli og 
suðutæki fasttengd. 
Til nota um vinnulagnir við byggingu meðan á byggingu stendur um kwst. mæli 
á kr. 20.40 hver kwst. 
Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kwst. mæli á kr. 3.45 hver kwst. á 

tímanum frá klukkan 22 til 8.30 og kr. 8.00 hver kwst. á tímanum frá klukkan 
8.30 til 22. 
Til gatnalýsingar á kr. 11.45 hver kwst. 
Alla rafmagnsnotkun, sem ótalin er og ekki kemur undir aðra gjaldskrárliði, 

skal setja eftir gjaldskrárlið 1-1.
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7. Mælaleigur. 

Rafveilustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri 
veitu og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða af mæli- 
tækjum, sem hér segir: 

Af einfasa mælum upp að 30 amper .......0...0....... kr. 50.00 á mán. 
Af þrífasa mælum 50—220 amper ........00....... „ee. 177.60 á mán. 
Af þrífasa mælum upp að 50 amper .......0)... — 66.60 á mán. 
Af þrífasa mælum yfir 220 amper ........000. — 249.76 á mán. 
Af líða fyrir álagssiýringu ...........0.00.00000... — 233.10 á mán. 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í gjaldskránni, skal ársleiga 
vera sem næst 20% af verði mælitækisins. Leiga er innheimt um leið og gjald fyrir 
raforku. 

8. Opnunargjöld. 

1. Hafi gjald samkv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veituna, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 1 221.00. 

2. Ef fundin eru við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafar- 
laust, og verður hún eigi opnuð aftur fyrr en notandinn hefur greitt kr. 1 221.00 
á skrifstofu rafveitunnar. 

3. Verði raforkunotandi uppvís að notkun raforku án mælingar, skal hann sæta 
ábyrgð skv. lið nr. 2, nema þyngri refsing liggi við. 

9. Heimtaugargjöld. 

Rafveitus:jóri ákveður stærð og gerð heimtaugar og/eða spennistöðvar fyrir 
hverja húsveitu. Umsækjandi heimtaugar skal gera grein fyrir væntanlegri notkun 
húsnæðis og helstu raforkunotkun, og jafnframi leggja fram raflagnateikningar. Ein 
heimtaug er lögð að hverri lóð (hverri eign) og skal greitt heimtaugargjald af hverri 
heimiaug (spennistöð) yfir allt að 15 metra. Jarðstrengsheimtaug frá jarðstrengs- 
kerfi og allt að 30 metra. Loftlínuheimtaug frá loftlínukerfi samkvæmt eftirfarandi 
töflu: 

Málstraumur stofnvara Heimtaugar- 
Gjaldskrár- £ 3 X 220 v kerfi í 8 < 380 v kerfi gjald 

liður amper amper kva. 

1. 2 X 60 1 >< 100 13 kr. 30 090.00 
2. 3 ><X 60 2 > 60 22 — 39 196.00 
3. 3 > 100 3 >X 60 38 — 56 200.00 
4. 50 sp —  66580.00 
5. 3 > 100 66 — 92 730.00 
6. 3 >X 200 3 X 125 75 — 112 410.00 
7. 3 > 200 100 sp — 183 110.00 
8. 3 X 350 3 > 300 132 — 184 550.00 
9. 150 sp — 211 630.00 

10. 200 sp — 266 255.00 
11. 3 X 950 3 X 350 231 — 301 230.00 
12. 300 — 423 425.00 
13. 500 — 707 425.00 

sp = spennir. 

Rafveitan leggur ekki jarðlinu heimtaugar að húsum á þeim tíma árs, sem frost 
er í jörðu. Lengd heimtaugar reiknist frá lóðarmörkum við götu, stystu leið að
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varkassa í útvegg. Teljist hagkvæmara að hafa kassa á innvegg, skal leita sam- 
þykkis rafveitustjóra um gerð og frágang pípu, sem strengurinn verður dreginn Í. 

Sé jarðlinuheimtaug lögð frá lofilínu (samkv. ósk heimtaugarbeiðanda) skal 
lengd heimtaugar reiknuð frá loftlínustólpa að inniakskassa, en skeri heimtaugin 
akbraut, skal breidd akbrautar dregin frá. Yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast 
á hvern metra umfram fyrstu 15 metra þannig: 

YJj — (3124 KVA) kr./m. ÝYfirlengdargjald loftlínu reiknast á hvern metra 
umfram fyrstu 30 metra þannig: YI (62--3 KVA) kr/m. að viðbættum kr. 
1395200 á hvern staur í umframlengd. Sé bráðabirgðaheimtaug lögð í vinnuskúr 
eða hús í byggingu, er greitt fyrir hana eins og hér segir: 

60 amper einfasa .........000.0.0 0000 kr. 7 392.00 
60 amper þrífasa ...........0..2000 0. — 8 857.00 

Séu aðstæður þannig að kostnaður við lagningu bráðabirgðaheimtaugar verði 
óeðlilega hár, má taka gjald fyrir hana samkvæmt kostnaði. Telji rafveitustjóri að 
auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða spennis, skal notandi greiða mismun 
samkvæmt gjaldskrá. Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja upp spennistöð að 
mestu eða öllu leyti vegna eins notanda, skal hann leggja til lóð og/eða húsnæði fyrir 
spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra vegna stað- 
seiningar stöðvarinnar. Þegar húsnæði er lagt til, skal það fullnægja settum skil- 
yrðum um gerð húsa spennistöðva að dómi rafveitustjóra. Eðlilegur kostnaður 
notanda við gerð húsnæðis fyrir spennistöðina greiðist af rafveitunni í leiguformi 
t. d. fyrir lengri tíma og kemur þannig til frádráttar heimlaugargjaldi. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt hverfi að ræða 
eða aðstæður óeðlilegar, skal greiða heimtaugargjald samkv. kostnaðarreikningi. 
Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. 

10. Ýmis ákvæði. 

Söluskatiur 15%, viðlagasjóðsgjald 1% og 1% í sjóð til að draga úr áhrifum 
verðhækkana á olíu til íbúðarhitunar, 2% til niðurgreiðslna á landbúnaðarafurðum 
og 13% verðjöfnunargjald eru talin með í upphæð gjalda þeirra, sem um ræðir Í 
1. kafla gjaldskrár þessarar nema á töxtum 5—1 til 5—38. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 
og Orkulögum nr. 58 29. april 1967 til að taka gildi samkvæmt heimild í auglýsingu 
nr. 7 23. janúar 1975. Jafnframi er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 327 95. 
október 1974. 

Iðnaðarráðuneytið, 27. febrúar 1975. 

F. hr. 

Árni Þ. Árnason. nn 
Jóhannes Guðfinnsson.
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GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Vestmannaeyja. 

1 RAFORKA 

Rafveita Vestmannaeyja selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér 
segir: 

A. Lýsing. 

A 1. Um kWst.-mæli á kr. 19.96 hver kWst. 
A 2. Um kWst.mæli á kr. 8.87 hver kWst., auk fastagjalds af gólffleti, er nemi 

kr. 89.00 á ferm. á ári í rúmi því, er lýsa á. 
A 3—6. Heimilt er að selja fyrirtækjum raforku til lýsingar jafnhliða annarri 

notkun um einn kWst.-mæli, og greiðist þá fastagjald af gólffleti þess rúms, 
er lýsa skal. Fastagjaldið nemi 8-földum mismun á kWst.-gjaldi samkv. A 1 
og kWst.-gjaldi þess gjaldskrárliðar, sem greitt er efiir. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

B 1. Um kWst.-mæli þannig reiknað: 
a. Orkugjald kr. 8.32 hver kWst. 
b. Grunngjald (mælisleiga innifalin): 

Af einfasamælingu kr. 887.00 á ári. 
Af þrifasamælingu kr. 1 774.00 á ári. 

c. Herbergisgjald kr. 887.00 á ári. 
Til herbergja í íbúð skal telja eldhús og öll herbergi, sem ætluð eru sem 

íveruherbergi. 
Herbergi, sem er minna en 5 ferm. skal reikna sem hálft, en stærra en 

25 ferm. sem tvö. 
Þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er minna en 10 ferm., má miða við 

samanlagt flatarmál þeirra, þannig að hverjir 10 ferm. jafngilda einu herbergi 
og 5 ferm. hálfu herbergi. 

C. Vélanotkun o. fl. 

C 1. Um kWst.-mæli á kr. 14.41 hver kWst. 
Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, má krefjast lágmarksgjalds, er 

nemi andvirði 200 kKWst. á ári á hvert KW í málraun véla. 

C 2. Um kW/kWst.-mæli þannig reiknað, enda sé málraun véla yfir 40 KW: 
a. Aflgjald af mældu afli kr. 10 491.00 á hvert KW á ári. Aflgjaldið miðast við 

mesta 15 mínútna meðalálag ársins. 
b. Orkugjald: 

0—-2500 kKWst./kKW kr. 3.32 hver kKWst. 

2500—-4000 kWst./kW kr. 1.92 hver kWst. 
Yfir 4000 kKWst./KW kr. 0.96 hver kWst. 

C 3. Um kWst.-mæli þannig reiknað, enda sé málraun véla yfir 40 kW: 
a. Aflgjald af uppsettu afli véla kr. 9 442.00 á hvert kW í málraun véla. 
b. Orkugjald: 

0—2500 kWst./kKW kr. 3.32 hver kWst. 
2500--4000 kKWsi./KW kr. 1.92 hver kKWst. 
Yfir 4000 kKWst./KW kr. 0.96 hver kWst.
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D 1. 

D 3. 

F 4. 

Ofangreindir taxtar C 2 og C 3 fylgja kaupverði Rafveitu Vestmannaeyja 
á raforku, þannig að hlutfallsleg álagning rafveitunnar sé ávallt sú sama 
(þ. e. 35% á taxta C 2). 

Orkugjald miðast við, að meðalfasviksstuðull hvers mánaðar hjá kaup- 
anda sé ekki lægri en 0.85. Falli meðalfasviksstuðullinn niður fyrir þetta gildi 
skal kWst.-gjald umrædds mánaðar hækka um 2% fyrir hvert hundraðshluta- 
stig eða meiri hluta úr stigi, sem meðalfasviksstuðull mánaðarins er lægri 
en 0.85. 

Tenging rafsuðuspenna er háð leyfi rafveitustjóra og getur hann takmark- 
að notkun þeirra við tiltekna tíma sólahringsins. Auk þess getur hann krafist, 
að fasviksstuðull spennanna sé eigi lægri en 0.85. 

D. Hitun. 

Um kWst.-mæli á kr. 2.64 hver kWst. til húshitunar (án söluskatts og verð- 
jöfnunargjalds). 
Um kWst.-mæli á kr. 351 hver kWst. til hitunar (með söluskatti og verð- 
jöfnunargjaldi). 

Skilyrði fyrir sölu raforku til hitunar eru, að: 
Vélaafl, spennar og götulínur þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 

Búnaði öllum sé hagað samkv. fyrirmælum rafveitustjóra, en kostaður af 
notanda. 

Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninga um mesta samtímaafl og árs- 
orkuþörf húsrýmis þess, sem hita skal. 

F. Önnur raforkunotkun. 

. Raforku til suðu má selja til gisti- og veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 
slíkra staða á kr. 8.32 hverja kWst., enda sé notkunin mæld með sérmæli og 
tæki fastiengd. 
Til nota um vinnulagnir við byggingar meðan á byggingu stendur um kWst.- 
mæli á kr, 15.63 hverja kWst. 
Til götu- og hafnarlýsingar á kr. 55 499.00 hvert kW/ár uppsett afl. Rafveitan 
leggur til búnað til lýsingarinnar og sér um viðhald hans. 

5. Til götu- og útilýsingar á kr. 22 184.00 hvert kW/ár uppsett afl, enda eigi 
notandi allan búnaðinn til lýsingarinnar og sjái um viðhald hans. 

Alla aðra rafmagnsnotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar 
gjaldskrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A 1. Þegar sérstaklega stendur á, má raf- 
veitustjóri þó með samþykki rafmagnsnefndar selja raforku eftir sérstökum samn- 
ingi við kaupanda. 

Il. MÆLALEIGA 

Rafveitusijóri ákveður gerð og stærð mælitækja fyrir hverja veitu, og er sú 
ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann. Leiga af mælum greiðist sem hér segir: 

Af einfasa kKWst.-mælum 60 ÁA og minni „....0...00..0.... kr.  277.00 á ári 
Af þrífasa kWst.-mælum 60 A og minni .......0.0.0.00..... —  554.00 - — 
Af þrífasa kWst.-mælum (straumspennamælum) ............ —  915.00 - — 
Af mestaaflsmælum 60 A og Minni ........0000. 000 — 1775.00 - — 
Af mestaaflsmælum yfir 100 A (straumspennamælum) ...... — 177500 - — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru hér, skal ársleiga vera sem næst 

20% af verði mælitækjanna. 
Leigan innheimtist samtímis raforkugjaldinu.
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II. HEIMTAUGARGJÖLD 

Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug, er tengir húsveitu við veitu- 
kerfi Rafveitu Vestmannaeyja. Heimtaugargjaldið skal greitt við umsókn. 

Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar fyrir fullgerðar húsveilur og bráðabirgða- 

heimtaugar fyrir byggingarstaði. 

Aðalheimtaugar. 

Heimtaugargjöld fyrir aðalheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi 

töflu: 

Málstraumur/ Stofngjald Lengdargjald!) 
Málraun Kr. Kr./m 

63 A einfasa 2... 57 200 1320 
63 A  þrifasa .......0..0.0000 0. nn 62 700 1650 

100 A þrífasa ......0..000 000 74 800 1 980 
200 A þrífasa .....02.00.0000 0 121 000 2750 
316 A þrifasa ......0..0.00 200 242 000 3 850 

300 KVA þrífasa .......02000000 00. 352 000 skv. kostnaði 

500 KVA þrífasa .....0.002000000 0... 583 000 skv. kostnaði 

800 KVA þrífasa ......0200200000 0 935 000 skv. kostnaði 

Bráðabirgðaheimtaugar. 

Heimtaugargjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar skulu greidd samkvæmi eftirfar- 

andi töflu: 
Lengdargjald!*)2) 

Jarðstrengur Loftlína 

Málstraumur Stofngjald Kr./m Kr./staur 

63 A eimfasa .....0.0000 00 10 450 1320 19 800 

63 A þrífasa .......00 000 14 300 1650 22 000 

100 A Þþrífasa ......020000 0... 15 400 1980 26 400 

A merkir málstraum stofnvara í amper. 
kVA merkir málstraum spennis í kilóvoltamper, þegar um sér spennistöð er 

að ræða. 

taugarinnar ekki á útvegg. 

2) Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram ó metra innan lóðarmarka í jarðstrengs- 

heimtaug og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlinuheimtaug.
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IV. OPNUNARGJÖLD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá ekki verið greilt, þannig að beita þurfi reglu- 
gerðarákvæðum um lokun, skal greiða fyrir enduropnun kr. 858.00 sé um ítrekun 
að ræða. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni tafarlaust lokað og verður 
hún eigi opnuð fyrr en notandi hefur greitt gjald, kr. 858.00 á skrifstofu raf- 
veitunnar. 

V. ÝMIS ÁKVÆÐI 

17% söluskattur, 2% viðlagasjóðsgjald og 1% gjald til að draga úr áhrifum verð- 
hækkana á olíu, ásamt 13% verðjöfnunargjaldi, er innifalið í gjaldskrá þessari. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 
og Orkulögum nr. 58 29. april 1967 til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 
öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis, nr. 351 
12. nóvember 1974. 

Iðnaðarráðuneytið, 1. april 1975. 

F. hr. 

Árni Þ. Árnason.   
Jóhannes Guðfinnsson. 

5. maí 1975. . Nr. 156. 

AUGLYSING 

um breyting á auglýsingu nr. 145 frá 30. apríl 1975 um niðurfellingu 

söluskatts af nokkrum tegundum matvöru. 

Við lista yfir vörur, sem felldur er niður söluskattur af frá og með 1. mai 
1975, bætist eftirfarandi: 

Tollskrárnúmer: Vöruheiti: 

21.02.10 Kaffiextraktar, kaffikjarnar, kaffiseyði og vörur úr þessum efnum. 
21.02.20 Extraktar, kjarnar og seyði úr tei eða mate og vörur úr þessum 

efnum. 

Fjármálaráðuneytið, 5. maí 1975. 

F.h.r. 

Höskuldur Jónsson. 

Þorsteinn Geirsson.



Nr. 157. 300 

REIKNINGUR 

Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þorsteinssonar og 

frú Þórunnar Hannesdóttur árið 1974. 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1974. 

  

Tekjur: 
Vextir af bankainnstæðum  ......000..0. AIR kr. 13 524.10 

Kr. 13624.10 
Gjöld 

Tekjur umfram gjöld ............00.000. 0. kr. 13524.10 

Kr. 13 254.10 

  

Eignir: 
Bankainnstæður  ..........2.20202 00. 00e er kr. 136 671.40 

Skuldir 
Höfuðstólsreikningur: 

Hrein eign pr. 1. jám. 1974, ....00.000 kr. 123 147.30 
Hreinar tekjur árið 1974, ..............00....... —. 13524.10 

  kr. 136 671.40 
  

Kr. 136 671.40 
Samgönguráðuneytið, 26. mars 1975. 

Brynjólfur Ingólfsson. 

  

  

Nr. 158. 

REIKNINGUR 

Minningargjafasjóðs Landspítala Íslands 1974. 

Rekstur<creikningur fyrir árið 1974. 

Tekjur: 

Samúðarskeyti Landspítalans og minningargjafir afh. 
í Rvik „......... OK kr. 5 434 326.00 

= 15% þóknun tilLS.. .......... —- 818 410.00 
Kr. 4 620 916.00 

Vaxtatekjur 1974 ..........22.0200 0 kr. 3 604 549.18 

Samtals kr. 8 225 465.18 
, Gjöld 
Ýmis kostnaður 1974 ...........%0002. 000 sr kr. 191 371.00 
Styrkveitingar 1974 ............202.20 0000. — 410 000.00 
Tekjur fl. í efnahagsreikning .............0.0... HI — 7 624 094.18 

  

Samtals kr. 8 225 465.18
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Efnahagsreikningur pr. 31. desember 1974. 

Eignir: 
Bankainnstæður: 
Ávísanareikningur ..........0.. kr. 58 032.90 
Bankabækur .........0. — 26 727 543.30 
Hlutabréf í Eimskipafélagi Íslands ..........0... — 57 000.00 
Spariskírteini 1. fl. 1974 C 1186— 1140 ........00.. - 250 000.00 

  —— Kr. 26 780 576.20 
  

Samtals kr. 27 087 576.20 

Skuldir: 

Hrein eign 1/1 1974 ............ 0... kr. 26 463 482.02 
Afh. Landspítala af tekjum áranna 1970- 73 .... —— 7000 000.00 

-—— kr. 19 463 482.02   

Hreinar tekjur 1974: 
1. Til ráðstöfunar árið 1978 skv. 5. gr. skipulagsskrár ........ — 3600 000.00 
2. Lagt við höfuðstól ...............0...00 00 — 4024 094.18 

  

Samtals kr. 27 087 576.20 

  

Nr. 159. 

REIKNINGUR 

Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar árið 1974. 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1974. 

Tekjur: 
Vextir af bankainnstæðum ..............0.....2.0nn kr. 24 825.60 

Kr. 24 825.60 

Gjöld 
Tekjur umfram gjöld ...........0..0.%....00 20 kr. 24 825.60 

  

Kr. 24 825.60 

Eignir: 
Bankainnstæður  ..........0..00 000 kr. 250 522.00 

  

Kr. 250 522.00 

Höfuðstólsreikningur: 
Hrein eign pr. 1. jan. 1974, ...........0000 0. kr. 225 696.40 
Hreinar tekjur árið 1974, ...........0..0.... — 24 825.60 

kr. 250 522.00   

  

Kr. 250 522.00 
Samgönguráðuneytið, 26. mars 1975. 

Brynjólfur Ingólfsson.
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AUGLÝSING 

um hækkun raforkuverðs í heildsölu. 

Ráðuneytið hefur heimilað Laxárvirkjun, Akureyri, að hækka heildsöluverð 

seldrar raforku um 11% — ellefu af hundraði. 

Iðnaðarráðuneytið, 28. april 1975. 

F. hr. 

Árni Snævarr. 
  

Jóhannes Guðfinnsson. 

Nr. 161. 21. apríl 1976. 

REGLUGERÐ 

um takmörkum á loðnuveiðum íslenskra skipa í Norðvestur-Atlantshafi. 

1. gr. 
Allar loðnuveiðar íslenskra skipa í Norðvestur-Atlantshafi eru bannaðar nema 

að fengnu sérstöku leyfi sjávarútvegsráðuneytisins. Gildir þetta á svæði, sem mark- 

ast af línu sem dregin er frá stað á strönd Rhode Island á 71*40' v.lgd. réttvísandi 

í suður til 39900 n.br., þaðan í austur til 42900' v.lgd., þaðan í norður til 59*00/ n.br., 

þaðan í vestur til 4400 v.lgd., og þaðan norður til Grænlandsstrandar. 

2. gr. 
Ráðuneytið getur bundið veiðileyfi samkvæmt 1. gr. þeim skilyrðum, er þurfa 

þykir til þess að tryggja framkvæmd þeirra veiðikvóta og reglna, sem samþykktar 

hafa verið eða kunna að verða samkvæmt alþjóðasamningi um fiskveiðar á Norð- 

vestur- Atlantshafi, sem undirritaður var í Washington 8. febrúar 1949, ásamt síðari 

bókunum. 

3. gr. 

Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála, 

og varða brot viðurlögum samkvæmt 2. gr. laga nr. 56 12. maí 1970. 

4. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 56 12. maí 1970 um framkvæmd 

alþjóðasamnings um fiskveiðar í Norðvestur- Atlantshafi, til þess að öðlast gildi 

þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 21. apríl 1975. 

Matthías Bjarnason. Sr 

Jón B. Jónasson.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Líknarsjóð Margrétar Árnadóttur, 
Alviðru, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 29. apríl 1975. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Líknarsjóð Margrétar Árnadóttur, Alviðru. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Líknarsjóður Margrétar Árnadóttur, Alviðru, og er stofnaður 

af eftirlifandi manni hennar, Magnúsi Jóhannessyni, Alviðru í Ölfushreppi, Árnes- 
sýslu. 

2. gr. 

Stofnfé sjóðsins er minningargjöf sjóðstofnanda um konu sína, að fjárhæð 
kr. 1000 000.00 — ein milljón króna Tekjur sjóðsins eru vextir af þessum höfuð- 
stól, gjafir og aðrar tekjur, sem honum kunna að áskotnast, svo og þeir fjármunir 
sjóðstofnanda, sem óráðstafaðir kunna að vera úr dánarbúi hans, sbr. arfleiðslu- 

sgerning dags. Í dag. 

  

3. gr. 
Fé sjóðsins skal ávaxta í banka eða sparisjóði, eða með því að kaupa fyrir það 

ríkisskuldabréf. Jafnframt sé þess sætt, að ávaxta það með hæstu vöxtum, og verð- 
tryggja það, eftir því sem kostur er. 

4. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja heilbrigðis- og líknarmál í Árnessýslu, og skal 

verja til þess tekjum sjóðsins að nokkru eða öllu leyti, en aldrei má þó skerða höfuðstól 
hans. Hlutverk sjóðsins er nánar tiltekið: a) að hjálpa sjúku, einstæðu eða öldruðu 
fólki, sem á í heilsufarserfiðleikum, b) að kaupa, eða leggja fram með öðrum til 
kaupa á lækningartækjum fyrir Sjúkrahús Suðurlands, Selfossi. Stjórn sjóðsins 
er heimilt að fresta úthlutun eða framlögum úr sjóðnum og færa þau milli ára. 

5. gr. 
Stjórn sjóðsins skal vera í höndum stjórnar Kvenfélags Selfoss á hverjum tíma, 

ber hún ábyrgð á sjóðnum, og sér um úthlutun úr honum. Reikningar sjóðsins 
skulu gerðir upp um áramót hver, og því næst sendast sýslumannsembættinu á 
Selfossi til athugunar og endurskoðunar. Reikningarnir skulu því næst birtir árlega 
í B-deild Stjórnartíðinda. 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

Selfossi, 26. apríl 1975. 

Magnús Jóhannesson.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir minningarsjóð Jakobínu Magnús- 
dóttur, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 22. apríl 1975. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir minningarsjóð Jakobínu Magnúsdóttur, fædd 26. 1. 1899, dáin 7. 5. 1957. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir minningarsjóður Jakobínu Magnúsdóttur. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður til minningar um Jakobínu Magnúsdóttir hjúkrunar- 

konu, stofnanda kvenskátastarfs á Íslandi, af systur hennar Guðrúnu Magnúsdóttur. 

3. gr. 

Stofnfé sjóðsins var kr. 50 000.00. Sjóðnum hafa frá stofndegi borist ýmsar 

gjafir og einnig hefur hann verið efldur með ýmsum fjáröflunarleiðum á vegum 

kvenskátafélags Reykjavíkur. Sjóðurinn er nú kr. 645 889.00. Öflun fjár er nú lokið. 

4. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja skátastarf í Reykjavík og starfsemi eldri kven- 
skáta að mati sjóðsstjórnar hverju sinni. Höfuðstóll sjóðsins skal aldrei vera lægri 

en kr. 50 000.00. 

5. gr. 
Ákveðið er, að sjóðurinn verði undir“stjórn Félags eldri kvenskáta. Skal stjórn 

sjóðsins skipuð þrem fulltrúum, kosnum á aðalfundi. Stjórnin er kosin til 3 ára og 

skiptir sjálf með sér verkum. 

6. gr. 
Endurskoðandi sjóðsins skal vera endurskoðandi Skátasambands Reykjavíkur. 

7. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

Reykjavík, 24. febrúar 1975. 

Guðrún Magnúsdóttir. 

Nr. 164. 14. apríl 1975. 
REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 128/1974, um dagvistunarheimili. 

1. gr. 

Við 1. mgr. 15. gr. bætist: 
Með heildargólfrými er hér átt við innanmál, þ. e. stærð innan útveggja og 

skilrúm reiknast ekki með í stærðarmálinu.



14. april 1975. 305 Nr. 164. 

2. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 14. apríl 1975. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. nn in 

Birgir Thorlacius. 

14, apríl 1975. Nr. 165. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð hjónanna Magnúsar 
Benjamínssonar, úrsmíðameistara og Sigríðar Einarsdóttur, útgefin á venjulegan hátt 
ad mandatum af dómsmálaráðherra 14. apríl 1975. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

Minningarsjóðs hjónanna Magnúsar Benjamínssonar, úrsmíðameistara 

og Sigríðar Einarsdóttur. 

1. gr. 
Stofnfé sjóðsins er dánargjöf Magnúsar Benjamínssonar úrsmíðameistara og 

konu hans Sigríðar Einarsdóttur samkvæmt arfleiðsluskrá dags. 21. ágúst 1954, en 

Magnús Benjamínsson andaðist 2. mars 1942 og Sigríður Einarsdóttir andaðist 3. maí 
1956. Höfuðstóllinn nemur alls kr. 2 637 736.00 miðað við 31. desember 1974. 

2. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja rannsóknastarfsemi í læknisfræði, sérstaklega 

skal þó stuðla að rannsóknum hjartasjúkdóma, leita aðferða við greiningu þeirra 
og ráða gegn þeim. Verja má % af árlegum tekjum sjóðsins eftir 1. jan. 1975 í 
þessu skyni, en afgangur lagður við höfuðstól, þegar rekstrarkostnaður sjóðsins 
hefur verið greiddur. 

3. gr. 
Stjórn sjóðsins skal skipuð 5 mönnum þannig: Formanni Kvenfélagsins Hrings- 

ins, yfirlækni eða prófessor við Barnaspítala Hringsins ásamt prófessorum við 
lvfja- skurð- og röntgendeildir Landspítalans. Stjórnin kýs formann og ritara úr 
sínum hópi, og heldur fundargerðahók. Fundargerðir skulu undirritaðar í lok fundar. 
Fundur skal boðaður af formanni, sem ákveður fundarstað og fundartíma, en fundur 
er því aðeins lögmætur, að þrír af stjórnarmönnum sét mættir. 

4. gr. 
Höfuðstól sjóðsins má ekki skerða. 
Stjórnin skal leitast við. að ávaxta eignir sjóðsins á þann hátt, að rýrnun 

höfuðstóls verði sem minnst, t.d. með því að ávaxta hann í vísitölutryggðum skulda- 
bréfum eða fasteignum. 

5. gr. 
Stjórnin ákveður hverjir hljóta styrk úr sjóðnum. Heimilt er að hafa samvinnu 

við stjórn Vísindasjóðs L andspftalans um úthlutun þeirrar upphæðar, er hún ákveður 
að til úthlutunar komi hverju sinni. Afl atkvæða ræður, bæði hvað varðar ráðstöfun 
eigna og styrkveitinga úr sjóðnum. 
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6. gr. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir 

af endurskoðendum Kvenfélagsins Hringsins. 

7. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

Nr. 166. 14. apríl 1975. 

GJALDSKRÁ 

um holræsi á Bíldudal. 

1. gr. 

Tengigjöld. 

Fyrir hvert íbúðarhús kr. 10.000.00, en séu fleiri en ein íbúð í húsi, þá skal 
greiða kr. 7 500.00, fyrir hverja viðbótaríbúð. Af öðru húsnæði skal tengigjald vera 
kr. 20.00 pr. mið. 

2. gr. 

Árlegt holræsagjald. 

Árlegt holræsagjald skal vera 0.22% af fasteignamatsverði húsa eða einstakra 
íbúða, hámark 10.00, pr. m? íbúðar, lágmark íbúðarhús 8.00 kr., lágmark önnur hús 
5.50 kr. Holræsagjald skal aldrei vera lægra en kr. 1500.00. 

Gjaldskrá þessa má hækka (eða lækka) um allt að 50%. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Suðurfjarðarhrepps, 
staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, til þess að öðlast 
gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. apríl 1975. 

F. h. r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Guðmundur Karl Jónsson. 

Nr. 167. 14. apríl 1975. 

REGLUGERÐ 

um holræsi á Bíldudal. 

1. gr. 
Þegar hreppurinn hefur látið leggja holræsi í veg, götu eða annað opið svæði, 

eða þar sem hreppurinn hefur tekið að sér viðhald og endurnýjun eldri holræsa, 
er þeim húseigendum, er þar eiga hús eða í námunda við, skylt að leggja á sinn 
kostnað ræsi frá húsinu, er flytji allt skólp frá því út í aðalræsi. Regnvatn af húsum 
og lóðum skal einnig, eftir því sem unnt er, leiða í ræsi. 

2. gr. 

Öll framkvæmdastörf, sem holræsakerfi kauptúnsins varða, svo sem viðhald, 
endurbætur, viðauka og umsjón alla, annast maður, sem hreppsnefnd felur það,
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undir yfirumsjón hreppsnefndar. Er engum heimilt að leggja ræsi í aðalræsi, nema 
að fengnu leyfi þessara aðila og er mönnum skylt að hlýta í öllu fyrirmælum þeirra 
um gerð og legu ræsisins og annað þess háttar, er máli skiptir í sambandi við það. 

ð. gr. 
Kostnaður allur við holræsakerfið greiðist úr sveitarsjóði. Til að standast þann 

kostnað ber hverjum húseiganda, sem á hús við veg, götu eða opið svæði, þar sem 
holræsi er lagt í að greiða holræsagjald til hreppsins árlega, auk tengigjalds, við 
hverja tengingu. 

4. gr. 
Húseigendum ber að greiða holræsagjaldið og bera þeir einir ábyrgð á greiðslu 

þess. Holræsagjaldið má taka lögtaki og er það tryggt með lögveði í eigninni næstu 
2 ár eftir gjalddaga, með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði. 
Gjalddagi holræsagjaldsins er 15. janúar ár hvert. 

5. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum, allt að kr. 10.000.00, nema þyngri 

refsing liggi við samkvæmt lögum. Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal 
farið að hætti opinberra mála. 

6. gr. 
Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Suðurfjarðahrepps, 

staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, til þess að öðlast 
gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. april 1975. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 0 

Guðmundur Karl Jónsson. 

10. april 1975. Nr. 168. 
SAMÞYKKT 

um sorphreinsun á Akranesi. 

1. gr. 
Akranesbær annast sjálfur eða býður út alla sorphreinsun innan skipulagðra 

svæða bæjarfélagsins, samkvæmt ákvæðum þessarar samþykktar. Fer hún fram 
undir yfirstjórn bæjarstjórnar og með umsjón heilbrigðisnefndar Akraness. 

2. gr. 
Sérhverjum húseiganda er skylt að haga sorpgeymslu og sorphirðingu samkvæmt 

ákvæðum þessarar samþykktar, fyrirmælum heilbrigðisnefndar, og samþykktum 
bæjarstjórnar Akraness. 

ð. gr. 

Við hverja húseign skal vera sorpgeymsla, gerð fyrir sorppoka. Sorppokum skal 
koma fyrir í grind eða skáp, sem sveitarfélagið hefur samþykkt. 

Húseigendum ber sjálfum að kosta uppsetningu og viðhald grinda og sorpskápa.
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Sorpgeymslur skulu vera aðgengilegar fyrir sorphirðumenn og allur aðgangur 
að þeim og frágangur þeirra í fullu samræmi við ákvæði byggingarsamþykktar 
Akraness grein 3.10. 

4. gr. 
Almenn sorphirða greiðist af bæjarsjóði. Þó skal notandi greiða árlegt gjald, 

er miðast við andvirði þeirra poka, er hann notar. Gjald þetta ákveðst árlega af 
bæjarstjórn og verður innheimt með fasteignagjöldum. 

5. gr. 

Í sorppoka má setja allt venjulegt heimilissorp, svo sem matarleifar, umbúðir, 
fatnað, blöð, pappír og úrgang frá lóðum, annað en mold, torf, grjót og stórar greinar. 

Ekkert má setja í pokana, sem getur skemmt þá (t.d. óinnpökkuð glerbrot), 
eða sem er svo þungt, að hætt sé við að þeir rifni við flutning. Óheimilt er að 
setja eldfima vökva, s. s. olíu og bensín, í sorpilát, hvort sem er laust eða í umbúðum. 

Gæta skal þess að fylla sorppoka ekki meira en svo, að auðveldlega megi loka þeim. 
Sorphirðumönnum er heimilt að skilja eftir poka, sem eru fylltir um of, rifnir 

eða svo þungir að hætta sé á að þeir rifni. 

6. gr. 
Allt það sorp, er eigi verður látið í sorppoka eða sem hirða þarf örar en samþykkt 

þessi gerir ráð fyrir. skulu hlutaðeigendur annast um sjálfir, á eigin kostnað, sé ekki 
um annað samið. 

Skylt er þeim að hlíta til fulls fyrirmælum bæjarstjórnar og heilbrigðisnefndar 
um umgengni og notkun sorphauga. 

7. gr. 
Sorphirða skal framkvæmd sem næst vikulega. Um stórhátíðir skal framkvæma 

aukahreinsun, eftir því sem við verður komið. Við hverja tæmingu skilja sorphirðu- 
menn eftir nýjan poka í hverri grind. Aukapoka má fá keypta í verslunum eða 
Áhaldahúsi bæjarins. Sorphirðumenn mega ekki hnýsast í pokana eða fjarlægja úr 
þeim hluti. 

8. gr. 
Verslunar- og iðnaðarstaðir skulu hafa svo margar grindur sem heilbrigðis- 

nefnd telur nauðsynlegar. Sorphirðan tekur að sér að fjarlægja pappakassa, séu 
þeir margir saman og bundnir í hæfilega stór búnt. 

Matstofum, kjöt- og fiskverslunum og þeim aðilum öðrum, sem hafa með höndum 
starfsemi, er krefst tíðari sorphirðu að mati heilbrigðisnefndar, ber sjálfum að ann- 
ast og kosta þá aukasorphirðu. 

Sorphirða bæjarins getur þó tekið að sér slík verk gegn ákveðnu gjaldi. 

9. gr. 
Hverjum húseiganda er skylt að halda lóðum sínum og öðrum umráðasvæðum 

hreinum og fjarlægja þaðan allt, er veldur óþrifnaði og flytja það á sorphauga 
bæjarins. 

Bannað er að urða olíuleifar og önnur efni, sem mengað geta jarðveg og einnig 
er bannað að kasta slíkum efnum í sjóinn. Skal þeim eytt eða brennt á tryggilegan 
hátt eftir því sem kostur er á, og skal slík eyðing fara fram undir eftirliti heil- 
brigðisnefndar og starfsmanna bæjarins. 

10; gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varðar sektum allt að kr. 20 000.00 nema þyngri 

refsing liggi við samkvæmt lögum. | 
Með brot á samþykktinni skal fara að hætti opinberra mála.
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11. gr. 
Kvörtunum vegna sorphirðu skal koma skriflega til Bæjarskrifstofunnar, 

Kirkjubraut 8, eða tl Áhaldahúss bæjarins. 

12. gr. 
Samþykkt þessi miðast við skipti á aðferð við sorphirðu frá sorptunnum í poka 

og skulu skipti fara fram í áföngum, samkvæmt nánari ákvörðun bæjarstjóra. 

Ofangreind samþykkt bæjarstjórnar Akraness staðfestist hér með samkvæmt 
lögum nr. 12/1969 um hollustuhæiti og heilbrigðiseftirlit til. þess að öðlast gildi 
þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 10. apríl 1975. 

F. hr. 

Páll Sigurðsson. 
  

Þórunn Klemenzdóttir. 

23. april 1975. Nr. 169. 

SAMÞYKKT 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Laugaráss í Biskupstungum 

nr. 359 26. nóvember 1974. 

3. gr. breytist þannig: 

Tölubl. 1. Í stað orðanna: „48 000 sekl“ komi: „68 000 sekl.“ 
Tölul. 2. Fasteignagjöld: 

a. Í stað orðanna „kr. 54.00 pr. rúmm. á ári“ komi: kr. 76.00 pr. rúmm. á 

ári. 

b. Í stað orðanna „kr. 36.00 pr. rúmm. á ári“ komi: kr. 52.00 pr. rúmm. á 

ári. TR. 

Breyting þessi, sem samþykkt er af Stjórnarnefnd Laugarásshéraðs staðfestist 

hér með samkv. Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast þegar gildi. 

Iðnaðarráðuneytið, 23. april 1975. 

F. h.r. 

Árni Þ. Árnason. 
  

Jóhannes Guðfinnsson.
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AUGLÝSING 

um umferð í Kópavogi. 

Að fengnum tillögum bæjarstjórnar Kópavogskaupstaðar og samkvæmt heimild 
Í 65. grein umferðarlaga nr. 40/1968 er hér með ákveðið að bifreiðastöður skuli 
bannaðar á Digranesvegi norðanverðum á svæðinu milli Skólatraðar og brautar 
þeirrar, sem liggur frá Digranesvegi að Kópavogsskóla. 

Ákvæði auglýsingar þessarar öðlast þegar gildi. 

Bæjarfógetinn í Kópavogi, 25. apríl 1975. 

Sigurgeir Jónsson. 

Nr. 171. . 28. febrúar 1975. 
AUGLÝSING 

um breytingu á verði lyfja samkvæmt Lyfjaverðskrá Il, frá 1. febrúar 1975. 

Frá og með 1. mars 1975 tekur gildi breyting á Lyfjaverðskrá Il frá 1. febrúar 
1975. Samkvæmt því hækkar útsöluverð lyfja eins og það er greint í skránni um 
15%%. Heildsöluálagning verður 14% og smásöluálagning 59% frá sama tíma. 
Vinnugjöld verða óbreytt. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 28. febrúar 1975. 

Matthías Bjarnason.   
Páll Sigurðsson. 

Nr. 172. j 17. april 1976. 

AUGLÝSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 frá 23. apríl 1968 og að fengn- 
um tillögum borarráðs hefur eftirfarandi verið ákveðið: 

1. Allur akstur er bannaður í Austurstræti á milli Lækjargötu og Pósthússtrætis. 
Akstur með vörur að verslunum þar, verður þó leyfður á virkum dögum frá 
kl. 07.00 til kl. 11.00, á laugardögum þó aðeins frá kl. 07.00 til kl. 09.00. Á 

sömu tímum verður einnig heimilaður akstur bifreiða með merki fatlaðra. 
Hámarksöxulþungi bifreiða, sem notaðar eru við vöruflutninga að fyrirtækjum 
við Austurstræti, göngugötuna, verði Á lonn. 

2. Bannað verður að stöðva og leggja bifreiðum við Bankastræti að norðanverðu 
frá vesturgafli húss nr. 3 við Bankastræti að Lækjargötu. 

Framangreindar reglur taka gildi þegar í stað. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 17. apríl 1975. 

Sigurjón Sigurðsson.
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GJALDSKRÁ 

fyrir Keflavíkurflugvöll. 

1. Lendingargjöld. 

19
 

1.1. Lendingargjald skal miða við leyfðan hámarksþunga flugvélarinnar (Air- 
craft Gross Weight) og reiknast brot úr tonni sem heilt tonn. 

1.2. Í millilandaflugi skal fyrir hverja lendingu greiða lendingargjald sem 
hér segir: 

kr. 659.00 á hvert tonn flugvélarinnar fyrir flugvélar, sem vega allt að 
14 tonnum. 

942.00 á hvert tonn flugvélarinnar fyrir flugvélar, sem vega 16 til 
29 tonn. 

——- 483.00 á hvert tonn flugvélarinnar fyrir flugvélar, sem vega 30 til 
49 tonn. 

— 454.00 á hvert tonn flugvélarinnar fyrir flugvélar, sem vega 50 tonn 
og þar yfir. 

Stæðisgjöld. 

2.1. Stæðisgjald er ekkert fyrir fyrstu 6 klst. en fyrir næstu 24 klst. eða brot 
þar af, skulu greidd stæðisgjöld sem hér segir: 

2.2. Millilandaflug: 

Vænghaf flugvélar Leiga á sólarhring 

Undir 12 9 III kr. 240.00 
1818 —  480.00 

1I8—94 — —  705.00 

2430 —— — 950.00 

yfir 90 —— 2... — 1050.00 

Önnur ákvæði. 

3.1. 
3.1.1. 

3.1.2. 

3.1.3. 

1.4. 
1.5. c

s
 

3.1.6. 

3.1.7. 

3.2. 

Heimilt er að fella niður gjöld sem hér segir: 

Lendingar- og stæðisgjöld af flugvélum íslenska ríkisins og flugvélum 

sem það tekur á leigu. 
Lendingar- og stæðisgjöld af flugvélum, sem eingöngu flytja erlenda 

þjóðhöfðingja eða aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna og fylgd- 

arlið þeirra. 
Lendingargjöld af flugvélum í reynsluflugi að aflokinni viðgerð, enda 
sé viðkomandi flugvél í áætlunarflugi. 
Lendingar- og stæðisgjöld af björgunarflugvélum. 

Lendingargjöld af flugvélum, sem snúa við til flugvallarins vegna vélar- 

bilunar eða slæmra veðurskilyrða, hafi ekki verið millilent á öðrum 

flugvelli. 
Heimilt er að veita 50% afslátt af stæðisgjöldum fyrir þann tíma, sem er 

umfram sjö sólarhringa. 

Að öðru leyti er flugvallarstjóra heimilt að fella niður lendingar- og 

stæðisgjöld, þegar sérstaklega stendur á. 

Lendingar- og stæðisgjöld skulu staðgreiðast. Þó skal flugvallarstjóra 

heimilt að veita allt að 60 daga greiðslufrest, sé sérstaklega um það 

samið.
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3.3.  Framangreind lendingar- og stæðisgjöld skulu breytast í samræmi við 

gengisbreytingar krónunnar, þannig að gjöldin hækki eða lækki í hlut- 

falli við slíkar breytingar. 

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt 78. gr. laga nr. 34 21. maí 1964, um loftferðir, 

til þess að öðlast gildi nú þegar og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga 

að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir flugvöllinn frá 24. ágúst 1973. 

Utanrikisráðuneytið, 21. apríl 1975. 

Einar Ágústsson. Í 
Páll Ásg. Tryggvason. 

r. 174. 11. apríl 1975. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Hafnarfjarðar. 

I. RAFORKA 

Rafveita Hafnarfjarðar selur raforku á þann hátt og við því verði, er hér segir: 

A. Lýsing. 

Um kWst.-mæli á kr. 39.84 hverja kWst. 

Um kWst.-mæli á kr. 19.04 hverja kWst. auk fastagjalds er nemi kr. 5 171.00 á 

ári fyrir allt að 25 mé gólfflatarmáls í rúmi því, er lýsa skal, kr. 97.00 fyrir hvern 

mé umfram 25 mé. Fullt fermetragjald skal greiða af gólffleti í búðum, vinnu- 

stofum og skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga skal greiða kr. 49.00 á mé á ári. 

Séu notaðir flúrskinslampar, natriumlampar eða kvikasilfurslampar með 

ófasviksjöfnuðum straumrásum, er heimilt að miða orkugjald skv. 1. og 2. tölu- 

lið við kilóvoltamperstundir í stað kílówatistunda. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Uin kWst.-mæli á kr. 8.65 hverja kWst. og auk þess fastagjald kr. 890.00 á ári fyrir 

hvert herbergi, sem ætlað er til íbúðar, og eldhús, en ekki ganga, baðherbergi 

eða geymslur. 

C. Vélanotkun. 

Um kWst.-mæli á kr. 19.04 hverja kWst. 

Um mæla þannig reiknað, enda sé aflnotkun minnst ó kW. Aflgjald skv. kW-mæli 

á kr. 9 430.00 hvert árs-kW. Auk þess skal greitt orkugjald skv. kWst.-mæli á kr. 

340 hverja kWst. Minnsta aflgjald er kr. 47 150.00 á ári. Verði raunstuðullinn 

lægri en 0,8 er heimilt að miða aflgjaldið við 90% af mestu kVA-notkun í stað 

mestu kW-notkunar. 

D. Hitun. 

. Um kWst.-mæli á kr. 6.60 hverja kWst. 
Um kWst.-mæli á kr. 8.85 hverja kWst.



11. 
Það

 

6. 

a) 
bh) 
c) 

d) 

e) 
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Um kWst.-mæli á kr. 2.37 hverja kKWst., enda megi rjúfa strauminn í allt að 
3 klst. á dag, á tímum mesta álags rafveitunnar. 
Um kWst.-mæli á kr. 3.11 hverja kKWst., enda megi rjúfa strauminn í allt að 
3 klst. á dag, á tímum mesta álags rafveitunnar. 
Um kWst.-mæli á kr. 1.24 hverja kKWst., enda megi rjúfa strauminn í allt að 
12 klst. á sólarhring. 
Um kWst.-mæli á kr. 1.62 hverja kKWsl., enda megi rjúfa strauminn í allt að 
12 klst. á sólarhring. 

Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

Að vélaafl, götulinur og spennar þoli álagið, að dómi rafveitustjóra. 
Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina. 
Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð skv. fyrirmælum rafveitunnar og 
Rafmagnseftirlits ríkisins, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillar 
notaðir, þegar þess er krafist. 
Að húsnæðið fullnægi þeim lágmarkskröfum um einangrun, sem rafveitan kann 
að setja. 
Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninga á hitaþörf þess húsrýmis, er hita 
skal, þegar þess er krafist og skal þá tekið fram, við hvaða minnsta útihita 
hitaþörfin er miðuð. 

E. Stórnotkun. 

Um mæla þannig reiknað, enda sé aflnotkunin minnst 200 kW. 
Aflgjald: kr. 17 186.00 hvert árs-kW. 
Orkugjald: kr. 1.92 hverja kWst. 
Sala skv. þessum lið er háð ákvörðun rafveitunefndar. 

F. Önnur notkun. 

Rafveitustjóra er heimilt að veita afslátt frá framangreindum verðlagsákvæðum 
á liðunum A til D á orku, sem notuð er á swnrin, ef um töluverða aukningu frá 
velrarnotkun er að ræða, eða ef orkan er eingöngu notuð á sumrin. 

Til nota við vinnulagnir við byggingar, meðan á byggingu stendur: 
Um kKWest.-mæli á kr. 20.91 hverja KWsl. 

Gjöld fyrir götu- og hafnarlýsingu: Kr. 54 700.00 hvert árskilówatt, þótt mæli- 
tækjum verði ekki við komið, enda greiði þá notandi að auki stofnkostnað eða 
viðhaldskostnað að fullu eftir ákvörðun rafveitunnar. Þó ákveður bæjarstjórn 
gjald fyrir götulýsingu í Hafnarfirði samkv. tillögu rafveitunefndar, sem gerð 
skal árlega við afgreiðslu fjárhagsáætlunar bæjarins. 

Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitustjóri selja raforku eftir sérstökum 
samningi, þó eigi lengur en til eins árs í senn, nema samþykki rafveitunefndar 
komi til. 

G. Mælaleiga. 

Af einfasa mælum kr. 47.00 á mánuði. 

Af þrífasa mælum til og með 100 A, kr. 112.00 á mánuði. 

Af þrífasa mælum yfir 100 A, kr. 186.00 á mánuði. 

Af mestumælum kr. 286.00 á mánuði. 

Ársleiga eftir önnur mælitæki og rofa skal vera sem næst 15% af verði við- 
komandi tækis. 

B 40
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II! HEIMTAUGARGJÖLD 

Heimtaugargjald skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu: Fari lengd jarðlínu- 
heimtaugar fram úr 15 m eða loftlínuheimtaugar fram úr 40 m skal greitt yfirlengdar- 

gjald eins og taflan sýnir: 

Jarðlina Loftlína 
Málsiraumur Lágmark Yfirlengd Lágmark Yfirlengd 

stofnvara Kr. Kr./m Kr. Kr./stólpa 
220 V kerfi 

63 A 1I-fasa 30 900 1730 23 400 22 700 
100 A 1-fasa 37 400 2 060 29 600 28 400 
63 A ð-fasa 38 500 2 060 29 600 28 400 

100 A ð-fasa 48 800 2340 33 600 35 400 
125 A 3-fasa 59 800 2620 42 100 37 100 
200 A ð-fasa 93 300 3550 66 600 42 400 
300 ÁA 3-fasa 134 600 4 330 

Jarðlina Loftlina 
Málstraumur Lágmark Yfirlengd Lágmark Yfirlengd 

stofnvara Kr. Kr./m Kr. Kr./stólpa 
380 V kerfi 

63 A I-fasa 30 900 1730 26 500 22 700 
63 A 2-fasa 37 400 1730 29 600 26 500 
63 A ð-fasa 52 300 2 060 40 200 28 400 

100 A ð-fasa 82 700 2340 59 800 35 400 
125 A 3-fasa 103 300 2620 72 600 37 100 
200 Á ð-fasa 161 900 3 öð0 114 600 42 400 
300 ÁA 3-fasa 233 300 4330 

Fyrir heimtaugar með meiri flutningsgetu en taflan segir til um (hér kann að 

að þurfa dreifistöð) skal greitt heimtaugargjald er nemi kr. 1221 á hvert kVA. Skal 

þá miða aflið við varastærðirnar 425, 500 og 630 A. Yfirlengdargjald reiknast þá í 

hlutfalli við aukna flutningsgetu eftir 300 A skv. töflunni. 

Lengd jarðlínuheimtaugar, 63—-200 A í 220 V kerfi og 68—125 A í 380 V kerfi 

heiknast frá varkassa stystu greiðfæra leið að lóðarmörkum. Þurfi að leggja jarð- 

línuheimtaug af ofangreindum stærðum út frá loftlínu, skal lengd heimtaugar reiknuð 

jöfn lengd jarðstrengs frá varkassa að loftlínustólpa. Þveri jarðlínuheimtaugin 

akbraut, skal breidd akbrautar ekki reiknuð með. — Lengd stærri jarðlínuheim- 

taugar, en að ofan greinir, reiknast frá varkassa að rofa í dreifistöð. Yfirlengd reikn- 

ast ekki af vegalengd, sem er umfram 100 m frá varkassa. Yfirlengdin reiknast 

sem yfirlengd jarðlínu skv. töflu, þóit heimtaugin sé tekin frá loftlínu. Lengd loft- 

línuheimtaugar, 63--100 A í 220 og 380 V kerfi, reiknast frá næsta stólpa Í notenda- 

línu við götu stystu greiðfæra leið að varkassa. Þurfi að setja stólpa fyrir heintaug 

nær húsi en 40 m, svo að hún nái löglegri hæð, skal greitt umframgjald kr. 12 500.00 

fyrir stólpann. Séu tvær eða fleiri heimtaugar sameiginlegar að hluta er rafveitunni 

heimilt að jafna lengdargjöldum niður á umsækjendur heimtauga. Sé nauðsynlegt 

að setja upp dreifistöð vegna ákveðins notanda og hún að mestu leyti notuð í hans 

þágu, skal notandanum skylt að leggja til lóð undir stöðina, rafveitunni að kostnaðar- 

lausu og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð lóðarinnar og 

staðsetningu stöðvarinnar. Sé um óskipulagt svæði að ræða eða aðstæður óvenju- 

legar, er heimilt að krefjast sérstaks aukagjalds af húseiganda eða gera honum að 

greiða fyrir heimtaugina skv. kostnaði, en gera honum viðvari um það fyrir fram.
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Óski húseigandi eftir að flutningsgeta heimtaugar verði aukin eða ef breyta 
þarf loftlínuheimtaug í jarðlínuheimtaug, vegna breytinga á stofnlínu í götu skal 
húseigandi greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu 
hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, hvort veggja miðað við gildandi gjaldskrá, 
Þegar breytingin fer fram. Húseigandi skal kosta breytingar á stofntaug innanhúss, 
sem þessu kann að vera samfara og taka á sig annan kostnað er af þessu kann að stafa. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum innan lögsagnarumdæmis Hafnar- 
fjarðar, Bessaslaðahrepps og hlula Garðahrepps. 

IL. OPNUNARGJÖLD 

I. Hafi gjald skv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar fyrir veituna 
hafi komið, skal taka gjald fyrir enduropnun, kr. 800.00. 

2. Ef fundin eru við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafarlaust 
og verður hún eigi opnuð aftur fyrr en notandi hefur greitt kr. 800.00 gjald á 
skrifstofu rafveitunnar. Sé opnað utan venjulegs vinnuiíma, er þó heimilt að 
krefjast opnunargjalds samkv. kostnaði. 

IV. ÝMIS ÁKVÆÐI 

Rafveitunefnd er heimilt að breyta hitatöxtum rafmagns til samræmingar við 
nágrannaveiturnar. 

Hækki innkaupsverð á raforku, er rafveitunefnd heimilt að hækka gjaldskrá 
þessa um allt að 48% af þeirri hækkun. 

Fyrir full 5% sem kaupgjald hjá Rafveitu Hafnarfjarðar hækkar eða lækkar, 
hvort heldur er sökum breytinga á grunnkaupi eða kaupgjaldsvísitölu eftir 1. febrúar 
1973, er rafveitunefnd heimilt að hækka eða lækka gjaldskrá þessa um 4%. Breyting 
og hækkun gjaldskrár samkvæmt ofanrituðu er því aðeins gild, að til komi sérstakt 
samþykki Iðnaðarráðuneytisins. 

Söluskattur 18%, 1% viðlagasjóðsgjald, 1% í sjóð til að draga úr áhrifum 
verðhækkana á olíu til íbúðarhitunar og 13% verðjöfnunargjald, samtals 33%, eru 
talin með í upphæð gjalda þeirra, sem um ræðir í Í. kafla gjaldskrár þessarar, nema 
á töxtum D.1, D.3 og D.6. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1928 
og Orkulögum nr. ó8 29. apríl 1967, til að taka gildi 15. april 1975, sbr. auglýsingu 
nr. 67 11. april 1975. 

Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis ásamt breytingum á henni. 

Iðnaðarráðuneytið, 11. apríl 1975. 

F. h.r. 

Árni Þ. Árnason. 0 
Jóhannes Guðfinnsson.
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GJALDSKRÁ 

Rafmagnsveitu Reykjavíkur. 

IE KAFLI 

GILDISSVIÐ 

1. gr. 
Gjaldskrá þessi gildir fyrir orkuveitusvæði Rafmagnsveitu Reykjavíkur. 

II. KAFLI 

Heimtaugargjöld. 

2. gr. 
2.1 Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug, er tengir húsveitu við veitu- 

kerfi Rafmagnsveitu Reykjavíkur. Heimtaugargjaldið skal greitt við umsókn. 
2.2 Heimlaugar greinast í aðalheimtaugar fyrir fullgerðar húsveitur og bráðabirgða- 

heimtaugar fyrir byggingarstaði. 
2.3 Aðalheimtaugar. 

Heimtaugargjöld fyrir aðalheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi 
töflu. 

Málstraumur/málraun Stofngjald Lengdargjald!) 
kr. kr./m 

GJA 1-fasa ö7 810 Innifalið 
GJA 3-fasa 62 390 — 

100A — 14 170 — 
200A —- 119 540 — 
915A —- 249 130 — 
300kVA —- 348 170 Samkv. kostnaði 
500kKVA — ö81 160 — 
800kVA 929 340 — 

2.4 Bráðabirgðaheimtaugar. 
Heimtaugargjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfar- 

andi töflu. 

Málstraumur Stofngjald Lengdargjald 1) 2) 
Jarðstrengur Loftlína 

kr./m kr./staur 

GJA I-fasa 10 250 1520 19 300 

63A 3-fasa 14 390 1520 22 460 

100A —- 15 270 1960 25 740 

A merkir málstraum stofnvara í amper. 
KVA merkir málstraum spennis í kílóvoltamper, þegar um sér spennistöð er 
að ræða. 

  

1) Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast í heilum metrum frá næsta útitengiskáp eða rofa í 
spennistöð að stofnvarkassa eða stofntengikassa í húsveitu. 
Sjái eigandi húsveitu um lögn frá útitengiskáp eða rofa í spennistöð að stofnvarkassa eða 
stofntengikassa húsveitu á sinn kostnað, greiði hann aðeins stofngjald, en annist þá sjálfur 

viðhald heimtaugarinnar. 

2) Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innan lóðarmarka í jarðstrengs- 
heimtaug og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug.



23. janúar 1975. 317 Nr. 175. 

2.5 Séu aðstæður óvenjulegar að því er snertir fjarlægð húsveitu frá veitukerfi eða 
fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar, skal heimtaugargjald ákveðast sam- 
kvæmt sérstökum samningi hverju sinni. 

2.6 Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekinnar húsveitu og hún að 
mestu leyii notuð í þágu þeirrar húsveitu, skal eiganda veitunnar skylt að leggja 
til lóð undir stöðina Rafmagnsveitunni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu 
hlíta skilmálum Rafmagnsveitunnar um stærð lóðarinnar og staðsetningu stöð- 
varinnar. 

to
 

=
 Þegar aðalheimtaug er breytt úr loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug, svo og 

þegar heimtaug er stækkuð, skal greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju 
heimtaug, að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, hvort tveggja miðað 
við gildandi gjaldskrá, þegar breytingin fer fram. 

3. gr. 
Fellur niður. 

4. gr. 
Fellur niður. 

5. gr. 
Fellur niður. 

III. KAFLI 

Mælaleiga. 

6. gr 
Rafmagnsveitan ákveður stærð og gerð mælitækja, sem notuð eru á hverjum 

stað í sambandi við sölu á raforku. 
Arsleiga eftir mæliiæki skal vera sem hér segir: 

Upp að 
Tegund mælitækis: 30 A kr. 

Einfasa kwst-mælar, hemilmælar og lausar 
skiptiklukkur einar sér .................. 270.00 
Þriífasa kwstmælar, þrifasa hemilmælar, ein- 
fasa frádráttarmælar, lausir ............. 598.00 
Tvígjaldsmælar, mestumælar ............ 1 003.00 

Upp að 
Rofar 30 A kr. 

1X IO A-2 XX 30 A 1 505.00 
3 XIÐ A-3 > GO A 1 833.00 
3 XX 100 A—8 XX 350 A 2. 4 438.00 

35—50 A 
kr. 

1 003.00 
1 158.00 

35—50 A 
kr. 

55—100 A Yfir 100 A 
kr. kr. 

1158.00 — 19980.00 
1833.00 — 2987.00 

55—-100 A Yfir 100 A 
kr. kr. 

Ársleiga eftir önnur mælitækji skal vera sem næst 15% af verði viðkomandi 
tækis, eftir nánari ákvörðun Rafmagnsveitunnar. 

Ekki skal greiða leigu eftir mæla, sem notaðir eru skv. 3. tl. 8. gr. 
Leiga skal greidd samtímis gjaldi fyrir raforku. 

IV. KAFLI 

Sala raforku. 

7. gr 
Verð á raforku til lýsingar skal ákveðið sem hér segir: 

1.1 Kr. 34.27 hver kwst., sem seld er um kwst.-mæli.
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Kr. 47 069.97 hvert árskw til útilýsingar, þótt mælitækjum verði ekki við komið, 
svo og raforku til götulýsingar, enda greiði þá notandi að auki stofnkostnað 
eða viðhaldskostnað að fullu, eftir ákvörðun Rafmagnsveitunnar. 
Kr. 9.08 hver kwst., sem seld er um kwst.-mæli. Auk þess ber þá að greiða fasta- 
gjald, er nemi kr. 4 706.99 á ári fyrir allt að 25 ferm. gólfflatarmáls rýmis þess, 
er lýsa skal, og kr. 145.31 fyrir hvern ferm. umfram 25 ferm. Fyrir ganga og 
geymslur skal deila fermetragjaldinu með 3.5. 
Kr. 9752.46 hvert árskw. og öll notkun kr. 9.08 hver kwst., ef um meira en 

2,5 kw-afl er að ræða og árlegur notkunartími meiri en 2000 klst. Verði aflmælingu 
skv. þessum lið ekki beiit, skal reikna fyrir hvern fermetra gólfflatarmáls 15 W 
á kr. 5 902.56 árskw. Sé notuð lýsing með flúorlömpum, er heimilt að miða 
gjald skv. 1.-4. 1. við VA í stað W. 

8. gr. 
Verð á raforku til almennrar heimilisnotkunar skal ákveðið sem hér segir: 
Raforka til ljósa um sérmæli skal seld skv. 1. tl. 7. gr., en raforka til heimilisvéla 

um sérstakan mæli skal seld á kr. 8.53 hver kwst. 
Heimilt er að selja raforku til notkunar á skrifstofum, verslunum og verkstæðum 
skv. lið 8.1. 
Kr. 8.48 hver kwst., sem seld er um kwst.-mæli. Lágmarksgjald kr. 424.00 á 

ársfjórðungi. 
Kr. 7.43 hver kwst., sem seld er um sérmæli til suðunotkunar í veitingahúsum, 

gistihúsum og öðrum slíkum stöðum. 
Kr. 7.43 hver kwst., sem seld er til súgþurrkunar á heyi. 
Kr. 25 423.09 hvert árskw, sem selt er um hemilmæli og auk þess kr. 6.95 hver 
kwst. fyrir umframnotkun. Hemilstilling skal vera minnst 500 W, að viðbættum 
100 W fyrir hvert íbúðarherbergi umfram tvö. 
Kr. 25 423.02 hvert árskw, sem selt er um hemilmæli til notkunar í skrifstofum, 
verslunum og verkstæðum. Umframnotkun skal seld á kr. 6.95 og hemilstilling 
miðuð við 500 W fyrir fyrstu 25 ferm. gólfflalar eða minna, og síðan 100 W 
fyrir hverja 12 ferm. eða minna. Beita skal 3. tl. 7. gr. við ákvörðun gjaldsins. 
Ef óskað er hærri hemilstillingar en um getur í þessum tölulið, skal gjaldið 

vera kr. 47 069.97 hvert árskw. 
Kr. 644 hver kwst., þegar orkan er seld sjúkrahúsum, heilsuverndarstöðvum, 
vistheimilum fyrir börn og elliheimilum. Taxii þessi tekur ekki til starfsmanna- 
bústaða þeirra, sem eru utan aðalbygginga viðkomandi stofnunar. 

9. gr. 
Verð á raforku til vélarekstrar skal ákveðið sem hér segir: 
Kr. 17.10 hver kwst., sem seld er um kwst.-mæli. 

Kr. 34921.48 hvert uppsett árskw og öll notkun kr. 6.68 hver kwst. 

Ef raforkan er seld um mestu-mæla fyrir mesta notað afl, skal greiða fyrir notkun 

sem hér segir: 
Kr. 5 731.26 á árskw. 
Auk þess skal greiða kr. 2.92 fyrir hverja kwst. 
18 567.05 fyrir hvert árskw, sem selt er um heimilmæli, og kr. 9.08 hver kwst. 
sem umfram er, Rafmagnsveitan ákveður stillingu hemilmælis hverju sinni. 
Raforku til hitunar í iðnaði má selja skv. þessum lið. 
Kr. 18.02 fyrir hverja kwst., sem seld er til vinnuvéla, vinnuljósa og annarra 
nota við húsbyggingar, meðan á framkvæmdum stendur.
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10. gr. 
Verð á raforku til hitunar skal ákveðið sem hér segir: 

10.1 Kr. 359 hver kwst., seld um kwst.-mæli, enda sé lágmarksnotkun 10 000 kwst. 

á ári. 
10.2 Kr. 2.18 hver kwst. (án söluskatts), sem seld er um kwst.-mæli, ef straumur er 

rofinn ailt að tveim klst., tvisvar á dag. 
10.3 Heimilt er að selja raforku til heimilisnota á kr. 2.36 hverja kwst. (án söluskatts), 

en þá skal fastagjald vera kr. 7 137.43 á ári fyrir eins herbergis íbúð og kr. 
3 280.83 að auki fyrir hvert herbergi, sem þar er fram yfir, allt að kr. 20 274.30 

á ári. 
10.4 Kr. 3.12 hver kwst. fyrir notkum til hitunar á neysluvatni, stóra kæliklefa og 

fyrir vatnsdælur í íbúðarhúsum. 
10.5 Kr. 1.58 hver kwst. (án söluskatts), sem seld er um kwst.-mæli, ef straumur er 

rofinn með klukkurofa í tvær klst. tvisvar á dag. 
10.6 Kr. 1.00 hver kwst. (án söluskatts), sem seld er um kwst.-mæli, ef straumurinn 

er rofinn með klukkurofa kl. 9—-21, enda séu fyrir hendi nægilega stórir hita- 
seymar til dagsnotkunar. Þegar um er að ræða hitun á húsrými, sem er stærra 
en 2000 rúmmetrar, eða aðra hliðstæða notkun á afli, er heimilt að láta raforku 

í té á tímanum kl. 12.30—15.30. 
10.7 Kr. 1.75 hver kwst., sem seld er um tvísjaldsmæla á tímabilinu kl. 22:00--9:00 

og kr. 7.43 hver kwst., sem seld er á tímabilinu kl. 9:00—-22:00. 

li. gr. 
Rafmagnsveitan má, með samþykki borgarráðs, selja raforku eftir sérstökum 

samningi. 
Heimilt er að setja sérstök skilyrði um raforkusölu til ígripanotkunar fleiri en 

eins aðila um sama mæli, svo sem um hafnarskápa, og annars staðar, þar sem þess 
er talin þörf, þar með talið að krefjast fyrirframgreiðslu og tengigjalds. Rafmagns- 
veitunni er heimilt að ákveða sérstakt gjald fyrir launafl hjá þeim notendum, sem 
kaupa orku samkv. aflgjaldskrá. 

12. gr. 
Borgarstjórn ákveður gjald fyrir götu- og hafnarlýsingu. 

13. gr. 
Rafmagnsveitu Reykjavíkur er heimilt að breyta gjaldskrá þessari til samræmis 

við verðbreytingar samkvæmt hlutfallsgrundvelli, sem fæst úr síðasta ársreikningi 
Rafmagnsveitunnar, enda sé grundvöllurinn lagður fyrir stjórnarnefnd veitustofn- 
ana borgarinnar til staðfestingar. Ef fyrirhuguð gjaldskrárhækkun nemur meira en 
20% skal leita staðfestingar ráðherra. 

Þættir þeir, sem tekið skal tillit til eru: orkukaup, verðjöfnunargjald, kostnaður 
vegna launa, vélakostnaður, efnis og vaxtagjalda. Gjaldskrárbreytingar samkvæmt 
framansögðu er heimilt að framkvæma allt að tvisvar á ári. Fyrirhugaðar gjald- 
skrárbreytingar skulu tilkynntar Orkustofnun, áður en þær taka gildi. 

Telji Borgarstjórn Reykjavíkur nauðsyn á, að ráðstafanir séu gerðar til að draga 
úr rafmagnsnotkun, er henni m. a. heimilt að hækka rafmagnsverðið á notkun um- 
fram meðalnotkun á hverjum gjaldskrárlið allt að 10-földu verði. Í útreikningi meðal- 
notkunar skal tekið tillit til orku- og aflþarfar. 

14. gr. 
Verð á orku um hvern mæli reiknist í heilum krónum, þannig að færri aurum 

en 50 sé sleppt, en ella sé upphæðin hækkuð upp í næstu heila krónu.
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V. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

15. gr. 
Nú er notuð heimild til að rjúfa straum á veitu vegna vanskila notanda með 

greiðslu gjalda, skv. gjaldskrá þessari, og skal þá taka gjald, kr. 780.00 fyrir að setja 
straum á að nýju. 

16. gr. 
Ef í ljós kemur við skoðun, að notuð eru óleyfileg vör eða of stór, skal loka 

veitunni tafarlaust, og er ekki heimilt að opna hana að nýju, fyrr en notandi hefur 
greitt gjald, kr. 780.00, til Rafmagnsveitunnar. 

17. gr. 
Skilyrði fyrir sölu raforku til hitunar skv. 10. gr. eru þau, að vélaafl, götulínur 

og spennar þoli álagið að dómi rafmagnsstjóra, notandi kosti tengingu klukkurofa 
og búnaði öllum sé hagað skv. fyrirmælum rafmagnsstjóra. 

18. gr. 
Í útreikningi á fjölda herbergja í íbúð skal aðeins telja stofur og svefnher- 

bergi o. þ. h., en ekki eldhús. Herbergi minna en 5 m? skal telja sem hálft, en þar 
sem herbergjastærð fer fram úr 25 m? skal reikna hverja byrjaða 25 mé? sem eitt 
herbergi. Þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er minni en 10 m? má reikna með 
þeirri meðalstærð. Þegar heildartala herbergja hefur verið reiknuð samkvæmt 
þessu skal hún hækkuð upp í næstu heila tölu, ef stendur á hálfu. 

19. gr. 
Söluskattur 17%, 1% viðlagasjóðsgjald og 1% í sjóð til að draga úr áhrifum 

verðhækkana á olíu til íbúðahitunar eru talin með í upphæð gjalda þeirra, sem 
um ræðir í gjaldskrá þessari. 

20. gr. 
Verðjöfnunargjald, 13% samkvæmt lögum um verðjöfnunargjald af raforku 

er innifalið í gjöldum þeim, sem um ræðir Í gjaldskrá þessari. 

21. gr. 
Rafmagnsveitan leiðbeinir gjaldendum, er þess óska, um val gjaldskrárliða 

eftir tegund notkunar. 

22. gr. 
Gjaldskrá þessa skal endurskoða í heild eigi síðar en að fimm árum liðnum. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 
og Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til að taka gildi skv. heimild í auglýsingu nr. 

3 13. janúar 1975. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 262 17. 
september 1974. 

Íðnaðarráðnneytið, 23. janúar 1975. 

F. hr. 

Árni Þ. Árnason. 0 
Jóhannes Guðfinnsson.
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GJALDSKRÁ 

Rafmagnsveitu Reykjavíkur. 

I KAFLI 

GILDISSVIÐ 

1. gr. 
Gjaldskrá þessi gildir fyrir orkuveitusvæði Rafmagnsveitu Reykjavíkur. 

TI. KAFLI 

Heimtaugargjöld. 

2. gr. 
2.1 Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug, er tengir húsveitu við veitu- 

kerfi Rafmagnsveitu Reykjavíkur. Heimtaugargjaldið skal greitt við umsókn. 
2.2 Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar fyrir fullgerðar húsveitur og bráðabirgða- 

heimtaugar fyrir byggingarstaði. 
2.3 Aðalheimtaugar. 

Heimtaugagjöld fyrir aðalheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi 
töflu. 

Málstraumur Stofngjald Lengdargjald!) 

kr. kr./m 

G3A 1-fasa 66 320 Innifalið 
G3A 3-fasa 71 580 — 

100A — 85 090 — 
200A — 137 150 — 
315A —- 285 830 — 
300kVA —- 399 460 Samkv. kostnaði 
500kVA — 666 770 — 
800kVA — 1066 230 — 

2.4 Bráðabirgðaheimtaugar. 
Heimtaugargjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftir- 

farandi töflu. 
Málstraumur Stofngjald Lengdargjald 1) 2) 

Jarðstrengur Loftlína 
kr./m kr./staur 

GJA 1-fasa 11 760 1750 22 150 
G3A 3-fasa 16510 1750 25 760 

100A —- 17 510 2 250 29 530 

A merkir málstraum stofnvara í amper. 
kVA merkir málraun spennis í kílóvoltamper, þegar um sér spennistöð er að 
ræða. 

1) Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast í heilum metrum frá næsta útitengiskáp eða rofa í 
spennistöð að stofnvarkassa eða stofntengikassa í húsveitu. 
Sjái eigandi húsveitu um lögn frá útitengiskáp eða rofa í spennistöð að stofnvarkassa eða 
stofntengikassa húsveitu á sinn kostnað, greiði hann aðeins stofngjald, en annist þá sjálfur 
viðhald heimtaugarinnar. 

2) Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram á metra innan lóðarmarka í jarðstrengs- 
heimtaug og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug. - 

B 41
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2.5 Séu aðstæður óvenjulegar að því er snerlir fjarlægð húsveitu frá veitukerfi 
eða fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar, skal heimtaugargjald ákveðast 
samkvæmt sérstökum samningi hverju sinni. 

2.6 Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekinnar húsveitu og hún að 
mestu leyli notuð í þágu þeirrar húsveitu, skal eiganda veitunnar skylt að leggja 
til lóð undir stöðina Rafmagnsveitunni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu 
hlíta skilmálum Rafmagnsveitunnar um stærð lóðarinnar og staðsetningu stöð- 
varinnar. 
Þegar aðalheimtaug er breytt úr loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug, svo og 
þegar heimtaug er stækkuð, skal greiða fullt heimlaugargjald fyrir hina nýju 
heimtaug, að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, hvort tveggja miðað 
við gildandi gjaldskrá, þegar breytingin fer fram. 

ho
 

=
 

3. gr. 
Fellur niður. 

4. gr. 
Fellur niður. 

5. gr. 
Fellur niður. 

ITI. KAFLI 

Mælaleiga. 

6. gr 
Rafmagnsveitan ákveður stærð og gerð mælitækja, sem notuð eru á hverjum 

stað í sambandi við sölu á raforku. 
Ársleiga eftir mælitæki skal vera sem hér segir: 

Upp að 35—50 A 55—100 A Yfir 100 ÁA 

Tegund mælitækis: 30 A kr. kr. kr. kr. 

Einfasa kwst-mælar, hemilmælar og lausar 
skiptiklukkur einar sér ..........0..0..... 312.00 
Þrífasa kwstmælar, þrífasa hemilmælar, ein- 

fasa frádráttarmælar, lausir .............. 692.00 1 160.00 1 338.00 2 231.00 

Tvígjaldsmælar, mestumælar ............ 1 160.00 1 338.00 2119.00 3 391.00 

Upp að 35—50 A 55—100 A Yfir 100 A 
Rofar 30 A kr. kr. kr. kr. 

1 10 A 2 XX 30 A 1 740.00 
3 XIÐ A—3 <X GO A 2 119.00 
3 ><X 100 A—3 X 300 A 5 131.00 
Ársleiga eftir önnur mælitæki skal vera sem næst 15% af verði viðkomandi 

tækis, eftir nánari ákvörðun Rafmagnsveitunnar. 
Ekki skal greiða leigu eftir mæla, sem notaðir eru skv. 3. tl. 8. gr. 

Leiga skal greidd samtímis gjaldi fyrir raforku. 

IV. KAFLI 

Sala raforku. 

7. gr. 
Verð á raforku til lýsingar skal ákveðið sem hér segir: 

7.1 Kr. 39.62 hver kWst., sem seld er um kWst.-mæli. 
72 Kr. 54419.49 hvert árskW til útilýsingar, þótt mælitækjum verði ekki við komið, 

svo og raforku til götulýsingar, enda greiði þá notandi að auki stofnkostnað 
eða viðhaldskostnað að fullu, eftir ákvörðun Rafmagnsveitunnar.
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8.7 

8.8 

Kr. 10.50 hver kWst., sem seld er um kWst.-mæli. Auk þess ber þá að greiða fasta- 
gjald, er nemi kr. 5 441.24 á ári fyrir allt að 25 ferm. gólfflatarmáls rýmis þess, er 
lýsa skal, og kr. 167.97 fyrir hvern ferm. umfram 25 ferm. Fyrir ganga og 
seymslur skal deila fermetragjaldinu með 3.6. 
Kr. 11273.76 hvert árskW, og öll notkun kr. 10.50 hver kWst., ef um meira 

en 2,5 kWe-afl er að ræða og áriegur notkunartími meiri en 2000 klst. Verði 

aflmælingu skv. þessum lið ekki beitt, skal reikna fyrir hvern fermetra gólf- 
flatarmáls 15W á kr. 6 823.31 árskW. Sé notuð lýsing með flúrlömpum, er heim- 
ill að miða gjald skv. 14. tl. við VA í stað W. 

8. gr. 
Verð á raforku til almennrar heimilisnotkunar skal ákveðið sem hér segir: 
Raforka til ljósa um sérmæli skal seld skv. 1. tl. 7. gr., en raforka til heimilis- 
véla um sérstakan mæli skal seld á kr. 9.87 hver kWst. 
Heimilt er að selja raforku til notkunar á skrifstofum, verslunum og verkstæðum 
skv. lið 8.1. 
Kr. 9.81 hver kWst., sem seld er um kWst.mæli. Lágmarksgjald kr. 490.50 

á ársfjórðungi. 
Kr. 8.59 hver kKWst., sem seld er um sérmæli til suðunotkunar í veitingahúsum, 

gistihúsum og öðrum slíkum stöðum. 
Kr. 8.59 hver kWst., sem seld er til súgþurrkunar á heyi. 
Kr. 29 388.80 hvert árskW, sem selt er um hemilmæli og auk þess kr. 8.04 hver 
kwst. fyrir umframnotkun. Hemilstilling skal vera minnst 500 W, að viðbættum 
100 W fyrir hvert íbúðarherbergi umfram tvö. 
Kr. 29 388.80 hvert árskW, sem selt er um hemilmæli til notkunar í skrifstofum, 

verslunum og verkstæðum. Umframnotkun skal seld á kr. 8.04 og hemilstilling 
miðuð við 500 W fyrir fyrstu 25 ferm. sólfflatar eða minna, og síðan 100 W 
fyrir hverja 12 ferm. eða minna. Beita skal 3. tl. 7. gr. við ákvörðun gjaldsins. 
Ef óskað er hærri hemilstillingar en um getur í þessum tölulið, skal gjaldið 
vera kr. 54412,49 hvert árskW. 
Kr. 7.44 hver kWst., þegar orkan er seld sjúkrahúsum, heilsuverndarstöðvum, 
vistheimilum fyrir börn og elliheimilum. Taxti þessi tekur ekki til starfsmanna- 
bústaða þeirra, sem eru utan aðalbygginga viðkomandi stofnunar. 

9. gr. 
Verð á raforku til vélarekstrar skal ákveðið sem hér segir: 
Kr. 19.77 hver kKWest., sem seld er um kWst.-mæli. 

Kr. 3955.15 hvert uppsett árskW og öll notkun kr. 7.72 hver kWst. 
Ef raforka er seld um mestu-mæla fyrir mesta notað afl, skal greiða fyrir notkun 
sem hér segir: 
Kr. 6625.29 á árskW. 
Auk þess skal greiða kr. 3.88 fyrir hverja kKWst. 
Kr. 21 463.36 fyrir hvert árskW, sem selt er um hemilmæli, og kr. 10.50 hver kWst., 
sem umfram er. Rafmagnsveitan ákveður stillingu hemilmælis hverju sinni. 
Raforku til hitunar í iðnaði má selja skv. þessum lið. 
Kr. 20.83 fyrir hverja kWst., sem seld er til vinnuvéla, vinnuljósa og annarra 
nota við húsbyggingar, meðan á framkvæmdum stendur. 

10. gr. 
Verð á raforku til hitunar skal ákveðið sem hér segir: 

10.1 Kr. 4.16 hver kWet., seld um kKWest.-mæli, enda sé lágmarksnotkun 10 000 kKWst. 

á ári.
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10.2 Kr. 2.51 hver kWst. (án söluskatts), sem seld er um kWst.-mæli, ef straumur er 

rofinn allt að tveim klst., tvisvar á dag. 
10.3 Heimilt er að selja raforku til heimilisnota á kr. 2.71 hverja kWst. (án söluskatts), 

en þá skal fastagjald vera kr. 8 250.81 á ári fyrir eins herbergis íbúð og kr. 
3 792.61 að auki fyrir hvert herbergi, sem þar er fram yfir, allt að kr. 23 436.91 

á ári. 
10.4 Kr.3.60 hver kWst fyrir notkun til hitunar á neysluvatni, stóra kæliklefa og 

fyrir vatnsdælur í íbúðarhúsum. 
10.5 Kr. 1.81 hver kWst. (án söluskatts), sem seld er um kWst.-mæli, ef straumur er 

rofinn með klukkurofa í tvær klst. tvisvar á dag. 
10.6 Kr. 1.14 hver kWst. (án söluskatts), sem seld er um kWst.-mæli, ef straumurinn 

er rofinn með klukkurofa kl. 9—21, enda séu fyrir hendi nægilega stórir hita- 
geymar lil dagsnotkunar. Þegar um er að ræða hitun á húsrými, sem er stærra 
en 2000 rúmmetrar, eða aðra hliðstæða notkun á afli, er heimilt að láta raforku 
í té á tímanum kl. 12.30—15.30. 

10.7 Kr. 2.03 hver kWst., sem seld er um tvígjaldsmæla á tímabilinu kl. 22:00—-9:00 og 
kr. 8.59 hver kWst., sem seld er á tímabilinu kr. 9:00--22:00. 

11. gr. 
Rafmagnsveitan má, með samþykki borgarráðs, selja raforku eftir sérstökum 

samningi. 
Heimilt er að setja sérstök skilyrði um raforkusölu til ígripanotkunar fleiri en 

eins aðila um sama mæli, svo sem um hafnarskápa, og annars staðar, þar sem þess 
er talin þörf, þar með talið að krefjast fyrirframgreiðslu og tengigjalds. Rafmagns- 
veitunni er heimilt að ákveða sérstakt gjald fyrir launafi hjá þeim notendum, sem 
kaupa orku samkv. aflgjaldskrá. 

12. gr. 
Borgarstjórn ákveður gjald fyrir götu- og hafnarlýsingu. 

13. gr. 
Rafmagnsveitu Reykjavíkur er heimilt að breyta gjaldskrá þessari íil samræmis 

við verðbreytingar samkvæmt hlutfallsgrundvelli, sem fæst úr síðasta ársreikningi 
Rafmagnsveitunnar, enda sé grundvöllurinn lagður fyrir stjórnarnefnd veitustofn- 
ana borgarinnar til staðfestingar. Ef fyrirhuguð gjaldskrárhækkun nemur meira en 
20% skal leita staðfestingar ráðherra. 

Þæ.tir þeir, sem tekið skal tillit til eru: orkukaup, verðjöfnunargjald, kostnaður 
vegna launa, vélakostnaður, efnis og vaxtagjalda. Gjaldskrárbreytingar samkvæmt 
framansögðu er heimilt að framkvæma allt að tvisvar á ári. Fyrirhugaðar gjald- 
skrárbreytingar skulu tilkynntar Orkustofnun, áður en þær taka gildi. 

Telji Borgarstjórn Reykjavíkur nauðsyn á, að ráðstafanir séu gerðar til að draga 
úr rafmagnsnotkun, er henni m. a. heimilt að hækka rafmagnsverðið á notkun um- 

fram meðalnotkun á hverjum gjaldskrárlið allt að 10-földu verði. Í útreikningi meðal- 
notkunar skal tekið tillit til orku- og aflþarfar. 

14. gr. 
Verð á orku um hvern mæli reiknist í heilum krónum, þannig að færri aurum 

en 50 sé sleppt, en ella sé upphæðin hækkuð upp í næstu heila krónu.
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V. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

15. gr. 
Nú er notuð heimild til að rjúfa straum á veitu vegna vanskila notanda með 

greiðslu gjalda, skv. gjaldskrá þessari, og:skal þá taka gjald, kr. 780.00 fyrir að setja 
straum á að nýju. 

Í6. gr. 
Ef í ljós kemur við skoðun, að notuð eru óleyfileg vör eða of stór, skal loka 

veitunni tafarlaust, og er ekki heimilt að opna hana að nýju, fyrr en notandi hefur 
greitt gjald, kr. 780.00, til Rafmagnsveitunnar. 

17. gr. 
Skilyrði fyrir sölu raforku til hitunar skv. 10. gr. eru þau, að vélaafl, götulínur 

og spennar þoli álagið að dómi rafmagnsstjóra, notandi kosti tengingu klukkurofa 
og búnaði öllum sé hagað skv. fyrirmælum rafmagnsstjóra. 

18. gr. 
Í útreikningi á fjölda herbergja í íbúð skal aðeins telja stofur og svefnher- 

bergi o. þ. h., en ekki eldhús. Herbergi minna en 5 m? skal telja sem hálft, en þar 
sem herbergjastærð fer fram úr 25 m? skal reikna hverja byrjaða 25 m? sem eitt 
herbergi. Þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er minni en 10 m? má reikna með 
þeirri meðalstærð. Þegar heildartala herbergja hefur verið reiknuð samkvæmt 
þessu skal hún hækkuð upp í næstu heila tölu, ef stendur á hálfu. 

19. gr. 
Söluskattur 174, 2% viðlagasjóðsgjald og 1% í sjóð til að draga úr áhrifum 

verðhækkana á olíu til íbúðahitunar eru talin með í upphæð gjalda þeirra, sem 
um ræðir í gjaldskrá þessari. 

20. gr. 
Verðjöfnunargjald, 13% samkvæmt lögum um verðjöfnunargjald af raforku, 

er innifalið í gjöldum þeim, sem um ræðir í gjaldskrá þessari. 

21. gr. 
Rafmagnsveitan leiðbeinir gjaldendum, er þess óska, um val gjaldskrárliða 

eftir tegund notkunar. 

22. gr. 
Gjaldskrá þessa skal endurskoða í heild eigi síðar en að fimm árum liðnum. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 
og Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að taka gildi 15. apríl 1975 sbr. auglýsingu nr. 
67 11. apríl 1975. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur 
ásamt breytingum á henni. 

Iðnaðarráðuneytið, 11. april 1975. 

F.h.r. 

Árni Þ. Árnason.   
Jóhannes Guðfinnsson.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Hrísey, nr. 9 9. janúar 1973. 

Í. gr. 
26. grein orðist þannig: 
Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá, er hafnarstjórn semur 

og samgönguráðuneytið staðfestir. 

2. gr. 
Greinar nr. 26—47 falla niður og breytist röð eftirfarandi greina í samræmi 

við það. 

3. gr. 
1. setning 2. málsgreinar 48. greinar, sem verður 27. grein, orðist þannig: Ef 

samningum verður ekki við komið um skaðabætur, má ákveða þær af tveimur 
óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 
Í = a 
a 

Samgönguráðuneytið, 25. april 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 178. 25. apríl 1975. 

GJALDSKRÁ 

fvrir hafnarsjóð Hríseyjar. 

I. KAFLI 

Um hafnargjöld í Hríseyjarhöfn. 

1. gr. 
Öll skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 

skulu greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnar- 
innar, þó með þeim undantekningum, er síðar greinir. 

Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttó-stærð skipanna, eins og hún er mest, 
skv. mælibréfi skips. Hálf rúmlest telst sem heil en minni hluta er sleppt. Undan- 
þegin lesta- og bryggjugjaldi eru herskip, íslensk vitaskip og varðskip. 

Lestagjöld. 

2. gr. 
a. Öl farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt 

og 400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 6.00 á brúttórúmlest. 
b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 3.00 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 6.00 á Þbrúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði.
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d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 400.00 
á brúttórúmlest þó aldrei minna en kr. 2000.00. 
Gjalddagi er Í. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 

Bryggjugjöld. 

3. gr. 
Ol skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 3.00 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur 
bundið. 

Fiskiskip greiða gjald þetta eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjald. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum, minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 324.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. april ár hvert. 

Hafnsögugjald. 

4. gr. 

Hvert það skip sem fær hafnsögumann til leiðsögu inn á höfnina eða frá henni, 
um höfnina eða milli hafnarmannvirkja, skal greiða hafnsögugjald. 

5. gr. 
Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 1200.00 fyrir hvert 
skip, auk kr. 3.00 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða 
lægi og úr höfninni greiðist sama gjald. 

b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 250.00 í hafnsögusjóð. 

Vörugjöld. 

6. gr. 

Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, sem fluttar eru af skips- 
fjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka 

hafnarinnar, þó með þeim undantekningum, er síðar getur. 

1. gr. 

Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar til annarrar 
hafnar og eiga því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins 
húlft vörugjald. 

Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara áfram með sama skipi, enda 
sé það ákveðið í farmskrá, greiðist ekkert vörugjald. 

€. gr. 

Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 

a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 

b. Vistir og aðrar nauðsynjar til skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar 
eru úr landi. 
Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 
Póstur og venjulegur farþegaflutningur. =

g
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9. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri send- 
ingu sérstaklega. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. 

Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða af- 
greiðslumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 

Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða :formaður báts gefa drengskaparvottorð 
um vörumagn, sem fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða 
til, getur hann, hvenær sem er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann 
telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir skipið 
kostnaðinn. 

Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað, skal reikna vörugjaldið 
eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

10. gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið 
greiðast eins og þar segir. 

Vörugjaldskrá. 

1. fl.; Gjald kr. 110.00/tonn: 

Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 100 t.) 
svo sem bensín, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, sement laust og sekkjað, vikur, 

sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara. 

2. fl.: Gjald kr. 230.00/tonn: 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, óunnið járn og stál, útgerðarvörur, 
smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- og byggingavörur, 
pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir. 

3. fl: Gjald kr. 640.00/tonn: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 
stofuvélar, bifreiðar, Þifhjól, reiðhjól, hjólbarðar. bátar, flugvélar, hreyflar, 
mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 

þh. Utvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur. myndavélar, sjónaukar, glys- 
varningur alls konar, vin, tóbak, sælgæti, snyrtivörur, lyf. 

tc. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar, eftir þyngd. 

Af flutningi vinnutækja innanlands skal veila allt að 50% afslátt. Vörugjald 
greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

4. fl: Gjald kr. 64.00 fyrir hvern rúmmeter: 

Vörur flokkaðar eftir rúmmáli. 

5. fl: Gjald 1%: 

Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brottflutnings. Gjaldið 
reiknast af heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra 
skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, t. d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Ís- 
lands. Aflagjald fellur í gjalddaga umm leið og afla er landað. Kaupandi aflans inn- 
heimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann van- 
ræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mán- 
aðarlega. 

Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 50.00.
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Um ýmis gjöld til hafnarinnar. 

11. gr. 
Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar, skal greiða kr. 2.00 fyrir hvern fer- 

metra, sem varan þekur, sé hún ekki flutt burtu innan tveggja sólarhringa. Gjald 
þetta reiknast fyrir hvern sólarhring. Sama gjald skal greiða fyrir tæki og áhöld 
hvers konar, sem einstaklingar eiga og lála eða vilja láta standa á landi hafnar- 
innar. Gjald fyrir slík tæki, sem og mikið vörumagn, má ákveða með samningi við 
hafnarnefnd. 

2. gr. 

Gjald fyrir lóðir, geymsluhús eða tæki, sem leigð eru einstaklingum eða félög- 
um, um lengri eða skemmri tíma, skal greiða samkvæmt samningi. 

Önnur þjónusta, sem höfnin kann að lála skipum eða öðrum aðilum Í té og 
ekki er talin falla undir gjöld þau, sem hér eru fram talin, skal greidd samkvæmt 
ákvörðun hafnarstjórnar. 

Il. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

13. gr. 

Skrifstola hafnarinnar sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða 
gjöldin þar. 

14. gr. 
Skipstjóri eða formaður báls ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. 
sf enginn skipstjóri eða formaður er á skipinu, ber eigandi þess ábyrgð á 

greiðslu gjaldanna, svo og annarra gjalda, er skipinu ber að greiða. Hafnarsjóður 
hefur haldsrétt í skipi, uns gjöldin eru að fullu greidd. 

Þar sem ekki eru í gjaldskrá þessari ákveðnir fastir gjalddagar, skal greiða 
sjöldin áður en skipið fer burt úr höfninni. 

15. gr. 

Leigugjald fyrir lóðir og geymsluhús hafnarinnar greiði móttakandi af vörum, 
sem fluttar eru úr húsum eða af lóð hafnarinnar. 

Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 
hafnarskrifstofu skil á greiðslunni. 

Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri, formaður eða 
eigandi ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 
Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga, þegar gengið 

hefur verið frá farmskrá. 
Vörugjald af vörum, sem fluttar eru frá bryggju eða bólvirki, fellur í gjald- 

daga, þegar vörurnar eru komnar á skip. 
Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörum eða andvirði þeirra uns gjaldið er greitt. 

16. gr. 

Öll gjöld sænkvæmt reglugerð þessari má taka lögtaki, og hafa þau forgangs- 
rétt sem önnur opinber gjöld, sbr. 83. gr. b, tölulið 3, skiptalaganna. Auk þess eru 
skipagjöldin tryggð með lögveði í skipinu, og gengur það veð í tvö ár fyrir samnings- 
veðskuldum. Dráttarvextir 2% fyrir hvern Þbyrjaðan mánuð reiknast 2 mánuðum 

eftir gjalddaga. 
Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða til 

hafnarinnar, svo sem lestagjald, bryggjugjald og hafnsögugjald, svo og hvers konar 
aðstoð, sem skipinu er látin í té af hafnarinnar hálfu. 

B 42
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Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að óðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 25. april 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. nn 

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 179. 25. april 1975. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Siglufjarðarkaupstað. 
nr. 111, 10. ágúst 1956. 

1. gr. 
Yfirskrift VIL. kafla orðist þannig: 

Um gjöld til hafnarinnar. 

2. gr. 
22. gr. orðist þannig: Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá, 

er hafnarstjórn semur og samgönguráðuneylið staðfestir, 

3. gr. 
3. mgr. 15. gr. og greinar nr. 23—-36 falla niður og breytist töluröð eftirfarandi 

greina og kafla í samræmi við það. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að óðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 25. april 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 180. 25. apríl 1975. 

GJALDSKRÁ 

fyrir hafnarsjóð Siglufjarðarkaupstaðar. 

I. KAFLI 

Um hafnargjöld í Siglufjarðarhöfn. 

1. gr. 
Öl skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 

skulu greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnar- 
innar, þó með þeim undantekningum, er síðar greinir. 

Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttó-stærð skipanna, eins og hún er mest, 

skv. mælibréfi skips. Hálf rúmlest telst sem heil en minni hluta er sleppt. Undan- 

þegin lesta- og bryggjugjaldi eru herskip, íslensk vitaskip og varðskip.
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Lestagjöld. 

2. gr. 
a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt 

og 400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 6.00 á brúttórúmlest. 
b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 3.00 á Þbrúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 6.00 á Þbrúttórúmlest, 

þó ekki oflar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 200.00 

á brúttórúmlest þó aldrei minni en kr. 1000.00. 
Gjalddagi er 1. april eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 

Bryggjugjöld. 

3. gr. 
Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 3.00 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur 
bundið. 

Fiskiskip greiða gjald þetta eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjald. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum, minni en 500 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 324.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Hafnsögugjald. 

4. gr. 

Hvert það skip sem fær hafnsögumann til leiðsögu inn á höfnina eða frá henni, 
um höfnina eða milli hafnarmannvirkja, skal greiða hafnsögugjald. 

5. gr. 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 
a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 1200.00 fyrir hvert 

skip, auk kr. 3.00 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða 
lægi og úr höfninni greiðist sama gjald. 

b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 250.00 í hafnsögusjóð. 

Vörugjöld. 

6. gr. 

Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, sem fluttar eru af skips- 
fjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka 
hafnarinnar, þó með þeim undantekningum, er síðar getur. 

7. gr. 

Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar til annarrar 

hafnar og eiga því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins 
hálft vörugjald. 

Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara áfram með sama skipi, enda 
sé það ákveðið í farmskrá, greiðist ekkert vörugjald. 

8. gr. 

Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 
a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá.
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b. Vistir og aðrar nauðsynjar til skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar 
eru úr landi. 

c. Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 
d. Póstur og venjulegur farþegaflutningur. 

9. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri send- 
ingu sérstaklega. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. 

Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða af- 
greiðslumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 

Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða af- 
greiðslumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 

Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð 
um vörumagn, sem fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða 
til, getur hann, hvenær sem er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann 
telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir skipið 
kostnaðinn. 

Séu fleiri en ein vörutegund Í sendingu ósundurliðað, skal reikna vörugjaldið 
eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

10. gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið 
greiðast eins og þar segir. 

Vörugjaldskrá. 

1. fi.: Gjald kr. 110.00/tonn: 

Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 100 t.) 
svo sem bensín, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, sement laust og sekkjað, vikur, 

sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara. 

2. fl.: Gjald kr. 230.00/tonn; 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, óunnið járn og stál, útgerðarvörur, 
smurningsolur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- og byggingavörur, 
pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir. 

3. fl; Gjald kr. 640.00/tonn: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir tl þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 
mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 

stofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, 
b. Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, glys- 

varningur alls konar, vín, tóbak, sælgæti, snyrtivörur, lyf. 
c. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar, eftir þyngd. 

Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 
greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

4. fl; Gjald kr. 64.00 fyrir hvern rúmmeter: 

Vörur flokkaðar eftir rúmmáli. 

5. fl.: Gjald 1%: 

Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu til vinnslu eða Þbrottflutnings. Gjaldið 

reiknast af heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra
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skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, t. d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Ís- 
lands. Aflagjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans inn- 
heimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs Þótt hann van- 
ræki innheimta þess. Standa Þer skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mán- 
aðarlega 

Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 50.00. 

Um ýmis gjöld til hafnarinnar. 

11. gr. 
Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar, skal greiða kr. 2.00 fyrir hvern fer- 

metra, sem varan þekur, sé hún ekki flutt burtu innan tveggja sólarhring ga. Gjald 
þetta reiknast fyrir hvern sólarhring. Sama gjald skal greiða fyrir tæki og áhöld 
hvers konar, sem einstaklingar eiga og lála eða vilja láta standa á landi hafnar- 
innar. Gjald fyrir slík tæki, sem og mikið vörumagn, má ákveða með samningi við 
hafnarnefnd. 

12. gr. 
Gjald fyrir lóðir, geymsluhús eða tæki, sem leigð eru einstaklingum eða félög- 

um, um lengri eða skemmri tíma, skal greiða samkvæmt samningi. 
Önnur þjónusta, sem höfnin kann að láta skipum eða öðrum aðilum Í té og 

ekki talin falla undir gjöld þau, sem hér eru fram talin, skal greidd samkvæmt 
ákvörðun hafnarstjórnar. 

H. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

13. gr. 
Skrifstofa hafnarinnar sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða 

gjöldin þar. 

14. gr. 
Skipstjóri eða formaður báts ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. 
Ef enginn skipstjóri eða formaður er á skipinu, ber eigandi þess ábyrgð á 

greiðslu gjaldanna, svo og annarra gjalda, er skipinu ber að greiða. Hafnarsjóður 
hefur haldsrétt í skipi, uns gjöldin eru að fullu greidd. 

Þar sem ekki eru í gjaldskrá þessari ákveðnir fastir gjalddagar, skal greiða 
sjöldin áður en skipið fer burt úr höfninni. 

15. gr. 
Leigugjald fyrir lóðir og seymsluhús hafnarinnar greiði móttakandi af vörum, 

sem fluttar eru úr húsum eða af lóð hafnarinnar. 
Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 

hafnarskrifstofu skil á greiðslunni. 
Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri, formaður eða 

eigandi ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 
Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 
Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga, þegar gengið 

hefur verið frá farmskrá. 
Vörugjald af vörum, sem fluttar eru frá bryggju eða bólvirki, fellur í gjald- 

daga, þegar vörurnar eru komnar á skip. 
Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörum eða andvirði þeirra uns gjaldið er greitt. 

16. gr. 
Öl gjöld samkvæmt þessari veglugerð má taka lögtaki, og hafa þau forgangsrétt 

sem önnur opinber gjöld, sbr. 12. gr. hafnalaga. Auk þess eru skipagjöld tryggð með
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lögveði í skipinu, og gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum. Dráttar- 

vextir 2% fyrir hvern byrjaðan mánuð reiknast 2 mánuðum eftir gjalddaga. 

Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða til 

hafnarinnar, svo sem lestagjald, bryggjugjald og hafnsögugjald, svo og hvers konar 

aðstoð, sem skipinu er látin í té af hafnarinnar hálfu. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 

festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Samgöngnráðuneytið, 25. apríl 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. nn 
Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 181. 25. apríl 1975. 

HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Grindavíkurhöfn. 

I. KAFLI 

Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 

Hafnarsvæðið er öll Járngerðarstaðavík með öllum víkum og vogum, ásamt 

Hópinu. Takmarkast það af Hópsnesi að austan og hugsaðri línu gegnum bæina 

Krosshús og Hlið að vestan. 

II. KAFLI 

Stjórn hafnarinnar. 

2. gr. 

Bæjarstjórn hefur á hendi stjórn og rekstur hafnarinnar undir yfirumsjón 

þess ráðuneytis, sem fer með stjórn hafnamála hverju sinni. 

Bæjarstjórn kýs á fyrsta fundi sínum 5 manna hafnarnefnd og jafnmarga til 

vara og skipar formann hennar og varaformann. Boðar formaður til funda í hafn- 

arnefnd og stýrir þeim. 
Kjörtímabil hafnarnefndar skal vera hið sama og bæjarstjórnar. 

Hafnarnefnd hefur á hendi framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni, 

sér um viðhald og endurbætur á höfninni, og stýrir öllum framkvæmdum, er þar 

að lúta. 
Haldið skal sérstakt reikningshald fyrir hafnarsjóð og skal skrifstofa Grinda- 

víkurbæjar annast það. Reikningar hafnarsjóðs skulu fylgja reikningum bæjar- 

sjóðs og endurskoðast ásamt þeim. 

3. gr. 

Til aðstoðar hafnarnefnd við daglegan rekstur hafnarinnar skal hafnarnefnd 

ráða hafnarstjóra og svo marga starfsmenn aðra, sem þurfa þykir, og setur þeim 

erindisbréf. Daglegan rekstur, framkvæmdir, eftirlit og umsjón annast hafnar- 

stjóri í samráði við hafnarnefnd. 
Allar ráðningar hafnarstarfsmanna eru háðar samþykki bæjarstjórnar, en 

hafnarnefnd getur sagt þeim upp eða vikið þeim frá án þess að til þurfi að koma 

samþykki bæjarstjórnar,
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HI. KAFLI 

Um almenna reglu. 

4. gr. 

Skip telst í reglugerð þessari hvert fljótandi far. 

5. gr. 

Sérhver skipstjóri, sem á skipi sínu kemur í höfnina, að bryggju eða að hafn- 
arbakka, skal gæta fyllsta öryggis í allri umferð í höfninni. Hann skal vera kunn- 
ugur ákvæðum reglugerðar hafnarinnar, svo og skipshöfn hans öll. 

6. gr. 
Hafnarstjóri sér um að sætt sé reglu í höfninni og á landi hennar. Er öllum 

skylt að hlýða boði hans og banni, svo og þeirra manna, er settir eru til að sæta 
reglu. Þyki einhverjum sér óréttur ger af starfsmönnum hafnarinnar, getur hann 
kært fyrir hafnarnefnd, en skipun starfsmannsins ber að hlýða þegar í stað. 

Starfsmenn hafnarinnar skulu gæta allrar kurteisi í starfi sínu. 

7. gr. 

Þeim, sem ekkert lögmætt erindi eiga er óheimilt að dvelja á landi hafnarinnar, 
tálmi þeir með því fermingu eða affermingu eða önnur störf, sem þar eru unnin. 
Banna má ónauðsynlegan akstur hvers kyns ökutækja um bryggjur og hafnarbakka. 

8. gr. 

Skylt er að sæta ytrustu varúðar í meðferð opins elds og óbyrgðra ljósa í 
skipum í höfninni. Hið sama gildir um tóbaksreyvkingar og ber, ef þurfa þykir, 
að banna þær á þeim stöðum, þar sem um eldhættu sæti verið að ræða. (sjá 25. gr.) 

9. gr. 
Ekki má kasta í höfnina, á bryggjur eða hafnarbakka, kjölfestu, ösku, fiski, 

fiskúrgangi, veiðarfærum, trossum, vírum, matarleifum, umbúðum eða neins konar 

rusli. Allt þess háttar skal flutt á þann stað, sem hafnarvörður vísar til. 
Ekki má láta olíur eða vatn mengað olíu, renna í höfnina, á hafnarmannvirki 

sða á þilfar skips. 

10. gr. 
Notkun skotvopna er bönnuð innan takmarka hafnarinnar. Þá er bannað að 

blása í skipsflautur eða lúðra innan hafnarinnar frá kl. 24.00 að kveldi til kl. 
07.00 að morgni, nema nauðsyn krefji. 

TV. KAFLI 

Um legu skipa í höfninni og afgreiðslu þeirra. 

11. gr. 
Þegar skip leitar hafnar, skal skipstjóri eða umboðsmaður skipsins tafarlaust 

snúa sér til hafnarvarðar, er vísar honum á legustað fyrir skipið. 
Venjulega skal heimila skipum að leggjast að bryggjum eða bólvirki í þeirri 

röð, er þau koma til hafnarinnar. Þó skal farþegaskipum, sem sigla eftir fyrir 
fram auglýstum áætlunum, leyft að leggjast að bryggjum, þótt önnur skip liggi 
þar fyrir. Skulu þau þá víkja, sé það nauðsynlegt að dómi hafnarvarðar. 

Leggist skipið við hafnarmannvirki, skulu landfestar bundnar, þar sem starfs- 
menn hafnarinnar segja til um. Sé fermingu eða affermingu skips eigi haldið 
áfram með hæfilegum hraða, að áliti hafnarvarðar, ber því að víkja fyrir öðrum
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skipum, ef hann krefst þess. Enn fremur getur hafnarnefnd eða umboðsmaður 

hennar vísað skipum frá bryggjum og bólvirkjum, álíti hann það nauðsynlegt 
vegna veðurs. 

12. gr. 
Ef sjúkdómur er á skipinu eða ástæða þykir til að ætla að sótthætta seti 

stafað af því, ber hafnarverði að sjá wm að fylgt sé þeim reglum, sem settar eru 
í lögum um varnir gegn því að næmir sjúkdómar berist til Íslands. 

13. gr. 
Skip, sem ekki er verið að ferma eða afferma, eða ekki er unnið við, mega 

aldrei liggja þannig í höfninni, að þau tálmi vinnu við önnur skip og skal skylt 
að hlýða boðum starfsmanna hafnarinnar um það, hvert þau skuli flutt. Ef ekki 
er orðið við boðum starfsmanna hafnarinnar í þessum efnum, er heimilt að færa 
skipið á kostnað eiganda. 

14. gr. 

Sé nauðsynlegt talið að skipum, sem fermd eru eða affermd, sé lagt hverju við 
hliðina á öðru, er heimilt að flytja farm skipa, er utar liggja yfir þilfar hinna. 
Skipshöfn og farþegum þeirra skipa, sem utar liggja, er einnig heimil nauðsynleg 

umferð um þilför þeirra skipa, er nær liggja. 

15. gr. 
Í sérhverju skipi, sem ekki hefur leyfi hafnarvarðar til að liggja mannlaust 

í höfninni, skal jafnan vera a.m.k. 1 maður, er getur tekið við fyrirskipunum 

frá starfsmönnum hafnarinnar og framkvæmt þær í samræmi við það, sem reglu- 
gerð þessi býður. 

16. gr. 
Eigi má festa skipum við hafnarbakka eða bryggjur nema við festarhringa 

eða festarstólpa, að tilvísun hafnarvarðar. Séu landfestar úr járni, skulu þær 
klæddar þar sem þær hvíla á hafnarbakkanum eða bryggjunni. Festum skal þannig 
komið fyrir, að þær hindri sem minnst umferð á bryggju eða hafnarbakka og 
skulu festar auðkenndar með veifum eða öðrum varúðarmerkjum. Þyki hafnar- 
verði þessa ekki nægilega gætt, getur hann krafist þess, að bætt sé úr því tafarlaust. 

Skylt er að hafa hlífar milli skips og hafnarbakka eða bryggju, óski hafnar- 

vörður þess. 

17. gr. 
Skip mega ekki láta vélarnar ganga af svo miklu afli. að öðrum skipum eða 

hafnarmannvirkjum stafi af því hætta. 

18. gr. 
Ef skip lendir á srynningum og sekkur eða strandar, þar sem það að áliti 

hafnarnefndar tálmar greiðri notkun hafnarinnar eða umferð um hafnarsvæðið, 
veldur óæskilegum áhrifum á innsiglingu tl hafnarinnar eða óprýði, skal fjarlægja 
það svo fljótt sem við verður komið. Verði dráttur á því má hafnarstjóri láta 

færa skinið burt á kostnað eiganda og er honum, ef nauðsyn krefur, heimilt að 
láta selja skinið til lúkningar kostnaðinum. 

19. gr. 
Áður en kjölfesta er flutt á skip eða úr skipi, skal hafnarverði gert viðvarl 

og ákveður hann þá hvar losun eða lestun kjölfestunnar fer fram.
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Við losun eða lestun á kjölfestu, sandi, kolum og öðru þess háttar, er skylt 
að hafa nægilega tryggar hlífar á milli skipsins og hafnarbakka, bryggjunnar eða 
bátanna, að ekkert falli fyrir borð. Sé þessa eigi gætt, getur hafnarvörður stöðvað 
verkið, uns umbætur hafa farið fram. 

Skipstjóri skal sjá um, að kjölfesta sú, sem flutt hefur verið á land úr skipi 
hans, sé þegar í stað flutt burt af löndunarstaðnum þangað, sem hafnarvörður 
vísar til. 

20. gr. 
Þegar lokið er fermingu eða affermingu skal eigandi skips láta hreinsa brygsju 

þá eða hafnarbakka, sem notuð hafa verið, sé þess talin þörf. Farist það fyrir, skal 
hafnarstjóri sjá um að það sé gert, en eigandi farms eða skips greiði þann kostnað, 
er af því leiðir. Kostnaðinn má taka lögtaki hjá eiganda farms eða skips. 

21. gr. 

Þær vörur, sem ferma skal eða afferma, svo og tæki þau, sem notuð eru við 
fermingu eða affermingu, mega ekki liggja á bryggjum eða Þbólvirkjum og eigi 
annars staðar á landi hafnarinnar en á þeim stöðum, sem ætlaðir eru til geymslu, 
nema með sérstöku leyfi hafnarvarðar. Skal flytja burt muni þessa og vörur jafn- 
skjótt og hann krefst þess. 

V. KAFLI 

Um skip, sem lagt er í lægi. 

22. gr. 
Skipi má leggja í lægi á höfnina með sérstöku leyfi hafnarstjóra, sé það gert 

undir umsjón hafnarvarðar, sem ákveður legustaðinn, legufærin og fyrirkomulag 
allt, er varðar lagningu skipsins. 

23. gr. 
Meðan skip liggur mannlaust í lægi á höfninni, skal ekki sjaldnar en á viku 

fresti fara út í það til að líta eftir hvort legufæri eða annað hefur farið úr lagi 
eða Þilað. Ef svo reynist skal lagfæra það svo fljótt sem auðið er. 

Leyfi hafnarstjórnar til að leggja skipi í lægi, er bundið því skilyrði, að ef 
skipið sekkur, láti eigandi þess taka það upp eða sprengja það í sundur, svo það 
skemmi ekki höfnina. Sé því ekki fullnægt innan tiltekins frests, getur hafnar- 
stjórn látið framkvæma verkið á kostnað eiganda. 

24. gr. 
Heimilt er að leggja skini í lægi á höfninni, þó það sé mannlaust, sé það svo 

þétt, að áliti hafnarvarðar, sem getur framkvæmt eða látið framkvæma á því rann- 

sókn á kostnað eiganda, að ekki stafi af því nein hætta. 
Á skipum þessum skal tendrað ljós samkvæmt reglum þeim, sem settar eru í 

alþjóðasjóferðareglum um skin, er liggja fyrir akkeri. 
Áður en skipstjóri fer af skipinu skal hann skriflega tilkynna hafnarverði um 

umsjónarmann, búsettan í því lögsagnarumdæmi, sem höfnin er í, sem skal hafa 

umsjón skipsins á hendi og skal skipstjóri sanga úr skugga um að hafnarstjóri sé 
samþykkur útnefningu umsjónarmannsins. Hafnarnefnd getur krafist, ef henni 
finnst ástæða til, að umsjónarmaður hafi skipstjórnarréttindi og hafi búsetu það 
nálægt hafnarsvæðinu að auðvelt sé að ná til hans í tæka tíð, er færa þarf skipið, 

sða til annarra þeirra aðgerða, er skipið snertir. 
Hafnarvörður beinir til umsjónarmanns öllum þeim fyrirskipunum er skipið 

varða, en umsjónarmaður annað hvort framkvæmir fyrirskipanir hafnarvarðar eða 
sér um að þær séu framkvæmdar. Verði dráttur á því skal hafnarvörður láta fram- 
kvæma verkið á kostnað skipseiganda. 

B 43
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VI. KAFLI 

Um fermingu og affermingu eldfimra vökva og sprengiefna. 

25. gr. 
Skip, sem flytja eldfim efni svo sem steinolíu, gasolíu, bensín, aceton, terpen- 

tínu eða aðra álíka eldfima vökva, sprengiefni, svo sem púður, dýnamit, geomit 

eða þess konar efni, mega ekki fara inn á höfnina fyrr en tilkynnt hefur verið 
um farm til hafnarvarðar og afferming leyfð undir eftirliti brunavarða, ef til þess 
þykir ástæða. Um útskipun á sams konar farmi gilda sömu varúðarreglur. 

26. gr. 
Skip, sem hafa meðferðis þau efni, sem nefnd eru í næstu grein hér á undan, 

skulu, er þau koma inn á höfnina með þess konar farm, hafa á framsiglutoppi 
alþjóðlegt merkjaflagg með bókstafnum „B“, að degi til, en að næturlagi rautt ljós 
í þess stað. Merki skal hafa uppi svo lengi sem skipið er í höfn og um hættu gelur 
verið að ræða. Skip, sem ekki hafa framsiglu, skulu þess í stað reisa a. m. k. þriggja 

metra háa stöng, sem flagginu eða ljósinu skal komið fyrir á. a 

VII. KAFLI 

Um gjöld til hafnarinnar. 

27. gr. 
Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá er hafnarnefnd sem- 

ur í samræmi við 26. gr. hafnalaga nr. 45/1973 og samgönguráðuneytið staðfestir. 

VHI. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

28. gr. 
Um skaðabótaskyldu vegna skemmda á höfninni, mannvirkjum hennar, tækjum 

og útbúnaði, fer eftir almennum. reglum. 
Ef samningum verður ekki við komið um skaðabætur, má ákveða þær af 

tveimur óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. Hvorum aðila fyrir sig er heimilt að 
krefjast yfirmats, en gera skal það áður en einn mánuður er liðinn frá því er mats- 
gerð er lokið. Yfirmat skal framkvæmt af þremur óvilhöllum, dómkvöddum mönn- 

um. Kostnaðinn við yfirmat greiðir sá, sem krafðist yfirmats, ef það gengur ekki 

honum í vil. Að öðrum kosti greiðir hinn aðilinn kostnaðinn. 

29. gr. 
Engum, sem bakað hefur sér refsingu eða skaðabótaskyldu fyrir brot á reglu- 

gerð þessari, heimilast að fara burt úr höfninni meðan mál hans er óútkljáð, nema 

hann setji tryggingu, sem hafnarstjórn tekur gilda. 

30. gr. 

Hverja þá skipun, sem samkvæmt þessari reglugerð heimilast að gefa for- 

ráðamönnum skips, skal gefa stýrimanni ef skipstjóri er ekki á skipi, og eigi heldur 

umboðsmaður hans skv. 11. gr. Ef stýrimaður er fjarverandi, má gefa einhverjum 
öðrum af skipshöfninni skipunina og er það jafngilt því, sem skipstjóri hefði 

fengið skipunina sjálfur.
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ðl. gr. 
Allir, sem æskja afgreiðslu fyrir skip, láns á tækjum eða aðstoðar á einn eða 

annan hátt hjá höfninni, skulu snúa sér til hafnarstjóra eða hafnarvarðar með 
beiðni þar að lútandi. Heimilt er hafnarstjóra að neita þeim aðilum um aðstoð eða 

afgreiðslu, sem eru í vanskilum með gjöld til hafnarinnar. 

32. gr. 
Enginn skipstjóri getur vænst þess að fá afgreiðslu fyrir skip sitt hjá lög- 

reglustjóra, nema hann sanni með vottorði hafnargjaldkera, að hann hafi greitt 

gjöld þau, er honum ber að greiða, samkvæmt reglugerð þessari. Sama gildir um 

sektir og skaðabætur ef um þær er að ræða. 

3ð. gr. 
Innan hafnar má ekki sigla skipum hraðar en sem svarar 4 mílum á klst. 

nema sérstaklega standi á. 
ðd. gr. 

Meðfram strandlengju hafnarsvæðisins má ekki gera nein mannvirki, nema 

fyrir liggi umsögn hafnarnefndar þar að lútandi. 

35. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum, allt að kr. 100 000.00 nema Þyngri 

refsing liggi við samkvæmt almennum lögum. 

Sektirnar renna í hafnarsjóð. 

36. gr. 

Með mál út af reglugerð þessari skal fara að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum nr. 45/1973, staðfestist 

hér með til að öðlast þegar gildi og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi hafnarreglugerð fyrir Járngerðarstaðahverfi í Grinda- 

vík frá 14. mars 1945. 

Samgönguráðunneytið, 25. april 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. a 

Kristinn Gunnarsson. 

25. apríl 1975. Nr. 182. 

GJALDSKRÁ 

fyrir hafnarsjóð Grindavíkur. 

I. KAFLI 

Um hafnargjöld í Grindavíkurhöfn. 

1. gr. 
Öll skip eða fleytur, hvort sem þau“ eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 

skulu greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnar- 
innar, þó með þeim undantekningum, er síðar greinir. 

Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttó-stærð skipanna, eins og hún er mest, 
skv. mælibréfi skips. Hálf rúmlest telst sem heil en minni hluta er sleppt. Undan- 
þegin lesta- og bryggjugjaldi eru herskip. íslensk vitaskip og varðskip.
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Lestagjöld. 

2. gr. 
a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt 

og 400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 6.00 á brúttórúmlest. 
b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 3.00 á brúttórúmlest. 

Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 6.00 á brúttórúmlesl, 
þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 tonn greiða lestagjald einu sinni á ári, kr. 400.00 á brúttó- 
rúmlest. Lágmarksgjald kr. 2000.00. Gjalddagi er 1. april eða eftir að skipið 
hefur verið gert út frá höfninni í þrjá mánuði. 

G 

Bryggjugjöld. 

3. gr. 
Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 3.00 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið lggur 
bundið. 

Fiskiskip greiða gjald þetta eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjald. Heimilt er að taka lesta- og bryggju- 
gjald af fiskiskipum, minni en 400 brúttórúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 324.00 

af hverri brúttórúmlest. 
Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Hafnsögugjald. 

4. gr. 
Hvert það skip, sem fær hafnsögumann til leiðsögu inn á höfnina eða frá henni, 

um höfnina eða milli hafnarmannvirkja, skal greiða hafnsögugjald. 

ð. gr. 
Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi sjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 1200.00 fyrir hvert 
skip, auk kr. 3.00 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða 

læsi og úr höfninni greiðist sama gjald. 
b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 250.00 í hafn- 

sögusjóð. 

Vörugjöld. 

6. ær. 
Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, sem fluttar eru af skips- 

fjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka 
hafnarinnar, þó með þeim undantekningum. sem um getur Í næstu greinum. 

7. gr. 
Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar til annarrar 

hafnar og eiga því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins 
hálft vörugjald. 

Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara áfram með sama skipi, enda 
sé það ákveðið í farmskrá, greiðist ekkert vörugjald.
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8. gr. 

Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 
a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 
b. Vistir og aðrar nauðsynjar til skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar 

eru úr landi. 
c. Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 
d. Póstur og venjulegur farþegaflutningur. 

9. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri send- 
ingu sérstaklega. Brol úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. 

Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða al- 
greiðslumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 

Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð 
um vörumagn, sem fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða 
til, getur hann, hvenær sem er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann 
telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir skipið 
kostnaðinn. 

Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað, skal reikna vörugjaldið 
eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

10. gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið 
greiðast eins og þar segir. 

Vörugjaldskrá. 

1. fl.; Gjald kr. 110.00/tonn: 

Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 100 t.) 
svo sem bensin, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, sement laust og sekkjað, vikur, 

sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara. 

2. fl; Gjald kr. 230.00/tonn: 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, aðrar en taldar í 1. fl, óunnið járn og 
stál, útgerðarvörur, smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- og 
byggingavörur, pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir. 

3. fl: Gjald kr. 640.00/tonn: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 
stofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, 

mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 
b. Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, glys- 

varningur alls konar, vín, tóbak, sælgæti, snyrtivörur, lyf. 
c) Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar eftir þyngd. 

Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 
greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

4. fl.: Gjald kr. 64.00/rúmmetra: 

Vörur flokkaðar eftir rúmmáli. 

5. fl.: Gjald 1%: 

Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu Hl vinnslu eða brottflutnings. Gjaldið 
reiknast af heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra
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skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, t. d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Ís- 

lands. Aflagjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans inn- 

heimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann van- 
ræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mán- 

aðarlega. 
Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 50.00. 

Um ýmis gjöld til hafnarinnar. 

ll. gr. 

Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar, skal greiða kr. 2.00 fyrir hvern fer- 

metra, sem varan þekur, sé hún ekki flutt burtu innan tveggja sólarhringa. Gjald 

þetta reiknast fyrir hvern sólarhring. Sama gjald skal greiða fyrir tæki og áhöld 

hvers konar, sem leyft er að standi á landi hafnarinnar. Gjald fyrir slík tæki, sem 

og mikið vörumagn, má ákveða með samningi við hafnarnefnd. 

12. gr. 

Gjald fyrir lóðir, geymsluhús eða tæki, sem leigð eru einstaklingum eða félög- 

um, um lengri eða skenunri tíma, skal greiða samkvæmt samningi. 
Önnur þjónusta, sem höfnin kann að láta skipum eða öðrum aðilum í té og 

ekki er talin falla undir gjöld þau, sem hér eru fram talin, skal greidd samkvæmt 

ákvörðun hafnarstjórnar. 

II. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

13. gr. 

Skrifstofa hafnarinnar sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða 

gjöldin þar. 

id. gr. 

Skipstjóri eða formaður báts ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. 

Ef enginn skipstjóri eða formaður er á skipinu, ber eigandi þess ábyrgð á 

greiðslu gjaldanna, svo og annarra gjalda, er skipinu ber að greiða. Hafnarsjóður 

hefur haldsrétt í skipi, uns gjöldin eru að fullu greidd. 

Þar sem ekki eru í gjaldskrá þessari ákveðnir fastir gjalddagar, skal greiða 

gjöldin áður en skipið fer burt úr höfninni. 

15. gr. 

Leigugjald fyrir lóðir og geymsluhús hafnarinnar greiði móttakandi af vörum, 

sem fluttar eru úr húsum eða af lóð hafnarinnar. 
Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 

hafnarskrifstofu skil á greiðslunni. 

Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri, formaður eða 

eigandi ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 

Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga, þegar gengið 

hefur verið frá farmskrá. 

Vörugjald af vörum, sem fluttar eru frá bryggju eða bólvirki, fellur í gjald- 

daga, þegar vörurnar eru komnar á skip. 

Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörum eða andvirði þeirra uns gjaldið er greitt.
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16. gr. 

Öll gjöld samkvæmt þessari ceglugerð má taka lögtaki, og hafa þau forgangsrétt 
sem önnur opinber gjöld, sbr. 12. gr. hafnalaga. Auk þess eru skipagjöld tryggð með 
lögveði í skipinu, og gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum. Dráttar- 
vextir 2% fyrir hvern byrjaðan mánuð reiknast 2 mánuðum eftir gjalddaga. 

Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða ll 
hafnarinnar, svo sem lestagjald, bryggjugjald og hafnsögugjald, svo og hvers konar 
aðstoð, sem skipinu er látin í té af hafnarinnar hálfu. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 46 24. apríl 1973, stað- 

festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 25. apríl 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. a ið 

Kristinn Gunnarsson. 
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HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Húsavíkurkaupstað. 

I. KAFLI 

Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 

Húsavíkurhöfn tekur yfir Húsavíkina, austan línu sem hugsast dregin vestast 
úr Kaldbaksnefi í svonefndar Snásur á Húsavíkurhöfða. 

II. KAFLI 

Stjórn hafnarinnar. 

2. gr. 
Bæjarstjórn Húsavíkur hefur á hendi stjórn hafnarinnar, undir yfirstjórn 

þess ráðuneytis sem fer með hafnamál hverju sinni. 

3. gr. 
Framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni, skal fela hafnarnefnd. Hafnar- 

nefnd skal skipuð funm aðalfulltrúum og fimm til vara, sem kosnir skulu leyni- 
legri kosningu á fyrsta fundi bæjarstjórnar Húsavíkur að afloknum bæjarstjórnar- 
kosningum hverju sinni. Kjörtímabil hafnarnefndar skal vera það sama og bæjar- 
stjórnar. Hafnarstjóri sér um viðhald og endurbætur á höfninni, stýrir öllum 
framkvæmdum er þar að lúta og annast fjárhald hafnarinnar og reikningsskil fyrir 
hönd bæjarstjórnar. 

Haldið skal sérstakt reikningshald fyrir hafnarsjóð. Skulu reikningar hafnar- 
sjóðs fylgja bæjarreikningum og endurskoðast ásamt þeim. 

4. gr. 
Bæjarstjóri er hafnarstjóri og formaður hafnarnefndar, nema öðruvísi sé ákveðið 

af bæjarstjórn.
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5. gr. 
Daglegar framkvæmdir og eftirlit annast hafnarstjóri í samráði við hafnar- 

nefnd. Hann boðar til funda hafnarnefndar svo oft sem þurfa þykir og hefur þar 
málfrelsi og tillögurétt, svo og atkvæðisrétt, sé hann einn hinna kjörnu fulltrúa. 

Hafnarnefnd ræður fasta starfsmenn hafnarinn: ir, svo marga sem þurfa þykir, 
setur þeim erindisbréf og ákveður launakjör þeirra í samráði við bæjarráð. Einnig 
hefur hún vald til að víkja þeim frá störfum ef ástæða þykir til. Skuldbindandi 
ákvarðanir hafnarnefndar eru háðar staðfestingu bæjarstjórnar. 

HI. KAFLI 

6. gr. 
Skip telst í reglugerð þessari hvert fljótandi far. 

7. gr. 
Sérhver skipstjóri sem á skipi sínu kemur í höfnina, að bryggju eða að hafnar- 

bakka, skal sæta fyllsta öryggis í allri umferð í höfninni. Hann skal vera kunnugur 
ákvæðum reglugerðar hafnarinnar, svo og skipshöfn hans öll. 

8. gr. 
Hafnarvörður sér um, að gætt sé reglu á höfninni og landi hennar. Er öllum 

skylt að hlýða fyrirmælum hans eða þeirra, sem hann setur til að gæta reglu. Þyki 
einhverjum sér Óréttur ger af starfsmönnum hafnarinnar, getur hann kært það 

fyrir hafnarstjóra, en skipun starfsmannsins ber að hlýða þegar í stað. 
Starfsmenn hafnarinnar skulu gæta allrar kurteisi í starfi sínu. 

9. gr 
Þeim, sem ekkert lögmætt erindi eiga, er bannað að dvelja á landi hafnarinnar, 

þeir með því tálma fermingu eða affermingu eða önnur slörf, sem þar eru 
unnin, Banna má ónauðsynlegan akstur hvers konar ókutækja um bryggjur og 
hafnarbakka. 

10. gr. 
Skylt er að gæta allrar varúðar í meðferð elds og ljósa í skipum í höfninni. 
Í skipum, sem fly tja eldfim efni, má eigi kveikja eld eða ljós nema undir kötlum 
skipsins og í eldavél skipsins og á lögboðnum ljóskerjum. Tóbaksreykingar eru 
bannaðar í þeim skipum og á því svæði, þar sem unnið er að fermingu eða affermingu. 

Líti hafnarvörður svo á að hætta geti stafað af fermingu eða affermingu eld- 
fimrar vöru, er honum heimilt að stöðva verkið, uns gerðar hafa verið nauðsynlegar 
varúðarráðstafanir. - 

Bannað er að sjóða tjöru, bik, fernisolíu og annað sem eldhætta getur stafað 

af í skipum í höfninni, svo og landi hafnarinnar, nema með leyfi hafnarvarðar. 

11. gr. 
Óheimilt er á landi hafnarinnar að smiða ný skip eða þétta eldri skip, eða gera 

við þau á annan hátt, nema að fengnu leyfi hafnarvarðar eða hafnarnefndar og 
samkvæmt settum skilmálum. Leyfi hafnarvarðar þarf til að leggja skipum til 

„ 
hreinsunar eða geymslu upp í sandfjöruna. 

12. gr. 
Notkun skotvopna er bönnuð innan takmarka hafnarinnar. Þá er bannað að 

blása í skipsflautur eða lúðra innan hafnarinnar frá kl. 24.00 að kveldi til 07.00 að 
morgni, nema nauðsyn krefji.
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13. gr. 
Ekki má kasta í höfnina, á bryggjur eða hafnarbakka, kjölfestu, ösku, fiski, 

fiskúrgangi, veiðarfærum, trossum, vírum, matarleifum, umbúðum eða neins konar 
rusli. ALL Þess háttar skal flutt á þann stað sem hafnarvörður vísar til. 

Ekki má láta olíu eða vatn mengað olíu renna í höfnina, á hafnarmannvirki 
eða á þilför skipa. 

14. gr. 
Óheimilt er að gera hafnarmannvirki í landi Húsavíkur, eða breyta þeim mann- 

virkjum, sem nú eru þar og ekki heldur fylla upp né dýpka út frá landi, nema 
leyfi bæjarstjórnar komi til. 

Umráðamönnum þeirra mannvirkja, sem eru, eða kunna að verða gerð með 
leyfi bæjarstjórnar, er skylt að halda þeim við þannig, að eigi stafi hætta af þeim. 

Nú vanrækir eigandi slíks mannvirkis viðhald þess, að áliti hafnarnefndar, 
og er hafnarnefnd þá heimilt að láta framkvæma viðgerð á því á kostnað hlutað- 
eigandi. 

Eigandi eða ábyrgðarmaður skipa eða mannvirkja er ábyrgur fyrir þeim 
tjónum á lífi og limum, svo og eignatjónum sem rekja má til hlutaðeigandi eignar. 

IV. KAFLI 

Hafnsaga, lega skipa í höfninni og afgreiðsla þeirra. 

15. gr. 
Sérhvert skip, sem ætlar til Húsavíkur og vill nota hafnsögumann, skal gera 

boð um það til hafnarvarðar, með sem mestum fyrirvara. Er hafnsögumanni skylt 
að fara til móts við skipið, allt að eina sjómílu út fyrir takmörk hafnarsvæðisins, 
ef skipstjóri æskir þess. Vísar þá hafnsögumaður skipinu leið til hafnar og má 
eigi yfirgefa það án samþykkis skipstjóra, fyrr en skipið er lagst við festar í höfninni. 
Heimilt er hafnsögumanni, meðan hann hefur ekki lokið starfi sínu, að banna 
hverjum þeim, sem ekki á lögmætt erindi, að koma á skipsfjöl. Meðan hafnsögu- 
maður dvelur um borð her skipinu að sjá honum fyrir fæði. 

16. gr. 
Ef sjúkdómur er á skipinu eða ástæða þykir til að ætla, að sótthætta geti stafað 

af því, ber hafnarverði og hafnsögumanni að sjá um, að fylgt sé reglum þeim sem 
settar eru í lögum um varnir gegn þvi, að næmir sjúkdómar berist til Íslands. 

17. gr. 
Þegar skip leitar hafnar, skal skipstjóri eða umboðsmaður skipsins tafarlaust 

snúa sér til hafnarvarðar, er vísar honum á legustað fyrir skipið. 
Venjulega skal heimila skipum að leggjast að bryggjum eða bólvirkjum í 

þeirri röð er þau koma til hafnarinnar. Þó skal farþegaskipum, sem sigla eftir fyrir 
fram auglýstum áætlunum, leyft að leggjast að bryggjum, þótt önnur skip liggi 
þar Flint Skulu þau þá víkja, sé það nauðsynlegt að dómi hafnarvarðar. 

eggist skipið að hafnarmannvirki, skulu landfestar bundnar, þar sem starfs- 
menn a ar segja til um. Sé affermingu eða fermingu skips eigi haldið áfram 
með hæfilegum hraða, að áliti hafnarvarðar, ber því að víkja fyrir öðrum skipum, 
ef hann krefst þess. Enn fremur gelur hafnarvörður eða umboðsmaður hans vísað 
skipum frá bryggjum eða bólvirkjum, álíti hann það nauðsynlegt vegna veðurs. 

18. gr. 
Skip, sem koma inn í höfnina, skulu hafa að minnsta kosti eitt akkeri tilbúið 

í festarauga, og eigi skipið að leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skal hliðar- 
B 44
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bátum, botnvörpuhlerum og þess háttar tækjum sveiflað inn fyrir borðstokkinn, 
brandar dregnir inn og rám snúið. 

19. gr. 
Skip, sem ekki er verið að ferma eða afferma, eða ekki er unnið við, nega 

aldrei liggja þannig í höfninni, að þau tálmi vinnu við önnur skip og skal skylt 
að hlýða boðum starfsmanna hafnarinnar um það, hvert þau skuli flutt. Ef ekki 
er orðið við boðum starfsmanna hafnarinnar í þessum efnum er heimilt að færa 
skipið á kostnað eiganda. 

20. gr. 
Sé nauð<ynlegl talið að skipum, sem fermd eru eða affermd, sé lagt hverju 

við hliðina á öðru, er heimilt að flytja farm skipa, er utar liggja yfir þilfar hinna. 
Skipshöfn og farþegum þeirra skipa er utar liggja, er einnig heimil nauðsynleg 
umferð um þilför þeirra skipa, er nær liggja. 

21. gr. 
Í sérhverju skipi, sem ekki hefur leyfi hafnarvarðar til að liggja mannlaust 

á höfninni, skal jafnan vera a. m. k. einn maður, er getur tekið við fyrirskipunum 
frá starfsmönnum hafnarinnar og framkvæmt þær í samræmi við það, sem reglu- 
serð þessi býður. 

22. gr. 
Eigi má festa skip við hafnarbakka eða bryggjur nema við festarhringa eða 

festarstólpa, að tilvísun hafnarvarðar. Séu landfestar úr járni, skulu þær klæddar 
þar sem þær hvíla á hafnarbakkanum eða bryggjunni. Festum skal þannig komið 
fyrir, að þær hindri sem minnst umferð um bryggju eða hafnarbakka og skulu 
festar auðkenndar með veifum eða öðrum varúðarmerkjum. Þyki hafnarverði þessa 
ekki nægilega gætt, getur hann krafist þess, að bætt sé úr því tafarlaust. 

Skylt er að hafa hlífar milli skips og hafnarbakka eða bryggju, óski hafnar- 
vörður þess. 

23. gr. 
Skip mega ekki láta vélarnar ganga af svo miklu afli, að öðrum skipum eða 

hafnarmannvirkjum stafi hætta af þvi. 

24. gr. 
Ekkert skip má hggja við dufl eða akkeri á höfninni, nema með sérstöku 

leyfi hafnarvarðar. Eigi má heldur teppa umferð með taugum, strengjum eða 
köðlum, nema hafnarvörður telji nauðsynlegt. Sérhvert skip, sem ekki er bundið 
við bryggju eða hafnarbakka, skal hafa uppi fyrirskipuð ljós og dagmerki. 

25. gr. 
Ekki má krækja hökum í bryggjur eða hafnarbakka. Ekki mega skip hleypa 

vatni á bryggju eða hafnarbakka, hvorki við þvott á þilfari né heldur, er þau hleypa 
burt vatni á annan hátt, heldur skulu þau girða svo fyrir með hlífum, að vatnið 
fari beint í höfnina, en komist eigi á bryggjuna eða hafnarbakkann. 

26. gr. 
Ef skip lendir á grynningum eða sekkur þar, sem það, að áliti hafnarvarðar 

tálmar greiðri notkun hafnarinnar, skal færa það burt svo fljótt sem auðið er. Verði 
dráttur á því, má hafnarvörður láta færa skipið burt á kostnað eiganda, og er 
honum heimilt að láta selja skipið til lúkningar kostnaðinum, ef nauðsyn krefur.
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27. gr. 
Áður en kjölfesta er flutt í skip eða úr skipi, skal hafnarverði gert viðvart. 

Ákveður hann hvar það skuli fara fram. 
Við uppskipun og útskipun á kjölfestu, sandi, kolum og öðru þess háttar, er 

skylt að hafa nægilega sterkar hlífar milli skipsins og hafnarbakkans, bryggjunnar 
eða bálanna, svo að ekkert falli fyrir borð. Sé þessa eigi gætt, getur hafnarvörður 
stöðvað verkið, uns bætt hefur verið úr því, sem áfátt er. 

Ekki má sálda kol á bryggju eða hafnarbakka. Skipstjóri skal sjá um, að 
kjölfesta sú, sem flutt hefur verið á land úr skipi hans, sé þegar í stað flutt burt 
af löndunarstaðnum þangað, sem hafnarvörður vísar til. 

28. gr. 
Þegar lokið er fermingu eða affermingu, skal farmeigandi eða skipseigandi 

ef þörf gerist, láta ræsta bryggju eða hafnarbakka, sem notuð hafa verið. Farist 
það fyrir, skal hafnarvörður sjá um að það verði gert, en farmeigandi eða skips- 
eigandi greiða allan kostnað, sem af því leiðir. 

Sömu reglur gilda um fiskafla settan í land í Húsavíkurhöfn, og ber þá skip- 
stjóri eða útgerðarmaður og kaupandi aflans, ábyrgð samkvæmt þessari grein. 

29. gr. 
Þær vörur, sem ferma skal eða afferma, svo og tæki þau, sem notuð eru við 

fermingu eða affermingu, mega ekki liggja á bryggjum eða Þbólvirkjum og eigi 
annars staðar á landi hafnarinnar en á þeim stöðum, sem ætlaðir eru til geymslu, 
nema með sérstöku leyfi hafnarvarðar. Skal flytja burt muni þessa og vörur jafn- 
skjótt og hann krefst þess. Sé það ekki gert, lætur hafnarvörður gera það á kostnað 
og ábyrgð eiganda eða umboðsmanns hans. 

V. KAFLI 

Um skip sem lagt er í lægi. 

30. gr. 
Skipum má leggja í lægi á höfnina með sérstöku leyfi hafnarstjóra, sé það 

gert di umsjón hafnarvar Bar, sem ákveður legustaðinn, legufæri in og fyrirkomu- 

lag allt, er varðar lagningu skipsins. 

ðl. gr. 
Meðan skip liggur mannlaust í lægi á höfninni, skal ekki sjaldnar en á viku 

fresti fara út í það til að líta eftir hvort legufæri eða annað hefur farið úr lagi 
eða Þilað. Ef svo reynist skal lagfæra það svo fljótt sem auðið er. 

Leyfi hafnarstjórnar til að leggja skipi í lægi, er bundið þvi skilyrði, að ef 
skipið sekkur, láti eigandi þess taka það upp eða sprengja það í sundur, svo það 

skemmi ekki höfnina. Sé því ekki fullnægt innan tiltekins frests, getur hafnarstjórnin 
látið framkvæma verkið á kostnað eiganda. 

Ekki ber hafnarsjóður ábyrgð á skipum þeim, sem lagt er í lægi í höfninni. 

32. gr. 
Heimilt er að leggja skipi í lægi á höfninni, þó það sé mannlaust, sé það svo 

þétt, að áliti hafnarvarðar, sem getur framkvæmt eða látið framkvæma á því rann- 
sókn á kostnað eiganda, að ekki stafi af því nein hætta. 

Á skipum þessum skal tendrað ljós samkvæmt reglum þeim, sem settar eru 
í alþjóðasjóferðareglum um skip, sem lMggja fyrir akkeri.
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Áður en skipstjóri fer af skipinu skal hann skriflega tilkynna hafnarverði um 
umsjónarmann, búsettan í því lögsagnarumdæmi, sem höfnin er í, sem skal hafa 
nmsjón skipsins á hendi og skal skipstjóri ganga úr skugga um það að hafnar- 
stjóri sé samþykkur útnefningu umsjónarmannsins. Hafnarnefnd getur krafist þess, 
ef henni finnst ástæða til, að umsjónarmaður hafi skipstjórnarréttindi og hafi búsetu 
það nálægt hafnarsvæðinu að auðvelt sé að ná til hans í tæka tíð, ef færa þarf 
skipið, eða til annarra þeirra aðgerða, er skipið snertir. 

Hafnarvörður beinir ll umsjónarmanns öllum þeim fyrirskipunum er skipið 
varða, en umsjónarmaður annað hvort framkvæmir fyrirskipanir hafnarvarðar eða 
sér um að þær séu framkvæmdar, Verði dráttur á því skal hafnarvörður láta fram- 
kvæma verkið á kostnað skipseiganda. 

ðð. gr. 
Eigendur skipa og báta sem skrásettir eru á Húsavík, eða gerðir út þaðan til 

fiskjar, eiga forgangsrétt á legum við botnkeðjur hafnarsjóðs (múrningar) á höfninni 

og greiða þeir legugjald eftir ákvörðun hafnarnefndar. 
Hafnarsjóður leg gur til uppihöld frá botnkeðjum, en bátaeigendur kosta sjálfir 

nauðsynlegar festar við uppihöldin og bera kostnað við að ná þeim upp ef þau 
tapast niður. Hafnarnefnd hefur einkarétt til að leggja botnkeðjur á hafnarsvæðinu, 
en þeir sem leggja bátum sínum á höfninni við eigin festar skulu hlíta fyrirmælum 
hafnarvarðar, um legustað þeirra. Bátaeigendur sem ekki stunda fiskveiðar sem 
aðalatvinnu, skulu leggja bátum sínum við legufæri ef hafnarvörður óskar þess. 

VI. KAFLI 

Um fermingu og affermingu eldfimra vökva og sprengiefna. 

34. gr. 
Skip, sem flytja eldfim og hættuleg efni, svo sem steinolíu, gasolíu, bensin, 

aceton, terpentínu, sýrur eða önnur álíka eldfim og hættuleg efni, spr engiefni, svo 
sem púður, dynamit, geomit eða þess konar efni, mega ekki fara inn á höfnina 
fyrr en tilkynnt hefur verið um farm til hafnarvarðar og affermins leyfð undir 
eftirliti brunavarða, ef hafnarverði þykir ástæða til. Um útskipun á sams konar 
farmi gilda sömu varúðarreglur. 

3ð. gr. 
Skip, sem hafa meðferðis þau efni, sem nefnd eru í næstu grein hér á undan, 

<kulu, er þau koma inn á höfnina með þess konar farm, hafa á framsiglutoppi 
alþjóðlegt merkjaflagg með bókstafnum „B“ að degi til, en að næturlagi rautt ljós 
í þess stað. Merki skal hafa uppi svo lengi sem skipið er í höfn og um hættu getur 
verið að ræða. Skip, sem ekki hafa framsiglu, skulu í þess stað reisa a. m. k. þriggja 
metra háa stöng, sem flagginu eða ljósinu skal komið fyrir á. 

VIL. KAFLI 

Gjöld til hafnarinnar. 

36. gr. 
Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá, sem hafnarstjóri 

semur Í samræmi við 26. gr. hafnalaga nr. 45/1973 og samgönguráðuneytið staðfestir. 

VIII. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

37. gr. 
Um skaðabótaskyldu vegna skemmda á höfninni, mannvirkjum hennar, tækjum 

og útbúnaði, fer eftir almennum reglum.
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Ef samningum verður ekki við komið um skaðabætur, má ákveða þær af tveimur 

óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. Hvorum aðila fyrir sig er heimilt að krefjast 
vfirmats, en gera skal það áður en einn mánuður er liðinn frá því að matsgerð 
er lokið. Yfirmat skal framkvæmt af þremur óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. 

Kostnaðinn við yfirmatið greiðir sá, sem krafðist yfirmats, ef það gengur ekki 
honum í vil. Að öðrum kosti greiðir hinn aðilinn kostnaðinn. 

38. gr. 
Engum, sem bakað hefur sér refsingu eða skaðabótaskyldu fyrir brot á reglu- 

gerð þessari, heimilast að fara burt úr höfninni, meðan mál hans er óútkljáð, nema 

hann setji tryggingu, sem hafnarstjórn tekur gilda. 

39. gr. 
Hverja þá skipun, sem samkvæmt regluserð þessari heimilast að gefa forráða- 

mönnum skips, skal gefa stýrimanni, ef skipstjóri er ekki á skipi, og eigi heldur 
umboðsmaður hans. Ef stýrimaður er fjarverandi, má gefa einhverjum öðrum af 
skipshöfninni skipunina, og er það jafngilt því, sem skipstjóri hefði fengið skipun- 
ina sjálfur. 

40. gr. 
Allir sem æskja afgreiðslu fyrir skip, láns á tækjum eða aðstoðar á einn eða 

annan hátt hjá höfninni, skulu snúa sér til hafnarstjóra eða hafnarvarðar með 
beiðni þar að lútandi. Heimilt er hafnarstjóra að neita þeim aðilum um aðstoð eða 
afgreiðslu, sem eru í vanskilum með gjöld til hafnarinnar. 

41. gr. 
énginn skipstjóri getur vænst þess að fá afgreiðslu fyrir skip sitt hjá hafnar- 

stjóra, nema hann sanni með vottorði hafnargjaldkera, að hann hafi greitt gjöld 

þau, er honum ber að greiða, samkvæmt reglugerð þessari. Sama gildir um sektir 
og skaðabætur, ef um þær er að ræða. 

42. gr. 
Innan hafnar má ekki sigla skipum hraðar en sem svarar 4 mílum á klst. nema 

sérstaklega standi á. 

43. gr. 
Meðfram strandlengju hafnarsvæðisins má ekki gera nein mannvirki, nema 

fyrir, liggi umsögn hafnarnefndar þar að lútandi. 

44, gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum, allt að kr. 100 000.00 nema þyngri 

refsing Hggi við samkvæmt almennum lögum. 
Sektirnar renna í hafnarsjóð. 

45. gr. 
Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála. 

46. gr. 

Reglugerð þessi, sem selt er samkvæmt hafnalögum nr. 46 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist Hl eftirbreytni öllum þeim sem 
hlut eiga að máli.
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Jafnframt er úr gildi fallin reglugerð fyrir Húsavíkurkaupstað nr. 8 31. janúar 
1959, með síðari breytingum. 

Samgönguráðnneytið, 4. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 184. 20. mars 1975. 

GJALDSKRÁ 

fyrir hafnarsjóð Húsavíkur. 

I. KAFLI 

Um hafnargjöld í Húsavíkurhöfn. 

1. gr. 
Öll skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 

skulu greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnar- 
innar, þó með þeim undantekningum, er síðar greinir. 

Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttó-stærð skipanna, eins og hún er mest, 
skv. mælibréfi skips. Hálf rúmlest telst sem heil en minni hluta er sleppt. Undan- 
þegin lesta- og brvggjugjaldi eru herskip. íslensk vitaskip og varðskip. 

Lestagjöld. 

2. gr. 
a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskin, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt 

og 400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 6.00 á brúttórúmlest. 
b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskin greiði kr. 3.00 á Þbrúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 6.00 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 400.00 

á brúttórúmlest þó aldrei minna en kr. 2000.00. 
Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 

Bryggjugjöld. 

3. gr. 
Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 3.00 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur 
bundið. 

Fiskiskip greiða gjald þetta eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjald. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum, minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 324.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Hafnsögugjald. 

4. gr. 
Hvert það skip sem fær hafnsögumann til leiðsögu inn á höfnina eða frá henni, 

um höfnina eða milli hafnarmannvirkja, skal greiða hafnsögugjald.
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5. gr. 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 
a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 1200.00 fyrir hvert 

skip. auk kr. 3.00 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða 

lægi og úr höfninni greiðist sama gjald. 
b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 250.00 í hafnsögusjóð. 

Vörugjöld. 

6. gr. 
Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, sem fluttar eru af skips- 

fjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka 
hafnarinnar, þó með þeim undantekningum, er síðar getur. 

7. Er. 

Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar til annarrar 

hafnar og eiga því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins 

hálft vörugjald. 
Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara áfram með sama skipi, enda 

sé það ákveðið í farmskrá, greiðist ekkert vörugjald. 

Q. gr. 

Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 
a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 

b. Vistir og aðrar nauðsynjar til skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar 

eru úr landi. 
Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 
Póstur og venjulegur farþegaflutningur. =

 

9. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri send- 

ingu sérstaklega. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. 

Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða af- 

greiðslumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 

Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð 

um vörumagn, sem fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða 

til, getur hann, hvenær sem er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann 

telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir skipið 

kostnaðinn. 
Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað, skal reikna vörugjaldið 

eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

10. gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið 

greiðast eins og þar segir. 

Vörugjaldskrá. 

1. fl: Gjald kr. 110.00/tonn: 

Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 100 t.) 

svo sem bensin, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, sement laust og sekkjað, vikur, 

sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara.
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2. fl.: Gjald kr. 230.00/tonn: 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, aðrar en taldar í 1. fL, óunnið járn og 
stál, útgerðarvörur, smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir. iðnaðar- og 
byggingavörur, pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir. 

a. fl: Gjald kr. 640.00/tonn: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 
stofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, 
mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 

hb. Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, glvs- 
varningur alls konar, vín, tóbak, sælgæti, snyrtivörur, lyf. 

c. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar, eftir þyngd. 

Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 
greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

4. fl: Gjald kr. 64.00/rúmmetra: 

Vörur flokkaðar eftir rúmmáli. 

5. fl.: Gjald 1%: 

Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brottflutnings. Gjaldið 
reiknast af heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra 
skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, t. d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Ís- 
lands. Aflagjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans inn- 
heimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann van- 
ræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mán- 
aðarlega. 

Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 50.00. 

Um ýmis gjöld til hafnarinnar. 

11. gr. 
Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar, skal greiða kr. 2.00 fyrir hvern fer- 

metra, sem varan þekur, sé hún ekki flutt burtu innan tveggja sólarhringa. Gjald 
þetta reiknast fyrir hvern sólarhrings. Sama gjald skal greiða fyrir tæki og áhöld 
hvers konar, sem einstaklingar eiga og láta eða vilja láta standa á landi hafnar- 
innar. Gjald fyrir slík tæki, sem og mikið vörumagn, má ákveða með samningi við 
hafnarnefnd. 

12. gr. 
Gjald fyrir lóðir, aðstöðu, geymsluhús eða tæki, sem leigð eru einstaklingum 

eða félögum, um lengri eða skemmri tíma. skal greiða samkvæmt ákvörðun hafnar- 
nefndar eða samkvæmt samingi. 

Almenn lóðarleiga skal ákveðin í upphafi hvers árs. en sé þá ekki tekin sérstök 
ákvörðun um leiguna, framlengjast lóðarleigukjör óbreytt til næstu áramóta. Gjald- 
dagi lóðarleigu er 1. janúar ár hvert og er samningsaðili greiðandi. 

Fyrir veittar lóðir á hafnarsvæðinu greiðist samkvæmt gjaldskrá Húsavíkur- 
kaupstaðar um bvggingagjöld. 

13. gr. 

Fyrir að leggja skipi eða bát í fjöru hafnarinnar til hreinsunar eða aðgerðar, 
skal greiða kr. 2.00 af hverri brúttórúmlest skipsins eða bátsins fyrir hvern sólar- 
hring eða hluta úr sólarhring, þó aldrei minna en kr. 200.00.
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14. gr. 

Fyrir geymslu skips, sem lagt er í lægi í höfninni samkvæmt 30. gr. greiðir 
eigandi kr. 100.00 af hverri brúttórúmlest, lágmark kr. 1000.00. 

15. gr. 

Fyrir uppsátur skipa og báta greiðist árgjald miðað við brúttóstærð sem hér 
segir: 

a. Stærð allt að 5 rúmlestir kr. 100.00 á rúmlest. 
b. Stærð 6—12 rúmlestir kr. 150.00 á rúmlest. 
c. Stærri skip og bátar kr. 300.00 á rúmlest. 

16. gr. 
Fyrir vatnsnotkun við bryggju skal greiða: 

a. Heimabátar og skip undir 12 lestum kr. 1000.00 á ári. 
bh. Heimabátar og skip 12—-50 lestum kr. 2500.00 á ári. 
ec. Öll önnur skip og bátar skulu greiða fyrir vatn kr. 70.00 pr. tonn, lágmarksgjald 

skal vera kr. 1000.00. 

17. gr. 
Önnur þjónusta, sem höfnin kann að láta skipum eða öðrum aðilum í té og ekki 

er talin falla undir gjöld þau, sem hér eru fram talin, skal greidd samkvæmt 
ákvörðun hafnarstjórnar. 

18. gr. 
Hafnarvörður tilkynnir gjaldkera jafnóðum um öll afnot hafnar og hafnar- 

mannvirkja, samkvæmt þessum kafla. 

TI. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

19. gr. 
Skrifstofa Húsavíkurbæjar sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða 

sjöldin þar. 

20. gr. 
Skipstjóri eða formaður skipa ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. Ef enginn 

skipstjóri eða formaður er á skipinu, ber eigandi þess ábyrgð á greiðslu gjaldanna, 

svo og annarra gjalda, er skipinu ber að greiða. 
Hafnarsjóður hefur haldsrétt í skipinu, uns gjöldin eru að fuluu greidd. 
Þar sem ekki eru í gjaldskrá þessari ákveðnir fastir gjalddagar, skal greiða 

gjöldin áður en skipið fer burt úr höfninni. 

21. gr. 
Vörugjald og leigu fyrir lóðir hafnarinnar samkvæmt 11. gr. greiði móttakandi 

af vörum, sem koma til hafnarinnar en sendandi af vörum, sem fluttar eru frá 
höfninni. 

Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 
hafnarskrifstofu skil á greiðslunni. 

Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan. ber skipstjóri, formaður eða 
eigandi ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 
Vörugjald af vörum sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga þegar skipið 

sem vörurnar flytur er komið í höfnina. 

B 45
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Vörugjald af vörum sem fluttar eru úr höfninni fellur í gjalddaga, þegar 
vörurnar eru komnar á skip. 

Skipstjóra og afgreiðslumanni er óheimilt að afhenda vörurnar, uns gjaldið 

ar greitt. 
Hafnarsjóður hefur haldsrélt í vörum eða andvirði þeirra uns gjaldið er greitt. 

22. gr. 
Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð má taka lögtaki, og hafa þau forgangsrétt 

sem önnur opinber gjöld, sbr. 19. gr. hafnalaga. Auk þess eru skipagjöld tryggð með 
lögveði í skipinu, og gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum. Dráttar- 
vextir 2% fyrir hvern byrjaðan mánuð reiknast 2 mánuðum eftir gjalddaga. 

Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld. sem skipi ber að greiða til 
hafnarinnar, svo sem lestagjald, bryggjugjald og hafnsögugjald, svo og hvers konar 
aðstoð, sem skipinu er látin í té af hafnarinnar hálfu. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Samgöngnráðuneytið, 20. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 185. 20. mars 1975. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð fyrir Sandgerðishöfn nr. 123 13. apríl 1973. 

1. gr. 
VIT. kafli orðist þannig: 

Um gjöld til hafnarinnar. 

26. gr. 
Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá, er hafnarstjórn 

semur og samgönguráðuneytið staðfestir. 

2. gr. 
Greinar 27—-46 falli niður og inn komi nýr kafli VIII. kafli Ýmis ákvæði, og 

breytist töluröð reglugerðarinnar í samræmi við það, þannig að greinar 471 

verði 27—-31. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæm! hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 20. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 
Kristinn Gunnarsson.
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GJALDSKRÁ 

fyrir hafnarsjóð Miðneshrepps. 

I. KAFLI 

Um hafnargjöld Sandgerðishafnar. 

1. gr. 

Öll skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 
skulu greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnar- 
innar, þó með þeim undantekningum, er síðar greinir. 

Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttó-stærð skipanna, eins og hún er mest, 
skv. mælibréfi skips. Hálf rúmlest telst sem heil en minni hluta er sleppt. Undan- 
þegin lesta- og bryggjugjaldi eru herskip, íslensk vitaskip og varðskip. 

Lestagjöld. 

2. gr. 
a. Öl farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt 

og 400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 6.00 á brúttórúmlest. 
. Strandferðaskip greiði kr. 3.00 á brúttórúmlest. 

c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 6.00 á brúttórúmlest, 
þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 400.00 
á brúttórúmlest þó aldrei minna en kr. 2000.00. 
Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 

Bryggjugjöld. 

3. gr. 
Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 3.00 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur 
bundið. 

Fiskiskip greiða sjald þetta eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 Þbrúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjald. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum, minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 324.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Hafnsögugjald. 

4. gr. 
Hvert það skip sem fær hafnsögumann til leiðsögu inn á höfnina eða frá henni, 

um höfnina eða milli hafnarmannvirkja, skal greiða hafnsögugjald. 

5. gr. 
Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að Þbólvirki eða lægi, kr. 1200.00 fyrir hvert 
skip, auk kr. 3.00 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða 
lægi og úr höfninni greiðist sama gjald. 

b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 250.00 í hafnsögusjóð.
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Vörugjöld. 

6. gr. 

Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, sem fluttar eru af skips- 
fjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka 
hafnarinnar, þó með þeim undantekningum, er síðar getur. 

7. gr. 
Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar til annarrar 

hafnar og eiga því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins 

hálft vörugjald. 
Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara áfram með sama skipi, enda 

sé það ákveðið í farmskrá, greiðist ekkert vörugjald. 

8 gr. 

Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 
a. Umbúðir, sem endursendar sru, enda sé þess getið í farmskrá. 
b. Vistir og aðrar nauðsynjar til skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar 

eru úr landi. 
Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 
Póstur og venjulegur farþegaflutningur. a

 

9. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri send- 
ingu sérstaklega. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. 

Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða af- 
greið<lumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 

Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð 
um vörumagn, sem fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þvki hafnarstjóra ástæða 
til, getur hann, hvenær sem er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann 
telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir skipið 
kostnaðinn. 

Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað, skal reikna vörugjaldið 
eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

10. gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið 

greiðast eins og þar segir. 

Vörugjaldskrá. 

1. fl: Gjald kr. 110.00/tonn: 

Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 100 t.) 
svo sem bensín, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, sement laust og sekkjað, vikur, 
sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara. 

2. fL: Gjald kr. 230.00/tonn: 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, óunnið járn og stál, útgerðarvörur, 
smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- og byggingavörur, 

pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir. 

3. fl: Gjald kr. 640.00/tonn: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 
stofuvélar, Þifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, 
mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður.
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b. Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, glys- 
varningur alls konar, vín, tóbak, sælgæti, snyrtivörur, lyf. 

ce. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar, eftir þyngd. 
Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 

greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

4. fl.: Gjald kr. 64.00 fyrir hvern rúmmeter: 
Vörur flokkaðar eftir rúmmáli. 

5. fl.: Gjald 1%: 

Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brottflutnings. Gjaldið 
reiknast af heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra 
skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, 1. d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Ís- 
lands. Aflagjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans inn- 
heimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann van- 
ræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mán- 
aðarlega. 

Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 50.00. 

Um ýmis gjöld til hafnarinnar. 

11. gr. 

Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar, skal greiða kr. 2.00 fyrir hvern fer- 
metra, sem varan þekur, sé hún ekki flutt burtu innan tveggja sólarhringa. Gjald 
þetta reiknast fyrir hvern sólarhring. Sama gjald skal greiða fyrir tæki og áhöld 
hvers konar, sem einstaklingar eiga og láta eða vilja láta standa á landi hafnar- 
innar. Gjald fyrir slík tæki, sem og mikið vörumagn, má ákveða með samningi við 
hafnarnefnd. 

12. gr. 

Gjald fyrir lóðir, geymsluhús eða tæki, sem leigð eru einstaklingum eða félög- 
um, um lengri eða skemmri tíma, skal greiða samkvæmt samningi. 

Önnur þjónusta, sem höfnin kann að láta skipum eða öðrum aðilum í té og 
ekki er talin falla undir gjöld þau, sem hér eru fram talin, skal greidd samkvæmt 
ákvörðun hafnarstjórnar. 

II. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

13. gr. 
Skrifstofa hafnarinnar sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða 

gjöldin þar. 
14. gr. 

Skipstjóri eða formaður báts ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. 
Ef enginn skipstjóri eða formaður er á skipinu, ber eigandi þess ábyrgð á 

greiðslu gjaldanna, svo og annarra gjalda, er skipinu ber að greiða. Hafnarsjóður 
hefur haldsrétt í skipi, uns gjöldin eru að fullu greidd. 

Þar sem ekki eru í gjaldskrá þessari ákveðnir fastir gjalddagar, skal greiða 
gjöldin áður en skipið fer burt úr höfninni. 

15. gr. 

Vörugjald og leigu fyrir lóðir hafnarinnar samkv. 11. gr. greiði móttakandi af 
vörum sem koma til hafnarinnar, en sendandi af vörum, sem fluttar eru frá höfninni.
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Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 
hafnarskrifstofu skil á greiðslunni. 

Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri, formaður eða 
eigandi ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 
Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga, þegar skipið 

sem vörurnar flytur er komið í höfnina. 
Vörugjald af vörum, sem fluttar eru úr höfninni, fellur í gjalddaga, þegar 

vörurnar eru komnar á skip. 
Skipstjóra og afgreiðslumanni er óheimilt að afhenda vörurnar uns gjaldið 

ergreitt. 
Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörum eða andvirði þeirra uns gjaldið er greitt. 

16. gr. 

Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð má taka lögtaki, og hafa þau forgangsrétt 
sem önnur opinber gjöld, sbr. 12. gr. hafnalaga. Auk þess eru skipagjöld tryggð með 
lögveði í skipinu, og gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum. Dráttar- 
vextir 2% fyrir hvern byrjaðan mánuð reiknast 2 mánuðum eftir gjalddaga. 

Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða til 
hafnarinnar, svo sem lestagjald, bryggjugjald og hafnsögugjald, svo og hvers konar 
aðstoð, sem skipinu er látin í té af hafnarinnar hálfu. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneylið, 20. mars 1975. 

Halldór EK. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 187. 20. mars 1975. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Höfn við Bakkafjörð. 

1. gr. 
Heiti reglugerðarinnar verði Hafnarreglugerð fyrir Bakkafjörð. 

2. gr. 
VII. kafli orðist þannig: 

Um gjöld til hafnarinnar. 

26. gr. 
Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá, er hafnarstjórn 

semur og samgönguráðuneytið staðfestir. 

3. gr. 
Kafli VII falli niður og breytist töluröð reglugerðarinnar í samræmi við það, 

þannig að kafli IX verði kafli VIll og greinar 43—47 verði 27—3ðl.
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 20. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. nn 

Kristinn Gunnarsson. 

20. mars 1970. Nr. 188. 

GJALDSKRÁ 

fyrir hafnarsjóð Bakkafjarðarhafnar, Skeggjastaðahreppi, N.-Múlasýslu. 

I. KAFLI 

Um hafnargjöld í Bakkafjarðarhöfn. 

1. gr. 
Öll skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 

skulu greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnar- 
innar, þó með þeim undantekningum, er siðar greinir. 

Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttó-stærð skipanna, eins og hún er mest, 
skv. mælibréfi skips. Hálf rúmlest telst sem heil en minni hluta er sleppt. Undan- 
þegin lesta- og bryggjugjaldi eru herskip, íslensk vitaskip og varðskip. 

Lestagjöld. 

2. gr. 
a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt 

og 400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 6.00 á brúttórúmlest. 
b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 3.00 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 6.00 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 400.00 

á brúttórúmlest þó aldrei minna en kr. 2000.00. 
Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 
Bryggjugjöld. 

3. gr. 
Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 3.00 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur 
bundið. 

Fiskiskip greiða gjald þetta eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjald. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum, minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn. kr. 324.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Hafnsögugjald. 

4. gr. 

Hvert það skip sem fær hafnsögumann til leiðsögu inn á höfnina eða frá henni, 
um höfnina eða milli hafnarmannvirkja, skal greiða hafnsögugjald.
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5. gr. 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 
a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 1200.00 fyrir hvert 

skip, auk kr. 3.00 fyrir hverja brúttórúmiest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða 
lægi og úr höfninni greiðist sama gjald. 

b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 250.00 í hafnsögusjóð. 

Vörugjöld. 

6. gr. 

Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, sem fluttar eru af skips- 
fjól á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka 
hafnarinnar, þó með þeim undantekningum, er síðar getur. 

7. gr. 

Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar til annarrar 
hafnar og eiga því ekki að leggjast á land nema um stundarsaktr, greiðist aðeins 
hálft vörugjald. 

Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara áfram með sama skipi, enda 
sé það ákveðið í farmskrá, greiðist ekkert vörugjald. 

S. gr. 

Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 
Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 
Vistir og aðrar nauðsynjar til skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar 
eru úr landi. 

. Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 
d. Póstur og venjulegur farþegaflutningur. 

s
p
 

9. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri send- 
ingu sérstaklega. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. 

Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða af- 
greiðslumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 

Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð 
um vörumagn, sem fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða 
til, getur hann, hvenær sem er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann 

telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir skipið 
kostnaðinn. 

Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað, skal reikna vörugjaldið 
eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

10. gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið 
sreiðast eins og þar segir. 

Vörugjaldskrá. 

1. fl.: Gjald kr. 110.00/tonn: 

Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 100 t.) 
svo sem bensín, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, sement laust og sekkjað, vikur, 
sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara.



20. mars 1975. 361 Nr. 188. 

2. fl.: Gjald kr. 230.00/tonn: 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, aðrar en taldar í 1. fl, óunnið járn og 
stál, útgerðarvörur, smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- og 
byggingavörur, pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir. 

3. fl.: Gjald kr. 640.00/tonn: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skril- 
stofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, 
mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 

b. Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, glys- 
varningur alls konar, vin, tóbak, sælgæti, snyrtivörur, lyf. 

c. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar eftir þyngd. 
Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 

greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

4. fl: Gjald kr. 64.00/rúmmetra: 
Timbur og annað eftir rúmmáli. 

5. fl.: Gjald 1%: 

Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu Lil vinnslu eða brottflutnings. Gjaldið 
reiknast af heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra 
skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, t. d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Ís- 
lands. Aflagjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans inn- 
heimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann van- 
ræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mán- 
aðarlega. 

Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 50.00. 

Um ýmis gjöld til hafnarinnar. 

11. gr. 
Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar, skal greiða kr. 2.00 fyrir hvern fer- 

metra, sem varan þekur, sé hún ekki flutt burtu innan lveggja sólarhringa: Gjald 
þetta reiknast fyrir hvern sólarhring. Sama gjald skal greiða fyrir tæki og áhöld 
hvers konar, sem einstaklingar eiga og lála eða vilja láta standa á landi hafnar- 
innar. Gjald fyrir slík tæki, sem og mikið vörumagn, má ákveða með samningi við 
hafnarnefnd. 

12. gr. 

Gjald fyrir lóðir, geymsluhús eða tæki, sem leigð eru einstaklingum eða félög- 
um, um lengri eða skemmri tíma, skal sreiða samkvæmt samningi. 

Önnur þjónusta, sem höfnin kann að láta skipum eða öðrum aðilum í té og 
ekki er talin falla undir gjöld þau, sem hér eru fram talin, skal greidd samkvæmt 
ákvörðun hafnarstjórnar. 

II. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

13. gr. 
Skrifstofa hafnarinnar sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða 

gjöldin þar. 
14. gr. 

Skipstjóri eða formaður báts ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. 
Ef enginn skipstjóri eða formaður er á skipinu, ber eigandi þess ábyrgð á 
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greiðslu gjaldanna, svo og annarra gjalda, er skipinu ber að greiða. Hafnarsjóður 
hefur haldsrétt í skipi, uns gjöldin eru að fullu greidd. 

Þar sem ekki eru í gjaldskrá þessari ákveðnir fastir gjalddagar, skal greiða 
gjöldin áður en skipið fer burt úr höfninni. 

15. gr. 

Vörugjald og leigu fyrir lóðir hafnarinnar samkvæmt 11. gr. greiði móttakandi 
af vörum, sem koma til hafnarinnar en sendandi af vörum, sem fluttar eru frá 
höfninni. 

Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 
hafnarskrifstofu skil á greiðslunni. 

Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri, formaður eða 
eigandi ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 
Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga, þegar skipið, 

sem vörurnar flytur, er komið í höfnina. 
Vörugjald af vörum, sem fluttar eru úr höfninni, fellur í gjalddaga, þegar 

vörurnar eru komnar á skip. 
Skipstjóra og afgreiðslumanni er óheimilt að afhenda vörurnar, uns gjaldið 

sr greitt. 
Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörum eða andvirði þeirra uns gjaldið er greitt. 

16. gr. 

Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð má taka lögtaki, og hafa þau forgangsrétt 
sem önnur opinber gjöld, sbr. 12. gr. hafnalaga. Auk þess eru skipagjöld tryggð með 
lögveði í skipinu, og gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum. Dráttar- 
vextir 2% fyrir hvern byrjaðan mánuð reiknast 2 mánuðum eftir gjalddaga. 

Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða til 
hafnarinnar, svo sem lestagjald, bryggjugjald og hafnsögugjald, svo og hvers konar 
aðstoð, sem skipinu er látin í té af hafnarinnar hálfu. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 20. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 189. 7. mars 1975. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Grímsey, nr. 120 14. september 1959, 

sbr. reglugerðir nr. 148/1970 og 285/1972. 

1. gr. 
VII. kafli orðist þannig: 

Um gjöld til hafnarinnar. 

2. gr. 
20. grein orðist þannig: Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjald- 

skrá, er hafnarstjórn semur og samgönguráðuneytið staðfestir.
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3. gr. 
Greinar 21—31 falla niður og breytist röð eftirfarandi greina og kafla í sam- 

ræmi við það. 

á. gr. 
1. setning í 2. málsgrein 33. gr., sem verður 22. gr., orðist þannig: 
Ef samningum verður ekki við komið um skaðabætur fyrir skemmdir á höfn- 

inni, mannvirkjum hennar eða áhöldum má ákveða þær af þremur óvilhöllum, 
dómkvöddum mönnum. 

5. gr. 
ð7. grein, sem verður 26. grein, orðist þannig: 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 100 þúsund kr., nema þyngri 

refsing liggi við samkvæmt lögum. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 7. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. nn 
Kristinn Gunnarsson. 

7. mars 1975. Nr. 190. 

GJALDSKRÁ 

fyrir hafnarsjóð Grímseyjarhafnar. 

I. KAFLI 

Um hafnargjöld í Grímseyjarhöfn. 

1. gr. 
Öll skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 

skulu greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnar- 
innar, þó með þeim undantekningum, er síðar greinir. 

Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttó-stærð skipanna, eins og hún er mest, 
skv. mælibréfi skips. Hálf rúmlest telst sem heil en minni hluta er sleppt. Undan- 
þegin lesta- og bryggjugjaldi eru herskip, íslensk vitaskip og varðskip. 

Lestagjöld. 

2. gr. 
a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt 

og 400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 6.00 á brúttórúmlest. 
b. Strandferðaskip greiði kr. 3.00 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 6.00 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 Þbrúttórúmlestir greiði lestagjaid einu sinni á ári kr. 400.00 

á brúttórúmllest þó aldrei minna en kr. 2000.00. 
Gjalddagi er 1. april eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði.
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Bryggjugjöld. 

3. gr. 
Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 3.00 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur 
bundið. 

Fiskiskip greiða gjald þetta eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjald. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum, minni en 400 brútló- 
rúnestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 324.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. april ár hvert. 

Vörugjöld. 

á. gr. 
Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, sem fluttar eru af skips- 

fjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka 
hafnarinnar, þó með þeim undantekningum, er síðar getur. 

5. gr. 

Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar til annarrar 
hafnar og eiga því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins 

hálft vörugjald. 
Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara áfram með sam: skipi, enda 

sé það ákveðið í farmskrá, greiðist ekkert vörugjald. 

6. gr. 

Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 
a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 
b. Vistir og aðrar nauðsynjar til skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar 

eru úr landi. 
Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 

Póstur og venjulegur farþegaflutningur. 0
 

7. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri send- 
ingu sérstaklega. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. 

Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða af- 
greiðslumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 

Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð 
um vörumagn, sem fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða 
til, getur hann, hvenær sem er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann 

telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir skipið 
kostnaðinn. 

Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað, skal reikna vörugjaldið 
eftir þeirri tegund sem hæst gjald skal greiða af. 

8. gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið 
greiðast eins og þar segir. 

Vörugjaldskrá. 

1. fl.: Gjald kr. 110.00/tonn: 

Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 100 t.)
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2. fl; Gjald kr. 230.00/tonn: 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, óunnið járn og stál, útgerðarvörur, 
smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- og bvggingavörur, 
pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir. 

3. fl: Gjald kr. 640.00/tonn: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 
stofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar. bátar, flugvélar, hreyflar, 
mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 

bh. Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, glvs- 
varningur alls konar, vín, tóbak, sælgæti, snyrtivörur, lyf. 

c. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar, eftir þyngd. 
Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 

greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

4. fl.: Gjald kr. 64.00 fyrir hvern rúmmeter: 

Vörur flokkaðar eftir rúmmáli. 

5. fl: Gjald 1%: 

Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brottflutnings. Gjaldið 

reiknast af heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra 

skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, t. d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Ís- 
lands. Aflagjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans inn- 
heimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann van- 
ræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mán- 
aðarlega. 

Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 50.00. 

Um ýmis gjöld til hafnarinnar. 

9. gr. 
Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar, skal greiða kr. 2.00 fyrir hvern fer- 

metra, sem varan þekur, sé hún ekki flutt burtu innan tveggja sólarhringa. Gjald 

þetta reiknast fyrir hvern sólarhring. Sama gjald skal greiða fyrir tæki og áhöld 
hvers konar, sem einstaklingar eiga og láta eða vilja láta standa á landi hafnar- 
innar. Gjald fyrir slík tæki, sem og mikið vörumagn, má ákveða með samningi við 
hafnarnefnd. LR 

10. gr. 

Gjald fyrir lóðir, geymsluhús eða tæki, sem leigð eru einstaklingum eða félög- 
um, um lengri eða skemmri tíma. skal greiða samkvæmt samningi. 

Önnur þjónusta, sem höfnin kann að láta skipum eða öðrum aðilum í té og 

ekki er talin falla undir gjöld þau, sem hér eru fram talin, skal greidd samkvæmt 
ákvörðun hafnarstjórnar. 

II. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

11. gr. 
Skrifstofa hafnarinnar sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða 

gjöldin þar.
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12. gr. 

Skipstjóri eða formaður báts ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. 
Ef enginn skipstjóri eða formaður er á skipinu, ber eigandi þess ábyrgð á 

greiðslu gjaldanna, svo og annarra gjalda, er skipinu ber að greiða. Hafnarsjóður 
hefur haldsrétt í skipi, uns gjöldin eru að fullu greidd. 

Þar sem ekki eru í gjaldskrá þessari ákveðnir fastir gjalddagar, skal greiða 
gjöldin áður en skipið fer burt úr höfninni. 

13 gr. 
Leigugjald fyrir lóðir og geymsluhús hafnarinnar greiði móttakandi af vörum, 

sem fluttar eru úr húsum eða af lóð hafnarinnar. 
Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 

hafnarskrifstofu skil á greiðslunni. 
Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri, formaður eða 

eigandi ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 
Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 
Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga, þegar gengið 

hefur verið frá farmskrá. 
Vörugjald af vörum, sem fluttar eru frá bryggju eða bólvirki, fellur í gjald- 

daga, þegar vörurnar eru komnar á skip. 
Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörum eða andvirði þeirra uns gjaldið er greitt. 

14. gr. 

Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð má taka lögtaki, og hafa þau forgangsrétt 
sem önnur opinger gjöld, sbr. 83. gr. b, tölulið 3, skiptalaganna. Auk þess eru skips- 
gjöldin tryggð með lögveði í skipinu, og gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveð- 
skuldum. Dráttarvextir 2% fyrir hvern byrjaðan mánuð reiknast 2 mánuðum eftir 
gjalddaga. 

Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða til 
hafnarinnar, svo sem lestagjald, bryggjugjald og hafnsögugjald, svo og hvers konar 
aðstoð, sem skipinu er látin í té af hafnarinnar hálfu. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 7. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 191. 25. apríl 1975. 

HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Hólmavíkurhöfn í Strandasýslu. 

I. KAFLI 

Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 
Hólmavíkurhöfn takmarkast að sunnan af línu, er hugsast dregin frá höfðanum 

sunnan við Kleifavör yfir fjörðinn í Víðidalsárhöfða utanverðan, og að norðaustan 
af Vallnesi hornrétt á fyrrnefnda línu.
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II. KAFLI 

Stjórn hafnarinnar og rekstur. 

2. gr. 
Hreppsnefnd Hólmavíkurhrepps hefur á hendi sljórn og rekstur hafnarinnar 

undir yfirstjórn þess ráðuneytis sem fer með hafnamál. 

Framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni skal fela hafnarnefnd. 
Hreppsnefnd kýs á fyrsta fundi sinum 3 menn í hafnarnefnd og jafnmarga 

til vara. 
Hafnarnefnd kýs sér sjálf formann og skiptir með sér verkum. 
Kjörtímabil nefndarinnar er 4 ár. 
Hafnarnefndarformaður boðar til funda í hafnarnefnd og stýrir þeim. 
Skrifstofa Hólmavíkurhrepps sér um skrifstofuhald, fjármál og reikningsskil 

hafnarinnar. 

ð. gr. 
Hreppsnefnd skipar ef þurfa þykir hafnarvörð eða umsjónarmann, og aðra 

fasta starfsmenn eftir tillögum hafnarnefndar og setur þeim erindisbréf, þar sem 
m.a. verksvið þeirra er ákveðið. 

Daglegan rekstur, framkvæmdir, eftirlit og umsjón annast hafnarnefnd í sam- 
ráði við hreppsnefnd. 

II. KAFLI 

Um almenna reglu á höfninni og hafnarsvæðinu. 

4. gr. 
Skip telst í reglugerð þessari hvert fljótandi far. 

5. gr. 
Sérhver skipstjóri, sem á skipi sínu kemur í höfnina, að bryggju eða hafn- 

arbakka, skal gæta fyllsta öryggis í allri umferð í höfninni. Hann skal vera kunn- 
ugur ákvæðum reglugerðar hafnarinnar, svo og skipshöfn hans öll. 

6. gr. 
Hafnarnefnd eða starfsmenn hafnarinnar sjá um að gætt sé reglu á höfninni 

og á landi hennar. Er öllum skylt að hlýða boðum þeirra og banni. Þykir ein- 
hverjum sér óréttur ger af starfsmönnum hafnarinnar getur hann kært fyrir hafnar- 
nefnd, en skipun starfsmannsins ber að hlýða þegar í stað. 

7. gr. 
Þeim, sem ekkert lögmætt erindi eiga er óheimilt að dvelja á landi hafnarinnar, 

tálmi þeir með því fermingu eða affermingu eða önnur störf. sem þar eru unnin. 
Banna má ónauðsynlegan akstur hvers kyns ökutækja um bryggjur og hafnarbakka. 

8. gr. 

Skylt er að gæta ýtrustu varúðar í meðferð opins elds og óbyrgðra ljósa í 
skipum á höfninni, sem flytja eldfim efni og efni, sem sprengihætta stafar af. 
Hið sama gildir um tóbaksreykingar og ber, ef þurfa þykir, að banna þær á þeim 
stöðum, þar sem um eldhættu eða sprengihættu sæti verið að ræða. 

9. gr. 
Ekki má kasta í höfnina, hvorki frá skipum, né hafnarbakka eða bryggjum, 

kjölfestu, ösku, fiski, fiskúrgangi, veiðarfærum, trossum, vírum, matarleifum, um-
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búðum eða neins konar rusli. Allt þess háttar skal flutt á þann stað, sem starfs- 
menn hafnarinnar vísa til. 

Ekki má láta olíu eða vatn mengað olíu renna í höfnina. Þegar olía er látin 
í skip eða losuð úr því, skal þess ætíð sætt, að ekkert af henni renni í höfnina, á 
hafnarmannvirki eða á þilfar. 

IV. KAFLF 

Um legu skipa í höfninni og afgreiðslu þeirra. 

10. gr. 
Þegar skip leitar hafnar, skal skipstjóri eða umboðsmaður skipsins tafarlaust 

snúa sér til hafnarvarðar, er vísar honum á legustað fyrir skipið. 
Leggist skipið við hafnarmannvirki, skulu landfestar bundnar þar sem starfs- 

maður hafnarinnar segir til um. 

11. gr. 
Ef sjúkdómur er á skipinu eða ástæða þykir til að ætla að sótthætta geti 

stafað af því, ber hafnarverði að sjá um að fylgt sé þeim reglum, sem settar eru 
í lögum um varnir gegn því að næmir sjúkdómar berist til Íslands. 

12. gr. 
Skip, sem ekki er verið að ferma eða afferma, eða ekki er unnið við, mega 

aldrei liggja þannig í höfninni, að þau tálmi vinnu við önnur skip og skal skylt 
að hlýða boðum starfsmanna hafnarinnar um það, hvert þau skuli flutt. Ef ekki 
er orðið við boðum starfsmanna hafnarinnar í þessum efnum, er heimilt að færa 
skipið á kostnað eiganda. 

Brottfarartíma skips skal skipstjóri tilkynna hafnaryfirvöldum með minnst 
tveggja tíma fyrirvara. . 

13. gr. 
Sé nauðsynlegt talið að skipum, sem fermd eru eða affermd, sé lagt hverju við 

hliðina á öðru, er heimilt að flytja farm skipa, er utar liggja yfir þilfar hinna. 
Skipshöfn og farþegum þeirra skipa, sem utar liggja, er einnig heimil nauðsynleg 
umferð um þilför þeirra skipa, er nær liggja. 

14. gr. 
Í sérhverju skipi, sem ekki hefur leyfi hafnaryfirvalda til að liggja mann- 

laust á höfninni skal jafnan vera a. m. k. einn maður, sem getur tekið við fyrir- 
skipunum frá starfsmönnum hafnarinnar og framkvæmt þær í samræmi við það, 
sem reglugerð þessi býður. 

15. gr. 
Eigi má festa skipum við hafnarbakka eða bryggjur nema við festarhringa eða 

festarslólpa, að tilvísun starfsmanna hafnarinnar. Séu landfestar úr járni skulu 

þær vera klæddar, þar sem þær hvíla á hafnarbakkanum eða bryggjunni. Festum 

skal þannig komið fyrir, að þær hindri sem minnst umferð á bryggju eða hafnar- 

bakka, og skulu festar auðkenndar með veifum eða öðrum varúðarmerkjum. Þyki 
starfsmönnum hafnarinnar þessa ekki nægilega sætt geta þeir krafist þess, að bætt 
sé úr því tafarlaust. Skylt er að hafa hlífar milli skips og hafnarbakka eða bryggju, 
óski hafnarvörður þess. 

16. gr. 
Skip mega ekki láta vélar ganga af svo miklu afli, að öðrum skipum eða 

hafnarmannvirkjum stafi af því hætta.
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17. gr. 
Ekki má krækja hökum í bryggjur eða hafnarbakka. Ekki mega skip hleypa 

vatni á bryggju eða hafnarbakka, hvorki við þvott á þilfari, né heldur, er þau 
hleypa burt vatni á annan hátt. Búa skal svo um með hlífum, að vatnið fari beint 

í höfnina. 

18. gr. 
Ef skip lendir á grynningum og sekkur, þar sem það að áliti hafnarnefndar 

tálmar greiðri notkun hafnarinnar eða umferð um hafnarsvæðið, skal fjarlægja það svo 
fljótt sem við verður komið. Verði dráttur á því, má láta færa skipið á kostnað 
eiganda og er, ef nauðsyn krefur, heimilt að láta selja skipið, til lúkningar kostn- 
aðinum. 

. 19. gr. 
Áður en kjölfesta er flutt á skip eða úr skipi, skal starfsmönnum hafnarinnar 

gert viðvart og ákveða þeir þá. hvar losun eða lestun kjölfestunnar fer fram. 
Við losun eða lestun á kjölfestu, sandi, kolum og öðrum þess háttar efnum, 

er skylt að hafa nægilega trvggar hlífar á milli skipsins og hafnarbakka, bryggj- 
unnar eða bátanna, að ekkert falli fyrir borð. Sé þessa eigi gætt geta starfsmenn 
hafnarinnar stöðvað verkið uns umbætur hafa farið fram. 

Skipstjóri skal sjá um, að kjölfesta sú, sem flutt hefur verið á land úr skipi 
hans, sé þegar í stað flutt burt af löndunarstað, þangað sem starfsmenn hafnar- 
innar segja til um. 

20. gr. 
Þegar lokið er fermingu eða affermingu skal eigandi skips láta hreinsa bryggju 

þá eða hafnarbakka, sem notuð hafa verið, sé þess talin þörf. Farist það fyrir, 
skal starfsmönnum hafnarinnar heimilt að sjá um að það sé gert, en eigandi farms 
eða skips greiði þann kostnað, er af því leiðir. 

V. KAFLI 

Um skip, sem lagt er í lægi. 

21. gr. 
Skipi má leggja í lægi á höfninni með sérstöku leyfi hafnarnefndar, sé það 

gert undir umsjón starfsmanns hafnarinnar, sem ákveður legustaðinn, legufærin og 

fyrirkomulag allt, er varðar lagningu skipsins. 

22. gr. 
Meðan skip Hggur mannlaust í lægi á höfninni, skal ekki sjaldnar en á eins 

mánaðar fresti fara út í það til að líta. eftir hvort legufæri eða annað hefur farið úr 
lagi eða hilað. Ef svo reynist, skal lagfæra það svo fljótt, sem auðið er. 

Leyfi hafnarnefndar til að leggja skipi í lægi, er bundið því skilyrði, að ef 
skipið sekkur, Játi eigandi þess taka það upp eða sprengja það í sundur, svo að það 
skemmi ekki höfnina. Sé því ekki fullnæst innan tiltekins frests, getur hafnar- 
nefndin látið framkvæma verkið á kostnað eiganda. 

23. gr. 

Heimilt er að leggja skini í lægi á höfninni, þó það sé mannlaust, sé það svo 
þétt, að áliti hafnarvarðar, sem getur framkvæmt eða látið framkvæma á því rann- 
sókn á kostnað eiganda, að ekki stafi af því nein hætta. 

Á skipum þessum skal tendrað ljós samkvæmt reglum þeim, sem settar eru í 

alþjóðasjóferðareglum um skin, er liggja fyrir akkeri. 
Áður en skipstjóri fer af skipinu skal hann skriflega tilkynna hafnarverði um 

umsjón skipsins á hendi og skal skipstjóri ganga úr skugga um að hafnarnefnd sé 

samþvkk útnefningu umsjónarmannsins. Hafnarnefnd setur krafist ef henni 
B 47
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samþykkur útnefningu umsjónarmannsins. Hafnarnefnd getur krafist ef henni 
finnst ástæða til, að umsjónarmaður hafi skipstjórnarréttindi og hafi búsetu það 
nálægt hafnarsvæðinu að auðvelt sé að ná til hans í tæka tíð, er færa þarf skipið, 
eða til annarra þeirra aðgerða, er skipið snertir. 

Starfsmenn hafnarinnar beina til umsjónarmanns öllum þeim fyrirmælum er 
skipið varðar, en umsjónarmaður annað hvort framkvæmir fyrirskipanir starfs- 
manna hafnarinnar eða sér um að þær séu framkvæmdar. Verði dráttur á því 
skulu starfsmenn hafnarinnar láta framkvæma verkið á kostnað eiganda skipsins. 

VI. KAFLI 

Um fermingu og affermingu eldfimra vökva og sprengiefna. 

24, gr. 
Skip, sem flytja eldfim efni, svo sem steinolíu, bensín, aceton, terpentínu eða 

aðra álíka eldfima vökva, sprengiefni, svo sem púður, dynamit, seomit eða þess 
konar efni, mega ekki fara inn á höfnina fyrr en tilkynnt hefur verið um farminn 
til hafnaryfirvalda og afferming leyfð undir eftirliti ef til þess þykir ástæða. Um 

útskipun á sams konar farmi gilda sömu varúðarreglur. 

25. gr. 
Skip, sem hafa meðferðis þau efni, sem nefnd eru í næstu grein hér á undan, 

skulu, er þau koma inn á höfnina með þess konar farm, hafa á framsiglutoppi 

alþjóðlegt. merkjaflagg með bókstafnum „B“, að degi til, en að næturlagi rautt ljós 

í þess stað. Merki skal hafa uppi svo lengi sem skipið er í höfn og um hættu getur 
verið að ræða. Skip, sem ekki hafa framsiglu, skulu þess í stað reisa a. m. k. þriggja 
metra háa stöng, sem flagsinu eða ljósinu skal komið fyrir á. 

VII. KAFLI 
s.. 

Um gjöld til hafnarinnar. 

26. gr. 
Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá er hafnarnefnd sem- 

ur í samræmi við 26. gr. hafnalaga nr. 45/1973 og samgönguráðuneyvtið staðfestir. 

VITI. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

27. gr. 
Þeir munir eða vörur, sem skipað er upp eða láta á í skip, mega ekki liggja 

á bryggju eða hafnarbakka og eisi annars staðar á landi hafnarinnar en á þeim 
stöðum, sem ætlaðir eru til geymslu. nema með sérstöku leyfi starfsmanna hafnar- 
innar. Flytja skal burt muni og vörur jafnskjótt og hafnaryfirvöld krefjast þess. 

Sé það eigi gert geta starfsmenn hafnarinnar gert það á kostnað og ábyrgð 
eiganda eða umboðsmanns. 

28. gr. 
Um skaðabótaskvldu vegna skemmda á höfninni, mannvirkjum hennar, tækjum 

og útbúnaði, fer eftir almennum, reglum. 
Ef samningum verður ekki við komið um skaðabætur, má ákveða þær af 

tveimur óvilhöllum, dómkvöðddum mönnum. Hvorum aðila fyrir sig er heimilt að 
krefjast yfirmats, en sera skal það áður en einn máuður er liðinn frá því er mats- 
gerð er lokið. Yfirmat skal framkvæmt af þremur óvilhöllum, dómkvöddum mönn-
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um. Kostnaðinn við yfirmat greiðir sá, sem krafðist yfirmats, ef það gengur ekki 
honum í vil. Að öðrum kosti greiðir hinn aðilinn kostnaðinn. 

29. gr. 
Engum, sem bakað hefur sér refsingu eða skaðabótaskyldu fyrir brot á reglu- 

gerð þessari, heimilast að fara burt úr höfninni meðan mál hans er óútkljáð, nema 
hann setji tryggingu, sem hafnarnefnd tekur gilda. 

30. gr. 
Hverja þá skipun, sem samkvæmt þessari reglugerð heimilast að gefa for- 

ráðamönnum skips, skal gefa stýrimanni ef skipstjóri er ekki á skipi, og eigi heldur 
umboðsmaður hans skv. 10. gr. Ef stýrimaður er fjarverandi, má gefa einhverjum 
öðrum af skipshöfninni skipunina og er það jafngilt því, sem skipstjóri hefði 
fengið skipunina sjálfur. 

ðl. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varðar sektum allt að kr. 100 000.00, nema þyngri 

refsing ligsi við samkvæmt lögum. Sektirnar renna í hafnarsjóð. 
Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum nr. 45/1973, staðfestist 
hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. Jafnframt er úr gildi fallin hafnarreglugerð fyrir Hólmavíkurkaup- 
tún, nr. 97 1. júní 1951 með síðari breytingum. 

Samgönguráðuneytið, 25. apríl 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson. 

25. apríl 1975. Nr. 192. 

GJALDSKRÁ 

fyrir hafnarsjóð Hólmavíkurkauptúns. 

I. KAFLI 

Um hafnargjöld í Hólmavíkurhöfn. 

1. gr. 
Öll skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 

skulu greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnar- 
innar, þó með þeim undantekningum, er síðar greinir. 

Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttóstærð skipanna, eins og hún er mest. 
skv. mælibréfi skips. Hálf rúmlest telst sem heil en minni hluta er sleppt. Undan- 
þegin lesta- og bryggjugjaldi eru herskip, íslensk vitaskip og varðskip. 

Lestagjöld. 

2. gr. 
a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 

400 brúttórúmlestir, skulu greiða lestagjald, kr. 6.00 á brúttórúmlest.
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b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 3.00 á brúttórúmlest. 
c. Fiskiskip, undir 400 brúttórúmlestum, greiði kr. 6.00 á brúttórúmlest, þó ekki 

oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 400.00 

á brúttórúmlest þó aldrei minna en kr. 2000.00. 
Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 

Bryggjugjöld. 

ð. gr. 
Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 3.00 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur 
bundið. 

Fiskiskip greiða gjald þetta eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjald. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum, minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 324.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Vörugjöld. 

4. gr. 

Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, sem fluttar eru af skips- 
fjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka 

hafnarinnar, þó með þeim undantekningum, er síðar getur. 

5. gr. 
Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar til annarrar 

hafnar og eiga því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins 
hálft vörugjald. 

Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara áfram með sama skipi, enda 
sé það ákveðið í farmskrá, greiðist ekkert vörugjald. 

6. gr. 
Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 

a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 

bh. Vistir og aðrar nauðsynjar til skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar 
eru úr landi. 

ce. Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 
d. Póstur og venjulegur farþegaflutningur. a 

7. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri send- 
ingu sérstaklega. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. 

Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða af- 
greiðslumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 

Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð 
um vörumagn, sem fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða 
til, getur hann, hvenær sem er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann 
telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir skipið 
kostnaðinn. 

Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað, skal reikna vörugjaldið 
eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af.
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8 gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið 

greiðast eins og þar segir. 

Vörugjaldskrá. 

1. fl.; Gjald kr. 110.00/tonn: 

Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 100 t.) 

svo sem bensín, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, sement laust og sekkjað, vikur, 

sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara. 

2. fl: Gjald kr. 230.00/tonn: 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, aðrar en taldar í 1. fl, óunnið járn og 
stál, útgerðarvörur, smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- og 
bvggingavörur, pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir. 

3. fl.: Gjald kr. 640.00/tonn: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 
stofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, 

mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 

b. Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, glvs- 
varningur alls konar, vín, tóbak, sælgæti, snyrtivörur, lyf. 

c. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar, eftir þyngd. 

Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 
greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

4. fl.; Gjald kr. 64.00/rúmmetra: 

Vörur flokkaðar eftir rúmmáli. 

5. fl.; Gjald 1%: 

Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brottflutnings. Gjaldið 

reiknast af heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra 
skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, t.d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Ís- 
lands. Aflagjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans inn- 
heimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann van- 
ræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mán- 

aðarlega. 
Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 50.00. 

Um ýmis gjöld til hafnarinnar. 

9. gr. 

Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar, skal greiða kr. 2.00 fyrir hvern fer- 

metra, sem varan þekur, sé hún ekki flutt burtu innan tveggja sólarhringa. Gjald 

þetta reiknast fyrir hvern sólarhring. Sama gjald skal greiða fyrir tæki og áhöld 

hvers konar, sem einstaklingar eiga og lála eða vilja láta standa á landi hafnar- 

innar. Gjald fyrir slík tæki, sem og mikið vörumagn, má ákveða með samningi við 

hafnarnefnd. 
10. gr. 

Gjald fyrir lóðir, geymsluhús eða tæki, sem leigð eru einstaklingum eða félög- 

um, um lengri eða skemmri tíma, skal greiða samkvæmt samningi.
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Önnur þjónusta, sem höfnin kann að láta skipum eða öðrum aðilum í té og 
ekki er talin falla undir gjöld þau, sem hér eru fram talin, skal greidd samkvæmt 
ákvörðun hafnarstjórnar. 

Tí. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

Skrifstofa Hólmavíkurhrepps sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða 
gjöldin þar. 

12. gr. 
Skipstjóri eða formaður báts ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. 
Ef enginn skipstjóri eða formaður er á skipinu, ber eigandi þess ábyrgð á 

greiðslu gjaldanna, svo og annarra gjalda, er skipinu ber að greiða. Hafnarsjóður 
hefur haldsrétt í skipi, uns gjöldin eru að fullu greidd. 

Þar sem ekki eru í gjaldskrá þessari ákveðnir fastir gjalddagar, skal greiða 
gjöldin áður en skipið fer burt úr höfninni. 

13. gr. 
Leigugjald fyrir lóðir og geymsluhús hafnarinnar greiði móttakandi af vörum, 

sem fluttar eru úr húsum eða af lóð hafnarinnar. 

Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 
hafnarskrifstofu skil á greiðslunni. 

Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri, formaður eða 
eigandi ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 
Vörugjald af vörum, sem fluttar eru frá bryggju eða bólvirki, fellur í gjald- 

daga, þegar vörurnar eru komnar á skip. 

Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörum eða andvirði þeirra uns gjaldið er greitt. 

14. gr. 

Öll gjöld samkvæmt reglugerð þessari má taka lögtaki, og hafa þau forgangs- 
rétt sem önnur opinber gjöld, sbr. 83. gr. b. tölulið 3 skiptalaganna. Auk þess eru 
skipagjöldin tryggð með lögveði í skipinu og gengur það veð í Lvö ár fyrir samnings- 
veðskuldum. Dráttarvextir 2% fyrir hvern byrjaðan mánuð reiknast 2 mánuðum 

eftir gjalddaga. 

Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða til 
hafnarinnar, svo sem lestagjald, bryggjugjald og hafnsögugjald, svo og hvers konar 
aðstoð, sem skipinu er látin í té af hafnarinnar hálfu. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 25. april 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson.



25. april 1975. 375 Nr. 193. 

REGLUGERÐ 

um breyting á hafnarreglugerð fyrir Hofsóskauptún, nr. 342 25. október 1974. 

1. gr. 
27. gr. orðist þannig: 
Gjöld tl hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá, er hafnarstjórn 

semur og samgönguráðuneytið staðfestir. 

2. gr. 
Greinar nr. 28.—-46. falla niður og breytist röð eftirfarandi greina í samræmi 

við það. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. april 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 25. april 1975. g ; L 

Halldór E. Sigurðsson. 0 

Kristinn Gunnarsson. 

25. april 1975. . Nr. 194. 

GJALDSKRÁ 

fyrir hafnarsjóð Hofsóskauptúns. 

I. KAFLI 

Um hafnargjöld í Hofsóshöfn. 

1. gr. 
Öll skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 

skulu greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnar- 
innar, þó með þeim undantekningum, er síðar greinir. 

Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttó-stærð skipanna, eins og hún er mest, 
skv. mælibréfi skips. Hálf rúmlest telst sem heil en minni hluta er sleppt. Undan- 
þegin lesta- og bryggjugjaldi eru herskip, íslensk vitaskip og varðskip. 

Lestagjöld. 

2. gr. 
a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt 

og 400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 6.00 á Þbrúttórúmlest. 
b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 3.00 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 6.00 á brúttórúmlest. 

hó ekki oflar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 400.00 

á brúttórúmlest þó aldrei minna en kr. 2000.00. 
Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði.
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Bryggjugjöld. 

. 3. gr. 
Oll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 3.00 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur 
bundið. “ 

Fiskiskip greiða gjald þetta eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjald. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum, minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 324.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Vörugjöld. 

4. gr. 
Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, sem fluttar eru af skips- 

fjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka 
hafnarinnar, þó með þeim undantekningum, er síðar getur. 

5. gr. 
Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar til annarrar 

hafnar og eiga því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins 
nálft vörugjald. 

Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara áfram með sama skipi, enda 
sé það ákveðið í farmskrá, greiðist ekkert vörugjald. 

6. gr. 
Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 

a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 

b. Vistir og aðrar nauðsynjar til skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar 
eru úr landi. 

c. Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 

d. Póstur og venjulegur farþegaflutningur. 

7. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri send- 
ingu sérstaklega. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. 

Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða af- 
greiðslumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 

Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð 
um vörumagn, sem fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða 
til, getur hann, hvenær sem er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann 
telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir skipið 
kostnaðinn. 

Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað, skal reikna vörugjaldið 
eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

8. gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið 
greiðast eins og þar segir.
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Vörugjaldskrá. 

1. fl; Gjald kr. 110.00/tonn: 

Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 
100 t.) svo sem bensín, brenntsluolíur, kol, laust korn, salt, sement laust og sekkjað, 
vikur, sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara. 

2. fl; Gjald kr. 230.00/tonn: 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, óunnið járn og stál, útgerðarvörur, 
smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- og byggingavörur, 
pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir. 

3. fl.: Gjald kr. 640.00/tonn: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 

slofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, 
mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 

b. Utvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, glys- 
varningur alls konar, vín, tóbak, sælgæti, snyrtivörur, lyf. 

c. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar, eftir þyngd. 

Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 
greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

4. fl.: Gjald kr. 64.00/rúmmetra: 

Vörur flokkaðar eftir rúmmáli. 

5. fl.: Gjald 1%: 

Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu Hl vinnslu eða brottflutnings. Gjaldið 
reiknast af heildarverðmæli aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra 
skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, lt. d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Ís- 
lands. Aflagjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans inn- 
heimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því tl hafnarsjóðs þótt hann van- 
ræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mán- 
aðarlega. 

Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 50.00. 

Um ýmis gjöld til hafnarinnar. 

9. gr. 
Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar, skal greiða kr. 2.00 fyrir hvern fer- 

metra, sem varan þekur, sé hún ekki flutt burtu innan tveggja sólarhringa. Gjald 
þetta reiknast fyrir hvern sólarhring. Sama gjald skal greiða fyrir tæki og áhöld 
hvers konar, sem einstaklingar eiga og láta eða vilja láta standa á landi hafnar- 
innar. Gjald fyrir slík tæki, sem og mikið vörumagn, má ákveða með samningi við 
hafnarnefnd. 

10. gr. 
Gjald fyrir lóðir, gevmsluhús cða tæki, sem leigð eru einstaklingum eða félög- 

um, um lengri eða skemmri tíma, skal greiða samkvæmt samningi. 
Önnur þjónusta, sem höfnin kann að lála skipum eða öðrum aðilum í té og 

ekki er talin falla undir gjöld þau, sem hér eru fram talin, skal greidd samkvæmt 
ákvörðun hafnarstjórnar. 

B 48
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11. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

11. gr. 

Skrifstofa hafnarinnar sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða 
gjöldin þar. | 

12. gr. 

Skipstjóri eða formaður báts ber ábvrgð á greiðslu hafnargjalda. 
Ef enginn skipstjóri eða formaður er á skipinu, ber eigandi þess ábyrgð á 

greiðslu gjaldanna, svo og annarra gjalda, er skipinu ber að greiða. Hafnarsjóður 
hefur haldsrétt í skipi, uns gjöldin eru að fullu greidd. 

Þar sem ekki eru í gjaldskrá þessari ákveðnir fastir gjalddagar, skal greiða 
gjöldin áður en skipið fer burt úr höfninni. 

13. gr. 
Leigugjald fyrir lóðir og geymslubús hafnarinnar greiði móttakandi af vörum, 

sem fluttar eru úr húsum eða af lóð hafnarinnar. 
Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 

hafnarskrifstofu skil á greiðslunni. 
Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri, formaður eða 

eigandi ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 
Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 
Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga, þegar gengið 

hefur verið frá farmskrá. 
Vörugjald af vörum, sem fluttar eru frá bryggju eða bólvirki, fellur í gjald- 

daga, þegar vörurnar eru komnar á skip. 
Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörum eða andvirði þeirra uns gjaldið er greitt. 

14. gr. 

Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð má taka lögtaki, og hafa þau forgangsrétt 
sem önnur opinber gjöld, sbr. 83. gr. b, tölulið 3, skiptalaganna. Auk þess eru skips- 
gjöldin tryggð með lögveði í skipinu, og gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveð- 
skuldum, Dráttarvextir, 2“ fyrir hvern byrjaðan mánuð, reiknast 2 mánuðum 
cftir gjalddaga. 

Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld. sem skipi ber að greiða til 
hafnarinnar, svo sem lestagjald, bryggjugjald og hafnsögugjald, svo og hvers konar 
aðstoð, sem skipinu er látin í té af hafnarinnar hálfu. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 25. april 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson.
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GJALDSKRÁ 

fyrir hafnarsjóð landshafnarinnar í Rifi á Snæfellsnesi. 

I. KAFLI 

Um gjöld til hafnarinnar. 

1. gr. 
Öll skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 

skulu greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnar- 
innar, þó með þeim undantekningum, er síðar greinir. 

Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttóstærð skipanna eins og hún er mest 
skráð á mælibréf skips. Hálf rúmlest telst sem heil, en minni hluta er sleppt. Undan- 
þegin lesta- og bryggjugjaldi eru herskip, íslensk vitaskip og varðskip. 

Lestagjöld. 

2. gr. 
a. Öll farmskip, Önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt 

og 400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 6.00 á brúttórúmlest. 
b. Strandferðaskip og skemaintiferðaskip greiði kr. 3.00 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 6.00 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 400.00 

á brúttórúmlest þó aldrei minna en kr. 2000.00. 
Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 

Bryggjugjöld. 

ð. gr. 
Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 3.00 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur 
bundið. 

Fiskiskip greiða gjald þetta eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúltórúmlestir greiða ekki bryggjugjald. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum, minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 324.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Vörugjöld. 

d. gr. 
Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, sem fluttar eru af skips- 

fjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka 
hafnarinnar, þó með þeim undantekningum, er síðar getur. 

5. gr. 

Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar til annarrar 
hafnar og eiga því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins 
hálft vörugjald. 

Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara áfram með sama skipi, enda 
sé það ákveðið í farmskrá, greiðist ekkert vörugjald.
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6. gr. 

Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 

a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 

b. Vistir og aðrar nauðsynjar til skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar 
eru úr landi. 

c. Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 

d. Póstur og venjulegur farþegafluthingur. 

7. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri send- 
ingu sérstaklega. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. 

Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða af- 
greiðslumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 

Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð 
um vörumagn, sem fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða 
til, getur hann, hvenær sem er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann 

telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir skipið 
kostnaðinn. 

Séu fleiri en ein vörutegund Í sendingu ósundurliðað, skal reikna vörugjaldið 
eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

8. gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið 
greiðast eins og þar segir. 

Vörugjaldskrá. 

1. fl.: Gjald kr. 110.00 fyrir hver 1000 kg.: 

Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 
100 t.) svo sem bensín, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, sement laust og sekkjað, 
vikur, sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara. 

2. fl; Gjald kr. 230.00 fyrir hver 1000 kg.: 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, aðrar en taldar í Í. fl, óunnið járn 
og stál, útgerðarvörur, smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- 
og byggingavörur, pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir. 

3. fl: Gjald kr. 640.00 fyrir hver 1000 kg.: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 
stofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, 
mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 

b. Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, glys- 

varningur alls konar, vín, tóbak, sælgæti, snyrtivörur, lyf. 

c. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar, eftir þyngd. 
Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 

greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

4. fl.; Gjald kr. 64.00/rúmmetra: 

Vörur flokkaðar eftir rúmmáli.
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5. fl: Gjald 1%: 

Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu Hl vinnslu eða brottflutnings. Gjaldið 

reiknast af heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra 
skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, t. d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Ís- 
lands. Aflagjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans inn- 
heimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann van- 
ræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflasjalds eigi sjaldnar en mán- 

aðarlega. 
Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 50.00. 

9. gr. 

Hafnsögugjald. 

Hvert það skip sem fær hafnsögumann til leiðsögu inn á höfnina eða frá henni, 
um höfnina eða milli hafnarmannvirkja, skal greiða hafnsögugjald. 

10. gr. 
Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 1200.00 fyrir hvert 
skip, auk kr. 3.00 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða 
lægi og úr höfninni greiðist sama gjald. 

b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögsumann, greiða kr. 250.00 í hafnsögusjóð. 

Um ýmis gjöld til hafnarinnar. 

11. gr. 
Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar, skal greiða kr. 2.00 fyrir hvern fer- 

metra. sem varan þekur, sé hún ekki flutt burtu innan tveggja sólarhringa. Gjald 
þetta reiknast fyrir hvern sólarhring. Sama gjald skal greiða fyrir tæki og áhöld 
hvers konar, sem einstaklingar eiga og láta eða vilja láta standa á landi hafnar- 
innar. Gjald fyrir slík tæki, sem og mikið vörumagn, má ákveða með samningi við 
hafnarnefnd. 

12. gr. 
Gjald fyrir lóðir, geymsluhús eða tæki, sem leigð eru einstaklingum eða félög- 

um, um lengri eða skemmri tíma, skal greiða samkvæmt samningi. 
Önnur þjónusta, sem höfnin kann að láta skipum eða öðrum aðilum í té og 

ekki er talin falla undir gjöld þau, sem hér eru fram talin, skal greidd samkvæmt 
ákvörðun hafnarstjórnar. 

TI. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

13. gr. 
Skrifstofa hafnarinnar sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða 

sjöldin þar. 
14. gr. 

Skipstjóri eða formaður báts ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. 
Ef enginn skipstjóri eða formaður er á skipinu, ber eigandi þess ábyrgð á 

greiðslu gjaldanna, svo og annarra gjalda, er skipinu ber að greiða. Hafnarsjóður 
hefur haldsrétt í skipi, uns gjöldin eru að fullu greidd. 

Þar sem ekki eru í gjaldskrá þessari ákveðnir fastir gjalddagar, skal greiða 
gjöldin áður en skipið fer burt úr höfninni.
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15. gr. 
Leigugjald fyrir lóðir og geymsluhús hafnarinnar greiði móttakandi af vörum, 

sem fluttar eru úr húsum eða af lóð hafnarinnar. 

Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 
hafnarskrifstofu skil á greiðslunni. 

Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri, formaður eða 
eigandi ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 
Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga, þegar gengið 

hefur verið frá farmskrá. 

Vörugjald af vörum, sem fluttar eru frá bryggju eða bólvirki, fellur í gjald- 
daga, þegar vörurnar eru komnar á skip. 

Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörum eða andvirði þeirra uns gjaldið er greitt. 

16. gr. 
Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð má taka lögtaki, og hafa þau forgangsrétt 

sem önnur opinber gjöld, sbr. 12. gr. hafnalaga. Auk þess eru skipagjöld tryggð með 
lögveði í skipinu, og gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum. Dráttar- 
vextir 2% fyrir hvern byrjaðan mánuð reiknast 2 mánuðum eftir gjalddaga. 

Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða til 
hafnarinnar, svo sem lestagjald, brygsjugjald og hafnsögugjald, svo og hvers konar 
aðstoð, sem skipinu er látin í té af hafnarinnar hálfu. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 157 22. júní 1970 um hafnargjöld lands- 
hafnarinnar í Rifi með síðari breytingum. 

Samgönguráðuneytið, 25. april 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. RN 

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 196. 25. apríl 1975. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Reyðarfjarðarkauptún, 

nr. 277 20. október 1968. 

1. gr. 
16. gr. orðist þannig: Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá, 

er hafnarstjórn semur og samgönguráðunevtið staðfestir. 

2. gr. 
Greinar nr. 17—-24 falla niður og breytist röð eftirfarandi greina og kafla 

í samræmi við það. 

ð. gr. 
1. mgr. 25. gr., sem verður 17. gr., orðist þannig: 
Um skaðabótaskyldu fyrir skemmdir á höfninni, mannvirkjum hennar eða
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áhöldum, fer eftir almennum reglum. Ef samningar takast ekki um skaðabætur, má 
ákveða þær með mati þriggja óvilhallra manna. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Samgöngnráðuneytið, 25. april 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 
Kristinn Gunnarsson. 

25. apríl 1975. Nr. 197. 
GJALDSKRÁ 

fyrir hafnarsjóð Reyðarfjarðarkauptúns. 

I. KAFLI 

1. gr. 
Öll skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 

skulu greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnar- 
innar, þó með þeim undantekningum, er síðar greinir. 

Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttó-stærð skipanna, eins og hún er mest, 
skv. mælibréfi skips. Hálf rúmlest telst sem heil en minni hluta er sleppt. Undan- 
þegin lesta- og bryggjugjaldi eru herskip, íslensk vitaskip og varðskip. 

Lestagjöld. 
2. gr. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt 
og 400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 6.00 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 3.00 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 6.00 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 400.00 
á brúttórúmlest þó aldrei minna en kr. 2000.00. 
Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 

Brvegjugjöld. 

3. gr. 
Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 3.00 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur 
bundið. 

Fiskiskip greiða gjald þetta eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjald. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum, minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 324.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert.
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Vörugjöld. 

1. gr. 

Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, sem fluttar eru af skips- 
fjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka 
hafnarinnar, þó með þeim undantekningum, er síðar getur. 

5. gr. 

Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar til annarrar 
hafnar og eiga því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins 
hálft vörugjald. 

Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara áfram með sama skipi, enda 
:é það ákveðið í farmskrá, greiðist ekkert vörugjald. 

6. gr. 

Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 

a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 

b. Vistir og aðrar nauðsynjar til skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar 
eru úr landi. 

c. Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 

d. Póstur og venjulegur farþegaflutningur. 

7. gr. 
Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri send- 

ingu sérstaklega. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. 
Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða af- 

greiðslumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 
Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð 

um vörumagn, sem fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða 
til, getur hann, hvenær sem er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann 
telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir skipið 
kostnaðinn. 

Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað, skal reikna vörugjaldið 
eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

8. gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið 
greiðast eins og þar segir. 

Vörugjaldskrá. 

1. fl: Gjald kr. 110.00/tonn: 

Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 100 t.) 
svo sem bensín, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, sement laust og sekkjað, vikur, 

sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara. 

2. fl: Gjald kr. 230.00/tonn: 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, óunnið járn og stál, útgerðarvörur, 

smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- og bvggingavörur, 
pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir,
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3. fl.: Gjald kr. 640.00/tonn: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 
stofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, 

mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 

b. Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, glys- 
varningur alls konar, vín, tóbak, sælgæti, snyrtivörur, lyf. 

c. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar, eftir þyngd. 

Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 
greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

4. fl: Gjald kr. 64.00 fyrir hvern rúmmeter: 

Vörur flokkaðar eftir rúmmáli. 

5. fl: Gjald 19: 

Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu bl vinnslu eða brottflutnings. Gjaldið 
reiknast af heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra 
skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, t. d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Ís- 
lands. Aflagjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans inn- 
heimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann van- 
ræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mán- 
aðarlega. 

Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 50.00. 

Um ýmis gjöld til hafnarinnar. 

9. gr. 
Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar, skal greiða kr. 2.00 fyrir hvern fer- 

metra, sem varan þekur, sé hún ekki flutt burtu innan tveggja sólarhringa. Gjald 
hvers konar, sem einstaklingar eiga og láta eða vilja láta standa á landi hafnar- 
þetta reiknast fyrir hvern sólarhring. Sama gjald skal greiða fyrir tæki og áhöld 
innar. Gjald fyrir slík tæki, sem og mikið vörumagn, má ákveða með samningi við 
hafnarnefnd. 

10. gr. 
Gjald fyrir lóðir, gseymsluhús eða tæki, sem leigð eru einstaklingum eða félög- 

um, um lengri eða skemmri tíma, skal greiða samkvæmt samningi. 
Önnur þjónusta, sem höfnin kann að láta skipum eða öðrum aðilum í té og 

ekki er talin falla undir gjöld þau, sem hér eru fram talin, skal greidd samkvæmt 
ákvörðun hafnarstjórnar. 

II. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 
11. gr. 

Skrifstofa hafnarinnar sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða 
sjöldin þar. 

12. gr. 
Skipstjóri eða formaður báts ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. 
Ef enginn skipstjóri eða formaður er á skipinu, ber eigandi þess ábyrgð á 

greiðslu gjaldanna, svo og annarra gjalda, er skipinu ber að greiða. Hafnarsjóður 
hefur haldsrétt í skipi, uns gjöldin eru að fullu greidd. 

B 49
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Þar sem ekki eru í gjaldskrá þessari ákveðnir fastir gjalddagar, skal greiða 
sjöldin áður en skipið fer burt úr höfninni. 

13. gr. 

Leigugjald fyrir lóðir og geymsluhús hafnarinnar greiði móttakandi af vörum, 
sem fluttar eru úr húsum eða af lóð hafnarinnar. 

Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 
hafnarskrifstofu skil á greiðslunni. 

“f skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri, formaður eða 
eigandi ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 
Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga, þegar gengið 

hefur verið frá farmskrá. 
Vörugjald af vörum, sem fluttar eru frá bryggju eða bólvirki, fellur í gjald- 

daga, þegar vörurnar eru komnar á skip. 
Skipstjóra og afgreiðslumanni er óheimilt að afhenda vörurnar, uns gjaldið 

er greitt. 
Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörum eða andvirði þeirra uns gjaldið er greitt. 

14. gr. 

Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð má taka lögtaki, og hafa þau forgangsrétt 
sem önnur opinber gjöld, sbr. 12. gr. hafnalaga. Auk þess eru skipagjöld tryggð með 
lögveði í skipinu, og gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum. Dráttar- 
vextir 2% fyrir hvern byrjaðan mánuð reiknast 2 mánuðum eftir gjalddaga. 

Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld. sem skipi ber að greiða til 
hafnarinnar, svo sem lestagjald, bryggjugjald og hafnsögugjald, svo og hvers konar 
aðstoð, sem skipinu er látin í té af hafnarinnar hálfu. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 25. april 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. a 
Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 198. 4. mars 1975. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Hafnarsjóð Akureyrar. 

I. KAFLI 

Um hafnargjöld á Akureyri. 

1. gr. 
Við útreikning hafnargjalda af skipum skal alltaf talið í heilum rúmlestum, en 

sleppa brotum. Rúmlestatala skips reiknast eins og hús er mest skráð á mælibréf 
skips. 

2. gr. 
Öll skip skulu greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir tak- 

mörk hafnarinnar. 
Undanþegin lestagjaldi og bryggjugjaldi eru herskip, íslensk vitaskip og varðskip.
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Lestagjöld. 

ð. gr. 
a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt 

og 400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 6.00 á brúttórúmlest. 
b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 3.00 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 6.00 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 400.00 

á brúttórúmlest þó aldrei minna en kr. 2000.00. 
Gjalddagi er 1. apríl. 

Bryggjugjöld. 

d. gr. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 3.00 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur 
bundið. 

Fiskiskip og flóabátar greiði gjald þetta eigi fyrir fleiri en 10 sólarhringa á 
mánuði, en bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði ekkert bryggjugjald. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum og flóabátum minni en 
400 brúttórúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 324.00 af hverri brúttórúmlest. 

Öll skip, sem leggja að bryggjum í eigu annarra en hafnarsjóðs skulu greiða 
hálft bryggjugjald til hafnarsjóðs. 

Hafnsögugjald. 

5. gr. 
Hvert það skip, sem fær hafnsögumann til leiðsögu inn á höfnina eða frá henni, 

um höfnina eða minni hafnarmannvirkja, skal greiða hafnsögugjald. 

6 gr. 
Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 1200.00 fyrir hvert 
skip, auk kr. 3.00 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða 
lægi og úr höfninni greiðist sama gjald. 

bh. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 250.00 í hafnsögusjóð. 

Vörugjöld. 

7. gr. 
Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, sem fluttar eru af. skips- 

fjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka 

hafnarinnar, þó með þeim undantekningum, er síðar getur. 

8. gr. 
Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skips eru ákveðnar til annarrar hafnar 

en Akureyrar, eru látnar á land um stundarsakir, skal aðeins greitt vörugjald, þegar 
vörurnar eru fluttar í land. 

Undanþegnar þessu gjaldi eru vörur, sem látnar eru á land um stundarsakir, 
vegna skemmda á skipi. 

Ekkert vörugjald greiðist af vörum fluttum að og frá Akureyri með póstbátnum 
Drang, frá og að höfnum á Norðurlandi. 

9. gr. 
Af vörum, sem fluttar eru á skip og fara eiga til annarra hafna innanlands, 

greiðist hálft vörugjald.
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Heimilt er hafnarstjórn að veita magnafslátt allt að 40%. Semja skal um slíkan 
afslátt hverju sinni. 

10. gr. 
Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 

a) Innlend nýmjólk, sem flyst til hafnarinnar. 
hb) Umbúðir, sem endursendar eru. 
ce) Kol, olía, vistir og aðrar nauðsynjar skipa til eigin notkunar. 
d) Bréfapóstur og farangur ferðamanna. 

11. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri send- 
ingu sérstaklega. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. 

Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða af- 

greiðslumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 
Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð 

um vörumagn, sem fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða 
til, getur hann, hvenær sem er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann 
telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en mpp er gefið greiðir skipið 
kostnaðinn. 

Sét fleiri en. ein vörutegund Í sendingu ósundurliðað, skal reikna vörugjaldið 
eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

12. gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið 

greiðast eins og þar segir. 

Vörugjaldskrá. 

1. fl.: Gjald kr. 110.00/tonn: 
. 

Vara flutt í lausu máli í miklu magni, meira en 100 tonn í farmi, t.d. bensín, 
brennsluolíur. kol, laust korn, salt, vikur, sement. 

2. fl: Gjald kr. 230.00/tonn: 

Þungavarningur., svo sem sekkjavörur. óunnið járn og stál, útserðarvörur, 

smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- og bvgginsavörur, 
pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir. 

3. fl: Gjald kr. 640.00/tonn: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 

stofnvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól. hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, 

mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 
b. Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur. myndavélar, sjónaukar, slvs- 

varningur alls konar, vín, tóbak, sælsæti, snyrtivörur, lyf. 
c. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar, eftir þyngd. 

Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 

greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

4, fl.; Gjald kr. 64.00/rúmmetra: 

Vörur flokkaðar eftir rúmmáli. 

5. fl: Gjald 1%: 

Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu til vinnslu eða Þbrottflutnings. Gjaldið 

reiknast af heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra
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skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, t. d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Ís- 
lands. Aflagjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans inn- 
heimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann van- 
ræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mán- 
aðarlega. 

Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 50.00. 

Um ýmis gjöld til hafnarinnar. 

13. gr. 
Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar, skal greiða kr. 2.00 fyrir hvern fer- 

melra, sem varan þekur, sé hún ekki flutt burtu innan tveggja sólarhringa. Gjald 
þetia reiknast fyrir hvern sólarhring. Sama gjald skal greiða fyrir tæki og áhöld 
hvers konar, sem einstaklingar eiga og lála eða vilja láta standa á landi hafnar- 
innar. Gjald fyrir slík læki, sem og mikið vörumagn, má ákveða með samningi við 
hafnarnefnd. 

ld. gr. 
a) Fyrir lóðir og land hafnarinnar, geymsluhús og verbúðir, sem leigt er einstökum 

mönnum eða félögum um lengri tíma, skal greiða leigugjald, sem ákveðið verður 

með samningi. 
b) Fyrir notkun á hafnsögubát hafnarinnar, krönum og öðrum tækjum hennar, 

svo og fyrir mótttöku skipa, bindingu og losun og aðra útselda vinnu, síma- 

afnot og rafmagn skal greiða gjald, er hafnarstjóri ákveður. 

II. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

15. gr. 

Hafnarstjóri sér um innheimtu allra hafnargjalda, og skal greiða gjöldin í skrif- 

stofu hafnarinnar. 

16. gr. 

Skipstjóri og eigandi skips bera ábyrgð á greiðslu gjalda þeirra, sem greiða ber 

til hafnarinnar vegna skipsins. Er skipstjóra skylt að afhenda hafnarstjóra þjóðernis- 

og skrásetningarskírleini skipsins, ef hafnarstjóri krefst þess, og hefur hafnarsjóður 

haldsrétt yfir skipinu, uns gjöldin eru greidd. Töf og tjón, sem af þessu hlýst, er 

einvörðungu á ábyrgð og kostnað greiðanda skipagjaldsins. 

Að svo miklu leyti, sem í reglugerð þessari eru ekki ákveðnir fastir gjalddagar á 

gjöldum, skal greiða þau, áður en skip fer burt úr höfninni, og enginn skipstjóri 

getur vænst þess, að fá afgreiðslu fyrir skip sitt hjá bæjarfógeta, nema hann sanni 

með vottorði frá hafnarstjóra, að hann hafi greitt öll gjöld sín til hafnarinnar. 

17. gr. 

Vörugjald og leigu fyrir lóðir og geymsluhús hafnarinnar, samkvæmt 13. gr., 

greiðir móttakandi af vörum, sem koma til hafnarinnar, og sendandi af vörum, sem 

fluttar eru úr höfninni. Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður 

skipsins standa hafnarsjóði skil á greiðslunni. Ef skip hefur ekki farm sinn skráðan, 

ber skipstjóri ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 

Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga þegar skipið, 

sem vörurnar flytur, er komið í höfnina og vörugjald af vörum, sem fluttar eru úr 

höfninni, fellur í gjalddaga, þegar vörurnar eru komnar á skip. Skipstjóra og af-
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greiðslumanni skips er óheimilt að afhenda vörurnar, uns gjaldið er greitt. Hafnar- 
sjóður hefur haldsrétt í vörum til tryggingar gjaldinu. 

18. gr. 
Leigu af lóðum og húsum hafnarinnar. samkvæmt 14. gr., greiðir leigutaki, og 

gjald fyrir að nota áhöld og tæki hafnarinnar og aðra veitta þjónustu, samkvæmt 
14. gr., greiðir aðnjótandi. 

19. gr. 
Leyfisgjöld fyrir bryggjur og önnur mannvirki, sem gerð eru á hafnarsvæðinu, 

skulu renna í hafnarsjóð. | 

20. gr. 
Óll gjöld samkvæmt þessari reglugerð má taka lögtaki, og hafa þau forgangs- 

rétt, sem önnur opinber gjöld, sbr. 83. gr. Þ., tölulið 3, skiptalaganna. Auk þess eru 
skipagjöldin tryggð með lögveði í skipinu, og gengur það veð í tvö ár fyrir samnings- 
veðskuldum. 

Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða til 
hafnarinnar, svo sem lestagjald, bryggjugjald, valnsgjald, hafnsögugjald, fjörugjald, 
gjald fyrir hafnsögubáta og önnur tæki og aðra aðstoð, sem framkvæmd er af hafn- 
arinnar hálfu fyrir skipið. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 

festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Akur- 
eyrar nr. 49 5. mars 1973. 

Samgönguráðuneytið, 4. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. nn 

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 199. , 30. apríl 1975. 
AUGLÝSING 

um afgreiðslutíma verslana í Kópavogi. 

1. gr. 

Samþykktin tekur til hvers konar smásöluverslana í Kópavogi, þ. á m. söluturna 
og til brauð- og mjólkurbúða. 

Undanþegnar ákvæðum samþyktarinnar eru þó lyfjabúðir, bifreiðastöðvar og 
bensínafgreiðslur. Ekki ná ákvæðin heldur til sjálfsala, blaðsölu á götum, merkja- 
sölu og annars slíks. 

Ef ágreiningur rís um skilning á ákvæðum samþykktar þessarar, úrskurðar 
bæjarstjórn það, að fenginni umsögn lögreglustjóra, en skjóta má þeim úrskurði 
til ráðherra. 

2. gr. 
Daglegur afgreiðslutími smásöluverslana og annarra sölustaða, er samþykkt 

þessi tekur til, skal vera sem hér segir, nema öðruvísi sé sérstaklega ákveðið í 
<amþykktinni. 

Virka daga skal heimilt að opna sölustaði kl. 8.00 og loka skal þeim eigi 
síðar en kl. 18.00.
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Á þriðjudögum og föstudögum skal heimilt að halda öllum sölustöðum opnum 
til kl. 22.00. 

Á laugardög sum Skal heimilt að halda sölustöðum opnum til kl. 12.00. Fyrsta 
laugardag í desember má þó halda sölustöðum opnum til kl. 16.00, en aðra laugar- 
daga í þeim mánuði tl kl. 18.00. Hinn 18. desember má halda verslunum opnum 
til kl. 22.00 en sé 18. desember sunnudagur gildir sú regla 19. desember. 

Síðasla virkan dag fyrir aðfangadag jóla skal heimilt að hafa verslanir opnar 
til kl. 24.00, Á miðvikudag fyrir páska skal heimilt að hafa verslanir opnar til kl, 22.00. 

Bæjarráð getur heimilað, að sölustaður verði opnaður fyrr en segir í grein þessari. 

3. gr. 
Afgreiðslutina brauð- og mjólkurbúða skal vera heimilt að hafa hinn sama 

og afgreiðslutíma aimennra verslana, og enn fremur skal vera heimilt að hafa þær 
opnar til kl. 16.00 á laugardögum og fr á kl. 9.00--16.00 þá daga, sem um ræðir Í 
B-lið 7. gr. 

4. gr. 
sérhverri verslun skal auglýstur fastur afgreiðslutími hennar. Afgreiðsla um 

söluop er ekki heimil í þeim verslunum, sem hafa afgreiðslutíma skv. 2. og 3. gr. 
Þessarar samþykktar. 

5. gr. 
Bæjarráð gelur leyft, að vikið sé frá ákvæðum 2. gr., þegar um er að ræða 

söluturna og sambærilega sölustaði, þannig, að þeir verði opnir til kl. 23.30 alla 
daga aðra en þá, er um ræðir í A-lið 7. gr. 

Sölustaðir þeir, sem um ræðir í 1. mgr. skulu aðgreindir frá verslun eða 
birgðageymslu verslunar. 

Á sölustöðum þeim, er kvöldsöluleyfi hafa má selja eftirtaldar vörur: 
Sælgæti, súkkulaðikex, tóbaksvörur, öl og gosdrykki, blöð og tímarit, ískökur, 

Íssósur, skyndiplástur, blöðrur, flugelda, saltstengur, öryggi, eldspýtur, dömubindi, 
rakblöð, sólgleraugu, kort, frímerki, bolluvendi, spil, greiður, hárlakk, hárkrem, 
filmur, stílabækur, reikningsbækur, blýanta, vinnuvetlinga, rakspiritus, raksápu og 
rakkrem, sokka, sokkabuxur, kaffi, te, kakó, ávaxtasafa, grænar baunir, sveppi, 

aspargus, niðursoðna ávexti, strásykur, molasykur, salt, kornflakes, sinnep, tómat- 
sósu, súpur, áppelsínur, epli, banana, steiktar kartöflur, búðinga (búðingsduft), 
harðfisk, kex, kartöflumús, maís, egg, smjör, samlokur, handsápu og WC pappir, 
niðursoðinn saxbauta, kjötbollur, fiskbollur og niðursoðinn barnamat. 

„Vegna sölu á eftirgreindum vöruteg sundum ber að sækja um það sérstaklega 
til heilbrigðisnefndar: Ís, heitar pylsur og smurt brauð (samlokur)“ 

Bæjarráð setur breytt framangreindum vörulista. 

6. gr. 
Bæjar 'áð selur að fenginni umsögn heilbrigðisnefndar heimilað, að verslanir, 

sem eingöngu selja heitar pylsur, smurt brauð, öl og gosdrykki, mjólk og vöruteg- 
undir innan þeirra marka, er um ræðir í 3. mgr. 5. gr., megi vera opnar alla daga, 
nema þá, sem um getur í A-lið 7. gr., sbr. einnig C-lið sömu greinar. 

Bæjarráð getur að fengnum meðmælum lögreglustjóra leyft, að slíkar verslanir 
verði opnar eftir kl. 28.30. Í leyfi skal þá tilgreint hvenær loka skuli, svo og nánari 
skilyrði um umbúnað allan á hlutaðeigandi sölustað. 

7. gr. 

Um lokun sölustaða á einstökum helgidögum og hátíðisdögum gilda eftirfar- 
andi reglur: 

A. Föstudaginn langa, páskadag, hvítasunnudag og jóladag skal öllum sölustöðum 
lokað allan daginn.
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B. Alla sunnudaga, nýársdag, skírdag, annan páskadag, annan hvítasunnudag, 
sumardaginn fyrsta, 1. maí, uppstigningardag, 17. júní, fyrsta mánudag í ágúst 
og annan jóladag skal sölustöðum lokað allan daginn, sbr. þó undantekningar- 
ákvæði 3., 5., 6. og 10. gr. 

C. Aðfangadag jóla og gamlársdag skal öllum sölustöðum lokað eigi síðar en 
kl. 15.00. 

8. gr. 
Í kvikmyndahúsum, leikhúsum, á íþróttavöllum, útiskemmtistöðum og slíkum 

stöðum, skal heimilt að fengnu leyfi heilbrigðisnefndar að selja sælgæti, tóbak, gos- 
drykki og annað slíkt, sem ætla má að neytt verði á staðnum. Einnig má selja 
sýningarskrár, minjagripi og annað slíkt sem eðlilegt telst, að þar sé til sölu, utan 
þess tíma, er um getur í 2. gr., þó aldrei eftir að sýningu lýkur eða skemmtistað 
er lokað. 

9. gr. 

Eftir lokunartíma sölustaða er óheimilt að selja þann varning, sem verslunar- 
leyfi þarf til sölu á, þó skal heimilt að afgreiða það fólk sem komið er í verslun 
eða ölustað, þegar lokað er. 

10. gr. 
Bæjarráð getur leyft rýmri afgreiðslutíma, þegar um er að ræða sölu á blómum, 

sarðplöntum, jólatrjám, minjagripum, svo og vörum til tækifærisgjafa. 
Bæjarstjóri getur heimilað í einstökum tilvikum rýmri sölutíma en segir í 

samþykkt þessari, þegar hann telur sérstaklega ástæðu til, m.a. þegar ágóði af 
sölu skal renna tl almenningsheilla eða góðgerðarstarfsemi. 

11. gr. 
Fyrir leyfi skv. o. gr. skal greiða gjald í bæjarsjóð skv. ákvörðun bæjarstjórnar. 
Bæjarráð getur veitt aðila, er rekur biðskýli fyrir strætisvagnafarþega í sam- 

bandi við söluturn, undanþágu frá greiðslu gjalds, skv. 1. mgr. 
Ef leyfishafi brýtur samþykkt þessa eða skilyrði, sem bæjarráð og heilbrigðis- 

nefnd setja fyrir leyfi, greiðir ekki gjaldið á gjalddaga, eða rekstur sölustaðar 
Þykir ekki fara vel úr hendi, getur bæjarráð svipt leyfishafa leyfinu, enda hafi 
leyfishafi ekki látið segjast við aðvörun. 

12. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varða sektum. Með mál út af brotum á samþykktinni 

skal farið að hætti opinberra mála. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Kópavogs hefur samþykkt samkvæmt lögum 
nr. 17 frá 1. febrúar 1936 um samþykktir um lokunartíma sölubúða, öðlast þegar 
gildi, þó með þeim takmörkunum, sem lög nr. 45 frá 15. júní 1926 selja og birtist 
til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 30. april 1975. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

Guðmundur Karl Jónsson. 
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12. maí 1975. 393 Nr. 200. 

REGLUGERÐ 

um takmarkaða heimild til hringnótaveiða. 

1. gr. 
Þorsk-, ýsu- og ufsaveiðar með hringnót eru bannaðar. 

2. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði 1. gr. getur sjávarútvegsráðuneytið veitt sérstök leyfi til 

þorsk- og ufsaveiða með hringnót bátum undir 55 smálestum, á veiðisvæði, sem 
markast að vestan af línu réttvísandi norður frá Siglunesi og að austan af línu 
réttvísandi austur frá Langanesi. Ráðuneytið getur bundið leyfin þeim skilyrðum, 
sem þurfa þykir. 

3. gr. 
Brot á ákvæðum reglugerðar þessarar varða refsingu samkvæmt ákvæðum laga 

nr. 44 5. apríl 1948. Mál út af brotum skulu sæta meðferð opinberra mála, 

4. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 1, gr. laga nr. 44 5. apríl 1948, um 

vísindalega verndun fiskimiða landgrunnsins, til þess að öðlast gildi þegar í stað 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er felld úr 
gildi reglugerð nr. 71 18. apríl 1974, um bann við þorsk-, ýsu- og ufsaveiðum með nót. 

Sjávarúlvegsráðuneytið, 12. maí 1975. 

Matthías Bjarnason. rn 
Jón B. Jónasson. 

22. maí 1975. Nr. 201. 

AUGLÝSING 

um hækkun raforkuverðs í smásölu sbr. reglugerð nr. 112/1968. 

Ráðuneytið hefur heimilað Rafmagnsveitum ríkisins hækkun smásöluverðs 
seldrar raforku skv. gildandi gjaldskrá um 5,5% - 1064 frá og með 1. júní 1975. 

Iðnaðarráðuneytið, 22. maí 1975. 

F. hr. 

Árni Snævarr. 0 
Jóhannes Guðfinnsson. 

B 50 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



Nr. 202. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 78 1. apríl 1974 um jöfnun 

flutningskostnaðar á sementi. 

394 

1. gr. 
2. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

30. apríl 1975. 

Jöfnun flutningskestnaðar á semenii nær til eftirtalinna verslunarstaða, sem 
jafnframt eru tollhafnir: 

Auk þess nær jöfnun flutningskosinaðar á sementi til eftirtalinna verslunar- 
staða: 

Reglugerð þessi, sem sell er samkvæmt lögum nr. 62 30. 
flutningskostnaðar á sementi, öðlast þegar gildi. 

Reykjavík 
Akranes 
Ísafjörður 
Siglufjörður 
Akureyri 
Húsavík 
Seyðisfjörður 

Borgarnes 
Rifshöfn 
Ólafsvík 
Grundarfjörður 
Stykkishólmur 
Búðardalur 

Króksfjarðarnes 

Patreksfjörður 
Tálknafjörður 
Bildudalur 
Þingeyri 
Flateyri 
Suðureyri 
Bolungarvík 
Súðavík 

Norðurfjörður 

Hólmavík 
Borðeyri 
Hvammstangi 

Blönduós 

Skagaströnd 
Sauðárkrókur 
Hofsós 

Ólafsfjörður 
Dalvík 

Neskaupstaður 
Eskifjörður 
Vestmannaeyjar 
Keflavík 
Keflavíkurflugvöllur 
Hafnarfjörður 

Hrísey 
Svalbarðseyri 
Grenivík 
Grímsey 
Kópasker 
Raufarhöfn 

Þórshöfn 

Vopnafjörður 
Bakkafjörður 
Borgarfjörður eystri 
Egilsstaðir 
Reyðarfjörður 
Fáskrúðsfjörður 
Slöðvarfjörður 
Breiðdalsvík 
Djúpivogur 
Höfn í Hornafirði 
Kirkjubæjarklaustur 
Vík í Mýrdal 
Hella 
Hvolsvöllur 
Selfoss 
Þorlákshöfn 
Grindavík 

Viðskiptaráðuneytið, 30. april 1975. 

Ólafur Jóhannesson. 
Yngvi Ólafsson. 

apríl 1973, um jöfnun
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AUGLÝSING 

um flutningsjöfnunargjald á sementi. 

Viðskiptaráðuneytið hefur með heimild í lögum nr. 62 frá 30. april 1973, um 
jöfnun flutningskostnaðar á sementi, að tillögu stjórnar flutningsjöfnunarsjóðs 
sements, ákveðið að flutningsjöfnunargjald pr. hvert tonn af sementi skuli vera 
kr. 1150 frá 15. maí 1975, þar til annað verður ákveðið. 

Skulu innlendir framleiðendur (Sementsverksmiðja ríkisins) greiða gjaldið árs- 
fjórðungslega til viðskiptaráðuneytisins, en af innfluttu sementi skal það innheimt 
með aðflutningsgjöldum. Annast tollstjórinn í Reykjavík og bæjarfógetar og sýslu- 
menn annars staðar á landinu innheimtuna, og skulu þeir skila gjaldinu til við- 
skiptaráðuneytisins. 

Viðskiptaráðuneylið, 15. mai 1975. 

F. hr. 

Yngvi Ólafsson. 
Gylfi Knudsen. 

6. maí 1975. , Nr. 204. 
AUGLYSING 

um merkingu unninna kjötvara sem seldar eru í smásölu. 

1. gr. 
Skylt er að merkja allar unnar kjötvörur sem seldar eru í smásölu í neytenda- 

umbúðum hér á landi. Auglýsing þessi tekur þó ekki til niðursoðinna kjötvara. 

2. gr. 
Á eða í umbúðum vörunnar skulu vera greinilegar upplýsingar á íslensku, 

sem lesa má án þess að rjúfa umbúðir, (vörumerkingarseðill), um eftirtalin atriði: 

a) Heiti vörunnar og framleiðsluhátl. 
b) Samsetningu vörunnar, ef um samsetla vöru er að ræða, svo og aukefni. 

Æskilegt er að tilgreina næringargildi. 
ce) Geymsluaðferð og meðferð fyrir neyslu. 
d) Nettóþyngd innihalds og eftir atvikum einingarfjölda. 
e) Einingarverð og söluverð vörunnar. 
f) Nafn og heimilisfang framleiðanda vörunnar og/eða þess aðila sem búið 

hefur um vöruna. 
g) Pökkunardag vörunnar. Tilgreina skal síðasta söludag sé þess nokkur kostur. 

3. gr. 
Um merkingar vara á grundvelli auglýsingar þessarar og aðra framkvæmd fer 

að öðru leyti eftir ákvæðum laga nr. 24 frá 1. febrúar 1936, um eftirlit með matvælum 

og öðrum neyslu- og nauðsynjavörum, og ákvæðum reglugerðar nr. 284 frá 19. 
september 1973, um merkingu matvæla og annarra neyslu- og nauðsynjavara sem 

seldar eru í smásölu.
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4. gr. 
Auglýsing þessi, sem sett er með heimild í 6. gr. laga nr. 24 frá 1. febrúar 

1936, um eftirlit með malvælum og öðrum neyslu- og nauðsynjavörum, og Í. gr. 
reglugerðar nr. 284 frá 19. september 1973, um merkingu matvæla og annarra neyslu- 
og nauðsynjavara sem seldar eru í smásölu, öðlast gildi hinn 1. júní 1976. 

Viðskiptaráðuneytið, 6. maí 1975. 

Ólafur Jóhannesson. a 
Gylfi Knudsen. 

Nr. 205. 2. maí 1975. 

SAMÞYKKT 

um breytingu á lögreglusamþykkt fyrir Austur-Skaftafellssýslu, 

nr. 76 17. mars 1969. 

1. gr. 
67. gr. orðist svo: 
Ökuhraða bifreiða skal ávallt stilla svo, að komist verði hjá slysum og þannig, 

að umferð um götuna sé ekki trufluð, og má ökuhraði aldrei vera meiri en 45 km. 
á klukkustund. Þar sem Þbifreiðarstjóri sér skammt frá sér, í kröppum bugðum, við 
Salnamót, þar sem vegur er sleipur og þar sem mikil umferð er, skal sæta sér- 
<takrar varúðar, og má þar aldrei aka hraðar en svo, að stöðva megi bifreiðina 
þegar í stað. Sé for eða bieyta á götu, skal aka svo að ekki slettist á aðra veg- 
farendur, gangstéttir eða byggingar. 

2. gr. 
Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

Samþykkt þessi, sem sýsluneind Austur-Skaftafellssýslu hefur samið og sam- 
þykkt samkvæmt lögum nr. 107 8. maí 1935 um lögreglusamþykktir utan kaupstað- 
anna, staðfestist hér með og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2. maí 1975. 

Ólafur Jóhannesson. 0 
Ólafur W. Stefánsson. 

Stjórnartíðindi B 19, nr. 200—205. Útgáfudagur 23. maí 1975. 
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AUGLÝSING 

um niðurfellingu söluskatts af nokkrum tegundum matvöru. 

Fjármálaráðherra hefur ákveðið að nýta heimild í 22. gr. laga nr. 11 frá 28. 
apríl 1975 til að fella niður söluskatt frá og með 1. maí 1975 af vörum, sem falla 
undir eftirfarandi tollskrárnúmer, sbr. lög nr. 6/1974 um tollskrá og fleira: 

Tollskrárnúmer 

07.01.20 
07.01.31 
07.01.39 

08.01.10 
08.01.30 
08.02.10 
08.02.21 
08.02.29 
08.03.10 
08.04.10 
08.05.00 
08.06.10 
08.06.20 
08.07.00 
08.08.00 
08.09.01 
08.09.09 
09.01.11 
09.01.12 
09.02.00 
18.05.01 
18.05.09 
18.06.01 

19.07.00 

19 08.00 

21.02.10 
21.02.20 

Vöruheiti 

Tómatar 
Laukur 
Annað nýtt grænmeti 
Bananar, nýir 
Ýmsir ávextir, nýir 
Appelsinur, tangarínur, mandarínur og klementínur 
Sítrónur 
Aðrir citrusávextir 
Fíkjur, nýjar 
Vínber, ný 
Hnetur, nýjar 
Epli 
Perur og kveður 
Steinaldin, ný 

Ber, ný 

Melónur 
Aðrir nýir ávextir 
Kaffi í smásöluumbúðum 
Kaffi í öðrum umbúðum 
Te 
Kakaoduft, ósykrað í smásöluumbúðum 

Kakaoduft, ósykrað í öðrum umbúðum 
Kakaoduft, sykrað 
Brauð, skonrok og aðrar algengar brauðvörur án viðbætts sykurs, 
hunangs, eggja, feiti, osts eða ávaxta 
Kökur, kex og aðrar íburðarmeiri brauðvörur, einnig með kakaoi 

enda innihaldi vörur þessar minna en 20% af þunga af súkkulaði. 
Kaffiextraktar, kaffikjarnar, kaffiseyði, og vörur úr þessum efnum 
Extraktar, kjarnar og seyði úr tei eða mate og vörur úr þessum 
efnum. 

Niðurfelling söluskatts tekur jafnt til innlendrar framleiðslu er félli undir ofan- 
greind tollskrárnúmer sem innflutnings. 

Undanþágur skv. auglýsingu þessari taka þó ekki til sölu þessara vara í veit- 
ingahúsum, greiðasölustöðum, smurbrauðsstofum og öðrum hliðstæðum sölustöðum 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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né heldur til sölu vara, sem unnar eru úr þessum vörum. Sælgæti eða súkkulaðikex, 
sem yfirleitt er selt í stykkjatali, er ekki heldur undanþegið, þótt súkkulaðiinnihald 

þess sé undir framangreindum mörkum. 
Smásöluverslanir, sem selja bæði söluskattfrjálsar og söluskattskyldar vörur 

skulu halda innkaupum á skattfrjálsum og skattskyldum vörum. aðgreindum í bók- 
haldi eins og nánar er ákveðið í reglugerð fjármálaráðuneytisins 30. apríl 1975 um 
það efni. Þær verslanir, sem eiga birgðir af áður nefndum vörum í byrjun maímán- 
aðar 1975 og njóta vilja frádráttar frá heildarveltu vegna þeirra við söluskattsupp- 
gjör fyrir þann mánuð, skulu senda skattstjóra birgðaskrá með söluskattskýrslu 
fyrir maímánuð. 

Þeir aðilar, sem selja söluskattfrjálsar vörur til endurseljenda skulu halda 
þeirri sölu aðgreindri frá annarri sölu á sölureikningum. 

Auglýsing þessi kemur í stað auglýsingar nr. 145 frá 30. apríl 1975 og aug- 
lýsingar um breyting á auglýsingu nr. 145 frá 30. apríl 1975. 

Fjármálaráðuneytið, 23. maí 1975. 

F.h.r. 

Höskuldur Jónsson. 0 

Þorsteinn Geirsson. 

Nr. 207. 23. maí 1975. 
AUGLÝSING 

um niðurfellingu tolla af ýmsum lyfjum. 

1. gr. 
Ráðuneytið hefur ákveðið að beita heimild í 21. gr. laga nr. 11 28. apríl 1975 

og fella niður tolla af eftirtöldum lyfjum: 

A. Lyfjum sem falla undir tollskrárnúmer 30.01.00 og 30.02.00. 
B. Sérlyfjum sem skráð eru á sérlyfjaskrá. 
C. Óskráðum sérlyfjum sem falla undir tollskrárnúmer 30.03.09 og flutt eru til 

landsins með heimild heilbrigðisyfirvalda skv. 3. mgr. 54. gr. lyfsölulaga nr. 
30/1963. 

2. gr. 
Lyf fær því aðeins tollmeðferð samkvæmt framanskráðu, að við tollafgreiðslu 

liggi fyrir staðfesting Lyfjaeftirlits ríkisins með áritun á vörureikning, að um }xf 
upptalið í A, B eða C-lið 1. gr. sé að ræða. 

3. gr. 
Auglýsing þessi birtist hl eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli og 

öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðnneytið, 23. mai 1975. 

F.h.r. 

Höskuldur Jónsson. nn 
Björn Hafsteinsson. 
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REGLUGERÐ 

um launajöfnunarbætur. 

1. gr. 
Á tímabilinu 1. október 1974 til 31. maí 1975 og þar til heildarsamtök aðila 

vinnwmarkaðanna hafa samið um annað, skulu launagreiðendur greiða launajöfn- 
unarbætur í stað almennrar verðlagsuppbótar á laun umfram þá verðlagsuppbót, 
sem svarar til kaupgreiðsluvísitölu 106.18 stig, sem hér segir: 

A} Laun lægri en 50 000 kr. 

Á laun, sem eru lægri en 50 000 krónur á mánuði fyrir fulla dagvinnu, miðað 

við kaupgreiðsluvísitölu 106.18 stig greiðast 3500 króna bætur á mánuði til þeirra, 
sem skila fullum dagvinnutíma, en hlutfallslega lægra til annarra. 

mánaðarkaup X 12 
Mánaðarlaun 50 000 kr. samsvara 11538 kr. vikukaupi (— ) 

52 
  

mánaðarkaup 
og 288.50 kr. tímakaupi (— —). 

173.33 

Viku- og mánaðarkaup er reiknað í heilum krónum, en tímakaup í tugum aura. 

3500 kr. bætur á mánuði samsvara þannig 808 kr. bólum á viku og 20.20 kr. 
bótum á klst. 

Eftirfarandi dæmi sýna kaupbreytingar skv. lögunum og er miðað við vísi- 

tölu 106.18. Í svigum eru tilgreind grunnlaun skv. vísitölu 100. 

  

Kaup í sept. 1974  (grunnlaun)  launajöfnunarbót Kaup í okt.—-nóv. 

50 000 á mánuði (47 089.85) - 8500 ==  53500 

45 000 - -— (42 380.86) —- 3500 =  48500 

11.538 —- viku (10 866.45) 1 808 == 12346 

10.393 - — ( 9788.10) = 868 —= 11 201 

288.50 — klst. ( 271.71) | 20.20 == 308.70 

259.60 - (  244.49) L 20.20 = 279.80 

B) Laun 50 000—53 000 kr. 

Á laun á Þilinu 50 000 til 53500 krónur fyrir fulla dagvinnu, miðað við kaup- 
greiðsluvísitölu 106.18 stig greiðast 3 500 króna bætur á mánuði að frádreginni þeirri 
fjárhæð, sem kauptaxtinn er hærri en 50 000 krónur á mánuði, til þeirra, sem skila 
fullum dagvinnutíma, en hlutfallslega lægri til annarra. 

Í framangreindu felst, að mánaðarlaun á bilinu kr. 50 000 til kr. 53 500 verða öll 
kr. 58 500. Á sama hátt verður vikukaup á bilinu kr. 11 588 Hl kr. 12 346 allt kr. 12 346 
og tímakaup á bilinu kr. 288.50 til kr. 308.70 allt kr. 308.70. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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C) Bætur á yfirvinnukaup. 

Bætur á yfirvinnukaup greiðast hlutfallslega þannig, að gildandi tengsl yfir- 
vinnu- og dagvinnukauptaxta haldist. 

Öll ákvæði kaup- og kjarasamninga um deilitölur og prósentutölur við útreikn- 
ing yfirvinnukaups skulu haldast, en miðað verði við launaupphæðir eftir að launa- 
jöfnunarbætur hafa verið reiknaðar. 

D) Grunnkaupsbreytingar. 

Grunnkaupshækkanir, sem verða á gildistíma reglugerðar þessarar og umsamdar 
voru með kjarasamningum stéttarfélaga fyrir 1. okt. 1974 skulu ekki valda missi 
launajöfnunarbóta. Eftir 3% grunnkaupshækkun 1. des. 1974 skv. samningi mundi 
kaup reiknast þannig: 

Grunnkaup > 1.03 > 1.0618 - launajöfnunarbætur = kaup í desember. 
Miðað við, að grunnkaupsþáttur launa í dæmum þeim, sem getið er í A-lið taki 

3% hækkun frá og með 1. desember 1974, verða laun í desember 1974 til maíloka 1975 

eftirfarandi (sbr. þó 6. gr. reglugerðar þessarar): 

Gunnlaun Grunnlaun Laun með Launa- 

til frá verðlags- jöfnunar- Laun frá 
30.11.1974 01.12.1974 uppb. 6.18% bætur 01.12.1974 

47 089.85 48 502 55 51 500.00 3 500.00 55 000.00 
42 380.86 43 652.29 46 350.00 3 500.00 49 850.00 
10 866.45 11 192.44 11 884.00 808.00 12 692.00 

9 788.10 10 081.74 10 705.00 808.00 11 513.00 
271.71 279.86 297.20 20.20 317.40 
244.49 251.82 267.40 20.20 287.60 

Af þessu leiðir, að mánaðarlaun þannig breytt á bilinu kr. 51500 til kr. 55 000 
verða öll kr. 55 000. Á sama hátt verður vikukaup á bilinu kr. 11 884 til kr. 12 6929 
allt kr. 12 692 og tímakaup á bilinu kr. 297.20 til kr. 317.40 allt kr. 317.40. 

Grunnkaupshækkanir, sem heildarsamtök launþega hafa samið um eða öðlast 
eftir 1. mars 1975 skulu ekki valda missi launajöfnunarbóta. 

2. gr. 
Hugtökin „full dagvinna“, „regluleg dagvinna“ og „yfirvinnutími“ skal í hverju 

einstöku tilviki skilgreina skv. ákvæðum gildandi kaup- og kjarasamnings stéttar- 
félags viðkomandi starfsmanns og vinnuveitanda. 

A) Afleiddir kauptaxtar (hlutfallstaxtar). 

Þegar ákvarða skal, hvort greiða skuli launajöfnunarbætur á kauptaxta, sem 
er hlutfall af öðrum hærri eða lægri kauplaxta (grunntaxta) skal meta hinn afleidda 
kauptaxta sem sjálfstæðan, þótt áður umsamið hlutfall raskist. Þess skal gætt, að 
afleiddi taxtinn sé reiknaður af grunntaxtanum án launajöfnunarbóta. 

Dæmi: Mánaðarkaup. 

a) Grunntaxti kr. 50 000 verður kr. 53 500 með launajöfnunarbót. 

80% hlutfallstaxti er kr. 40 000 og verður kr. 43 500 með launajöfnunarbót. 
b) Grunntaxti kr. 60 000 verður óbreyttur kr. 60 000. 

80% hlutfallstaxti er kr. 48 000 og verður kr. 51 500 með launajöfnunarbót. 
ce) Grunntaxti kr. 50 000 verður kr. 53 500 með launajöfnunarbót. 

120% hlutfallstaxti er kr. 60 000 og verður óbreyttur kr. 60 000.



27. maí 1975. 401 Nr. 208. 

B) Álög og kaupaukar. 

Með taxta skal telja hvers konar álög og kaupauka, sem ekki svara með beinum 
og ólvíræðum hætti til útlagðs kostnaðar launþega vegna öflunar launatekna. 

a) Sem dæmi um álög, er leggja skal við kaupið áður en til álita kemur, hvort 
greiða skuli launajöfnunarbætur eru: aldurshækkanir, starfsþjálfunarhækkun, 
löggildingarálag, námskeiðsálag, verkstjóraálag, flokksstjóraálag, óþrifaálag, yfir- 
borgun, viðgerða- og breytingaálag, þungaálas, tengivagnaálag, hæðarálag, erfðis- 
álag, mótortillegg, kælitillegg, talstöðvartillegs, olíutillegg, fjarverutillegg. Upp- 
talning þessi er ekki tæmandi heldur aðeins leiðbeinandi. 

Þ) Sem dæmi um greiðslur (kaupauka), sem gela svarað með beinum og ótviræðum 
hætti til útlagðs kostnaðar launþega vegna öflunar launatekna og teljast þá ekki 
til taxta, þegar skoðað er, hvort greiða skuli launajöfnunarbætur, eru t. d.: verk- 
færapeningar, flutningapeningar, fæðispeningar, fatapeningar, fataþvottapeningar. 

Þetta gildir þó aðeins að því marki sem greiðslur þessar eru endurgreiðsla 
á raunverulega útlögðum kostnaði viðkomandi launþega eða greiðsla fyrir yfir- 
vinnu (t. d. vegna flutninga utan umsamins vinnutíma). 
Launajöfnunarbætur valda ekki hækkun á framangreindum álögum í krónutöln, 

enda er reikningsgrundvöllur óbreyttur. Á þetta bæði við a)- og b)-liði hér að framan. 

C) Vaktaálag og taxti. 

Vaktaálag skal ekki teljast með taxta nema að því leyti sem það kann að vera 
hærra en svarar til yfirvinnu-, næsturvinnu- og helgidagaálass. 

Dæmi: 

a) Vaktavinna er unnin á tímabilinu kl. 0800 — kl. 2400 mánudaga—föstudaga 
og vaktir ganga til. Þetta reiknast sem 40 stundir í dagvinnu, 10 stundir í 
eftirvinnu og 30 stundir í næturvinnu. 

40 X 1 -E 10 XX 14 - 30 XX 1.8 
Meðalálag á vinnustund er = 1.ðð 

80 

Einungis sá hluti vaktaálags, sem væri hærri en 35% við þessa vinnutímaskipt- 

ingu skal teljast með kauptaxta fyrir reglulega dagvinnu áður en til álita 
kemur, hvort á hann skuli reikna launjöfnunarbætur. 

  

3. gr. 

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. 

A) Launajöfnunarbætur í ákvæðisvinnu. 

Skv. framanskráðu skal meta hverja klst., sem unnin er í ákvæðisvinnu sem 
1.2 klst. þannig að 173.3 klst. í ákvæðisvinnu teljast jafngilda 208 klst. (207.96) 
í tímavinnu. 

Launajöfnunarbætur til ákvæðisvinnufólks skal því aðeins greiða, að mánaðar- 
tekjur miðað við fulla dagvinnu deilt með 1.2 séu lægri en kr. 53 500. 

Launaupphæðir (mánaðar-. viku- og tímakaup) í 1. gr. reglugerðar þessarar 
margfaldaðar með 1.2 geta gilt um ákvæðisvinnufólk, þegar meta skal rétt þess til 
launajöfnunarbóta. 

B 61
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Launajöfnunarbætur til ákvæðisvinnufólks skulu gerðar upp mánaðarlega eftir 
á á grundvelli vinnutíma og tekna í liðnum mánuði. 

Þrátt fyrir framangreinda meginreglu um mánaðarlegt uppgjör eftir á er heimilt 
að miða uppgjör launajöfnunarbóta til ákvæðisvinnufólks við annað tímabil en 
mánuð, t. d. viku eða verkþátt, ef öðru verður ekki komið við. 

Launajöfnunarbætur á greiðslu (uppgjör) fyrir ákvæðisvinnu koma ekki til 
greina nema vinnutímaskýrslur lHggi til grundvallar, samþykktar af verkkaupa 

eða umboðsmanni hans. 
Launajöfnunarbætur skal aldrei taka inn í reiknitölur ákvæðisverka eða kaup- 

laxta ákvæðisvinnufólks. 

B) Umreiknað kaup ákvæðisvinnufólks. 

Þegar finna á dagvinnutímakaup ákvæðisvinnufólks, sem unnið hefur í dag- 
vinnu, eftirvinnu og næturvinnu á liðnu tímabili skal nota eftirfarandi reglu og 
er þá miðað við, að eftirvinnuálag sé 40% og nætur- og helgidagaálag sé 80% 
en sé álagið annað breytast margfelditölur formúlunnar til samræmis við það: 

L 
= DK   

(DS XX 1 ES X 14 - NHS XX 18) X 12 

Í sviganum er sýnt, hvernig breyta skuli heildarvinnutíma í dagvinnueiningar. 
L = launatekjur á útreikningstímabili. 
DS == dagvinnustundir. 

ES = eftirvinnustundir. 
NHS — nætur- og/eða helgidagavinnustundir. 
DK = dagvinnutímakaup. 

Launajöfnunarbætur eru sú krónutala, sem DK er lægra en kr. 308.70 margföld- 
uð með fjölda dagvinnueininga útreikningstímabilsins. Launajöfnunarbætur mega 
þó ekki vera hærri en kr. 20.20 á dagvinnueiningu, sbr. ákvæði D-liðar 1. gr. um 
srunnkaupshækkun. 

Dæmi: 

a) Maður hefur unnið í ákvæðisvinnu eina víku og haft kr. 25 000 í laun. Hann 
hefur unnið 40 klst. í dagvinnu, 10 stundir í eftirvinnu og 10 stundir í nætur- 
og/eða helgidagavinnu. 
Launajöfnunarbætur reiknast þannig: 

25 000 
  ————— = kr. 289.40 
(40 X 1 10 X 14 10 X 18) X 12 
308 70 — 289.40 == kr. 19.30 launajöfnunarbætur á klst. 

Heildarlaunajöfnunarbætur á viku: 19.30 X 79 — kr. 1 389.60. (72 er heild- 
arvinnutími umreiknaður í dagvinnueiningar). 

b) Maður hefur unnið í ákvæðisvinnu í eina viku og haft kr. 20 000 í laun. Hann 
hefur unnið 40 klst. í dagvinnu og 10 klst. í eftirvinnu. Launajöfnunarbætur 
eru: 

20 000 
a — 808.60 
(400 1 10 XX 14 0 XX 18) < 1.2 

308.70 —- 308.60 = 0.10 launajöfnunarbætur á klst. Heildarlaunajöfnunarbætur 
eru: 0.10 X 54 = 5.40.
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c) Maður hefur unnið í ákvæðisvinnu í eina viku og haft kr. 18 000 í laun. Hann 
hefur unnið í 40 klst. í dagvinnu og 10 klst. í eftirvinnu. Launajöfnunarbætur 
eru: 

18 000 
a - ————— = kr. 277.80 

(40 X 1} 10 XX 14 0 XX 18) XX 1.2 

308.70 —- 277.80 = kr. 30.90. Launajöfnunarbætur eru þó aðeins kr. 20.20 á klst. 
(hámark bóta í dagvinnueiningu) > 54 == 1 090.80. (54 er heildarvinnutími um- 
reiknaður í dagvinnueiningar). 

  

4. gr. 

Vaktaálag. 

Vaktaálög haldist óbreytt að hundraðshluta skv. gildandi samningum, sbr. þó 
C-lið 2. gr. reglugerðar þessarar. 

Neðra þrep vaktaálags í samningum opinberra starfsmanna hækki í sama hlut- 
falli og yfirvinnukaup í lægsta launaflokki. 

5. gr. 

A) Kauptrygging á fiskiskipum. 

Á kauptryggingu sjómanna á fiskiskipum skal greiða launajöfnunarbætur eins 
og á almenn mánaðarlaun þó þannig að hækka skal launamörkin kr. 50 000 og kr. 
53 500 um 35%. Greiðast því launajöfnunarbætur að fjárhæð kr. 4725 á kauptrvgg- 
ingu, sem er lægri en kr. 67 500, en kauptrvgging á Þilinu kr. 67 500 til kr. 72 225 
verður að viðbættum launajöfnunarbótum kr. 72 225. 

B) Launajöfnunarbætur til sjómanna á togurum yfir 500 brúttórúmlestir. 

Þegar ákvarða skal launajöfnunarbætur til sjómanna á togurum þessum skal 
nota eftirfarandi reglu til að finna hæð mánaðarlauna fyrir fulla dagvinnu: 

Deila skal í heildarmánaðarkaupið (fastakaup - aflahlut -k álag sbr. 2. gr.) 
með 1.8. 

Ef mánaðarlaun þannig umreiknuð eru lægri en kr. 50 000 skal reikna á þau 
fullar launajöfnunarbætur kr. 3 500. 

Á mánaðarlaun skv. framansögðu, sem eru á bilinu kr. 50 000 til 53 500 greiðist 
kr. 3500 bætur á mánuði að frádreginni þeirri fjárhæð, sem launin ern hærri en 

kr. 50 000. 
Ef mánaðarlaun skv. framansögðu eru kr. 58 500 eða hærri skal ekki reikna á 

þan lannajöfnunarbætur. 
Heimilt er að nota annað viðmiðunartímabil en mánuð, sé það talið nanðsvnlegt. 

C) Launajöfnunarbætur til farmanna. 

Þegar ákvarða skal launajöfnunarbætur tl farmanna skal nota eftirfarandi 
reglu til að finna hæð mánaðarlauna fyrir fulla dagvinnu: Deila skal í mánaðarkaupið 
að viðbættum álögum (sbr. 2. gr.) með 1.1. Ef mánaðarlaun þannig fengin eru kr. 
50 000 eða lægri skal reikna á þau fullar launajöfnunarbætur kr. 3500. Ef mánaðar- 
laun skv. framansögðu eru kr. 53 500 eða hærri skal ekki reikna á þan launajöfnun- 
arbætur. A 

Mánaðarlaun skv. framansögðu, sem ern á bilinu kr. 50 000 Hl kr. 53 500 verða 
að viðbættum launajöfnunarbótum kr. 53 500.
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6. gr. 
Þar sem ekki er annars getið í reglugerð þessari eru launatölur miðaðar við 

kaupgreiðsluvísitölu 106.18. 

7. gr. 
Reglugerð þessi er sett skv. ákvæðum í 2. gr. laga nr. 13/1975 og hefur sama 

gildistíma og lögin. 
Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða sektum nema þyngri viðurlög 

séu ákveðin með öðrum lögum. 

Mál út af brotum á reglugerð þessari fara að hætti opinberra mála. 

Forsætisráðuneytið, 27. maí 1975. 

eir Hallgrímsson. Í 

Björn Bjarnason. 

Nr. 209. 27. maí 1975. 
REGLUGERÐ 

um ákvörðun og innheimtu sérstaks verðálags á búvöru. 

1. gr. 
Við verðlagningu búvöru frá 1. desember 1974, samkvæmt IT. kafla framleiðslu- 

ráðslaga nr. 101/1966, skal hækka verð á mjólk, kindakjöti, nautakjöti og kart- 
öflum sem því svarar, að launaliður verðlagsgrundvallar búvöru hækki um 5.5%. 
Hækkun þessi miðast við launalið verðlagsgrundvallar eins og hann varð við haust- 
verðlagningu 1974, og hún skal haldast til 31. maí 1975, og þar til annað verður 
ákveðið. 

Verðhækkun sú, er um ræðir í fyrri málsgr., er ákveðin til þess að standa straum 
af greiðslu launajöfnunarbóta til tekjulágsra bænda, sbr. ákvæði 3. og 4. gr. laga 
nr. 13 23. maí 1975, um launajöfnunarbætur, bætur almannatrygginga verðlagsmál 
o. fl. 

2. gr. 
Framleiðsluráð landbúnaðarins reiknar verðálag það, er um ræðir í 1. gr., að 

höfðu samráði við Sexmannanefnd. 

3. gr. 
Verðálag það, er um ræðir í 1. gr. kemur fram í hækkuðu heilsöluverði og 

útsölnverði á mjólk og mjólkurvörum, kindakjöti. nautgripakjöti og kartöflum, eftir 
gildandi starfsreglum Sexmannanefndar, sbr. og IH. kafla laga nr. 101/1966. 

Verðhækkun þessi skal ekki hafa áhrif á ákvörðun vinnslu- og dreifingar- 
kostnaðar á umræddum vörum. né á krónnupnphæð smásöluálagningar. 

4. gr. 
Aðilar, sem dreifa umræddum vörum í heildsölu, skulu greiða andvirði verð- 

álagsins jafnóðum til Framleiðsluráðs landbúnaðarins, eftir nánari ákvörðun þess. 
Þessir aðilar eru og skyldir til að láta í té söluskýrslur og hvers konar aðrar upp- 
lýsingar, sem með þarf í þessu sambandi að dómi Framleiðsluráðs. 

Framleiðsluráði er heimilt að draga gjaldfallið verðálag frá niðurgreiðslufé. 
sem sama söluaðila ber, og það jafnt þótt verðálag sé vegna búvöru, sem ekki er 
sreidd niður af ríkissjóði.
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Ákvæði þessarar greinar taka einnig til aðila, sem framleiða mjólk og selja 
hana beint til neytenda. 

5. gr. 
Framleiðsluráð landbúnaðarins gerir reikningsskil um tekjur af verðálagi sam- 

kvæmt Í. gr. og um ráðstöfun þeirra. Reikningsskil þessi skulu endurskoðuð af 
endurskoðendum Framleiðsluráðs. 

6. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 4. gr. laga nr. 13 23. maí 1975, um 

launajöfnunarbætur, bætur almannatrygginga, verðlagsmál o. fl, og hún öðlast 
þegar gildi. 

Forsætisráðuneytið, 27. maí 1975. 

Geir Hallgrímsson. 

BB jörn B jarnason. 

27. maí 1975. Nr. 210. 

REGLUGERÐ 

um bann við veiðum með botn- og flotvörpu umhverfis Kolbeinsey. 

1. gr. 
Frá og með 28. maí 1975 eru veiðar með botnvörpu og flotvörpu bannaðar í 

íslenskri fiskveiðilandhelgi innan markalínu, sem dregin er í 12 sjómílna fjarlægð 
frá Kolbeinsev (67*08'8 n.br., og 18940'6 v.lg.). 

2. gr. 
Með mál þau, sem rísa út af brotum á reglugerð þessari, skal farið að hætti 

opinberra mála og varða brot viðurlögum samkv. ákvæðum laga nr. 102 27. desember 
1973, um veiðar með botnvörpu, flotvörnu og dragnót í fiskveiðilandhelginni eða 
samkvæmt ákvæðum laga nr. 44 5. april 1948, um vísindalega verndun fiskimiða 
landgrunnsins. 

3. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 102 27. desember 1973, um veiðar 

með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni svo og samkvæmt lögum 
nr. 44 5. apríl 1948, um vísindalega verndun fiskimiða landgrunnsins, til þess að 
öðlast þegar gildi og birtast til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 27. maí 1975. 

Gunnar Thoroddsen. 0 

Jón L. Arnalds.
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GJALDSKRÁ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir Hitaveitu Hvergerðis nr. 306 9. október 1974. 

4. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 
Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

a. Fastagjöld: 

í. Gróðurhús, 100 m* og stærri, kr. 1 700.00 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 
2. Onnur hús kr. 700.00 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 

þ. Vatnsgjöld: 

I. Gróðurhús kr. 190.00 á mánuði fyrir hvern mínútulitra. 
2. Önnur hús kr. 530.00 á mánuði fyrir hvern mínútulitra. 

6. gr gjaldskrárinnar orðist svo: 

Heimæðagjöld (tengigjöld) eru sem hér segir fyrir hverja heimæð: 
Hús allt að 300 m“ kr. 70 000.00. 
Hús 300—-2000 mé kr. 70 000.00 fyrir 300. mö? og kr. 52.00 hvern mö þar yfir. 
Hús stærri en 2000 mé kr. 160 000.00 fyrir 2000 mö og kr. 44.00 hver mö þar yfir. 
Stofngjald fyrir hvern aukahemil á sama inntaki er kr. 8 500.00. 

7. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 

Gjöld samkvæmt þessari reglugerð miðast við vísitölu byggingarkostnaðar 1. mars 
1975. Er hitaveitunefnd heimilt að breyta gjöldunum í samræmi við þær breytingar 
sem verða kunna á vísitölunni. 

Heimild til hækkunar skv. þessari gr. er háð samþykki iðnaðarráðuneytisins. 

. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt Orkulögum nr. 58 29. april 
1967, staðfestist hér með til að taka gildi nú þegar, og Þirtist til eftirbreytni öllum, sem 
hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 138. maí 1976. 

F. hr. 

Árni Snævarr. nn 
Jóhannes Guðfinnsson. 

Nr. 212. 6. maí 1975. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu á aðalskipulagi Ólafsvíkur. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 6. maí 
1975 staðfest aðalskipulagsuppdrátt fyrir Ólafsvík. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð, sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir 
og hefur verið samþykktur af hreppsnefnd Ólafsvíkur og skipulagsstjórn ríkisins. 

Félagsmálaráðuneytið, 6. maí 1975. 

F. h. r. 

Hallgrímur Dalberg. 
Guðmundur Kárl Jónsson. 

Stjórnartíðindi B 21, nr. 208—212. Útgáfudagur 28. maí 1975. 
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REGLUGERÐ 

um rekstrarkostnað grunnskóla. 

1. gr. 
Ríki og sveitarfélög greiða rekstrarkostnað skóla á st unnskólastisi samkvæmt 

því, sein segir í lögum nr. 63/1974, um grunnskóla, sbr. Í. nr. 49/1967. um skóla- 
kostnað, og eftir því sem nánar er ákveðið í reglugerð þessari 

2. gr. 
Reki sveitarfélög með samþykki menntamálaráðuneytisins skóla á gagnfræða- 

stigi samkvæmt skilgreiningu eldri laga og/eða forskóla fyrir 5--6 ára börn undir 
sömu stjórn og grunnskóla (7—16 ára) skiptist og greiðist rekstrarkostnaður eftir 
sambærilegum reglum. 

3. gr. 
Ríkissjóður greiðir mánaðarlega beint til aðila: Föst mánaðarlaun fræðslu- 

stjóra, skólastjóra, kennara og annars skólastarfsfólks sem menntamálaráðuneytið 
ræður, setur eða skipar og sem tekur föst mánaðarlaun. 

Ríkissjóður greiðir beint til aðila: 

a. Laun stjórnskipaðra prófdómenda við samræmd lokapróf grunnskóla og 
önnur samræmd próf sem mennlamálaráðunevtið leggur skólum til skv. 58. gr. 
grunnskólalaga, svo og laun stjórnskipaðra trúnaðarmanna við samræmd könn- 
unarpróf skv. 6l. gr. sömu laga, hvort lveggja að úrskurðuðum reikningum. 

b. Greiðslur til skólastjóra vegna ákvæða 4. mgr. 11. gr. kjarasamnings B.S.R.B. 
frá 15. des. 1973 og sambærilegar greiðslur, sem leiða af beinum samningum 
ríkissjóðs við stéttarfélög skólastjóra og kennara. 

á. gr. 
Menntamálaráðuneytið og landshlutasamtök sve eitarfélaga stofna fræðsluskrif- 

stofur og standa sameiginlega að rekstri þeirra. 
Af rekstrarkostnaði fræðsluskrifstofu greiðir ríkissjóður: 

a. Laun fræðslustjóra samkvæmt kjarasamningum á hverjum tíma. 
b. Helming af viðhaldi húsa og húsaleigu fyrir fræðsluskrifstofur, enda hafi 

leigan verið samþykkt af menntamálará iðuneytinu fyrirfram. 
c. Helming af ferðakostnaði fræðslustjóra í embættiserindum samkvæmt reglum, 

sem menntamálaráðuneylið selur. 
d. Árlegt framlag, er að hámarki miðast við nemendafjölda í grunnskólum um- 

dæmisins, þannig að á fyrstu 2200 nemendur koma 14 stundir á nemanda og 0.4 
stundir á nemanda eftir það. Við greiðslu úr ríkissjóði skal hver stund greidd 
með dagvinnukaupi í meðallaunaflokki kennara á grunnskólastigi. Framlag 
Þetta er háð a.m.k. jafnháu framlagi þeirra landshlutasamtaka, sem í hlut 
ciga. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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5. gr. 
Ríkissjóður endurgreiðir sveitarfélögum mánaðarlega eftir á með milligöngu 

viðkomandi fræðsluskrifstofu áætlaðan endurkræfan launakostnað vegna kennslu 
og annarra starfa, sem ekki eru greidd mánaðarlega fyrirfram. 

Greiðslur þessar eru miðaðar við rekstraráætlun fyrir viðkomandi skólaár, 
gerðar fyrir lok fyrra skólaárs, enda hafi hún hlotið samþykki fræðslustjóra, sveit- 
arstjórna, er hlut eiga að máli, og menntamálaráðuneytisins. 

Gerð þessarar rekstraráætlunar skal lokið svo tímanlega (sbr. þó 7. gr.) að 
menntamálaráðuneytið geti gert fjárlagatillögur vegna næsta almanaksárs innan 
þeirra tímamarka er fjárlagatillögum eru sett. Greiðslur þessar breytast til sam- 
ræmis við breytingu á launatöxtum. 

Greiðsluuppgjör vegna launakostnaðar með viðbótargreiðslum til sveitarfélaga 
eða endurkröfu ríkissjóðs vegna ofgreiðslna skulu fara fram eftir hver áramót 
með heildaruppgjöri samkvæmt 6. gr. 

6. gr. 

Heildaruppgjör milli sveitarfélaga og ríkissjóðs fer fram um hver áramót fyrir 
undangengið almanaksár, sbr. þó 28. gr. 

Hið síðasta 30 dögum eftir fullnægjandi skil, að dómi menntamálaráðuneytis- 
ins, skal uppgjör fara fram með lokagreiðslu úr ríkissjóði eða bókfærslu inneignar 
ríkissjóðs hinn 31. desember ár hvert. 

Við greiðslur upp í áætlaðan kostnað næsta almanaksárs skal taka tillit til 
hinnar bókfærðu inneignar ríkissjóðs. 

1. gr. 

Í síðasta lagi þrem vikum áður en kennsla hefst að hausti skal skólastjóri 
og skólanefnd endurskoða áður gerða áætlun um rekstrarkostnað skóla og áætlaða 
kostnaðarskiptingu milli sveitarfélags og ríkis. Komi í ljós við þá endurskoðun, 
að forsendur áætlunarinnar hafi breyst að verulegu leyti af öðrum ástæðum en 
launa- og verðlagsbrevtingum, svo sem breytingum á áætluðum nemendafjölda, 
skipulagi skóla o.s. frv., er skólastjórn og skólanefnd skylt að endursemja áætlun- 
ina og leggja fyrir fræðslustjóra til afgreiðslu hið fyrsta. 

Ennfremur skal sveitarstjórn, eða skólanefnd í umboði hennar, í síðasta lagi 

þrem vikum áður en skóli tekur til starfa, ganga frá endanlegri skipulagningu 
skólaaksturs, samningum við akstursaðila og annarri skipulagningu vegna fjar- 
lægðarkostnaðar og leggja fyrir fræðslustjóra til afgreiðslu hið fyrsta. 

8. gr. 

Kennarastundir, sem ríkissjóður greiðir eða endurgreiðir og falla undir há- 
marksákvæði 9. gr., ráðast af eftirfarandi: 

a) Forskóli fyrir ó og 6 ára nemendur 15 stundir 
1. bekkur — 1 — — 22 — 
2. — — 8 — — 24 — 
3. — — 9 — —- 27 -— 
4. — — 10 — = 32 —- 
0 — —- 11 — — 34 — 
6. — — 12 — — 3ð — 
1. — -— 13 — — 37 — 
8. — — 14 — — 37 -- 
9 — — 15 — a 37 -- 

að viðbættum þeim kennarastundafjölda sem leiðir af skiptingu bekkjardeilda 
í verklegri kennslu í skyldunámsgreinum svo sem handmenntum. Skal fjöldi 
í þeim námshópum að jafnaði eigi minni en 12 nemendur og má fjölgun
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b ss
 

ce) 

d) 

e) 

f) 

í 8. 

fá 
kennarastunda af þessum ástæðum vera alit að 3 stundir á hverja bekkjardeild 
nemenda á 39. námsári. 

Af framangreindum stundafjölda ber einungis að telja þær stundir sem eru 
í samræmi við þá námsskrá, sem menntamálaráðuneytið gefur út eða ákveðnar 
eru samkvæmt sérstökum heimildum þess. 
Nemendafjöldi í bekkjardeildum 1 —6. bekkjar er sem hér segir: 

Sé 4 yngstu aldursárgöngum kenni saman, allt að 12 nemendur í deild. 
Sé 3 aldursárgöngum kennt saman, allt að 17 nemendur í deild. 
Sé 2 aldursárgöngum kennt saman, allt að 22 nemendur í deild. 
Fræðslustjóri getur aukið nemendafjölda um allt að fjóra í deild umfram 

framangreint. 
Sé tveimur eða fleiri aldursárgöngum kennt saman í deild skal hámarks- 

stundafjöldi miðast við elsta viðkomandi árgang, sbr. framangreinda töflu. 
Séu bekkjardeildir skipaðar einum árgangi, skal meðalfjöldi nemenda í 

bekkjardeildum að frátöldum hjálparbekkjum vera allt að 28. 
Hjálparkennsla í hjálparbekkjum eða stuðningskennsla einstaklingsbundin eða 
í hópum, samkvæmt áætlun sem metin hefur verið og samþykkt af fræðslustjóra. 
Leiðsögn við hópnám í bókasafni, allt að 1 stund á viku á hverja 30 nemendur 
á 59. námsári, enda sé um að ræða reglubundna starfsemi umfram kennslu 

skv. a-lið. 
Sé víxlkennsla viðhöfð, er heimill að fjölga nemendastundum um allt að 16% 
á viku frá ákvæðum a-liðar, en þó eigi umfram þá hlutfallslegu skerðingu skóla- 
tíma, sem af víxlkennslunni leiðir. Hlutfallslega skerðingu skal miða við 7 
mánaða (28 kennsluvikna) árlegan kennslutíma fyrir 13. bekk og 7% mán- 

aðar árlegan kennslutíma fyrir 4—-9. bekk. 
Stundir til ráðstöfunar innan hámarks samkvæmt 10. gr. 

9. gr. 

Greiðsla eða endurgreiðsla ríkissjóðs á þeim kennslustundum, sem taldar eru 
gr., miðast við heildarstundafjölda (H), sem ákvarðast af fjölda nemenda 

samtímis í skóla og meðaltali nemendaslunda í bekkjardeildum sem hér segir: 

1. Fjöldi nemenda samtímis í skóla (NS) finnst þannig: 
Leggja skal saman margfeldin af fjölda nemenda í hverri bekkjardeild 

og kennsluvikum deildarinnar og deila í þá samtölu með kennsluvikum skólans. 
Sem kennsluvikur skal einungis telja raunverulegar starfsvikur, þ.e. án leyfa. 
Meðaltal nemendastunda í bekkjardeildum (MS) finnst þannis: 

Leggja skal saman margfeldin af nemendastundum í hverri bekkjardeild 
og kennsluvikum deildarinnar. Í þá samtölu skal deila með samanlögðum 
kennsluviknafjölda allra bekkjardeilda. 
Stundafjöldi skólahverfis (T) með hliðsjón af fjölda nemenda samtímis í skóla 

(NS), finnst samkvæmt eftirfarandi reglum: 

a) Allt að 20 nemendur: 3 stundir á nemanda. 
b) 21—-100 nemendur: 20 stundir og að auki 2 stundir á nemanda. 
ce) 101—-350 nemendur: 60 stundir og að auki 1.6 stundir á nemanda. 
d) Fleiri en 350 nemendur: 130 stundir og að auki 1 4 stundir á nemanda. 

Heildarstundafjöldi til viðmiðunar (H), sbr. fyrstu málsgrein, finnst sem marg- 
feldi af T úr 3. líð og MS úr 2. lið deilt með 32.2 eða 

T.MS 
H—= —- 

32.2 
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Heildarstundafjöldinn (H) miðast við alla nemendur skólahverfisins að með- 
töldum forskólanemendum. Sé útibú rekið frá aðalskóla skal þó kennslustunda- 
fjöldi þess reiknaður út sérstaklega. 

10. gr. 

Sé heildarfjöldi kennslustunda í grunnskóla samkvæmt Hðum a—e í 8. gr. 
minni en hámarksstundafjöldi skv. 9. grein, má skólastjóri verja allt að 7ö% af 
mismuninum til aukinnar kennslu eða annarra þarfa skólans, þó ekki meira en 1% 
af hámarksstundafjölda. 

Þar sem tveir eða fleiri grunnskólar eru í sama skólahverfi skal skólanefnd í 
samráði við skólastjóra ákveða skiptingu umframstunda. 

11. gr. 
Ríkissjóður greiðir auk kennarastunda sem tilgreindar eru í 9. gr. eftirfarandi 

kennslu: 

a) Kennarastundir vegna skiptingar bekkjardeilda og hlutfallslegrar aukningar 
kennslustunda í verklegum greinum umfram 3 stundir á viku til jafnaðar í 
3.—-9. bekk skv. áætlun samþykktri af fræðslustjóra. 

b) Kennslu vegna orlofs kennara. 

ce) Sjúkrakennslu skv. samþykki fræðslustjóra. 
d) Forfallakennslu, sbr. reglur nr. 227/1958 um vottorðsskyldu kennara í veik- 

indaforföllum. 
e) Sundkennslu skv. námsskrá. 
f) Allt að tveim kennarastundum á viku á hvern nemanda umfram ákvææði 9. gr. 

sem að mati tilkvaddra sérfræðinga fellur undir ákvæði c-, d- og e- liða öl. gr. 

laga nr. 63/1974, og stundar nám í sérskólum eða sérbekkjum eða almennum 
bekkjum innan grunnskólans. Kennslufyrirkomulag skal hafa hlotið samþykki 
viðkomandi fræðslustjóra. Sé að mati fræðslustjóra nauðsynlegt að halda uppi 
kennslu umfram þessi ákvæði úrskurðast greiðsluþátttaka ríkissjóðs hverju 

sinni. 

12. gr. 

Til stjórnunar grunnskóla greiðir ríkissjóður stundafjölda er miðast við allt 

að 7% af hámarksfjölda heildarstunda (H) skv. 9. grein, þó ekki minna en 5 stundir 

á viku. 
Stundafjölda þessum skal ráðstafað á eftirfarandi hátt: 

a. til lækkunar á kennsluskyldu skólastjóra skv. þeim reglum sem um hana gilda 
sbr. ákvæði kjarasamninga. 

b. til lækkunar á kennsluskyldu yfirkennara samkvæmt reglum sem menntamála- 
ráðuneytið setur. 

s. til greiðslu á launum fyrir almenn skrifstofustörf í skólum. 
d. til greiðslu á launum fyrir sameiginlega þjónustu í skólahverfum, þar sem fleiri 

en einn grunnskóli er starfandi. Um greiðslur þessar skal gert sérstakt samkomu- 
lag við menntamálaráðuneytið í hverju einu tilviki. 

Nái stundafjöldi, sem varið er til lækkunar á kennsluskyldu á viku skv. lið 
a og b ekki viðmiðunarstundafjölda sbr. 1. málsgrein (7% af H) skal stundafjöldi 

sem á vantar virtur með dagvinnutimakaupi í meðallaunaflokki kennara á grunn- 

skólastigi, og leggur ríkissjóður allt að þeirri fjárhæð fram hverja viku á kennslu- 

mánuðum skólans (mán. = 4 vikur). 
Lækkun kennsluskyldu skólastjóra vegna stjórnunar heimavistar er ekki hluti 

af ráðstöfunarstundum skv. þessari grein og fer þar um skv. kjarasamningum.
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13. gr. 

Ríkissjóður greiðir vegna starfa við bókasöfn og umsjónar með kennslugðgnum 
sem samsvarar 6% af heildarstundafjölda (H) skv. 9. grein og skal hver slík 
klukkustund virt með dagvinnutímakaupi í meðallaunaflokki kennara á grunn- 
skólastigi. Menntamálaráðuneytið setur nánari reglur um störf í bókasafni og 
eftirlit með kennslugögnum. Séu skólasöfn og almenningsbókasöfn sameinuð skulu 
hlutaðeigandi aðilar gera samkomulag sin í milli um greiðsluhlutfall rekstrarkostn- 
aðarins og sá samningur staðfestur af menntamálaráðuneytinu. 

Að öðru leyti vísast til sérstakrar reglugerðar um skólasöfn. 
Framangreind ákvæði koma til framkvæmda með þeim hætti að í stað 6% af 

hámarksstundafjöldanum komi 3% fyrir skólaárið 1975/76, en við bætist 0.6% á 

ári uns náð er 6% skólaárið 1981/82. 

14. gr. 
Til starfa að skipulögðu félagslifi nemenda á daglegum skólatíma eða utan 

hans greiðir ríkissjóður að hámarki á kennsluviku í hverju skólahverfi fjárhæð er 
miðast við: 

a. ö klukkustundir og að auki 3.7 klukkustundir fyrir hverja 100 nemendur í skóla- 
hverfinu, séu þeir samtals færri en 700. Fyrir brot úr hundraði greiðist sambæri- 
legt hlutfall af 3.7 klst. 

b. 44 klukkustundir á hverja 100 nemendur séu þeir samtals 700 eða fleiri. Um 
brot af hundraði fer sem í a-lið. 
Hver stund skal virt með dagvinnukaupi í meðallaunaflokki kennara á grunn- 

skólastigi. Fjárhæð þessari skal ráðstafa skv. nánari reglum sem menntamálaráðu- 
neytið setur. 

Framangreind ákvæði koma til framkvæmda með þeim hætti að 5 klukkustundir 
skv. a-lið koma fyrir skólaárið 1975/76, en sá límafjöldi, er byggist á 3.7 klukku- 
stundum skv. a-lið og 4.4 klukkustundum skv. b-lið kemur að helmingi til fram- 
kvæmda skólaárið 1975/76, og hækkar síðan jafnt ár hvert uns hámarksákvæðum hér 
að framan er náð skólaárið 1980/81. 

15. gr. 
Greiða skal launatengd gjöld af fjárframlögum er fara tl starfa þeirra, sem um 

er getið í Í1. gr. ce, 13. gr. og 14. gr. Störf þessi skulu að öllum jafnaði launuð 
með dagvinnutímakaupi í samræmi við samninga opinberra aðila við starfsmenn sína. 

Ekki er heimilt að nota fé það, sem hér um ræðir til greiðslu á yfirvinnu skóla- 
stjóra, kennara eða annarra fastráðinna starfsmanna nema sérstaklega standi á og 
til komi samþykki fræðslustjóra. 

Séu kennara í föstu starfi, settum eða skipuðum, falin störf skv. ákvæðum fyrr- 
nefndra greina lækkar við það kennsluskylda hans. Lækkun á kennsluskyldu kennara 
vegna annarra starfa í þágu skóla skal ekki verða til þess að kennsla hans samkvæmt 
stundaskrá verði unnin í yfirvinnu. 

Hinn skerti hluti kennarastarfsins skal metinn til fjár samkv. kjarasamningum. 
Vinnutími kennarans að félagsmálum skal vera sama hlutfall af árlegum vinnutíma 
félagsmálaleiðbeinanda í heilli stöðu og fyrrnefnd fjárhæð er af árslaunum hans. 

Umráðafé það, er skólinn hefur til þessarar starfsemi, lækkar um fjárhæð jafn- 
háa launagildi stöðuskerðingarinnar. 

1 Æ 

16. gr. 
Ríkissjóður greiðir fyrir gæslustörf við heimavistir, skv. reglum sem settar eru 

þar að lútandi, sbr. reglur um greiðslur fyrir gæslustörf í heimavistarskólum á skyldu- 
námsstigi nr. 56/1974. 

 



28. maí 1975. 412 Nr. 213. 

Við grunnskóla þar sem heiimanakslri með nemendur er haldið uppi, greiðir 
ríkissjóður að fullu kostnað við nauðsynlega gæslu í biðtíma nemenda, en þó því 
aðeins að akstur sé skipulagður þannig, að enginn nemandi þurfi að jafnaði að bíða 
fyrir eða eftir kennslutíma lengur en eina og hálfa klukkustund. 

Skólastjóri gerir áætlun um þörf slíkrar gæslu er meta skal með tilliti til stund- 
arskrár akstursnemenda annars vegar en skipulags á akslri hins vegar. Skólastjóri 
sendir áætlun um gæslu í biðtima til fræðslustjóra er kveður endanlega á um stunda- 
fjölda vegna starfans. 

17. gr. 
Af rekstrarkostnaði mötuneyta og mataraðstöðu fyrir nemendur grunnskóla end- 

urgreiðir ríkissjóður eftirfarandi: 

a. Launakostnað skv. reglum, sem menntamálaráðuneytið setur að höfðu samráði 
við Samband ísl. sveitarfélaga. Starfsfólk það, sem hér um ræðir, er starfsfólk hlut- 
aðeigandi sveitarfélaga nema skólabrylar („skólaráðskonur“). 

b. Ríkissjóður greiðir eða endurgreiðir rekstrarkostnað í mötuneytum fyrir kennara 
grunnskóla að því marki sem til framkvæmda koma ákvæði kjarasamninga kenn- 
ara um matar- og kaffiaðstöðu á vinnustað. 

18. gr. 
Menntamálaráðuneytið gelur heimilað einstökum fræðsluumdæmum eða skóla- 

hverfum að reka tilraunaskóla eða gera tilraunir með ákveðna þætti skólastarfs og 
þá um leið veitt undanþágu frá ákvæðum laga og reglugerða, svo sem um námsskrá, 
starfstíma skóla, kennslutilhögun, kennslumagn o. s. frv., sbr. 65. gr. grunnskólalaga. 

Umsókn um slíka heimild skal fela í sér nákvæma kostnaðaráætlun og komi í 
ljós að tilraunakennslan hafi aukinn kostnað í för með sér, skal fylgja umsókninni 
yfirlýsing frá viðkomandi sveitarstjórn (sveitarstjórnum) að hún greiði helming 
kostnaðaraukans, þ. m. talinn launakostnaðarauka. 

Heimild til starfrækslu tilraunaskóla skal aðeins veitt til eins árs í senn. Við end- 
urnýjun slíkrar heimildar skal liggja fyrir umsögn trúnaðarmanna ráðuneytisins um, 
hvernig tilraunin hafi tekist og rökstuðningur um gildi áframhalds hennar. Ákvæði 

þessarar greinar gilda ekki um kennslustofnanir, sem að öllu leyti eru reknar á 
kostnað ríkissjóðs. 

Um Æfinga- og tilraunaskóla Kennaraháskóla Íslands fer eftir ákvæðum um 

hann í reglugerð um Kennaraháskóla Íslands. 

19. gr. 
Í skólaheimavistum fyrir nemendur sem falla undir ákvæði ce, d og e liða öl. gr. 

laga um grunnskóla endurgreiðir ríkissjóður sveitarfélögum helming kostnaðar við 
sæslu, þjónustu, við endurnýjun tækja og búnaðar, viðhald húsa, kennslutækja og 
innanstokksmuna, svo og húsaleigu. 

Af launakostnaði við malseld, vörslu og aðstoð við nemendur í dagvistun (skóla- 
athvarfi) endurgreiðir ríkissjóður laun einnar forstöðukonu, auk þess sem sam- 

svarar launum starfsstúlku í hálfu starfi fyrir hverja 16 nemendur eða annað hlutfall 

úr heilu starfi sé um aðra nemendatölu að ræða. 
Allar endurgreiðslur eru háðar áætlun samþykktri af menntamálaráðuneytinu 

fyrir upphaf skólahalds ár hvert. Við endurgreiðslu skal taka tillit til almennra launa- 
hækkana og hækkana á öðrum kostnaðarliðum, sem samþykktir voru í áætlun. 

Kostnað vegna matvæla og sérhæfðrar heilbrigðisþjónustu þessara nemenda end- 
urgreiðir ríkissjóður að hálfu. 

Um rekstur þessara stofnana gilda að öðru leyti sömu ákvæði og um, almenna 
grunnskóla.
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20. gr. 
Menntamálaráðuneytið getur í samráði við fræðsluráð komið á fót deild 

við heimavistarsrunnskóla í fræðsluundæminu fyrir þá nemendur umdæmisins, er 

aðstoðar þurfa við skv. 51. gr. a- og b-lið, og gerir þá um það samning við viðkomandi 
skólahverfi. 

Um þátttöku ríkissjóðs í kostnaði os rekstri slíkrar starfsemi skulu gilda sömu 
reglur og í reglugerð um sérstofnanir skv. 52. er. grunnskólalaga nema um annað 

semjist milli menntamálaráðunevtisins og viðkomandi skólahverfis. 

21. gr. 
Nú nægir grunnskóla ekki áætlaður kennarastundafjöldi samkvæmt 8—14. gr. 

þessarar reglugerðar til bess að tilskilinni kennslu samkvæmt viðmiðunarstundaskrá 

menntamálaráðunevlisins, svo og hjálparkennslu og annarri lögboðinni þjónustu 
grunnskóla við nemendur verði framfylgt. Skal þá fræðslustjóri í umboði ráðunevtis- 

ins athuga sérstaklega kennsluaðstöðu og skipulag skólastarfsins. Ber honum í sam- 

ráði við skólastjóra að kanna hvort unnt sé að sera þær breytingar á skólaskinan 

og skólastarfi er nægi til þess að lögboðin bjónusta verði veitt innan marka áður- 

nefndrar greinar. Nú verður niðurstaða könnunarinnar sú, að dómi fræðslustjóra, að 

við gildandi aðstæður séu ekki framkvæmanlegar þær breytingar er dygðu til þess 
að lögboðin starfsemi gæti rúmast innan kostnaðarákvæða fyrrnefndra greina. Greið- 

ir ríkissjóður þá það sem á vantar. 
Í slíkum tilvikum skal fræðslustjóri jafnan fylgjast með því hvort aukinn fyrir- 

sjáanlegur nemendafjöldi í skólahverfi eða samgöngubætur seti leitt til umbóta. Skal 

hann gera menntamálaráðuneytinu og hlutaðeigandi skólanefnd og skólastjóra grein 

fyrir því, hvort síkar umbætur á skólaskipan og skólastarfi virðast mögulegar, þ. 

ám. breytingar á skólahverfum, sbr. 16. gr. grunnskólalaga, eða samvinna skóla- 
hverfa í milli. UU 

22. gr. 
Þeir nemendur einir, sem lengri skólaleið eisa en 1500 m., koma til greina varð- 

andi þátttöku ríkissjóðs í kostnaði sveitarfélaca vegna skólaaksturs grunnskólanema 
eða öðrum Hlkostnaði er komið gæti í stað skólaaksturs. 

Eigi má dagleg samanlögð akstursleið nemenda fara fram úr 60 km. né aksturs- 

tími við venjulesar aðstæður fram úr 90 mín. að jafnaði. 

23. gr. 
Þar sem hægt er að nýta almenninssvasna þannig að samanlagður göngu-, bið- 

og aksturstími nemenda sé ekki lengri en 90 mínútur að jafnaði. endurgreiðir ríkis- 
sjóður sveitarfélagi helmings miðaverðs almenningsvagna fyrir viðkomandi aldurs- 

flokk. 

24. gr. 
Sé ekki hægt að nýta almenninssvagna. en skólasókn nemenda þó háð daglegum 

akstri eða einhverjum Þeirra valkosta, sem taldir eru í liðum, b til d hér á eftir, greiðist 

ákveðið ríkisframlag á nemanda. Þelta ríkisframlag er margfeldi af skóladögum nem- 
anda. stystu skólaleið hans (einföld akstursleið), allt að 30 km. og allt að kr. 25.20 
á km. sem grunnfjárhæð miðuð við verðlag á sérleyfisakstri í apríl 1975, og brewtist 
hlutfallslega með breytingum á sérleyfistöxtum Póst- og símamálastjórnar. Verði 

breytingar á töxtum vörnubifreiðasljóra eða fólksbifreiðastjóra á skólaárinu, án þess 
að taxtabreytingar verði á sérleyfisakstri, <kal taka tillit til þeirra breytinga. 

Náist samkomulag um framlag ríkissjóðs samkvæmt framangreindri reglu er 
skólanefnd í umboði sveitastjórna heimilt að ráðstafa framlaginu til:
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a. Kostnaðar vegna skipulagðs skólaaksturs innan eða út fyrir skólahverfi. 
Þ. Kostnaðar við að koma nemanda í vist í nágrenni skóla og/eða á eðlilegri skóla- 

akstursleið. 
c. Greiðslu til forráðamanna til þess að aka nemendum að skóla eða að akstursleið 

skólabifreiðar. 

d. Kostnaðar við að koma nemanda að heimavistarskóla utan skólahverfis. 

Skólanefndum í umboði sveitarstjórna er heimilt að bjóða foreldrum nemenda 
einn þeirra kosta, er taldir eru að framan undir lið b—d en er þó ekki skylt að 
skipuleggja akstur þeirra vegna, verði sá kostnaður meiri en kostnaður vegna ein- 
hvers valkostar bd liða hér að framan, enda sé að dómi fræðslustjóra trvgst, að 

nemandi fái jafngóða námsaðstöðu við þann valkost. 

25. gr. 
Óski sveitarfélag ekki eftir föstu ríkisframlagi á nemanda skv. 23. gr., endur- 

greiðir ríkissjóður allt að 85% af daslegum aksturskostnaði. 
Á sama hátt endurgreiðir ríkissjóður sveitarfélögum allt að 85% af kostnaði við 

helgarakstur nemenda í heimavistarskólum séu þeir búsettir í skólahverfinn. 
Greiðslur þessar miðast við að sætt sé fyllstu hagkvæmni í skipulagningu aksturs- 

ins og er samþykki viðkomandi fræðslustióra áskilið. 

Menntamálaráðuneytið lætur sveitarfélögum í té leiðbeinandi aksturstaxta. 
Framangreind ákvæði gilda ennfremur um skipulagðan akstur, þar sem. honum 

verður við komið, að skólum og/eða bekkjardeildum sbr. 52. gr. srunnskólalaga, 4. 
mgr. sem ætlaður er nemendum, sem ekki eiga samleið með öðrum í námi. 

Hafi sveitarfélög skipulagt akstur grunnskólanemenda og geti forskóla- og fram- 
haldsskólanemendur nýtt sér þann akstur. er það heimilt. 

26. gr. 
Þar sem þannig hagar til að ekki er aðstaða til þess að veita kennslu í tiltekn- 

um námsgreinum á grunnskólastigi, svo sem í leikfimi, sundi, handmenntum. heimilis- 
fræðum o. fl, og leita verður aðstöðu utan skólaseturs, er skólanefndum í umboði 

sveitarstjórna heimilt að skipuleggja akstur að fengnu samþykki fræðslustjóra. 
Endurgreiðslur ríkissjóðs fara fram skv. 25. gr. 

Kk 

27. gr. 
Menntamálaráðuneytið setur sreitt fyrirfram áætlaðan aksturskostnað í þeim til- 

vikum er sveitarfélög festa kaup á skólabifreið. Fyrirframgreiðsla þessi skal þó eigi 
vera hærri en sem nemur hlutdeild ríkissjóðs í áætluðum aksturskostnaði hlutaðeis- 

andi sveitarfélaga tvö skólaár. 

28. gr. 
Endurgreiðsla ríkissjóðs vegna skólaaksturs fer fram mánaðarlega og eftir á. 

Menntamálaráðuneytið lætur gera eyðublöð fyrir áætlun um akstur og uppgjör hans 
og sendir þau sveitarfélögum. 

Ef akstursaðstæður reynast óvenju erfiðar í skólahverfi um lengri tíma af völdum 
veðráttu samkvæmt umsögn umdæmisverkfræðings Vegagerðar ríkisins er ráðuneytl- 
inu heimilt að hækka framlag sitt til hlutaðeigandi sveitarfélags fyrir það tímabil um 
allt að 10%. 

Ennfremur greiðir ríkissjóður umsamið greiðsluhlutfall sitt í hækkunum, sem 

eru Í samræmi við taxtabreytingar á sérlevfisakstri á umsömdu aksturstímabili. Verði 
breytingar á töxtum vörubifreiðastióra eða fólksbifreiðastjóra á skólaárinu, án þess 

að taxtabrevtingar verði á sérleyfisakstri, skal taka tillit til þeirra breytinga.
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Á árinu 1975 fer endurgreiðsla ríkissjóðs á skólaaksturskostnaði þó þannig fram: 

a) vegna seinni hluta skólaársins 1974/75, eftir 1. júlí 1975. 

b) vegna aksturs fyrri hluta skólaársins 1975/76 með uppgjöri skv. 6.gr. 

29. gr. 
Bifreiðar þær er annast skólaakstur skulu ávallt vera vel búnar til farþegaaksturs 

og öryggistæki þeirra í fullkomnu lagi. Farþegar skulu ennfremur slysatryggðir sér- 

staklega og þá miðað við mestan fjölda nemenda í akstri. Iögjald slíkra trygginga 

telst til aksturskostnaðar. Þegar um langar og/eða erfiðar akstursleiðir er að ræða 

skulu skólabifreiðar búnar talstöðvum. Heimilt er sveitarfélögum að fengnu sam- 

þykki ráðuneytisins, að festa kaup á talstöðvum vegna skólaaksturs og greiðir þá 

ríkissjóður stofnkostnað að hálfu enda séu stöðvarnar sameign ríkis og sveitarfélaga 

og teljast til stofnbúnaðar viðkomandi skóla. 

30. gr. 

Auk hins skipulagða skólaaksturs er heimilt að fella undir ákvæði þessarar 

reglugerðar aksturskostnað vegna félags- og menningarstarfs nemenda, svo sem 

vettvangsferða, skíðaferða, safn- og leikhúsferða og heimsókna skóla á milli. 

Þátttaka ríkissjóðs í þessum kostnaði skal þó ekki nema hærri fjárhæð en 2% 

til viðbótar samþykktum kostnaði hans í skólaakstri hvers skólahverfis. 

Þar sem svo háttar til að kennari er ráðinn til starfa í fleiri en einu grunn- 

skólahverfi skv. 38. gr. laga um grunnskóla, gerir fræðslustjóri í samráði við hlut- 

aðeigandi skólastjóra og kennara ferðaáætlun fyrir hann. Skal reynt að haga kennslu 

hans þannig við hina einstöku skóla að ferðir verði sem fæstar. Reynt skal að nýta 

skipulagðar ferðir svo sem unnt er, en þar sem það reynist ekki fært, greiðir ríkis- 

sjóður honum ferðastyrk í samræmi við gildandi reglur um greiðslu fyrir afnot 

eigin bifreiðar ríkisstarfsmanna í þágu starfs. Sami háttur skal hafður á um 

greiðslu ríkissjóðs á ferðakostnaði skólastjóra vegna eftirlits með útibúum frá 

aðalskóla. 

3l. gr. 

Ríkissjóður endurgreiðir viðhaldskostnað skólamannvirkja, þ.e. húsa, skipu- 

lagðrar lóðar og leikvalla í hlutfalli við umsamda eignaraðild að þessum mann- 

virkjum. 
Húsaleigu endurgreiðir ríkissjóður miðað við venjulega eignaraðild ríkis- og 

sveitarfélaga að sambærilegum mannvirkjum. Viðhalds- og endurnýjunarkostnað 

kennslutækja og búnaðar endurgreiðir ríkissjóður að hálfu, en sérgreinds heima- 

vistarbúnaðar að þremur fjórðu. 

32. gr. 
Ríkissjóður greiðir heilbrigðisþjónustu, heilbrigðiseftirlit og heilsuvernd í 

grunnskólum og öðrum skólum, er falla undir ákvæði grunnskólalaga nr. 63/1974 og 

skólakostnaðarlaga nr. 49/1967, að hálfu á móti sveitarfélögum. Gera skal grein 

fyrir þessari þjónustu og kostnaði hennar vegna í áætlun um rekstrarkostnað skóla, 

sem háð er samþykki sveitarstjórnar og menntamálaráðuneytisins. 
Kostnaður sá er hér um ræðir er: 

, 

a. Laun skólalækna vegna þessara starfa enda séu launagreiðslur í samræmi við 

samninga ríkisins við stéttarfélög þeirra. 

h. Kostnaður af lýsisgjöf í skólum, ljósböðum, heyrnar- og sjónmælingum sem 

skólanefnd hefur gert grein fyrir í samþykktri áætlun um skólakostnað. 

e. Kostnaður við sjúkraleikfimi og aðra slíka þjónustu er skólanefnd hefur gert 
s grein fyrir í áætlun os fengið samþykkta af fræðslustjóra.
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d. Kostnaður við aðra heilbrigðisþjónustu, heilbrigðiseftirlit og heilsuvernd sam- 
kvæmt reglugerð nr. 214/1958 sbr. lög nr. 61/1957 um heilsuvernd í skólum 
eða ákvæði er koma kunna í þeirra stað. 

Kostnaður vegna tanneftirlits og tannviðgerða grunnskólanema skal sér- 
greindur í bókhaldi. Um endurgreiðslu hans fer eftir ákvæðum 6. gr. laga nr. 

62/1974, um breyting á lögum nr. 67/1971, um almannatrvggingar. 

33. gr. 
Ríkissjóður greiðir helming kostnaðar við ráðgjafar- og sálfræðiþjónustu vegna 

nemenda grunnskóla, enda hafi áætlun verið samþykkt af menntamálaráðuneytinu 
og stjórn landshlutasamtaka, er hlut eiga að máli. 

34. gr. 
Umráð skólahúsnæðis eru í höndum skólanefndar og skólastjóra innan þess 

ramma, sem lög og reglur nánar kveða á um. Heimilt er að lána skólahúsnæði utan 
skólatíma til íþrótta- og æskulýðsstarfsemi eða almennrar félagsstarfsemi. Ætíð 
skal þó tryggja, að slík notkun skerði ekki afnot skólans af húsnæðinu né trufli 
starfsemi hans. 

Ef um er að ræða stopul afnot aðila ræður sveitarstjórn ein leigumála. Sé hins 
vegar um að ræða not til lengri tíma svo sem sumarlangt, skal stuðst við reglur er 
menntamálaráðuneytið setur. 

Heimilt er skólanefnd að fengnu samþykki hlutaðeigandi sveitarstjórnar og 
menntamálaráðuneytis að nýta skólahúsnæði til gististarfsemi utan árlegs skóla- 
tíma enda sé frágangi öllum, er þá starfsemi varðar, að fullu lokið áður en nauð- 
synlegur undirbúningur skólahalds hefst. 

Menntamálaráðuneytið setur reglur, er styðjast skal við, varðandi leigukjör 
skólahúsnæðis í þessu skyni. 

Ákvæði þessarar greinar koma ekki til framkvæmda fyrr en 1. janúar 1976. 

35. gr. 
Allur kostnaður vegna afnota annarra en skólans sjálfs af skólahúsnæði er 

ríkissjóði óviðkomandi. Gildir það einnig um viðhald fasteigna og innanstokks- 
muna, enda skulu þeir aðilar, er afnot fá af húsum, greiða sinn hluta í þessum 
kostnaði og bæta að fullu skemmdir er verða kunna. Fái nemendur með heimild 

skólastjóra og skólanefndar afnot af hluta skólahúsnæðis til frjálsrar félagsstarf- 
semi á starfstíma skóla skal þó ekki krefja þá um greiðslu vegna viðhalds fasteigna 

né innanstokksmuna. 

36. gr. 
Skólanefnd og skólastjóri hafa umsjón með viðhaldi fasteigna og innanstokks- 

muna skóla svo og endurnýjun þeirra. Áætlanir ríkis og sveitarfélaga um kostnað 
af viðhaldi fasteigna skulu árlega miðaðar við ákveðinn hundraðshluta af bruna- 
bótamati viðkomandi fasteigna. Menntamálaráðuneytið ákveður í sérstakri reglu- 
gerð viðmiðunartölu viðhaldskostnaðar skólahúsa að höfðu samráði við samstarfs- 
nefnd, sbr. 9. gr. laga nr. 63/1974. 

Telji skólanefnd og fræðslustjóri þörf á fjárveitingu umfram þessar reglur 
skal sótt um það sérstaklega til viðkomandi sveitarstjórnar og menntamálaráðu- 
neytis. Slíkri umsókn um aukafjárveitingu til viðhalds skal fylgja nákvæm greinar- 
gerð skólanefndar fræðslustjóra. 

Þar sem fleiri en einn grunnskóli er í skólahverfi, ráðstafar skólanefnd saman- 
lögðu viðhaldsfé þeirra. 

Ákvæði þessarar greinar koma ekki til framkvæmda fyrr en 1. janúar 1976.
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97. gr. 
Öll fjárfrek viðhaldsverk í skólum, svo og breytingar eða endurbyggingar 

skulu unnar skv. fyrirframgerðri áætlun og verklýsingu. Skólanefnd skal í sam- 
ráði við fræðslustjóra fylgjast með framkvæmdum. Allir reikningar vegna viðhalds 
skólahúsa eða lausafjármuna í þeim skulu samþykktir af fulltrúa skólanefndar og 
fræðslustjóra, sem gerir menntamálaráðuneyvtinu grein fyrir framkvæmdum og rétt- 
mæti kostnaðarreikninga. 

38. gr. 
Annan rekstrarkostnað en þann, sem sérstaklega er talinn í reglugerð þessari, 

greiða sveitarfélög þau er að grunnskólum standa án þátttöku ríkissjóðs. Kostn- 
aður sá er hér um ræðir, er m.a. vegna húsvörslu, ræstingar, ljóss, hita, efnis- 
kaupa til verklegrar kennslu og af pappír og ritföngum. 

39. gr. 
Menntamálaráðuneytið hefur umsjón með fjárhagslegri framkvæmd reglugerðar 

þessarar og skulu því sendir reikningar skólans og áætlanir um rekstrarkostnað 
eftir því sem segir í lögum nr. 63/1974 og lögum nr. 49/1967, svo og reglugerð 
þessari. Hlutaðeisandi sveitarfélög annast fjármál og reikningshald þeirra skóla, 
er falla undir ákvæði reglugerðar þessarar, en falið geta þau öðrum með samþykki 
menntamálaráðuneytisins að annast reikningshald í umboði sínu. 

Reikningar skóla skulu endurskoðaðir með reikningum viðkomandi sveitarfélaga. 

Þar sem fleiri en eitt sveitarfélag standa að rekstri grunnskóla skulu hlutað- 
eigandi oddvitar sameiginlega tilnefna tvo fulltrúa til að endurskoða skólareikn- 
ingana og tvo til vara. Tímabil tilnefningar þeirra er fjögur ár. Að lokinni endur- 
skoðun skulu þeir leggja reikningana fyrir oddvita sveitarfélaganna til staðfestingar. 

Reikningar fræðsluskrifstofu skulu gerðir upp sér og sendir ríkisendurskoðun 
til endurskoðunar. 

40. gr. 
Þar sem fræðsluskrifstofur hafa verið stofnaðar og fræðslustjórar tekið til 

starfa samkvæmt grunnskólalögum fara þessir aðilar með umboð ráðuneytis og 
viðkomandi sveitarstjórna eftir því sem ákveðið er í lögum nr. 63/1974. 

41. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 63/1974, um grunnskóla, 

og lögum nr. 49/1967, um skólakostnað, og öðlast þegar gildi með þessum frávikum: 
13. og 14. gr. á þann hátt, sem þar getur, 28., 34. og 36. gr. frá 1. janúar 1976. 

Reglugerð nr. 26/1971, um rekstrarkostnað skóla, er hér með felld úr gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Þar til fræðslustjórar hafa verið settir til starfa í fræðsluumdæmum samkvæmt 
lögum nr. 63/1974, um grunnskóla, fer menntamálaráðuneytið með þau störf, sem 
þeim eru falið í reglugerð þessari. 

Í menntamálaráðuneytinn, 28. mai 1975. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 0 

Birgir Thorlacius. 
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REGLUGERÐ 

um greiðslu fæðiskostnaðar samkvæmt 9. gr. laga nr. 55/1974, um skólakerfi. 

1. gr. 
Þar sem samtímis eru í heimavistarskóla á skyldunámsstigi fleiri en tvö 

systkin frá sama heimili í skólahverfinu eða fleiri en tvö börn sem eiga sömu 
framfærsluforeldra greiðir ríkissjóður að fullu fæðiskostnað fyrir þau sem eru 
umfram tvö þau yngstu. Um skólaskyldu vísast til ákvæðis til bráðabirgða í 88. gr. 

laga nr. 63/1974 um grunnskóla. 
2. gr. 

Fræðslustjóri greiðir skólum þeim, sem hlut eiga að máli, kostnað skv. 1. gr. 
með þeim hætti sem hér segir að fullnægðum skilyrðum þeim er reglugerð þessi 

kveður á um: 
a) Fyrir 1. desember ár hvert fyrir tímabilið frá upphafi skólavistar til áramóta. 

Til bráðabirgða skal sú greiðsla miðast við fæðisverð í hlutaðeigandi heimavist 
næstliðið skólaár. 

b) Fyrir 1. mars, sem svarar til tímabilsins frá 1. janúar til 31. mars, með sama 

hætti. 
c) Eftir starfslok skóla, endanlegar greiðslur skv. framlögðum reikningum frá 

hlutaðeigandi heimavistum. 
3. gr. 

Greiðsla kostnaðar skv. 2. gr. er háð þeim skilyrðum að fræðslustjóra hafi 
áður borist í hendur: 

1. Vottorð frá oddvita (sveitarstjóra) sveitarfélags þess, sem í hlut á, er sanni að 
fjöldi og aldur systkina sé sá að falli undir ákvæði 1. gr. 

2. Vottorð frá sama aðila er staðfesti þegar svo hagar til að nemandi hafi verið á 
íbúaskrá hjá framfærsluforeldrum skv. þjóðskrá 1. des. árið áður en yfir- 

standandi skólaár hófst. 
3. Vottorð hlutaðeigandi skólastjóra er staðfesti heimavistardvöl þeirra nemenda 

er til álita koma um greiðslur. Þar skal og getið um fjölda heimavistardaga á 

viku. 
Foreldrar (framfærsluforeldrar) skulu sjá um að framanrituð vottorð berist 

fræðslustjóra eigi síðar en 1. nóvember. 

4. gr. 
Reglugerð þessi sem sett er með skírskotun til 9. gr. laga nr. 55/1974 um skóla- 

kerfi öðlast þegar gildi og skal einnig taka til skólaársins 1974/75. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Þar til fræðslustjórar hafa verið settir samkvæmt lögum nr. 69/1974 um grunn- 
skóla fer menntamálaráðuneytið með þau störf sem þeim eru ætluð samkvæmt 
reglugerð þessari. Fæðiskostnað skv. Í. gr. greiðir ráðuneytið í einu lagi fyrir skóla- 
árið 1974/75 eftir lok skóla enda liggi fyrir fullnægjandi vottorð skv. 3. gr. hér 

að framan, ásamt reikningi frá viðkomandi skóla er sýni heildarfæðiskostnað 

nemenda sem í hlut eiga á skólaárinu. 

Í menntamálaráðuneytinn, 11. maí 1975. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. nn in 

Birgir Thorlacius.
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AUGLÝSING 

um náttúruvætti í Lakagígum. 

Samkvæmt heimild í 22. grein laga nr. 47/1971 um náttúruvernd hefur Náttúru- 
verndarráð ákveðið fyrir sitt leyti að lýsa Lakagíga í Vestur-Skaftafellssýslu ásamt 
næsta nágrenni náttúruvætti. 

Mörk hins friðlýsta svæðis eru þessi: 

1. Að vestan ræður (I) tindur Hnútu í suðri og hugsast dregin lína (2) þaðan 

í tind merktan á hæð 738 m á korti Herforingjaráðs frá 1938. Þaðan (3) í 

  

  

Tröllhamar (tind 731 m á sama korti) og (4) um hann beina stefnu í jökul. 

2. Að austan hugsast dregin lína (1) úr tindi Hnútu (2) í tind Varmárfells, 664 

m á korti, (3) um efsta tind Blængs, 853 m, og (4) beina stefnu í jökul. 

3. Að norðan ræður jaðar Skaftárjökuls og Síðujökuls. 
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Um svæðið gilda eftirfarandi reglur: 

1. Lagning nýrra Ökuslóða, jarðrask allt og mannvirkjagerð er bönnuð nema 
með leyfi Náttúruverndarráðs. 

2. Við akstur er skylt að fylgja vegum og merktum slóðum. Stranglega er bannað 
að aka um hlíðar gíga og annars staðar þar sem spjöll geta hlotist af. 

3. Gangandi fólki er heimil för um svæðið svo fremi að ekki spillist gróður og 
aðrar minjar. Hið sama gildir um þá sem fara með hesta um svæðið. Skylt er 
að fylgja merktum gönguslóðum. 

Dvöl á svæðinu er heimil að tilskilinni snyrtimennsku í umgengni allri. 

5. Friðlýsing þessi skerðir ekki rétt bænda í Kirkjubæjarhreppi til afnota af 
svæðinu né nauðsynlegrar umferðar um það enda sé tilgangur friðlýsingarinnar 

jafnan virtur. 
Til undanþágu frá reglum þessum þarf leyfi Náttúruverndarráðs eða þess sem 

fer með umboð ráðsins. 
Um viðurlög vegna brota á reglum þessum fer eftir ákvæðum náttúruverndarlaga. 

Ráðuneytið er samþykkt friðlýsingunni og tekur hún gildi við birtingu þessarar 
auglýsingar í Sljórnartíðindum. Jafnframt falla úr gildi ákvæði um friðun svæðisins. 

Menntamálaráðuneytið, 25. apríl 1975. 

Vilhjálmur Hjálmarsson.   
Knútur Hallsson. 

Nr. 216. . 25. apríl 1975. 
AUGLÝSING 

um náttúruvætti í Grábrókargísum. 

Samkvæmt heimild í 22. grein laga nr. 47/1971 um náttúruvernd hefur Náttúru- 

verndarráð ákveðið fyrir sitt leyti að lýsa Grábrókargíga í Norðurárdal náttúruvætti. 

Mörk hins friðlýsta svæðis eru þessi: 

(1) Frá þjóðvegi fylgja mörkin lóðarmörkum Hreðavatnsskála að norðurhorni 
lóðarinnar. (2) Þaðan hugsast dregin bein lína að rótum Grábrókarfells við veg 
þar sem lengst nær til suðvesturs. (3) Þaðan með vegi og síðan vatnsleiðslu Bifrastar 
að hraunjaðri. (4) Með hraunjaðrinum að rótum Grábrókarfells og síðan með fells- 
rótum þangað sem þær ná lengst í norðaustur. (5) Þaðan sjónhending í miðja Gömlu- 
rétt og fylgir réttin friðlýsta svæðinu. (6) Úr Gömlurétt bein lína að vegi við rætur 
Litlu-Grábrókar og loks (7) með núverandi þjóðvegi að suðurhorni lóðar Hreða- 
vatnsskála. 

Um svæðið gilda eftirfarandi reglur: 

1. Efnistaka, jarðrask og hvers konar breyting á landslagi er bannað nema í sam- 
ráði við Náttúruverndarráð. Um nýtingu svæðisins fer að öðru leyti eftir samn- 
ingi Nállúruverndarráðs við eigendur Brekku frá 25. ágúst 1962. 

2. Gangandi fólki er heimil för um hið friðlýsta svæði enda sé fylgt merktum 
slóðum og snyrtimennsku gætt í hvívelna. Tjalddvöl er háð leyfi. 

3. Akstur á hinu friðlýsta svæði er aðeins heimill með leyfi Náttúruverndarráðs 
og landeigenda. Akstur utan vegar og merktra slóða er bannaður.
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Til undanþágu frá reglum þessum þarf leyfi 
fer með umboð ráðsins. 

    

    
    

áttúruverndarráðs eða þess sem 

Um viðurlög vegna brota á reglum þessum fer eftir ákvæðum náttúruverndarlaga 

glýsi 
ið 

auglýsingar í Stjórnartíðindum 

svæðisins 

Jafnframt falla úr gildi eldri 
Ráðuneytið er samþykkt friðlysingunni og tekur hún gildi við birtingu þessarar 

Menntamálaráðuneytið, 25. april 1975. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 

Knútur Hallsson. 

ákvæði um friðun



Nr. 217. 422 25. apríl 1975. 

AUGLÝSING 

um náttúruvætti á Hveravöllum á Kili. 

Samkvæmt heimild í 22. grein laga nr. 47/1971 um náttúruvernd hefur Náttúru- 
verndarráð ákveðið fyrir sitt leyti að lýsa hverina á Hveravöllum á Kili ásamt 
næsta nágrenni náttúruvætti. 

Mörk hins friðlýsta svæðis eru þessi; 

(1) Að norðan ræður suðurhlið lóðar Veðurstofunnar svo langt sem hún nær 
til vesturs, (2) Þaðan sjónhending lil suðvesturs í klofinn hraunhól. (3) Úr honum 
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a . 

til austurs í annan hól tvíklofinn, (Eyvindarrétt). (4) Þaðan liggja mörkin að suður- 
enda skeifulaga tjarnar og (5) áfram upp á hábungu sandöldunnar austan hvera- 
svæðisins. (6) Af henni til norðurs eins og aldan Hggur upp á aðra sandöldu og 
(7) þaðan í austurhorn Veðurstofulóðar. 

Um svæðið gilda eftirfarandi reglur: 

Í. Bannað er að raska útlili hveranna, brjóta úr skálum þeirra og henda í þá 
grjóli eða öðru. 

2. Mannvirkjagerð öll og jarðrask á svæðinu er háð leyfi Náltúruverndarráðs. 
Ferðafélagi Íslands skal þó heimilt að hafa áfram skála en samráð skal haft 
um staðsetningu, slærð og gerð mannvirkja. 

3. Gangandi fólki er heimil för um svæðið og dvöl þar í lögmætum tilgangi enda 
sé snyrtimennsku gætt og farið að settum reglum. 

4. Akstur utan vega og merktra slóða er stranglega bannaður. 
Um viðurlög vegna brota á reglum þessum fer eftir ákvæðum náttúruverndarlaga. 

Ráðuneytið er samþykkt friðlýsingunni og tekur hún gildi við birtingu þessarar 
auglýsingar í Stjórnartíðindum. Jafnframt falla úr gildi eldri ákvæði um friðun 
svæðisins. 

Menntamálaráðuneytið, 25. april 1975. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 0 
Knútur Hallsson 

6. maí 1975. Nr. 218. 

SAMÞYKKT 

fyrir Veiðifélag Fögruhlíðar í Hlíðarhreppi. 

1. gr. 
Félagið heitir Veiðifélag Fögruhlíðarár. 
Heimili þess og varnarþing er í Hlíðarhreppi í Norður-Múlasýslu. 

2. gr. 
Félagið nær til allra jarða, sem land eiga að vatnasvæði Fögruhlíðarár að landa- 

merkjum Hlíðarhúss og Sleðbr.sels, en þær eru: Ketilsstaðir, Tangaland, Bakkagerði, 
Skriðufell, Háafell, Torfastaðir, Hnilbjörg, Fagrahlíð 1, Fagrahlíð II, Hlíðargarður 
og Hlíðarhús. 

3. gr. 
Verkefni félagsins er að viðhalda góðri fiskgengd á félagssvæðinu og ráðstafa ö ís o fe) T € 

veiði eftir því sem aðalfundur ákveður hverju sinni. Félagið nær til allrar veiði 
á félagssvæðinu. 

d. gr. 

Stjórn félagsins skipa þrír menn, formaður og tveir meðstjórnendur. Skulu 
þeir kosnir á aðalfundi til þriggja ára í senn. Ganga þeir úr stjórninni á víxl þannig, 
að formaður gengur út eftir eiti ár, annar meðstjórnandinn eftir tvö ár, og hinn 
eltir þrjú ár, og helst svo sama röð áfram. Enginn atkvæðisbær félagsmaður getur 
skorast undan endurko:ningu, nema sérstök forföll hamli, eða að hann hafi verið 
í stjórn í þrjú ár. Kjósa skal tvo varamenn og tvo endurskoðendur til tveggja ára
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í senn, þannig að annar varamaðurinn og annar endurskoðandinn gangi út annað 
árið, og hinir hitt árið. 

5. gr. 

Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Hún fær 
menn sér til aðstoðar við þau störf í þágu félagsins, sem vinna þarf á hverjum 
tíma, og semur við þá um þóknun fyrir. Formaður er fulltrúi félagsins út á við 
og hefur yfirumsjón með öllum störfum félagsins og fjárreiðum. 

Óheimilt er öllum að veiða á félagssvæðinu, nema með sérstöku skriflegu leyfi 
félagsstjórnarinnar. Í leyfinu skal tekið fram um veiðitíma og veiðitæki, og með 
hvaða kjörum leyfið er veitt. 

6. gr. 

Aðalfund skal halda í aprílmánuði ár hvert. Á aðalfundi skýrir stjórnin frá 
störfum félagsins á liðnu starfsári og leggur fram tillögur um starfsemi þess á næsta 
ári. Þá skal hún leggja fram endur skoðaða reikninga félagsins og úrskurðar fundurinn 
um þá. 

7. gr. 

Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórninni ber að færa reikningana Í 

gerðabók, sem henni er skylt að halda, svo og samþykktir félagsins, félagaskrá, 
arð:krá, fundargerðir og bréf. 

8. gr. 

Arði af sameiginlegri veiði skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá. 
Félagsmenn greiði gjöld Hl félagsins í sömu hlutföllum og þeir taka arð. Þó 

skuli félagsmenn allir greiða jafnt til félagsins, á meðan arðskrá hefur ekki verið 
serð. 

Slík gjöld endurgreiðist síðar, þannig að hlutur hvers verður samkvæmt arð- 
skránni. 

9. gr. 

Brol á samþykkt þessari varðar seklum samkvæmt XVI. kafla laga nr. 76/1970, 
um lax- og silungsveiði. 

Samþykkt þessi staðfestist samkvæmt lögum nr. 76 25. júní 1970, um lax- og 
silungsveiði, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 6. maí 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 
Ragnheiður Árnadóttir. 

Nr. 219. 6. maí 1975. 

SAMÞYKKT 

fyrir Veiðifélag Kúðafljóts. 

1. gr. 
Félagið heitir Veiðifélag Kúðafljóts. Heimili þess og varnarþing er heimili 

formanns. 

2. gr. 
Félagið nær til allra jarða, sem land eiga að Kúðafljóti, Tungufljóti, og fisk- 

s 
senga hluta Hólmsár og öllum fiskgengum ám og lækjum, sem í vatnasvæðið falla,
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þar með taldar Eldvatnskvíslar að Skaftá. Jarðirnar eru: Leiðvöllur, Undirhraun 1, 
Undirhraun HM, Rofabær 1, Rofabær IH, Sandasel, Sandar, Mýrar, Jórvík 1, Jórvík 11, 
Skálmarbær, Holt, Herjólfsstaðir 1, Herjólfsstaðir I, Hrífunes, Flaga 1, Flaga 11, 
Hemra, Snæbýli 1, Snæbýli II, Ljótarstaðir, Ásar, Ytri-Ásar, Múli, Svínadalur, Hlíð, 
Úthlíð, Austurhlíð, Gröf, Borgarfell, Hvammur, Búland, og eyðibýlin Búlandssel 
og Svartinúpur. 

3. gr. 
Verkefni félagsins er, að viðhalda góðri fiskgengd á félagssvæðinu, og að ráð- 

stafa veiði eftir því, sem aðalfundur ákveður. Félagið tekur til allrar veiði á 
félagssvæðinu. 

Á. gr. 
Stjórn félagsins skipa fimm menn, formaður og fjórir meðstjórnendur. Skulu 

þeir kosnir á aðalfundi til þriggja ára í senn. Ganga þeir úr stjórninni á víxl þannig, 
að formaður gengur úr eftir eitt ár, tveir meðstjórnendur eftir tyð ár, og hinir eftir 
þrjú ár, og helst svo sama röð áfram. Kjósa skal fjóra varamenn og tvo endur- 
skoðendur til tveggja ára í senn, þannig að tveir varamenn og annar endurskoð- 
andinn gangi úr annað árið, og hinir hitt árið. Í stjórn félagsins skal eiga sæti að 
minnsta kosti einn maður úr hverjum hrepp á félagssvæðinu. 

5. gr. 
Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Hún fær 

menn sér til aðstoðar við þau störf í þágu félagsins, sem vinna þarf á hverjum 
tíma, og semur við þá um þóknun fyrir. Formaður er fulltrúi félagsins út á við 
og hefur yfirumsjón með öllum störfum félagsins og fjárreiðum. Óheimilt er öllum 
að veiða á félagssvæðinu, nema með sérstöku skriflegu leyfi félagsstjórnar. Í 
leyfinu skal tekið fram um veiðitíma og veiðitæki og með hvaða kjörum leyfið 
er veitt. 

6. gr. 
Aðalfund skal halda í marsmánuði ár hvert. Á aðalfundi skýrir stjórnin frá 

störfum félagsins á liðnu starfsári og leggur fram tillögur um starfsemi þess á næsta 
ári. Þá skal hún leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins og úrskurðar fund- 
urinn um þá. 

7. gr. 
Reikningsár félagsins er almanaksár. Stjórninni ber að færa reikningana í 

gerðabók, sem henni er skylt að halda, svo og samþykktir félagsins, félagaskrá, 
arðskrá, fundargerðir og bréf. 

á. gr. 
Arði af sameiginlegri veiði skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá. 

Félagsmenn greiði gjöld til félagsins í sömu hlutföllum og þeir taka arð. 

9. gr. 
Brot á samþykkt þessari varðar sektum samkvæmt XVI. kafla laga nr. 76/1970, 

um lax- og silungsveiði. 
Samþykkt þessi staðfestist samkvæmt lögum nr. 76 25. júní 1970, um lax- og 

silungsveiði, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 6. maí 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  
Ragnheiður Árnadóttir. 

B 54
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir styrktarsjóð til byggingar og rekstrar 
gisti- og dvalarheimilis fyrir vanheil börn, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum 
af dómsmálaráðherra 9. maí 1975. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Styrktarsjóð til byggingar og rekstrar gisti- og dvalarheimilis 

fyrir vanheil börn. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir „Styrktarsjóður til byggingar og rekstrar gisti- og dvalarheim- 

ilis fyrir vanheil börn.“ Hann er stofnaður af hjónunum Sigrúnu Arnbjarnardóttur 
og Kristjáni Ásgeirssyni, til heimilis að Miðvangi 121, Hafnarfirði. Heimili sjóðsins 
og varnarþing er á Selfossi. 

2. gr. 
Stofnfé sjóðsins er kr. 5000.00 — fimm þúsund krónur. 

3. gr. 
Sjóðnum er ætlað að afla fjár með því að taka á móti gjöfum, framlögum og 

áheitum o. sv. frv. 
4. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að standa straum af byggingu gisti- og dvalarheimilis 
fyrir vanheil börn, og síðar rekstri heimilisins, og skal það gjört á hvern þann 
hátt, sem sjóðsstjórnin telur heppilegast hverju sinni. 

ð. gr. 
Sjóðurinn er sjálfseignarstofnun í vörslu þriggja manna sjóðsstjórnar. Skal 

hún skipuð stofnendum, ættingjum þeirra, eða þeim, er þau myndu tilnefna sjálf 
í sinn stað, og einum tilnefndum af menntamálaráðuneytinu. 

6. gr. 

Sjóðsstjórnin skal sjá um ávöxtun höfuðstóls sjóðsins í ríkistryggðum verð- 
bréfum eða í sparisjóðsbókum eða á annan tryggilegan hátt. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið og skal árlega birta ársreikninginn, endur- 
skoðaðan af endurskoðanda. 

7. gr. 
Höfuðstóll sjóðsins, sem er stofnframlag 5 000.00 kr. — fimm þúsund krónur, 

má aldrei skerða. Ráðstafa má öllum tekjum sjóðsins að öðru leyti. 

8. gr. 
Stjórn sjóðsins getur breytt skipulagsskrá þessari, ef meirihluti sjóðsstjórnar 

óskar eftir því. 
9. gr. 

Verði ákveðið að hætta starfsemi sjóðsins, þá skulu allar eignir hans renna 

til stofnunar þeirrar, sem sjóðnum er ætlað að byggja, eða hliðstæðrar stofnunar 
að mati sjóðsstjórnar. 

10. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

Reykjavík, 6. maí 1975. 

Sigrún Arnbjarnardóttir. Kristján Ásgeirsson. Guðrún Sigríður Þórarinsdóttir.



9. maí 1975. 427 Nr. 221. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá um samræmda stjórn ýmissa sjóða, sem 
eru tengdir Háskóla Íslands, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmála- 
ráðherra 9. maí 1975. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

um samræmda stjórn ýmissa sjóða, sem eru tengdir Háskóla Íslands. 

1. gr. 

Skipulagsskrá þessi gildir um sjóði, tengda Háskóla Íslands, sem taldir eru 
gr. Skulu sjóðir þessir bera sameiginlega heitið Sjóðasafn Háskóla Íslands. = 1

 

2. gr. 
Stjórn Sjóðasafns skal þremur mönnum, sem háskólaráð skipar til tveggja 

ára í senn. Háskólaráð kýs til sama tíma tvo endurskoðendur reikninga Sjóðasafns. 

3. gr . gr. 
Stjórn Sjóðasafns sér um vörslu eigna Sjóðasafns og ákveður með hvaða hætti 

fé skuli ávaxtað, en reikningshaldi hvers sjóðs skal þó haldið sérgreindu. 

d. gr. 
Á ári hverju skal heimilt, eftir nánari ákvörðun stjórnar, að verja fé af tekjum 

Sjóðasafns í þágu einhvers þess markmiðs, sem einstökum sjóðum hefur verið 
ætlað að gegna samkvæmt ákvæðum skipulagsskrár eða öðrum fyrirmælum. Eftir 
því sem við verður komið, skal haga úthlutun þannig, að hlutverk allra sjóða 
Sjóðasafns verði rækt sem best, með hliðsjón af efnum sjóðs og öðrum atriðum, 
sem máli skipta. 

ð. gr. 

Háskólaráð getur ákveðið, ef sérstakar ástæður mæla með því, að sjóður skuli 
skilinn frá Sjóðasafni. Skal þá um leið setja fyrirmæli um framtíðarskipulag 
sjóðsins, eftir því sem við á. 

6. gr. 

Skipulagsskrám einstakra sjóða í Sjóðasafni er breytt til samræmis við ofan- 
„ 

greind ákvæði 1—5. gr. skipulagsskrár þessarar. 

7. gr. 
Eftirtaldir sjóðir eru teknir í Sjóðasafn Háskóla Íslands samkvæmt ákvæðum 

skipulagsskrár þessarar: 
Afmælisgjöf styrktarsjóðs verslunarmanna á Ísafirði. 
Bókastyrktarsjóður prófessors Guðmundar Magnússonar. 

Bræðrasjóður Háskóla Íslands. 
Dánargjöf Gunnlaugs Kristmundssonar sandgræðslustjóra. 

Dánargjöf Þórarins Jónssonar á Halldórsstöðum. 
Dánarsjóður Björns M. Ólsens. 
Foreldra og sjö bræðra sjóður. 
Framfarasjóður stúdenta. 
Gjafasjóður Jóns og Þóru Magnússon. 
Gjafasjóður Þorkels Þorlákssonar. 
Gjöf Hannesar Þorsteinssonar. 

Gjöf heimfararnefndar Þjóðræknisfélagsins 1930. 
Halldórs Andréssonar gjöf.
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Háskólasjóður hins íslenska kvenfélass. 
Heiðurslaunasjóður Benedikts S. Þórarinssonar. 
Minningarsjóður 
Minningarsjóður 
Minningarsjóður 
Minningarsjóður 
Minningarsjóður 
Minningarsjóður 
Minningarsjóður 
Minningarsjóður 
Minningarsjóður 
Minningarsjóður 
Minningarsjóður 
Minningarsjóður 
Minningarsjóður 
Minningarsjóður 
Minningarsjóður 
Minningarsjóður 
Minningarsjóður 
Námsstyrktarsjóður Ólafs Guðmundssonar og Katrínar Sveinsdóttur. 

Alexanders Jóhannessonar. 
Benedikts Sveinssonar sýslumanns. 
sýslumannshjóna Eggerts og Ingibjargar Briem. 
stud. juris Halldórs Hallgríms Andréssonar. 
Hannesar Hafsteins. 
Haralds prófessors Níelssonar. 
lektors Helga Hálfdánarsonar. 
Jóns prófasts Guðmundssonar. 
Jóns Ólafssonar alþingismanns. 
Jóns biskups Vídalíns. 
Ólafs Lárussonar prófessors. 
Páls Bjarnasonar. 
Páls Melsted stúdents. 
frú Sigríðar Magnúsdóttur. 
Skúla Jónssonar. 
systkinanna frá Auðsholti. 
Þorkels Jóhannessonar rektors. 

Prestaskólasjóður. 
Rasks-sjóður. 
Styrktarsjóður Jóhanns Jónssonar. 
Styrktarsjóður Lárusar H. Bjarnasonar. 
Styrktarsjóður læknadeildar H. Í. 
Verðlaunasjóður 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari og prenta hana 

dr. juris Einars Arnórssonar. 

8. gr. 

í Árbók Háskóla Íslands. 

Nr. 222. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Valgerðar, Guðrúnar 
og Önnu Steinsen, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 
28. apríl 1975. 

Skipulagsskráin er þannig: 

fyrir Minningarsjóð Valgerðar, Guðrúnar og Önnu Steinsen. 

Sjóðurinn heitir 

Sjóðurinn er myndaður með dánargjöf Valgerðar Steinsen, samkvæmt erfða- 
skrá, og gjöfum til minningar um Guðrúnu og Önnu Steinsen. 

SKIPULAGSSKRÁ 

1. gr 
Minningarsjóður Valgerðar, Guðrúnar og Önnu Steinsen. 

2. gr 

9. maí 1975. 

28. apríl 1975.
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3. gr. 
Höfuðstóll sjóðsins, samkvæmt upphaflegri dánargjöf, er eigi skal skertur, 

nemur 25 000.00 kr. 
4. gr. 

Tilgangur sjóðsins er er að kosta eitt eða fleiri fátæk börn á dagheimili. Skal 
barn það eða börn þau, er styrk hljóta, verða klædd eftir þörfum, að því leyti er 
styrkurinn leyfir, meðan þau dvelja á heimilinu, og einnig þá þau fara þaðan. Þau 
börn, sem einstæðingsstúlkur hafa á framfæri sínu, skulu ganga fyrir um styrk- 

veitingu. 
5. gr. 

Sjóðinn skal ávaxta á sem bestan og tryggilegastan hátt. Árlegum vöxtum skal 
úthlutað í framangreindum tilgangi. Enn fremur er sjóðsstjórninni heimilt að ráð- 
stafa sjóðseign umfram höfuðstól skv. 3. gr., þannig að %% hlutur renni í Líknarsjóð 
Dómkirkjunnar, til minningar um Valgerði Steinsen, '% hlutur renni til Geðdeildar 
Barnaspítala Hringsins til minningar um Önnu Steinsen og % hlutur til Systra- 
sjóðs Kvennaskólans í Reykjavík til minningar um Guðrúnu Steinsen. 

6. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa dómprófasturinn í Reykjavík ásamt einum ættingja Val- 

gerðar, Guðrúnar og Önnu Steinsen, er dómprófastur tilnefnir. 

7. gr. 
Með skipulagsskrá þessari er niður felld skipulagsskrá frá 12. september 1962. 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

15. maí 1975. Nr. 223. 

SAMÞYKKT 

um hundahald í Ölfushreppi. 

1. gr. 
Hundahald er aðeins heimilt á lögbýlum í Ölfushreppi. 

2. gr. 

Sveitarstjórn er heimilt að veita einstaklingum í sveitarfélaginu, sem ekki búa 

á lösbýlum, undanþágu til hundahalds með eftirfarandi skilyrðum: 

a) Hundurinn skal skráður að tilhlutan sveitarfélagsins, og þar fær eigandi 

hundsins afhenta merkta plötu, sem jafnan skal vera í ól um háls hundsins. 
Þ) Árlega skal sveitarsjóði greitt leyfisgjald fyrir þá hunda sem undanþága er 

veitt fyrir. Gjaldið sem hreppsnefnd ákveður fyrir eitt ár í senn, skal renna 

til þess að standa straum af kostnaði við eftirlit með þessum hundum, og skal 

upphæð við það miðuð. 
c) Skylt er hundeiganda að hafa hund sinn ábyrgðartryggðan hjá viðurkenndu 

válrygaingari an Sveitarstjórn ákveður árlega lágmarksverð á ábyrgðartrygg- 
Við greiðslu árlegs leyfisg gjalds skal leggja fram kvittun frá tryggingar- 

félaginu sem sýni að tfryggingin sé í fullu gildi. 
Gjalddagi leyfisins er 1. júlí ár hvert. 

d) Hundurinn skal aldrei ganga laus á almannafæri, heldur vera Í taumi í fylgd 

með aðila, sem hefur fullt vald yfir honum. Eigi er leyfilegt að fara með 

hunda inn í skólahús, matvöruverslanir, fiskvinnuhús eða aðra staði, þar sem 
matvæli eru höfð um hönd.
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e) Leyfi fyrir einstökum hundum er jafnan háð því, að þeir raski eigi ró íbúa 
sveitarfélagsins og séu hvorki þeim né öðrum, sem um sveitarfélagið fara 
til óþæginda. 

f) Hundeiganda ber að hlíta að öðru leyti lögum og reglum, er hundahald varða 
(þ.á m. reglum um árlega hreinsun hunda og greiðslu hundaskatts), svo og 
fyrirmælum, sem heilbrigðisnefnd setur. 
Verði alvarlegt brot eða ítrekuð brot á samþykkt þessari afturkallast viðkomandi 

undanþága til hundahalds. 
Hreppsnefnd er heimilt, hvenær sem er, að afturkalla leyfi fyrir einstökum 

hundum eða öll leyfi, telji hún þess þörf. 

3. gr. 
Ofangreind samþykkt hreppsnefndar Ölfushrepps staðfestist hér með sam- 

kvæmt lögum nr. 12/1969 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, til þess að öðlast 
gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 15. maí 1975. 

F. h.r. 

Páll Sigurðsson. 
  

Þórunn Klemenzdóttir. 

Nr. 224. 16. maí 1975. 
SAMÞYKKT 

um sorphreinsun í Súðavíkurhreppi. 

1. gr. 
Súðavíkurhreppur sér um sorphreinsun frá öllum fasteignum á skipulögðu 

svæði kauptúnsins. Fer hún fram undir stjórn sveitarstjórnar og með umsjón heil- 
brigðisnefndar Súðavíkurhrepps. 

2. gr. 
Sérhver húseigandi eða leigjandi í Súðavíkurhreppi er skyldur að nota þær 

aðferðir og tæki við sorpgeymslu og hreinsun, sem sveitarstjórn ákveður. 

3. gr. 
Sérhver húseigandi, sem notast við sorphreinsun sveitarfélagsins skal greiða 

þau gjöld vegna sorphreinsunar, sem sveitarstjórn ákveður. 

4. gr. 
Sorpið, sem sett er í sorpílát, má vera allt venjulegt heimilissorp. Meðal sorps, 

sem ekki má seija í sorppoka, er mold, möl, grjót, mykja, byggingarsorp (timbur, 
múrblokkir) og stærri trjágreinar. 

ð. ET. 
Ekki má setja meira sorp í pokana en svo, að auðveldlega megi loka þeim, 

Þegar skipt er um poka. Fyllsta hreinlætis skal gætt umhverfis sorppoka. 

6. gr. 
Pakka skal inn beittum og oddhvössum hlutum s.s. glerbrotum, áður en þeir 

„ 
eru settir í sorppokana.
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7. gr. 

Bannað er að setja eldfima vökva s.s. olíu og bensín í sorpílát, hvort sem 

er laust eða í umbúðum. 

8. gr. 

Sorphreinsun fer ekki fram á helgidögum eða eftir kl. 23 á virkum dögum. 

9. gr. 

Kvörtunum vegna sorphreinsunar skal koma skriflega til sveitarstjórnar. 

10. gr. 

Minnst einn sorppoki skal vera fyrir hverja fjölskyldu. 

11. gr. 

Hverjum íbúðareiganda ber að sjá til þess, að alltaf sé til nóg af pokum, svo 

að þeir yfirfyllist ekki milli tæminga. 

12. gr. 

Sorppokar eru afhentir við hverja tæmingu, en aðrar gerðir poka má ekki nota. 

13. gr. 

Sorppokarnir skulu vera í sorpgrindum eða skápum, sem sveitarstjórn hefur 

<amþykkt, sorpgrindur eða skápar skulu vera á stöðum sem eru aðgengilegir fyrir 

fyrir sorphreinsunarmenn á lóð húss þess, sem þær tilheyra. Hafa skal greiðfæran 

stíg ca. 90 em breiðan að sorpgrind eða skáp. Sveitarstjórn er heimilt að taka sér- 

stakt gjald ef sorpstaða er mjög óaðgengileg. Sorpgrindareigendur verða að sjá 
, 

um að hafa grindurnar í góðu ásigkomulagi og endurnýja þær ef þörf krefur. 

14. gr. 

Ef sorpið er svo mikið eða í því formi, að ekki hæfi viðurkenndum sorpílátum 

skal húseigandi annast sorphreinsun eða senda inn Þeiðni þess efnis að sveitar- 

félagið annist hreinsunina gegn sérstöku gjaldi. 

15. gr. 

Mold, möl, grjót og svipað efni, sem ekki má setja Í sorppoka, skal flutt á 

afmarkað svæði skv. nánari fyrirmælum sveitarstjórnar, sem gilda um þess konar 

efni. 

16. gr. 

Bílhræ, brotajárn og þess háttar hluti, skal flytja á afmarkað svæði sem 

sveitarstjórn ákveður. 

17. gr. 

Sorphreinsunarmönnum er óheimilt að hnýsast í sorppoka. 

18. gr. 

Fyrirferðarmiklum en brennanlegum úrgangi, svo sem umbúðum og því um líku 

skulu forráðamenn heimila og atvinnurekstrar koma á sorphreinsunartæki þegar 

sorphreinsun fer fram, eða í sorphaugastað skv. fyrirmælum sveitarstjórnar. 

19. gr. 

Kostnaður við almenna sorphreinsun og sorpeyðingu greiðist úr sveitarsjóði. 

Sveitarstjórn er þó heimilt að innheimta með fasteignagjöldum hvers árs áætlað 

kostnaðarverð þeirra sorppoka, sem viðkomandi fasteign eyðir á árinu,
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20. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varðar sektum allt að 100 .000.00 kr. nema þyngri 

refsing liggi við að lögum. Með brot á samþykktinni skal farið að hætti opinberra 
mála. 

Ofangreind samþykkt hreppsnefndar Súðavikurhrepps staðfestist hér með sam- 
kvæmt lögum nr. 12/1969, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit til þess að öðlast 
gildi þegar í stað og Þiriist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 16. maí 1975. 

F. h.r. 

Jón Ingimarsson. FR 

Þórunn Klemenzdóttir. 

Nr. 295. 14. maí 1975. 
REGLUGERÐ 

um húsnæði vinnustaða. 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 

Gildissvið. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 129. gr. laga um öryggisráðstafanir á 
vinnustöðum, nr. 23 1. febrúar 1959, tekur til ráðstafana þeirra, sem gera skal 
varðandi húsnæði til verndar heilbrigði og velferð manna, er vinna í verksmiðjum, 
verkstæðum eða við sérhverja aðra starfsemi, sem skylt er að hafa eftirlit með 
samkvæmt lögum um örvggisráðstafanir á vinnustöðum. 

2. gr. 

Framkvæmd. 

Öryggismálastjóri annast eftirlit með framkvæmd reglugerðar þessarar. 
Áður en nýtt húsnæði er tekið tl notkunar fyrir starfsemi sem reglugerð þessi 
tekur til, ber. að afla staðfestingar öryggismálastjóra á því, að það uppfylli 
ákvæði reglugerðar þessarar. 

3. Þegar leitað er staðfestingar öryggismálastjóra, skal leggja fram teikningar 
af húsnæðinu og vottorð um, að það fullnægi ákvæðum byggingarsamþykktar 
og heilbrigðisreglugerðar. 

4. Húsnæði, sem reglugerð þessi tekur til og í notkun er við gildistöku hennar, 
skal lagfært til samræmis við ákvæði reglugerðarinnar eftir því sem þörf krefur 
og unnt er að mati öryggismálastjóra. Skal lagfæringu lokið innan árs frá 
gildistöku reglugerðarinnar, en heimilt er öryggismálastjóra að framlengja þann 
frest, telji hann þess þörf. 

t
o
i
 

Il. KAFLI 

Vinnurými. 

3. gr. 

Almennt. 

Vinnurými skal skipulagt með hliðsjón af því starfi, sem þar á að framkvæma. 
Allar umferðarleiðir manna og véla skulu vera greiðar og afmarkaðar eftir því sem
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unnt er. Sömuleiðis skal skipa efni, vörum og flutningatækjum eða öðrum færan- 
legum vinnuvélum á afmarkað eða aðgreint svæði, eða rými eftir því sem ástæður 
leyfa. Starfsmenn skulu hafa nægjanlegt athafnarými við störf sín án þess að 
vera á umferðarsvæðum nema eðli starfsins krefjist þess. 

No 

4. gr. 

Lofthæð. 

Í vinnurými skal ávallt vera svo hátt undir loft, að sú starfsemi, sem þar er 
framkvæmd geti farið fram án hindrunar eða hættu af þessum sökum. Lofthæð 
má aldrei vera minni en 2,5 m eftir að rýmið er fullfrágengið, þótt þar séu ekki 
neinar vélar eða fyrirferðarmikil áhöld. Þar sem búast má við sprengi-, eldfimum 
eða eitruðum lofttegundum, miklum hita, raka, ryki eða reyk má krefjast 
meiri lofthæðar. 

Í rými með hallandi lofti eða gólfi er meðalhæð milli lofts og gólfs sú, sem 
leggja skal til grundvallar við rúmtaksreikning og hæðarmælingu milli gólfs 
og lofts. Hluti rýmis með minni lofthæð en 2 m er ekki talin með í rúmtaks- 
mælingu vinnurýmis. Rými, sem er með aðra gerð loftflatar en að framan er 
skýrð, má reiknast leyfilegt starfsrými þar, sem hægt er að leggja lárétta eða 
hallandi fleti með leyfilegri meðalhæð frá gólfi. 

Þegar um sérstaka loftserð er að ræða, svo sem netloft, rimlaloft eða annað 
þess háttar, getur öryggiseftirlitið veitt undanþágu, ef ástæða er talin til þess. 
Ef hætta telst stafa af bæðarmun sólfa eða palla, skal gera viðeigandi ráðstafanir, 
svo sem með handriði. 

ð. gr. 

Loftrými. 

Sérhver verkamaður (sbr. 2. gr. laga um öryggisráðstafanir á vinnustöðum nr. 
23/1952) skal að jafnaði geta notið 19 mð loftrýmis við störf sín. Lofthæð ofan 
við 4 m er ekki reiknuð með í rúmtakinu. 

Þar, sem mikil mannaumferð er, skal taka tillit til aukins loftrýmis þess 
vegna. 

Þegar loftrými er mælt, skal einungis miða við sólfflöt þar, sem lofthæð er 
nægileg samkvæmt 4. gr. 

Sömuleiðis skal tekið tillit til þess rýmis, sem vélar og efni taka af rýminu. 
Séu skilyrði sérlega góð, gelur öryggiseftirlitið veitt leyfi tíl að nota starfsrými, 
sem er minna en 12 m“ á hvern starfsmann. Loftrýmið má þó aldrei verða minna 
en 8 mö 

6. gr. 

Gólf. 

- Gólf, sem liggja á jörðu, skuln vera rakaeinangruð. 

Gólf, sem liggja á jörðu eða yfir óupphituðu rými, skulu vera einangruð gegn 
gólfkulda. 

Gólf í vinnurými skal vera þannig, að það hæfi því starfi, sem þar er unnið, 
bæði með tillit til slits, burðarþols os hreinsunar. Þar, sem vatnsrennsli er, 
skulu gólfin vera vatnsþétt. 

Þar, sem sterk efni eru notuð eða meðhöndluð mesa þau ekki rýra burðarþol 
eða eyðileggja yfirborð gólfa. 

B 55
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5. Þar, sem unnið er með lífrænum leysiefnum, sem íkveikju- eða sprengihætta 
stafar af, skal rafleiðni gólfanna vera næg til að forðast neistamyndun vegna 
slaðbundinnar rafhleðslu. Gera skal ráðstafanir til að draga úr hálku á gólfum, 
þar sem þess gerist þörf. 

7. gr. 

Veggir og loft. 

Í. Einangrun lofts og veggja, þar með hljóðeinangrun, skal vera nægjanleg með 
hliðsjón af vinnunni, sem þar er framkvæmd. 

Ástand þeirra og yfirborð skal vera þannig, að auðvelt sé að halda þeim hreinum 

eftir því sem við á. 
Sérstaklega skal þó tekið tillit til vinnu, sem veldur miklu ryki eða skað- 

legri mengun. 

9 

8. gr. 

Lýsing. 

1. Þar, sem unnið er við dagsbirtu skulu vinnurými þannig gerð, að hún nái sem 
best til þeirra og dreifing birtunnar sé sem jöfnust. Ljósop glugga á veggjum 
skal að jafnaði vera minnst 10% af gólffleti, en á þaki 7%, þar sem aðrar 
reglur mæla ekki öðruvísi fyrir. Hlutfall þetta skal auka, ef birtu nýtur illa vegna 
slæmra skilyrða, svo sem vegna mannvirkja, sem standa of nærri gluggum 
vinnurýmis. 

Ef sólarljós veldur of miklum hita, birtu eða glampa, sem veldur óhagkvæmum 
vinnuskilyrðum, skal sera viðeigandi ráðstafanir gegn því. 

3. Eftirlitið getur krafist þess, að farið sé eftir viðurkenndri stöðlun um raf- 
lýsingu, en yfirleitt skal birtan vera 100 til 1000 lux eftir eðli starfsins. 

4. Birtan skal vera hæfilega dreifð og skal forðast endurskin að augum starfsmanna. 

19 

9. gr. 

Hiti. 

1. Vinnurými skulu vera hæfilega hlý eftir eðli verksins, sem þar fer fram. 

Þar, sem vinna fer fram við kyrrstöðu eða kyrrsetu, má telja hæfilegan hita 
189C til 229C. Hiti skal vera sem jafnastur um allt vinnurýmið. 

3. Sé geislahitun notuð, skal tekið tillit til eðlismunar hennar og áhrifa á til- 
finningu manna fyrir hitastigi miðað við aðrar hitunaraðferðir. 

4. Í rými þar, sem mikil hitageislun er frá litlum afmörkuðum svæðum eða hlutum, 
skal fyrirbyggja, að hún sé til óþæsinda eftir því sem unnt er, t.d. með hlif, loft- 
kælingu og/eða loftskiptum. Loftkæling eða loftskipti mega þó aldrei valda óþægi- 
legum súg. Notkun olíu- eða gaskvyntra hitunartækja er ekki leyfð nema til skamms 
tíma, ef ekki er komið fyrir frástrevmi gastegunda frá þeim út úr húsi. Þar sem 
unnið er með efni eða vöru, sem ekki þolir hita, skal kæling vera inni á vinnustaðnum, 
en ekki látið streyma kalt loft um hann. 

9 

10. gr. 

Loftræsting. 

Strax. þegar húsrými fyrirtækis er hannað, skal sera ráð fyrir loftræstingu, 
sem þar kann að þurfa. svo að stökkum, lögnum og vélum. sem til þess barf, verði 

komið fyrir á þeim stöðum, sem best hentar. Þar sem margt fólk starfar og mikill 
hiti eða annað veldur breytingu á andrúmslofti eða umhverfi, skal auka endurnýjun
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andrúmsloftsins með vélsúgstækjum, ef opnanlegir gluggar geta ekki annað nægum 
loftskiptum. Loftræstingu skal hanna þannig, að ekki verði vart óþægilegs súgs 
eða kulda vegna loftræstingarinnar. Hávaði vegna vélrænna loftskipta skal vera 
svo lítill sem verða má. Innanhúsestörf, sem valda óhollustu, loftmengun, eldfimri 
eða sprengifimri loftblöndu, skulu aðeins framkvæmd þar, sem unnt er að Jloft- 
ræsta þannig, að mengaða loftið sé sogað burt strax frá þeim stað, sem það myndast 
á án þess að það dreifist til umhverfisins. Áður en öryvggiseftirlitið samþykkir 
loftræstibúnað, skal sannað, að hann sýni nægjanlega árangursrík afköst. 

11. gr. 

Hávaði. 

1. Byggingar skulu bannig hannaðar, að hávaði, sem í þeim kann að myndast 
vegna starfsemi, berist sem minnst um bygginguna eða umhverfið. 

2. Þess skal gætt, að hávaðamyndun verði ekki meiri en þörf er á. Vélar eða 
störf, sem valda skaðlegum hávaða, skulu einangraðar frá umhverfi sínu. 

12. gr. 

Kjallararými. 

1. Vinnustaðir mega vera í kjöllurum, ef fullnægt er kröfum þessarar reglugerðar, 
sbr. 3. tl. þessarar greinar, og skal sérstök áhersla lögð á rakavörn. 

2. Séu kjallararými ekki með opnanlegnm gluggum, skal séð fyrir svo góðri 
loftræstingu, að hvorki skapist raki, óloft né súgur, sem veldur óþægindum. 

3. Vinnurými, sem er dýpra en Í m undir jarðlínu, skal ekki leyft til neinnar 
starfsemi, nema könnun hafi sýnt, að það sé fullnægjandi. 

4. Meðferð hættulegra efna, svo sem lífrænna leysiefna eða efna, sem eldhætta 
stafar af, er bönnuð í kjallararými. Sama gildir um vinnustaði, sem valda 
vatnsgufu eða öðrum eim. Eimkatla með margfeldi heildarrúmtaks í m? og 
yfirþrýstings í kp/em?, sem er meira en 8, heitavatnskatla eða seyma með 
1200C heitum legi (t.d. vatni), má ekki nota í kjöllurum, sem unnið er í og 
dýpri eru en Í m undir jarðlínu. 

TI. KAFLI 

Starfsmannarými. 

13. gr. 
Starfsmannarými er notað í reglugerð þessari sem samheiti fyrir: 

Búningsherbergi og fatahengi. 

Snyrtiherbergi, salerni og þvagstæði. 

Matsali og kaffistofur. 

Þvotta- og baðklefa. J
o
g
>
 

A. Búningsherbergi og fatahengi. 

14. gr. 

Almennt. 

1. Búningsherbergi skulu vera á hagkvæmum slað með hliðsjón af vinnustað, 
þvotta- og baðklefum.
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2. Búningsherbergi mega vera í kjallara, ef hann er þurr, rakalaus, vel einangraður, 
enda fullnægi búningsherbergin að öðru leyti ákvæðum þessa kafla. 

3. Nái starfsemin yfir mikið flatarsvæði eða sé í tveimur eða fleiri húsum, skal 

búningsherbergjum, snyrtiherbergjum og matsölum komið fyrir sem næst mið- 
svæðis, nema hvert hús eða álma hafi sér starfsmannarými. 

4. Þar sem karlar og konur starfa, skulu búningsherbergi þannig gerð og þannig 
komið fyrir, að ekki valdi óþægindum, t.d. við fataskipti. 

5. Þar, sem vinnufatnaður óhreinkast verulega vegna vinnunnar, skal vera hægt 
að hengja göngufatnað í eitt hengi og vinnufatnað í annað aðgreint hengi. 
Vot vinnuföt skal vera hægt að þurrka þar eða nálægt. Allt starfsmannarými 

skal vel og reglulega hreinsað. 

15. gr. 

Gólfflatarmál. 

Í búningsherbergi skal fyrir hvern mann vera minnst 0.6 m? gólfflötur að með- 
töldum fleti fyrir 1 skáp. 

Lofthæð skal minnst vera 2.5 m. 

16. gr. 

Gerð gólfa. 

1. Gólf, sem liggja á jörð eða eru yfir óupphituðu rými, skulu einangruð nægjan- 
lega gegn kulda og raka. 

2. Gólfunum skal vera auðvelt að halda hreinum og skal séð fyrir því eftir föngum, 
að þau verði ekki of hál, einkum ef þar er komið fyrir þvottaskálum eða öðrum 
búnaði, sem bleyta getur stafað frá, enda skal þá vera niðurfall og hæfilegur 
vatnshalli á gólfinu til niðurfallsins. 

17. gr. 

Veggir og loft. 

Veggir og loft skulu vera nægjanlega einangruð gegn kulda, raka og hávaða 
eftir því, sem við getur átt og unnt er. Veggir og loft skulu vera þannig, að auðvelt 
sé að halda þeim hreinum og í góðu ástandi. 

18. gr. 

Lýsing, hitun og loftræsting. 

1. Æskilegt er, að dagsbirtu njóti sem mest í búningsherbergjum og þar skal vera 
fullnægjandi raflýsing. 
Búningsherbergi skal vera hitað (stofuhiti) og loftræst á fullnægjandi hátt. 19 

19. gr. 

Innrétting. 

1. Við alla skipan innanstokks skal þess sætt að auðveld séu þrif og viðhald bún- 
ingsherbergis og hluta, sem þar kunna að vera. 

2. Í búningsherbergi skal vera Í klæðaskápur fyrir hvern starfsmann. Fjarlægðin 
milli andstæðra skápa og skápa og andstæðra handlauga skal minnst vera 1.2 m, en 
fjarlægð milli skápa og andstæðs veggjar skal minnst vera | m. Fjarlægðir þess- 
ar skulu hvor um sig lengjast í 1.6 og 1.2 m, ef skápar eða handlaugar eru fleiri en 
20 í röð. Gera má meiri kröfur um fjarlægðir þessar, ef vinna er óþrifaleg. 

3. Í sérstökum tilvikum er heimilt að viðurkenna fatahengi í stað skápa.
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4. 
No 

Við starfsemi, sem krefst aðgreiningar á göngufatnaði og vinnufötum, er þeirri 
kröfu fullnægt með því, t. d. að í búningsherbergjum séu 2 skápar fyrir hvern 

starfsmann, (einn fyrir göngufatnað og annar fyrir vinnuföt) eða að búningsher- 

bergið sé með 1 skáp fyrir hvern starfsmann (til geymslu göngufata) ásamt sam- 
eiginlegu fatahengi fyrir vinnufatnað eða með því að tvískipta búningsherberginu 
þannig, að annars vegar séu gönguföt og hins vegar vinnufðt. 

20. gr. 

Gerð og búnaður. 

Skápar skulu gerðir úr hentugu efni, sem gott er að þrífa. Þeir skulu vera með 
loftræstiopum að ofan og neðan og með hillu. Stærð skápanna skal minnst vera 
50x30 em að þverflatarmáli. Fjarlægð milli hillu og botns skal vera minnst 150 em, 
en milli hillu og lofts minnst 20 em að framan en loftið sé helst með ca. 20—-30* 
halla upp að bakhlið frá framhlið skáps, ef hann nær ekki til lofts í herbergi. 
Skáparnir skulu vera læsanlegir. 
Í fatahengjum með stöng fyrir herðatré skal minnst vera 30 em lengd stangar 

aðgreind fyrir hvern starfsmann. 
Við störf, sem aðeins er þörf fyrir að hengja yfirhafnir í fatahengi, þarf stangar- 
lengd ekki að vera meiri en 20 cm fyrir hvern starfsmann. 
Í búningsherbergjum skal að jafnaði vera bekkur eða bekkir, speglar, öskubakkar 
og ruslatrog eða fata. 

B. Snyrtiherbergi, salerni og þvagstæði. 

21. gr. 

Almennt. 

Greiður aðgangur skal vera að salerni og snyrtingu, þó ekki svo, að í beinu sam- 
bandi sé við vinnurými eða matsal. 
Salerni má leyfa án vatnsskolunar, þegar torvelt er að ná til vatns, enda miðast 
það við bráðabirgðaástand, og sé vel frá öllu gengið. 

22. gr. 

Salernafjöldi. 

Þar, sem að venju starfa ekki færri en 5 karlar og 5 konur, skulu salerni og 
snyrting fyrir hvort kyn aðgreind. 
Að jafnaði skal vera minnst Í salerni fyrir allt að 15 manns, en miða skal þó 
við eftirfarandi meginreglur um salerni og þvagstæði. 

Án þvagstæða. 

Fjöldi starfsfólks Fjöldi salerna. 
Karlar eða konur 

1—-15 1 
16—-30 2 
31—50 3 
51—75 4 
76—100 5 

Siðan 1 salerni fyrir hverja 25 starfsmenn til viðbótar.



Nr. 225. 438 14. maí 1975. 

Með þvagstæðum. 

Fjöldi starfsfólks Fjöldi salerna Fjöldi þvagstæða 
Karlar 

1—-15 1 0 
16—-20 1 1 
21—30 2 1 
31—45 2 2 
46—60 3 2 
61—75 3 3 
76—90 4 3 
91—-100 4 4 

Fyrir allt að 25 manna starfshóp þar fram yfir kemur minnst 1 salerni, fyrir 
næsta 26 manna starfshóp 1 þvagstæði og svo frv. 

1. 
2. 
3. 

Fjöldi handlauga skal vera í samræmi við fjölda salerna og þvagstæða. 

23. gr. 

Gólfflötur og lofthæð. 

Gólfflötur salernisklefa skal vera minnst 1.2 m?. 

Meðallofthæð skal vera 2.2 m hið minnsta. 
Minnsta lofthæð yfir miðri skál salernis má vera 1.6 m, ef loft er hallandi. 

24. gr. 

Gólf. 
Gólf má ekki vera hált. Það skal vera vatnshelt og auðvelt að þrífa, Sama máli 

gegnir um gólf og veggi við þvagskálar og handlaugar. 
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25. gr. 

Veggir og loft. 

Veggir milli salerna og aðliggjandi vinnustaða eða matstofu skulu vera nægjan- 
lega einangraðir. 
Veggir milli salerna og forrýmis skulu vera heilir niður á gólf, þó má vera bil 
milli hurðar og gólfs vegna loftræstingar. Veggir, sem ekki ná niður til sólfs eða 
upp til lofts mega vera innbyrðis milli salerna, sem eru fyrir hvort kyn. 
Veggi og loft skal vera auðveit að þrífa og halda við. 

26. gr. 

Lýsing, hitun og loftræsting. 

Æskilegt er, að dagsbirtu njóti og raflýsing skal vera góð. 
Hitun skal vera við hæfi, bæði vetur og sumar. 
Salerni skal loftræsia á vélrænan hátt, ef loftræsting verður á annan hátt of hæg. 
Almennt skal gera ráð fyrir 0.2 m? opnanlegum glugga í útvegg. 
Í forrými framan við salerni skal og vera sérstök loftræsting. 

21. gr. 

Búnaður. 

Salernispappír skal vera á þar Hl gerðum haldara. 
Þvottaskál og sápa skulu vera annað hvort í salernisklefa eða í forrými. Þar 
skulu vera handþurrkur, heist úr pappír, í þurrkustæði, eða dúkur, sem vel er 
við haldið.
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C. Þvotta- og baðklefar. 

28. gr. 

Almennt. 

Um þvottaskálar og fyrirkomulag þeirra vísast til kafla um búningsherbergi að 
svo miklu leyti, sem þörf er fyrir þvottaskálar og böð. 

NS
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29. gr. 

Fjöldi þvottaskála og steypibaða. 

Að venju skal vera 1 þvottaskál fyrir hverja 5 starfsmenn. 
Sé vinna óþrifaleg eða valdi verulegri óhreinkun eða óhollustu, skal vera 1 
þvottaskál fyrir hvern starfsmann. 
Við störf, sem ekki valda óhreinindum, skal hafa minnst 1 þvottaskál fyrir hverja 

10 starfsmenn. 
Þvottaskálar, sem komið er fyrir á salerni eða í lokuðu forrými að þeim, reiknast 

ekki með tölu þvottaskála fyrir þvotta- og baðklefa. 
Þar, sem menn þurfa steypiböð vegna óhreininda eða svita, er þeir verða fyrir 
við störf sín, skulu vera minnst 2 steypiböð fyrir hverja 10 menn. 

30. gr. 

Gólf, veggir og loft. 

Stærð gólfflatar skal vera í samræmi við ákvörðun í 32. gr. um innréttingu og 
búnað. 
Lofthæð skal minnst vera 2,5 m og un hallandi loft skal farið eftir ákvæðum 
í 35. gr. um kaffi- og matstofur. 
Gólf, veggir og loft skulu að öðru leyti vera samkvæmt ákvæðum I. kafla 
A, um búningsherbergi. 

ðl. gr. 

Lýsing, hitun og loftræsting. 

Dagsbirta er æskileg, en er ekki krafist. 
Raflýsing skal vera góð og jöfn. 
Hitun skal vera þannig, að ekki valdi almennt óþægindum. 

Loftræsting skal vera um glugga eða með vélbúnaði, sem ekki veldur teljandi 
hávaða eða óþægilegum súg. 
Allur rafbúnaður skal fara eftir ákvæðum um rafbúnað á stöðum, þar sem 
sufa og vatnsagi er. 

32. gr. 

Innrétting og búnaður. 

Sérhvert þvottastæði við þvottaskál skal vera minnst 60 cm á breidd. Fjarlægð 
milli andstæðra þvottaskála og fjarlægð þvottaskála og andstæðs veggjar skal 
vera Í samræmi við ákvörðun í HI. kafla A, um búningsherbergi. 
Við þvottaskálar skal tengt heitt og kalt vatn með lokuðu frárennsli frá skál 
til niðurfalls. 
Innangengt skal vera milli baðs og búningsherbergis. 
Í baðklefa skal vera niðurfall, en gólfhalli eða gerð sólfs ekki þannig, að hætta 
sé á, að menn renni eða detti af þeim sökum.
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5. Framan við steypiböð skal vera fatahengi. Hita baðvatnsins skal vera hægt að 
stilla hverjum til hæfis. 

6. í þvotta- og baðklefum skal vera spegill, snagi, sápa, sápuskál og öskubakkar, 
séu reykingar leyfðar. 

ðð. gr. 

Kjallararými. 

Kjallararými má nota til þvotta- og baðklefa, enda fullnægi það að öðru leyti 
skilyrðum, sem sett eru um ofanjarðarrými til sömu nota. 

D. Kaffi. eða matstofur. 

34. gr. 

Almennt. 

Í matstofu skal verkamaður bæði geta matast og hvílst frá vinnu sinni. Matstofa 
skal því bæði vera björt, þægilega skipulögð og bjóða góðan þokka, bæði að litavali, 
þrifum og þægindum. Þvoltaskálar skulu vera á aðgengilegum stað framan við 
matstofu. Sé langt á milli vinnurýmis og matstofu, skal fatahengi komið fyrir 
framan hana, svo og salerni, samanber ákvæði um snyrtiherbergi. 

30. gr. 

Gólfflatarmál, lofthæð. 

Lágmark gólfflatarmáls skal vera 1,2 mé fyrir hvern mann. Hæð undir lott 
sé minnst 2,5 m. Sé loftið hallandi má ekki reikna með þeim gólffleti, sem lægra 
er frá til lofts en 2,2 m. 

36. gr. 

Gerð gólfa, veggja og lofta. 

Gólf, loft og veggir skulu gerð úr efni, sem auðvelt er að þrífa. 
Þau skulu vera einangruð þar, sem þess gerist þörf. 

37. gr. 

Lýsing, hitun og loftræsting. 

1. Lýsing og hitun skal vera sú sama og við kyrrsetustörf og jafnframt þannig, 
að meirihluta starfsfólksins finnist hún sem þægilegust. 

2. Opnanlegir gluggar skulu að jafnaði vera 7 alls flatarmáls glugganna. Sé loft- 
ræsting of lítil um þá glugga, sem fyrir eru, skal loftræsta fullnægjandi á annan 
hátt án óþæginda fyrir þá, sem í matstofu dvelja. 

38. gr. 

Búnaður. 

1. Borð skulu vera hæfilega há og nægjanlega mörg svo allir, geti samtímis matast 
þvingunarlausi. Sæti ber að hafa af réttri hæð og með góðum Þbakstuðningi. 

2. Alla hluti innanstokks skal vera auðvelt að þrífa. Þeir skulu vera áferðar- 
sléttir og ekki með raufum. 

3. Eldhús og búnaður þess skal vera aðgengilegt, en þó aðgreint frá matsal þar, 
sem því verður við komið. Öll skilyrði til að hreinsa matarílát og borðbúnað 
skulu vera fullnægjandi miðað við viðurkennda og eðlilega heilbrigðishætti.
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39. gr. 
Kjallararými. 

Sé kjallararými nolað fyrir matstofur, skulu gerðar sömu kröfur til þess og 
gert er til starfsrýmis ofanjarðar. 

IV. KAFLI 

Útgönguleiðir. 

40. gr. 
1. Sérhver innanhússvinnustaður skal vera þannig gerður, að frá honum verði 

komist á greiðan hátt, ef eld, jarðskjálfta eða annan voða ber að höndum. 

2. Með innanhússvinnustað er hér átt við allar vistarverur starfsfólks, ganga, 

svalir og stiga, sem eru Í tengslum við vinnustaðinn, auk vinnustaðarins sjálfs. 

ð. Allir gangar, stigar, forrými og önnur rými, sem nota má til útgöngu, skulu 
ávallt vera greiðfær og hindrunarlaus og jafnframt vel merkt. Farið skal eftir 
löglegri lágmarksbreidd og hæð sbr. byggingarsamþykkt fyrir skipulagsskylda 
staði. Þar, sem margt fólk starfar, skal það jafnan haft í huga, að allir geti 
komist út á sem skemmstum tíma, ef þörf krefur. Þeir, sem starfa tímabundið 

við þrönga eða erfiða vinnuaðstöðu, t.d. í geymi eða kjallararými með ógreið- 
færri uppgönguleið, skulu ávallt njóta gæslu annarra starfsmanna og hjálpargagna 
eða tækja, eftir því, sem við getur átt til að greiða fyrir upp- eða útgöngu þaðan. 

V. KAFLI 

Viðurlög. 

41. gr. 
Brot gegn reglugerð þessarri varða sektum samkvæmt ákvæðum laga um öryggis- 

ráðstafanir á vinnustöðum nr. 23/1952, sbr. lög nr. 52/1955. 

492. gr. 
Með mál út af brotum á reglugerð þessarri skal fara að hætti opinberra mála. 

VI. KAFLI 

Gildistaka. 

43. gr. 
Reglugerð þessi öðlast gildi 1. janúar 1976. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 14. maí 1975. 

Ólafur Jóhannesson. a 
Jón Thors.
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GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Keflavíkur og Rafveitu Gerðahrepps. 

I. RAFORKA 

Rafveitur Keflavíkur og Gerðahrepps selja raforku á þann hátt og við því verði, 
sem hér segir: 

11. 
12. 

32. 

34. 

M. 
49. 

A. Lýsing. 

Um kKWst.-mæli á kr. 40.00 hver kKWst. 
Um kWst.-mæli á kr. 15.60 hver kKWst., auk fastagjalds, er nemi kr. 175.00 á 
ári af hverjum fermetra gólfflatar í rúmi því er lýsa skal. Fullt fermetragjald 
skal greiða af gólffleti í búðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur 
og ganga skal greiða kr. 60.70 af fermetra á ári. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kWst.-mæli á kr. 10.00 hver kWst. 

C. Vélanotkun. 

Um kWst.-mæli á kr. 22.20 hver kWst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, 
má krefjast minnsta ársgjalds kr. 4 384.00 hvert uppsett kW. vélanna. 
Til fiskiðnaðar, með fasttengdum vélum kr. 9.10 hver kWst. 
Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla við fisk-, kjöt- eða mjólkuriðnað er yfir 
20 kW. 
a. Um kKWst.-mæli á kr. 6.40 hver kWst., enda megi rjúfa strauminn í allt að 

3 klst. á dag, á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið og síðdegis, en 
þó eigi lengur en 1 klst. í senn. Notandi kosti klukkurofa fyrir vélalagnir 
eða tvígjaldsmæli, sem settur er til eftirlits með að rofið sé á tilskildum tíma. 

b. Um tvígjaldsmæli á kr. 38.00 hver kKWst. í 1% klst. tvisvar sinnum á dag á 
tímum mesta álags rafveitunnar, en þó ekki lengur en Í klst. í senn, en 
kr. 7.10 hver kWst. utan þess tíma. 

c. Um tvígjaldsmæli á kr. 38.00 hver kKWst. í 174 klst. á dag á tímum mesta 
álags rafveitunnar, en þó eigi lengur en 1 klst. í senn, en kr. 7.10 hver kWst. 
utan þess tíma. 

Um mæli á kr. 8 200.00 fyrir hvert KW. mesta notaðs afls á árinu mælt, sem 

15 mínútna meðalálag og auk þess kr. 4.83 á notaða kWst. 
Ef ekki eru tök á að mæla mesta notað afl má selja þannig: 

Um mæli á kr. 5 377.00 fyrir hvert uppsett KW. vélanna og auk þess kr. 4.33 
á notaða kWst. 

Ef fasviksstuðull er lægri en 0,85, getur rafveitan krafist af notanda að 
hann sé hækkaður upp í það gildi. 

Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra straumfrekra tækja, 
sem valda tilfinnanlegum spennutruflunum, eða takmarka notkun þeirra við 
tiltekinn tíma sólarhringsins. 

D. Hitun. 

Um kKWst.-mæli á kr. 4.44 hver kWst., án rofs. 
Um kWst.-mæli á kr. 2.22 hver kKWst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 
3 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið og síðdegis, en þó 
eigi lengur en 17 klst. í senn.
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43. Um kWst.-mæli á kr. 1.20 hver kWst., í 9 klst. á tímanum frá kl. 2200 til 0700. 
Í sjaldskránni er verð til hitunar miðað við kr. 1.10 á kW st. og söluverð dísilolíu í Kefla- 
vík kr. 5.80 hver lítri. Fyrir hverja 10 aura, sem olían lækkar eða hækkar, lækkar 
eða hækkar kWst. um: Á gjaldskrárlið 41 3 aura, gjaldskrárlið 42 1.7 aura og gjald- 
skrárlið 43 1 eyri. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu, til hitunar. 

a. Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
hb. Rafveitan leggur ll álagsstýringarrofa og annast viðhald þeirra. Kostar not- 

andinn tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim, samkvæmt reglum, sem gilda um 
leigu mæla. 

c. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum rafveit- 
unnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillir notaður. 

E. Önnur raforkusala. 

öl. Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 
slíkra staða, á kr. 12.00 hver kWst. enda sé notkunin mæld um sérmæli og 

suðutæki fasttengd. 
52. Til nota fyrir vinnuljósalagnir meðan á byggingu stendur, um kWst.-mæli á 

kr. 2240 hver kWst. 
53. Mil bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kKWst.-mæli á kr. 2.90 hver kWst. ef 

straumur er rofinn frá kl. 8.30 til kl. 22.00, eða um tvígjaldsmæli á kr. 3.70 hver 
kWst. á tímanum frá kl. 22.00 til 8.30 og kr. 9.10 hver kWst. frá kl. 8.30 til kl. 22.00. 

54. Til gatnalýsingar á kr. 9.10 hver kWst. 
Alla rafmagnsnolkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarrar 

gjaldskrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A-1. 
Þegar sérstaklega stendur á, má rafveilustjóri þó að tilskildu samþykki rafveitu- 

stjórnar, veita afslátt frá gjaldskrárlið C-E. (báðir meðtaldir) á orku, sem notuð 
er á sumrin, sé um aukningu frá vetrarnotkun að ræða. Enn fremur að selja orku 
eftir sérstökum samningi, sé það hagstætt vegna orkunýtingar rafveitunnar. 

F. Mælaleigur. 

Rafveitustjóri ákveður slærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri 
veitu og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af 
mælitækjunum, sem hér segir: 

1. Af einfasa mælum upp að 30 ap. ..c.000000000 0 kr.  60.60 pr. mán. 
2. Af þrífasa mælum upp að 50 amp. ...0..000000 000. —- 7220 — — 
3. Af þrifasa mælum 50 til 200 amp. ........00.00 00... — 180.00 — — 
4. Af Þþrífasa mælum yfir 200 amp. ....0000.00 00. — 271.00 — — 
5. Af álagsstýringarliðum  ..........0..0.00000 0000 — 271.00 — — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í gjaldskránni skal ársleigan 
vera sem næst 20% af verði mælitækisins. Leigan er innheimt um leið og gjald 
fyrir raforku. 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari ekki verið greitt, svo til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 1 290.00. 

Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafarlaust 
og verður hún eigi enduropnuð fyrr en notandinn hefur greitt kr. 1 290.00 gjald á 
skrifstofu rafveitunnar.
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HEIMTAUGARGJÖLD 

Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug, er tengir húsveitu við veitu- 
kerfi Rafveitu Keflavíkur og Rafveitu Gerðahrepps. Heimtaugargjaldið skal greitt 
við umsókn. 

Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar fyrir fullgerðar húsveitur og bráðabirgða- 
heimtaugar fyrir byggingarstaði. 

Heimtaugargjöld fyrir aðalheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu. 

Málstraumur/ Stofngjald Lengdargjald!) 
málraun kr. kr/m 

GJA 1-fasa 66 320.00 Innifalið 

GJA 3-fasa 71 580.00 — 
100A -- 80 090.00 —- 
200A —- 137 150.00 — 
3156A — 285 830.00 — 

300KVA — 399 440.00 Samkv. kostnaði 

500k VA — 666 770.00 -— 
8S00kVA — 1 066 230.00 — 

Heimtaugargjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftir- 
farandi töflu. 

Lengdargjaldi) ?) 
Málstraumur Stofngjald Jarðstrengur Loftlína 

G3A 1-fasa 11 760.00 1 750.00 22 150.00 
GJA 3-fasa 16 510.00 1 750.00 25 760.00 

100A 3-fasa 17 510.00 2 250.00 29 530.00 

A merkir málstraum stofnvara Í amper. 
KVA merkir málraun spennis í kilóvoltamper, þegar um sér spennistöð er að ræða. 

Telji rafveitustjóri að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða spennis, skal 
notandi greiða mismun samkvæmt gjaldskrá. Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að 
setja upp spennistöð að mestu eða öllu leyti vegna eins notanda, skal hann leggja 
til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi 
rafveitustjóra, vegna staðsetningar stöðvarinnar. Þegar lóð er lögð til er það raf- 
veitunni gert að kostnaðarlausu og skal í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um 
stærð og staðsetningu stöðvarinnar. Þegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja 
skilyrðum um gerð spennistöðvarhúsa, að dómi rafveitustjóra. Eðlilegur kostnaður 
notanda við gerð húsnæðis fyrir spennistöðina greiðist af rafveitunni, í leiguformi 
t.d. fyrir lengri tíma — og kemur til frádráttar heimtaugargjaldi. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt hverfi að 
ræða eða aðstæður óeðlilegar skal greiða heimtaugargjald samkvæmt kostnaðar- 
reikningi. Helmingur heimtaugargjalds skal greiddur við umsókn, en síðari hlutinn 

áður en notkun hefst. 

  

1) Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast í heilum metrum frá næsta útitengiskáp eða rofa 
í spennistöð að stofnvarkassa eða stofntengikassa í húsveitu. 

Sjái eigandi húsveitu um lögn frá útitengiskáp eða rofa í spennistöð að stofnvarkassa 
eða stofntengikassa húsveitu á sinn kostnað, greiði hann aðeins stofngjald, en annist þá 
sjálfur viðhald heimtaugarinnar. 
Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innan lóðarmarka í jarð- 
strengsheimtaug og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlinuheimtaug. 

SJ
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Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 
1923 og Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að taka gildi nú þegar sbr. og aug- 
lýsingu nr. 7 23. janúar 1975 og auglýsingu nr. 67 11. apríl 1975 og birtist til eftir- 
breytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er eldri gjaldskrá úr gildi felld. 

Iðnaðarráðuneytið, 12. maí 1975. 

F. h.r. 

Árni Snævarr. Í 
Jóhannes Guðfinnsson. 

15. maí 1975. Nr. 227. 

SAMÞYKKT 

fyrir Veiðifélag Grenlækjar. 

1. gr. 

Félagið heitir Veiðifélag Grenlækjar. Heimili þess og varnarþing er heimili 

formanns. 
2. gr. 

Félagið nær til allra jarða, sem land eiga að Skaftárósi og vatnasvæði hans, en 
þær eru: Hólmur, Hátún, Efri-Vík, Syðri-Vík, Þykkvibær 1, Seglbúðir, Eystra-Hraun, 
Ytra-Hraun, Fossar, Arnardrangur, Efri-Steinsmýri, Syðri-Steinsmýri, Múlakot, Hörgs- 

land Í og IT og Hörgslandskot. 

3. gr. 
Verkefni félagsins er að viðhalda góðri fiskgengd á félagssvæðinu og ráðstafa 

veiði eftir því sem aðalfundur ákveður. Félagið tekur til allrar veiði á félagssvæðinu. 

4. gr. 
Stjórn félagsins skipa þrír menn, formaður og tveir meðstjórnendur. Skulu þeir 

kosnir á aðalfundi til þriggja ára í senn. Ganga þeir úr stjórninni á víxl þannig, að 
formaður gengur út eftir eitt ár, annar meðstjórnandinn eftir tvö ár, og hinn eftir 
þrjú ár, og helst svo sama röð áfram. Enginn atkvæðisbær félagsmaður getur skorast 
undan endurkocningu, nema sérstök forföll hamli, eða að hann hafi verið í stjórn 

í þrjú ár. Kjósa skal tvo varamenn og tvo endurskoðendur til tveggja ára í senn, 
þannig að annar varamaðurinn og annar endurskoðandinn gangi út annað árið, og 
hinir hitt árið. 

o. gr. 
Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Hún fær 

menn sér til aðstoðar við þau störf í þágu félagsins, sem vinna þarf á hverjum tíma, 
og semur við þá um þóknun fyrir. Formaður er fulltrúi félagsins út á við og hefur 
yfirumsjón með öllum störfum félagsins og fjárreiðum. 

Óheimilt er öllum að veiða á félagssvæðinu, nema með sérstöku skriflegu leyfi 
félagsstjórnarinnar. Í leyfinu skal tekið fram um veiðitíma og veiðitæki, og með 
hvaða kjörum leyfið er veitt. 

6. gr. 
Aðalfund skal halda fyrir apríllok ár hvert. Á aðalfundi skýrir stjórnin frá 

störfum félagsins á liðnu starfsári og leggur fram tillögur um starfsemi þess á næsta 
ári. Þá skal hún leggja fram vndurskoðaða reikninga félagsins og úrskurðar fund- 
urinn um þá.



Nr. 227. 446 15. maí 1975. 

7. gr 
Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórninni ber að færa reikningana í 

gerðabók, sem henni er skylt að halda, svo og samþykktir félagsins, félagaskrá, 
arðskrá, fundargerðir og bréf. 

8. gr. 
Arði af sameiginlegri veiði skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá. 

Félagsmenn greiði gjöld til félagsins í sömu hlutföllum og þeir taka arð. 

9. gr. 
Brot á samþykkt þessari varðar sektum samkvæmt XVI. kafla laga nr. 76/1970 

um lax- og silungsveiði. 

Samþykkt þessi staðfestist samkvæmt lögum nr. 75, 25. júní 1970, um lax- og 
silungsveiði, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 15. maí 1975. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Ragnheiður Árnadóttir. 

Nr. 228. 15. maí 1975. 
ARÐSKRÁ 

Veiðifélags Selár í Vopnafirði. 

Aðalfundur Veiðifélags Selár í Vopnafirði, haldinn að Torfastöðum 26. 10. 
1974, samþykkir eftirfarandi arðskrá fyrir félagið: 

% 
Hauksstaðir .............000.02 00... 1.0 

Rjúpnafell ..............02 0... 3.2 
Fremri-Hlíð ..................2.2 0... 1.9 
Ytri-Hlíð .................022.00. 2.1 
Vakursstaðir ..............000 00... 1.6 

Fagurhóll ..............0020 220 5.0 
Lýtingsstaðir  ..................000. 00. 4.3 
Breiðamýri .............0000 000... 4.9 
Fremri-Nýpur  ............00. 0000 8.0 
Ytri-Nýpur ...........0..2 0000 17.6 
Hámundarstaðir  ................02 0. 4.6 

Hvammsgerði  .............0000 0000 4.6 
Hróaldsstaðir  ...............02 0. 18.4 

Áslaugarstaðir (..........0....0.. 020 5.4 
Leifsstaðir ..........0......20 2.7 

Þorvaldsstaðir ................00. 020 9.7 
Hamar ................0 00. 3.7 
Mælifell ............... 0000. 13 

100.0% 

Arðskrá þessi tekur gildi 1. janúar 1976.
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Arðskrá þessi er gerð samkvæmt lögum nr. 76, 25. júní 1970 um lax- og silungs- 
veiði og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 15. maí 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Ragnheiður Árnadóttir. 

27. maí 1975. Nr. 229. 
FJALLSKILASAMÞYKKT 

fyrir Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað. 

I. KAFLI 

Um stjórn fjallskilamála. 

1. gr. 
Hreppar Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstaður eru eitt fjallskilaumdæmi. 
Kaupstaðurinn og hver hreppur innan fjallskilaumdæmisins er sérstök fjallskila- 

deild. Sýslunefnd getur heimilað sameiningu tveggja eða fleiri fjallskiladeilda, óski 
viðkomandi sveitarstjórnir eftir sameiningu að undangengnu fundarsamþykki meiri 
hluta fjallskilackyldra aðila í hverri eða hvorri fjallskiladeild, enda hafi verið boðað 

til fundarins með dagskrá. 

2. gr. 
Sýslunefnd hefur á hendi yfirstjórn allra afréttar- og fjallskilamála í fjallskilaum- 

dæminu, en hreppsnefnd eða bæjarstjórn annast stjórn og framkvæmd þeirra í hverri 

fjallskiladeild. 

3. gr. 
Oddviti sveitarstjórnar annast stjórn fjallskilamála í sinni fjallskiladeild, en 

heimilt er sveitarstjórn að fela öðrum það verk. Skal hún þá að afloknum hverjum 
sveitarstjórnarkosningum kjósa mann, og annan til vara, til þess að hafa á hendi 
framkvæmd fjallskilamála fjallskiladeildarinnar undir yfirstjórn sveitarstjórnar og 

nefnist hann fjallskilastjóri. 
Þar sem fjallskiladeildir hafa verið sameinaðar, er sveitarstjórnum skylt að kjósa 

fjallskilastjóra á sameiginlegum fundi. Fái tveir eða fleiri jafnmörg atkvæði, skal 

hlutkesti ráða. 
Fjallskilastjóri skal sjálfur vera við aðalrétt í hvert skipti, sem þar er réttað, 

stjórna sundurdrætti og ráða þar réttarrúmi öllu. 
Heimilt er sveitarstjórn að fela fjallskilastjóra bókhald allt fjallskilanna vegna 

og innheimtu á fjallekilagjöldum. 
Fjallskilastjóra ber þóknun fyrir störf sín úr hrepps- eða bæjarsjóði. 

IT. KAFLI 

Um bókhald og fjallskilasjóði. 

4. gr. 
Í hverri fjallskiladeild ber að halda fjallskilabók staðfesta af oddvita sýslunefndar. 

Í hana skal rita allt það, sem máli skiptir um afréttar- og fjallskilamál í deildinni. 
Sýslunefnd semur skrá yfir allar afréttir innan deildarinnar og þar skal lýst merkjum 
þeirra og tekið fram, hvaða jarðir eiga upprekstur á hverja afrétt, svo og hverjir 
séu afréttareigendur. Þá ber að skrá allar breytingar á afréttum og réttindum yfir þeim.
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Eftirrit af skrá þessari ber að senda til oddvita sýslunefndar. Skal hún þar færð 
í sérstaka bók, sem afréttarskrá heitir og fylgir skjölum sýslunnar. Auk þessa getur 
sýslunefnd krafist eftirrits af fjallskilabókum að öðru leyti, eftir því sem hún telur 
þörf á. 

o. gr. 
Hver fjallskiladeild færir sérstakt bókhald, og skal fjallskilareikningur endur- 

skoðaður á sama hátt og sveitarsjóðsreikningur. 
Til þess að standa straum af þeim kostnaði, er af fjallskilum leiðir, getur sveitar- 

stjórn stofnað sjóð, sem fjallskilasjóður nefnist. Úr honum skal greiða kostnað við 
byggingu og viðhald aðalrétta. Um aukaréttir fer eftir ákvörðun sveitarstjórna. 
Kostnað við smölun og leitir, sem sveitarsjóði annars ber að greiða, þóknun til fjall- 
skilastjóra, svo og öll önnur gjöld, sem af fjallskilum leiða og ekki hefur verið 
jafnað niður á fjáreigendur sem dagsverkum, skal greiða úr fjallskilasjóði. 

Tekjur sjóðsins eru: 

Niðurjafnað gjald á allt sauðfé og stóðhross í hreppnum. 
Andvirði óskilafjár. 

c. Björgunar- og fundarlaun fyrir fé og hross, sem bjargað er úr ógöngum, eða 
finnast í eftirleitum samkv. 24. gr. fjallskilasamþykktar og 54. gr. laga um fjallskil. 

d. Bætur fyrir gangnarof samkv. 41. gr. fjallskilalaga. 
e. Tillag úr sveitarsjóði eftir fyrirmælum sveitarstjórnar og 39. gr. laga um fjallskil. 

Reikningur sjóðsins skal endurskoðaður árlega ásamt sveitarsjóðsreikningum 
og færður inn í fjallskilabók. 

S
p
 

I. KAFLI 

Um afréttir og notkun þeirra. 

6. gr. 
Land, sem fjallskilaframkvæmd tekur til, skiptist í afréttir og heimalönd. Þar 

sem almenningar (óbyggðir) þurfa hreinsunar við, tekur og fjallskilaframkvæmd til 
þeirra, eftir því sem þörf krefur og nánar er fyrir mælt í lögum um fjallskil og 
samþykkt þessari. 

7. gr. 
Heimilt er sveitarstjórnum að gangast fyrir því, hverri í sinni fjallskiladeild, 

að gerð sé sveitarsamþykkt um, að nota megi heimalönd til upprekstrar, enda sé það 
vilji eigenda. Skal í fjallskilabók skýrt tekið fram, hvar og hver þau lönd séu og 
tala fjár þess er á þau má reka. Upprekstrarheimalönd ber að skoða sem afréttir, að 
því er snertir löggöngur að hausti, aðrar en eftirleitir. Samþykktir um upprekstrar- 
heimalönd öðlast því aðeins gildi, að sýslunefnd samþykki þær. 

8. gr. 
Hve margt afréttarpenings má reka á hverja afrétt fer eftir lögum um fjallskil 

nr. 42, 1969 ITI. kafla. 

9. gr. 
Upprekstrarrétt á afrétt hrepps eða annars upprekstrarfélags eiga allir bú- 

fjáreigendur, sem landafnot hafa í hreppi eða á félagssvæði. 
Um upprekstrarrétt á afréttarland, sem liggur undir einstaka jörð eða stofnun, 

fer eftir fornri venju eða samningum. 
Um afréttargjald til eiganda afréttarlands fer eftir samningi eða ef samkomu- 

lag næst ekki, eftir ákvörðun viðkomandi sveitarstjórnar. Þó getur sá aðili, sem 
eigi vill una ákvörðun sveitarstjórnar krafist mats dómkvaddra manna um gjaldhæð.
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Ákvörðun um afréttargjald, hvort heldur ákveðin er með samningi eða eftir mati, 
gildir aldrei fyrir lengri tíma en 6 ár í senn. 

IV. KAFLI 

Um vorsmölun og rekstur til afrétta. 

10. gr. 
Sveitarstjórnum er heimilt að ákveða eina vorsmölun. 

11. gr. 
Rétt er að sauðfé sé rekið á afrétt eða upprekstrarheimalönd, eftir því sem 

við verður komið. Heimilt er þó að hafa fé í eyjum og sauðheldum girðingum 
yfir sumarið. Geti fjáreigandi ekki fengið upprekstrarleyfi ber honum að leita 
aðstoðar sveitarstjórnar. 

12. gr. 
Innansveitarmenn skulu sitja fyrir utansveitarmönnum um upprekstur á afrétti 

og sýslubúar fyrir utansýslubúum. 

V. KAFLI 

Um fjallskil að hausti. 

íð. gr. 

Haustgöngur skulu hefjast 18. september. 
Ganga skal afréttir og upprekstrarheimalönd að minnsta kosti tvisvar á hausti 

hverju. Gangnadögum má breyta, ef nauðsyn ber til, fyrir eitt haust í senn, enda sé þess 
gætt að breytingin nái til þeirra leitarsvæða, er saman liggja, sbr. 45. gr. fjallskila- 
laga. Tilkynna ber sveitarstjórnum hreppa þeirra, sem kindavon eiga í réttum 
hreppsins, hvenær gengið verður. Þá skal og smala heimalönd öll. Meta má smölun 
heimalanda sem fjallskil að einhverju leyti. Skal þá víðátta landsins höfð til 
hliðsjónar. 

14. gr. 
Ekki síðar en hálfum mánuði fyrir göngur skal sveitarstjórn raða gangna- 

dagsverkum og öðrum áætluðum fjallskilakostnaði niður á fjáreigendur í fjall- 
skiladeildinni og aðra þá er nota þar upprekstrarland á því ári. Raða skal dags- 
verkum niður eftir fjártölu. Leggja skal jafnmargar kindur í dagsverk hjá öllum 
fjáreigendum hvort sem þeir eiga margt eða fátt. Þá skal og tilnefna réttarstjóra 
við aukaréttir, sundurdráttarmenn í réttir innan hrepps og utan og gangnaforingja 
fyrir gangnasvæði fjallskiladeildarinnar. Enginn getur skorast undan að vera 
gangnaforingi, nema hann sé ófær til þess sakir elli eða heilsuleysis. 

15. gr. 

Sá sem rekur fé á utansveitarafrétt, tilkynni það sveitarstjórn fyrir 15. júlí ár 
hvert. Vanræki hann þetta, getur sveitarstjórn gert honum full fjárskil heima í 
sveitinni fyrir allt sitt fé. Sama gildir um þá menn, er rétt hafa til að taka utan- 
sveitarfé í afréttarland sitt, enda séu þeir skyldir að tilgreina tölu fjárins og annast 
öll skil á því. 

16. gr. 
Nú gengur margt fé leyfislaust í afrétt annarra sveita, skal þá sveitarstjórn 

þeirrar sveitar, er fé á, skyld til að kveðja menn í fyrstu og aðrar göngur í þær 
sveitir, sem fyrir ágangi verða, eftir kröfu sveitarstjórnar. 

B 57
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Krafa um slíka gangnamenn skal byggð á fjártölu í fyrstu skilaréttum næsta 

haust á undan. Þó má draga frá það fé, sem krefjandi á í fyrstu réttum hjá þeirri 

sveit, sem krafin er um gangnamenn. 

17. gr. 

Hver fjáreigandi er skyldur til að gera þau fjallskil, sem sveitarstjórn leggur 

á hann, og eru í samræmi við fjallskil þau, sem öðrum sveitarbúum er gert að 

leysa af hendi. Bágstöddum einyrkjum má veita undanþágu frá fjallskilum, að 

einhverju eða öllu leyti, einnig þeim, sem hafa fé sitt í eyjum eða sauðheldum 

girðingum sumarlangt, samkv. 11. gr. 

18. gr. 

Sveitarstjórnir skipa fjallskiladeildum í gangnasvæði og ákveða hvernig göng- 

um skuli hagað, og hvað gangnamenn séu margir í hverjum göngum. Skal skrá 

það í fjallskilabók. 

19. gr. 
Gangnaforingjar skulu vera sjálfir í göngum, nema gild forföll hindri, ber þeim 

þá að setja fullgilda menn í staðinn. Gangnaforingi sker úr um það, hverjir séu 
fullgildir gangnamenn. Óhlýðnist gangnamaður gangnaforingja eða sýni hirðuleysi, 
telst það sem gangnarof og varðar sömu viðurlögum og vanræksla á að inna af 
hendi fjallskil. Gangnaforingjum ber skylda til að tilkynna fjallskilastjóra um 
gangnarof. Sá sem mætir ekki í göngur, á þeim stað og tíma, þar sem hann hefur 
verið skipaður, og tilkynnir gangnaforingja ekki forföll, svo unnt sé að fá mann Í 
hans stað, skal greiða fyrir gangnarof sem svarar einu og hálfu gangnadagsverki, 
eins og það er metið á hverjum tíma, eftir ákvörðun sveitarstjórnar. 

20. gr. 
Gangnaforingjar skulu sjá um, að fjallsöfn séu rekin tafarlaust til rétta. Telst 

það gangnarof, ef gangnamaður yfirgefur safnið fyrr en í rétt er rekið, þó að smölun 
sé lokið. Leyfa má sveitarstjórn að fjallsöfn séu rekin í heimaréttir til sundurdráttar 
í seinni göngum, ef gangnaforingi ábyrgist ókunnugt fé til skilaréttar. 

21. gr. 
Ef grunur leikur á, að fé sé enn á afréttum eftir að löggöngum lýkur, skal 

fjallskilastjóri sjá um, að eftir því sé leitað svo fljótt sem kostur er. 
Smölunarkostnaður sé greiddur úr fjallskilasjóði eða sveitarsjóði viðkomandi 

sveitarfélags. 
22. gr. 

Nú liggja Öræfi, þar sem fjárvon kann að vera, að afréttum eða öðrum sumar- 
göngulöndum, og skal þá sýslunefnd hlutast til um, að þau séu leituð að minnsta 
kosti einu sinni á hausti. Fé sem finnst í öræfaleitum má sveitarstjórn láta lóga. 

23. gr. 
Sveitarstjórn skal sjá um, að eftir réttir á haustum séu öll heimalönd rækilega 

smöluð samtímis, svo oft sem þurfa þykir, og að afbæjarfé komist til réttra eigenda. 
Skyldur er hver bóndi að hirða kindur, sem finnast í heimalandi hans eftir 

að fjallskilum er lokið. Sé það innansveitarfé ber honum að tilkynna eigendum það. 
Annars skal tilkynna sveitarstjórn. Kostnað við tilkynningu og geymslu fjárins ber 
eigendum þess að greiða. 

24. gr. 
Nú verður fjár vart í ógöngum, og er þeim þá skylt, er sér, að tilkynna það 

oddvita viðkomandi sveitarfélags. Skal hann þá leitast við að fá færa menn til að
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bjarga fénu, ef fært þykir. Sé björgun óframkvæmanleg eða of hættuleg að dómi 
björgunarmanna eða aðstæður það örðugar, að tvöfalt verð fjárins hrökkvi ekki 
fyrir björgunarkostnaði, er skylt að skjóta féð, sé það unnt. Takist björgun kinda úr 
slíkum ógöngum, greiðir eigandi kindar hálft verð hennar fyrir björgun, en sveitar- 
sjóður, þar sem eigandi er heimilisfastur, hinn hluta kostnaðar. Náist kind eða 
kindur hins vegar ekki lifandi, skal sýslusjóður bera kostnað vegna tilraunarinnar, 
enda samþykki sýslumaður reikninga. 

VI. KAFLI 

Um réttir og réttahald. 

25. gr. 
Sveitarstjórn ber að sjá um, að til sé á hverjum réttarstað hæfilega stór fjár- 

rétt og nægilegt dilksrými við hverja rétt, svo og að réttinni sé vel við haldið. 

Réttir í fjallskiladeildum skulu vera: 

Í Skeggjastaðahreppi Aðalréttir 2: Miðfjarðarrétt 
Bakkarétt 

Í Vopnafjarðarhreppi Aðalrétt: Fellsrétt 
Í Hlíðarhreppi Aðalréttir 2: Hallgeirsstaðarétt 

Ketilsstaðarrétt 
Í Jökuldalshreppi Aðalréttir 4: Hákonarstaðarétt 

Klausturselsrétt 
Hofteigsrétt 
Mælihólsrétt 

Í Fljótsdalshreppi Aðalréttir 2: Melarétt 
. Múlarétt 
Í Fellahreppi Aðalrétt: Ormarsstaðarétt 
Í Tunguhreppi Aðalréttir 2: Hallfreðarstaðarétt 

Heiðarselsrétt 
Í Hjaltastaðarhreppi Aðalrétt: Kóreksstaðarétt 
Í Borgarfjarðarhreppi Aðalrétt: Brandsbalarétt 
Í Seyðisfjarðarhreppi Aðalréttir 2: Hánefsstaðarétt 
. Dvergasteinsrétt 
Í Seyðisfjarðarkaupstað Aðalrétt: Á Fjarðaröldu eða í Haga 

Tilfærsla á rétt, bygging nýrrar, svo og niðurfelling réttar, skal skráð í fjall- 
skilabók. 

26. gr. 
Hver aukarétt heyrir undir aðalrétt sömu fjallskiladeildar. Úrtíningsfé úr 

aukaréttum skal rekið eða flutt til aðalréttar af mönnum, sem sveitarstjórn hefir 
til þess hvatt. Enginn má reka fé frá aðalrétt, fyrr en úrtíningur hefur verið að 
fullu sundur dreginn, nema fjallskilastjóri leyfi. 

21. gr. 
Sundurdráttur að aðalrétt skal hafinn svo snemma dags, sem unnt er. Draga 

skal eftir markaskrám, eftir því sem þörf krefur. Hreppstjóri tilnefnir 2 menn í 
markadóm. Markadómur sker úr um váfamörk. Verði markadómsmenn ósammála 
sker hreppstjóri úr. Urskurði markadóms verður ekki hrundið. Með ómerkinga 
og annan óskilapening skal farið samkvæmt VHT. kafla fjallskilalaga.
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VII. KAFLI 

Um meðferð ómerkinga og óskilafjár. 

28. gr. 
Hver sá, sem fjallskil innir af höndum, hvort heldur við smölun afrétta eða 

heimalanda, skal leitast við að handsama, svo fljótt sem verða má, ómerkinga, 

sem vart kann að verða og auðkenna þá, ef þeir fylgja móður. 
Nú koma ómerkingar eða annað óskilafé til réttar, og skal þá draga það í 

sérstakan dilk, þar sem menn eiga kost á að leiða mæður til ómerkinga og sanna 

eignarrétt sinn á öðru óskilafé. 

29. gr. 
Ómerkingum og óskilafé, sem kemur fyrir í skilaréttum og ekki finnast eig- 

endur að, skal þegar lógað í sláturhúsi, og sér hreppstjóri um, að svo sé gert. Áður 
en slíku fé er lógað, skal skrifa nákvæma lýsingu á því, þar sem getið sé marks 
og annarra einkenna, er eigendur sætu helgað sér það eftir. 

Óskilafé, sem fram kemur eftir réttir og ekki finnast eigendur að, eða ekki 
kemst til eigenda vegna fjarlægðar, skal farið með á sama hátt. 

Allt óskilafé, sem fargað er, skal lagt inn á reikning, þannig að greiða megi 
út verð hverrar kindar, ef eigandi finnst. 

Annan Óóskilapening, svo sem hross og nautgripi, skal hreppstjóri selja á 
opinberu uppboði með 12 vikna innlausnarfresti. 

30. gr. 
Fyrir árslok skulu hreppstjórar birta í Lögbirtingablaði tilkynningu um förgun 

óskilafjár, hver í sínum hreppi, eða um sölu, ef um óskilahross eða nautgripi er 
að ræða. Skal í tilkynningu greint mark og auðkenni hverrar skepnu, eftir því sem 
kostur er, og skorað á rétta eigendur að gefa sig fram og sanna rétt sinn innan 
tiltekins tíma. 

ðl. gr. 
Af sláturverði ómerkinga og annars óskilafjár og andvirði seldra hrossa og 

nautgripa greiðist áfallinn kostnaður. Eftirstöðvar andvirðis greiðast eiganda, ef 
hann sannar eignarrétt sinn innan tiltekins tíma, ella í fjallskilasjóð eða sjóði þeirra 
fjallskiladeilda, þar sem óskilapeningurinn kom fyrir. 

VIII. KAFLI 

Um markaskrá. 

32. gr. 
Markaskrá skal vera í tveimur köflum. 
1. kafli: Eyrnamörk í töluröð eftir stafrófi. Þar aftan við í sömu línu komi 

nafn eiganda, heimili og hreppur eða kaupstaður. 
2. kafli: Brennimörk eftir stafrófsröð og nöfn markeigenda aftan við. Enginn 

má nota tölustafi eða táknmyndir eingöngu sem brennimark. 

3ð. Er. 
Hver hreppur skal hafa hrepp:merki og er hverjum fjáreiganda skylt að merkja 

með því fullorðið fé sitt. Skal hyrnt fé merkt með brennimerki á vinstra horni, en 
kollótt fé með plötu í vinstra eyra.
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Hreppsmerki skulu vera eftirfarandi: 

Í Skeggjastaðahreppi N-1, í Vopnafjarðarhreppi N-2, í Jökuldalshreppi N-3, í 
Hlíðahreppi N-4, í Tunguhreppi N-ó, í Fellahreppi N-6, í Fljótsdalshreppi N-7, í 
Hjaltastaðahreppi N-8, í Borgarfjarðarhreppi N-9, í Seyðisfjarðarhreppi N-1l og í 

Seyðisfjarðarkaupstað N-12. 

34. gr. 
Um fjármörk og merkingar á búfé fer að öðru leyti eftir IX. kafla laga nr. 

42, 1969 um fjallskil. 

IX. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

30. gr. 
Sýslunefnd sker úr öllum ágreiningi sveitarstjórna út af fjallskilamálum. Enn 

fremur geta einstakir menn komið sér saman um að leggja þess háttar mál fyrir 
sýslunefnd og úrskurð hennar. 

36. gr. 
Brot segn ákvæðum reglugerðar þessarar varða sektum frá kr. 5 000.00 til 

kr. 50 000.00, og skal fara með mál út af þeim að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem sýslunefnd Norður-Múlasýslu hefur samið, staðfestist hér 
með samkvæmt sveitarstjórnarlögum nr. 58, 29. mars 1961, og 3. gr. laga um af- 
réttarmálefni, fjallskil o.fl. nr. 42, 12. maí 1969, til þess að öðlast gildi frá og 
með 1. júlí 1975 og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi fjallskilareglugerð fyrir Norður-Múlasýslu frá 29. 
mai 1934 ásamt síðari breytingum. 

Landbúnaðarráðuneytið, 27. maí 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. Sn 
Ragnheiður Árnadóttir. 
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GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Miðneshrepps. 

I. RAFORKA 

Rafveita Miðneshrepps selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 

A-—-1 Um kWst. mæli á kr. 39.60 hverja kWst. Við þessu verði skal selja hvers 

konar notkun raforku, sem ekki kemst undir aðra liði þessarar gjaldskrár. 
A—-2 Um kWst. mæli á kr. 19.50 hverja kWst. auk fastagjalds, sem er kr. 121.00 

á hvern fermeter gólfflatar í rúmi því er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal 
greiða af gólffleti í búðum, vinnustofum og skrifstofum en fyrir geymslur og 
ganga skal greiða kr. 59.40 á ári af hverjum ferm. 

B. Raforka til almennrar heimilisnotkunar. 

Um kWst. mæli á kr. 10.00 á hverja kKWst. auk mælaleigu.
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C. Vélanotkun o. fl. 

C—1 Um kWst. mæli á kr. 19.50 hverja kWst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunar- 
tíma má krefjast minnsta árgjalds kr. 11 026.00. 

C--2 Vélanotkun til bráðabirgða um kWst. mæli á kr. 19.50 hverja kWst. 
C—3 Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla er yfir 20 kKW: 

a) Um kWst. mæli á kr. 3.30 hverja kWst. auk fastagjalds kr. 11 020.00. Notað 
afl telst vera mesla meðalálag á árinu mælt yfir stundarfjórðung hvert kW. 

b) Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig: Um kWst. mæli á 
kr. 3.30 hverja kWst. auk fastagjalds kr. 10 434.00 á hvert KW. í málraun 
uppsettra véla á árinu. 
Heimilt er að rjúfa straum Í allt að þrem stundum á dag samkv. gjald- 

skrárlið (C—3) kl. 10.30—-12.00 og kl. 17.30--19.00. 

C—4A Um afl- og orkumæli: 

a) Af notuðu afli mælt í stundarfjórðung kr. 11 026.00 á kW. á ári. 
b) Af allri notkun kr. 3.30 hverja kKWst. 

Samkvæmt þessum gjaldskrárlið heimilast að selja raforku til vélareksturs, 
hitunar og ljósa, en reikna skal gólfflatargjald vegna ljósanotkunar kr. 121.00 á 

hvern ferm. í vinnusölum, kaffistofum og öðrum slíkum, en kr. 48.40 á hvern ferm. 
í vörugeymslum, efnisgeymslum, frystiklefum og þess háttar. Þar sem erfitt er að 
greina milli hverjum þessara flokka gólfflatargjald skal reikna eftir, skal greiða 
kr. 95.00 á hvern ferm. á ári. 

D. Hitun án söluskatts frá 1. des. 1973. 

D—1 Um kWst. mæli á kr. 4.20 hverja kWst. 

D—2 Um kWst. mæli með rofi í eina til þrjár klst. á dag kr. 2.70 hverja kWst. 

D—3 Um afl- og orkumæla: 
a) á kr. 2.70 hverja kWst. auk fastagjalds af mestu aflnotkun á ári kr. 2 196.00 

hvert kW. 
bh) Ef ekki eru tök á að mæla aflnotkun, skal greiða samkv. ástimplun hita- 

tækja og fullt álag. 
D—4 Um kWst. mæli á kr. 1.43 hverja kKWst. með rofi frá kr. 8.00—-23.00. 

Skilyrði fyrir raforkusölu til húsahitunar. 

a) Að vélarafl, spennar, götustrengir og línur þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 

b) Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina. 
c) Að notandi kosti tengingu og uppsetningu á álagsstýrirofum sem rafveitan 

leggur til, og greiði leigu af þeim samkv. gjaldskrá. 

d) Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkv. fyrirmælum rafveitunnar 

og Rafmagnseftirlits ríkisins, ofnar fasttengdir með sérrofum og hitastillar 

notaðir þegar þess er krafist. 

e) Að húsnæði fullnægi lágmarkskröfum um einangrun sem rafveitan kann að 

setja. 
f) Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninga á hitaþörf þess húsrýmis sem hita 

skal, skal og tekið fram um stærð hitatækja sem sett verða upp. 

E. Önnur raforkusala. 

RBaforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 

slíkra staða á kr. 12.00 hverja kKWst. enda sé notkunin mæld um sérmali og suðutæki 

fasttengd.
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Til nota um vinnulagningar við byggingar meðan á byggingu stendur um kWst. 
mæli á kr. 19.50 hverja kWst. 

Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWst. mæli á kr. 3.65 hverja kWst. ef 
straumur er rofinn frá kl. 8.30 til 22.00 eða um tvíigjaldsmæli kr. 2.90 hver kW st. 
á tímanum frá kl. 22.00 til 8.30 og kr. 9.50 hver kWst. frá kl. 8.30 til 22.00. 

Til gatna- og hafnarlýsingar svo og vinnulýsingar við nýbyggingar eða aðra 
mannvirkjagerð á kr. 19.50 hver kWst. 

Alla rafmagnsnotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar 
gjaldskrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A— 1. Þegar sérstaklega stendur á má raf- 
veitustjóri þó að tilskildu samþykki rafveitustjórnar veita afslátt frá gjaldskrárlið 
C—E (báðir meðtaldir) á orku, sem notuð er á sumrin sé um aukningu frá vetrar- 

notkun að ræða. Enn fremur að selja orku eftir sérstökum samningi, sé það hag- 
stætt vegna orkunýtingar rafveitunnar. 

Il. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja 
veitu, og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af 
mælitækjum sem hér segir: 

1. Af einfasa mælum 60 amp. og minni ................ kr. 60.00 á mán. 
2. Af þrífasa mælum 50 amp. og minni .................. — 1000 - — 
3. Af þrífasa mælum 50 amp. og 100 amp. .....0000..... — 120.00 - — 
4. Af þrífasa mælum 100 amp. og yfir ...........00...0... — 210.00 - — 
ö. Af mestaaflsmælum 100 amp. og minni .............. — 190.00 - — 
6. Af mestaaflsmælum yfir 100 amp. .......000.00.0.0... — 360.00 - — 
7. Af álagsstýriliðum minni gerð ...................... — 205.00 - — 
8. Af álagsstýriliðum stærri gerð .................00... — 360.00 -— — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í gjaldskránni, skal ársleigan 
vera sem næst 20% af verði mælitækis. 

Heimtaugargjöld miðast við aflþörf notanda, sem gerir grein fyrir væntanlegri 

notkun sinni í umsókn um heimtaug og ákveður rafveitustjóri stærð og gerð heim- 
taugar í samræmi við það. Heimtaugargjald ákveðst þannig: 

II. HEIMTAUGARGJÖLD 

Málstraumur stofnvara Hámarksafl Heimtaugargjald 

amp. kVA. kr. 

Í FRIÐI 3>< 60 22 46 200.00 
9. 3100 38 67 100.00 

Bo 3200 75 sp. 139 000.00 
0. 3850 132 220 000.00 

Ofangreint gjald miðast við 15 metra langan jarðstreng eða 30 metra loftlínu- 

heimtaug. Þar sem heimtaug þarf að vera lengri en að framan greinir, skal það 
sem fram yfir er greiðast samkv. kostnaðarreikningi. Lengd heimtaugar reiknast 
frá lóðarmörkum við götu, stystu greiðfæra leið að varkassa á útvegg. Teljist hag- 

kvæmara að hafa varakassann á innveggs skal leita samþykkis rafveitustjóra um 
serð og frágang pípu, sem strengurinn er dreginn í, svo og staðsetningu varkassa 
svo aðgengilegt sé að komast að honum, enda greiðir húseigandi kostnað af því. 

Sé lögð bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu, skal greiða fyrir 
hana sem hér segir: 

Fyrir 60 amp. einfasa ..........0.00 0000... kr. 9600.00 
Fyrir 60 amp. þrífasa ..... AÐ ARI — 12 100.00



Nr. 230. 456 20. maí 1975. 

Verði þörf á að skipta um heimtaug vegna aukinnar raforkuþarfar, skal not- 
andinn greiða hina síðari samkvæmt kostnaðarreikningi. 

Heimtaug verður ekki lögð meðan frost er í jörðu, eða óveður há útivinnu. Sé 
um óskipulögð svæði að ræða eða óeðlilegar eða erfiðar aðstæður, skal greiða heim- 
taugargjald samkv. reikningi. 

Ef fleiri en ein heimtaug er lögð að húsi skal húseigandi greiða allan kostnað 
við síðari heimtaugar eftir kostnaðarreikningi. 

Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja upp spennistöð að mestu eða öllu 
leyti vegna eins notanda, skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, 
eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra vegna staðsetningar spenni- 
stöðvarinnar, svo og allan kostnað af spennistöðinni (búnaði). 

Þegar lóð er lögð til, er það rafveitunni gert að kostnaðarlausu og skal í öllu 
hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. 

Þegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja skilyrðum um gerð spennistöðvar- 
húsa, að dómi rafveitustjóra. 

IV. OPNUNARGJÖLD 

1. Hafi gjald samkv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 
komið, skal greiða gjald fyrir enduropnun kr. 1 430.00 á hvern mæli. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni tafarlaust 

lokað, og ekki opnuð aftur fyrr en notandinn hefur bætt úr því, og greitt kr. 
1430.00 fyrir enduropnun Hl innheimtu rafveitunnar. 

V. HEIMILD TIL GJALDSKRÁRBREYTINGAR 

Hreppsnefnd Miðneshrepps er heimilt að hækka gjöld, eða lækka, samkv. gjald- 
skrá þessari um allt að 20% án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins, enda verði 
breytingin auglýst í Lögbirtingablaðinu, áður en til hennar kemur. Hækki inn- 
kaupsverð á raforku, kaupgjald eða verðlag, er hreppsnefnd heimilt að fengnum 
tillögum rafveitunnar, að hækka rafmagnsreikninga um allt að 50% af hækkuninni. 
Breyting til hækkunar skv. þessari gr. er háð samþykki iðnaðarráðuneytisins. 

Innifalið í gjaldskrá er 33% vegna söluskatts og verðjöfnunargjalds. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkv. vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og 
Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast gildi nú þegar og sbr. auglýsingu nr. 
67/1975. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá nr. 40 ál. janúar 1975. 

Iðnaðarráðuneytið, 20. maí 1975. 

F. hr. 

Árni Snævarr. nn 
Jóhannes Guðfinnsson. 
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12. júní 1975. 457 Nr. 231. 

AUGLÝSING 

um dómsorð kKjaradóms, uppkveðnum 4. júní 1975 í málinu nr. 1/1975: Bandalag 

starfsmanna ríkis og bæja gegn fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs. 

1. gr. 
1. gr. aðalkjarasamnings aðila orðist svo: 

1. mgr. Föst mánaðarlaun starfsmanns, sem gegnir fullu slarfi skv. 8. gr., skulu 
vera eins og segir Í neðangreindum launaflokkum frá og með 1. mars 1975 fyrir 
launaflokka 10. til 24., og frá 1. maí 1975 fyrir launaflokka 25. og hærri, skv. nánari 
ákvæðum samnings þessa, miðað við kaupgreiðsluvísitölu 106,18, og að meðtöldum 
launajöfnunarbótum, sbr. lög nr. 13/1975. 

Launaflokkur 1. þrep 2. þrep 9. Þrep 4. þrep 5. þrep 

10 42 387 12 387 43 646 46 764 48 622 

11 42 387 43 646 46 746 18 622 50 500 
12 43 646 46 746 48 622 50 500 52 564 
13 46 746 48 622 50 500 52 564 5oð 192 
14 48 622 30 500 52 564 50 192 97 820 
15 90 500 02 564 öð 192 57 820 59 911 
6 52 564 50 192 o7 820 59 911 61 583 
17 50 192 57 820 ö9 911 61 683 63 256 
IS 57 820 og 911 61 583 63 205 64 926 
19 ög 911 61 583 63 255 64 926 66 597 
20 61 583 63 250 64 926 66 597 69 053 

21 63 255 64 926 66 597 69 053 71508 

22 64 926 66 597 69 053 71508 73 965 
23 66 597 69 0öð 71 508 73 965 76 420 

24 69 053 71508 73 965 76 420 19 752 

25 11508 73 965 16 420 19 752 83 085 
26 73 965 16 420 79 752 83 085 86 418 
27 76 420 19 752 83 085 86 418 89 761 

28 19 762 83 085 86 418 89 7ól 93 082 
BÍ 96 976 96 976 96 976 96 976 96 976 
B2 102 238 102 238 102 238 102 238 102 238 
B3 107 500 107 500 107 500 107 500 107 500 
B4 112 763 112 763 112 763 112 763 112 763 
Bö 118 901 118 901 118 901 118 901 118 901 

B6 122 321 122 321 122 321 122 321 122 321 

B7 125 844 125 844 125 844 125 844 125 844 

BS 129 472 129 472 129 472 129 472 129 472 

2. mgr. Laun skv. þessari grein skulu hækka um 3% frá 1. júní 1975, svo sem um o Ni (=) 

var samið hinn 1. mars 1974. 
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Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



Nr. 231. 458 12. júní 1975. 

2. gr. 
2. mgr. 14. gr. aðalkjarasamnings aðila orðist svo: 
Vaktaálag skal frá 1. mars 1975 að telja vera 132 kr. á klst. hjá starfsmönnum 

í 19. launaflokki og þar fyrir neðan, en 136 kr. á klst. hjá starfsmönnum, er taka 

laun í 20. Iaunaflokki og ofar. 
3. gr. 

Aðalkjara<amningur aðila frá 15. desember 1973, sbr. samning um breytingu 
á þeim samningi frá 1. mars 1974, sbr. og ákvæði laga nr. 13/1975 um launajöfnunar- 
bætur o.fl. að því er tekur til greiðslu verðlagsuppbótar, framlengist að öðru leyti 

óbreyttur. 
4. gr. 

Greiðslum gjaldfallinna mánaðarlauna, skv. 1. ákvæði dómsorðs þessa, fyrir 

tímabilið 1. mars 1975 til 30. júní 1975 skal lokið 20. júní 1975. 

Fjármálaráðuneylið, 12. júní 1975. 

F. h. r. 

Hóskuldur Jónsson. 

Guðmundur Einarsson. 

Nr. 232. . 12. júní 1975. 
AUGLÝSING 

um dómsorð Kjaradóms, uppkveðnum 4. júní 1975 í málinu nr. 2/1975: Bandalag 

háskólamanna gegn fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs. 

1. gr. 
1. gr. aðalkjarasamnings aðila orðist svo: 
1. mgr. Föst mánaðarlaun starfsmanns, sem gegnir fullu starfi skv. 7. gr., skulu 

vera eins og segir í neðangreindum launaflokkum frá og með 1. mars 1976 fyrir 
launaflokka Al til A15, og frá 1. maí 1975 fyrir launaflokka A16 og hærri, skv. 
nánari ákvæðum samnings þessa, miðað við kaupgreiðsluvísitölu 106,18, og að með- 
töldum launajöfnunarbótum sbr. lög nr. 13/1975. 

Launaflokkur 1. þrep 2. þrep 3. Þrep 4. þrep 5. þrep 

A1 42 387 42 387 43 616 46 787 48 646 
A2 42 387 43 616 46 787 48 646 90 506 
A3 43 616 46 787 48 646 50 506 52 ö84 

A4 46 787 48 646 50 506 52 584 5ð 208 
A>— 48 646 50 506 52 584 öð 208 57 833 
AG 50 506 52 584 55 208 57 833 59 910 
AT 52 584 55 208 57 833 59 910 61 585 
AS 56 208 o7 833 59 910 61 585 63 230 
A9 57 833 59 910 61 585 63 230 64 961 

A10 59 910 61 585 63 230 64 961 66 582 

A11 61 585 63 230 64 961 66 582 69 097 

A12 63 230 64 961 66 582 69 097 71504 
A13 64 961 66 582 69 097 71 504 74 019 

A14 66 582 69 097 71504 74 019 76 425 

A1lð 69 097 11 504 74 019 76 425 79 706 

A16 11 504 74 019 16 425 79 706 83 096 

AT 14019 76 425 19 706 83 096 86 377
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Launaflokkur 1. þrep 2. þrep 3. Þrep 4. þrep 5. þrep 

A18 76 425 19 706 83 096 86 377 89 768 

A19 19 706 83 096 86 377 89 768 93 049 

A20 83 096 86 377 89 768 93 049 96 111 
A21 86 377 89 768 93 049 96 111 99 173 

A22 89 768 93 049 96 111 99 173 102 235 

A23 93 049 96 111 99 173 102 235 106 391 

A24 96 111 99 173 102 235 106 391 109 344 

A25 99 173 102 235 106 391 109 344 112 297 

A26 102 235 106 391 109 344 112 297 115 250 

A27 106 391 109 344 112 297 115 250 118 859 

A28 109 344 112 297 115 250 118 859 122 278 

A29 112 297 115 250 118 859 122 278 125 799 
A30 115 250 118 859 122 278 125 799 129 426 

2. mgr. Laun skv. þessari grein skulu hækka um 3% frá Í. júní 1975, svo sem 
á var sæst 14. maí 1974. 

2. gr. 
Í stað „kr. 112.00% í 19. gr. aðalkjarasamnings komi: kr. 136.00 frá 1. mars 1975. 

3. gr. 
Aðalkjarasamningur aðila skv. dómsorði í Kjaradómsmáli nr. 2/1973 og sátt 

frá 14. maí 1974, sbr. og ákvæði laga nr. 13/1975 um launajöfnunarbætur o. fl. að 

því er tekur til greiðslu verðlagsuppbótar, framlengist að öðru leyti óbreyttur. 

4. gr. 
Greiðslum gjaldfallinna mánaðarlauna, skv. 1. ákvæði dómsorðs þessa, fyrir 

tímabilið 1. mars 1975 til 30. júní 1975 skal lokið 20. júní 1975. 

Fjármálaráðuneytið, 12. júní 1975. 

F. h. r. 

Höskuldur Jónsson. 

Guðmundur Einarsson. 

  

Stjórnartíðindi B 23, nr. 231—232. Útgáfudagur 16. júní 1975.
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Nr. 233. 460 13. maí 1975. 

í JALDSKRÁ 

Hitaveitu Selfoss. 

I. HEITT VATN 

Hitaveita Selfoss selur afnot af heitu vatni úr veilukerfi sínu á þann hátt og 
við því verði, sem hér segir: 

I. Um vatnsmæli kr. 39.00 fyrir hvern rúmmetra vatns. 

2. Um hemil kr. 11 466.00 á ári fyrir hvern minútulítra á hámarksstillingu hemils. 
Minnsta magn vatns sé 1 V/ímín fyrir hverja 100 m“ húsnæðis. 
Ef vatnsmælir bilar er hitaveitunni heimilt að áætla vatnsnotkun með hliðsjón 

af fyrri notkun og/eða hitaþörf húsnæðis. 

II. MÆLALEIGA 

Hitaveitan leigir vatnsmæla og skal leiga fyrir þá innheimt jafnhliða gjaldi 
fyrir vatnsnotkun. Hitaveitan ákveður stærð mæla og er sú ákvörðun skuldbind- 
andi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af mælum, sem hér segir: 

1. Fyrir mæla allt að 34" ......20..00. 0 kr. 415.00 á mán. 
2. Fyrir mæla frá 12“ - 16000 - — 
3. Fyrir hemla HR — 415.00 - 

HI. HEIMÆÐAGJALD 

Heimæðagjald miðað við heildarrúmmál húsa er sem hér segir: 

Allt að 400 mö kr. 83 000.00 
100 til 2000 m3, kr. 83 000.00 af 400 mö - kr. 69.00 á mó og þar yfir að 2000 m?. 

2900 mö kr. 193 400.00 - kr. 57.00 á mö þar yfir. 
Séu fleiri en eitt hitunarkerfi tengd við heimæðina með mælum frá hitaveitunni, 

skal greiða kr. 12 100.00 aukagjald fyrir hvern mæli umfram hinn fyrsta. 
Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulegt svæði að ræða, 

skal greiða heimæðagjald samkvæmt kostnaðarreikningi. 

Heimæðagjald skal að fullu greitt þegar tengingu heimæðar er lokið. 

IV. OPNUNARGJALD 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar 
hafi komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 820.00. 

Gjaldskrá þessi, sem samþykkt er af hreppsnefnd Selfosshrepps, staðfestist 
hér með til að taka gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga 
að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá nr. 346 5. nóvember 1974. 

Iðönaðarráðuneytið, 13. mai 1975. 

F. hr. 

Árni Snævarr. nn 
Jóhannes Guðfinnsson. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá fyrir Hitaveitu Húsavíkur nr. 285 18. desember 

1970, með síðari breytingum. 

A-liður 4. gr. orðist þannig: 

Fastagjald, kr. 420.00 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 

B-liður 4. gr. orðist þannig: 

Vatnsgjald, kr. 924.00 á mánuði fyrir hvern mínútulitra í hámarksstillingu 

hemils. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt Orkulögum nr. 58 29. apríl 

1967, staðfestist hér með til að taka gildi nú þegar, og birtist til eftirbreytni öllum, 
sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 18. maí 1975. 

F.h.r. 

Árni Snævarr. 
  

Jóhannes Guðfinnsson 

15. maí 1975. Nr. 235. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Hitaveitu Revkjahlíðar, Skútustaðahreppi. 

I. KAFLI 

1. gr. 
Hitaveita Reykjahlíðar selur afnot hitaorku úr hitaveitukerfum þeim, sem gerð 

hafa verið eða verða gerð í Reykjahlíð og Vogum eftir þeim reglum, sem settar eru 

í gjaldskrá þessari sbr. og regluserð Hitaveitu Reykjahlíðar staðfestri 4. nóvember 
1971. 

2. gr. 
Hitaveita Reykjahlíðar lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar 

hennar, í té vatnsmagn, er ætla má að næsi til hitunar á húsinu, enda séu ofnar 
hússins næsilega stórir að dómi hitaveitustjóra. 

Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil fyrir hámarksrennsli til hvers upp- 
hitunarkerfis og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það hámark, sem 
hemiillinn er stilltur á. 

Hitaveitan lætur húseigendum í té ankahemil, ef þess er óskað. 

3. gr. 
Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils þess, er 

um getur í 2. gr. Hitaveitan breytir stillingu hemils eftir óskum húseisanda fyrsta 

árið, sem hús hans er tengt við hitaveitukerfið, en síðan verður hemilsstillingu að 

jafnaði einungis breytt einu sinni á ári og skal beiðni um breytingu komið á fram- 
færi við hitaveituna fyrir 1. janúar ár hvert. 

Hámarksstilling hemils gildir fyrir allt árið, þótt orkunotkun verði minni hluta 
úr ári.
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4. gr. 
Þangað til varanleg lausn hefur fundist varðandi útfellingu steinefna í vatni 

hitaveitunnar, gildir sú bráðabirgðaráðstöfun, að gjöld fyrir afnot heita vatnsins 
miðast við rúmmál húsa. 

IT. KAFLI 

5. gr. 
Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

a. Fastagjald kr. 15 600.00 á ári fyrir hvert hús. 
b. Vatnsgjald kr. 65.00 á ári pr. mð. Þó skal reikna hálft gjald af bifreiða- og 
vélageymslum og óupphituðu rými í íbúðarhúsum. 

Á gjöld þessi leggst söluskattur samkvæmt gildandi reglum á hverjum tíma. 

6. gr. 
Hitaveitugjöld skv. 5. gr. verða krafin annan hvern mánuð og skulu þau greiða 

til innheimtumanns eða í Samvinnubankanum á Húsavík. Gjalddagi er við fram- 
vísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupphæð. Það eru vanskil, ef gjöldin 
eru ekki að fullu greidd innan 7 daga frá gjalddaga. Heimilt er að reikna dráttar- 
vexti á gjaldfallnar vanskilaskuldir. 

TIl. KAFLI 

7. gr. 
Heimæðargjald Hitaveitu Reykjahlíðar skal vera sem hér segir fyrir eina 

heimæð: 
Hús allt að 300 möð kr. 58 300.00. 
Hús 300—-2000 mö kr. 58 300.00 fyrir 300 mð og kr. 51.00 á hvern rúmmetra 

þar yfir. 

Hús stærri en 2000 mö kr. 144 500.00 fyrir 2000 m3 og kr. 38.00 á hvern rúmmetra 
þar yfir. 

Öll gjöld í gjaldskrá þessari miðast við utanmál húsa. 
Stofnsjald fyrir hvern aðrennslishemil umfram einn á sama inntaki er kr. 

9 000.00. 
8. gr. 

Gjöld skv. 5. og 7. gr. eru miðuð við vísitölu byggingakostnaðar. 
Er hitaveitunefnd heimilt að breyta þeim í samræmi við þær breytingar sem á 

nefndri vísitölu verða, og að fenginni heimild iðnaðarráðuneytisins. 

IV. KAFLI 

9. gr. 
Nú eru leyfð afnot hitaveitunnar til annars en húshitunar, svo sem hevþurrk- 

unar eða ræktunar og er þá hitaveitunefnd heimilt að ákveða gjald fyrir þau afnot 
sérstaklega í hverju tilviki með hliðsjón af gjaldskrá þessari. 

10. gr. 
Öll gjöld samkv. gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

11. gr. 
Hitaveita Reykjahlíðar hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi 

eða íbúð notanda, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber 
að tilkynna með 3 daga fyrirvara. 

Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, sem í vanskilum er, auk 
kr. 1 000.00 í hvert skipti.
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12. gr. 

Eftirlitsmanni Hitaveitu Reykjahlíðar skal hvenær sem er frjáls aðgangur að 

öllum hitakerfum, sem tengd eru við hitaveituna. Er húseiganda skylt að hlíta 

tafarlaust fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum 

til varnar gegn misnotkun heita vatnsins. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af hitaveitunefnd og sveitarstjórn 

Skútustaðahrepps staðfestist hér með samkvæmt Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 

til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að 

máli. Jafnframt er eldri gjaldskrá sama efnis úr gildi felld. 

Iðnaðarráðuneytið, 15. maí 197. 

F.h.r. 

Árni Snævarr. 
  

Jóhannes Guðfinnsson. 

16. maí 1975. , Nr. 236. 

AUGLYSING 

um breytingu á gjaldskrá fvrir Hitaveitu Seltjarnarness nr. 313 11. október 1974. 

B-liður 4. gr. orðist þannig: 

Vatnsgjald, kr. 960.00 á mánuði fyrir hvern mínútulitra í hámarksstillingu 

hemils. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt Orkulögum nr. 58 29. apríl 

1967, staðfestist hér með til að taka gildi nú þegar, og birtist til eftirbreytni öllum, 

sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 16. maí 1975 

F. hr. 

Árni Snævarr.   
Jóhannes Guðfinnsson. 

22. maí 1975. Nr. 237. 

AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Hvammstanga, nr. 387 27. desember 1973. 

A-liður 4. gr. orðist þannig: 

Fastagjald, kr. 600.00 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 

B-liður 4. gr. orðist þannig: 

Vatnsgjald, kr. 1 200.00 á mánuði fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu 

hemils.
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Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt Orkulögum nr. 58 29. apríl 
1967, staðfestist hér með til að taka þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum, sem 
hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 22. mat 1975. 

F. hr. 

Árni Snævarr. 

Jóhannes Guðfinnsson. 

Nr. 238. 27. maí 1975. 

AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Hríseyjarhrepps nr. 322 8. nóvember 1973. 

4. gr. orðist þannig: 

Hitaveitan tekur leigu af hemlum og skal hún vera kr. 320.00 á hemil á mánuði. 
Vatnsgjald er kr. 570.00 fyrir hvern lítra á mínútu. 
Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt Orkulögum nr. 58 29. apríl 

1967 staðfestist hér með til að taka þegar gildi og Þirtist til eftirbreytni öllum, sem 
hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 27. maí 1975. 

F. h.r. 

Árni Þ. Árnason. uu 
Jóhannes Guðfinnsson. 

Nr. 239. 26. maí 1975. 
AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á grundvallarverði á söltuðum 

ufsaflökum fyrir framleiðslutímabilið 1. janúar — 31. maí 1975. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 
og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, vill ráðuneytið 
hér með staðfesta eftirfarandi grundvallarverð á söltuðum ufsaflökum fyrir fram- 
leiðslutímabilið 1. janúar — 31. maí 1975: 

Söltuð ufsaflök. 

15/80 kr. 220.00 

21/25 — 215.00 
26/380 — 207.00 
81/385 —- 200.00 
36/40 —- 192.00 

Verð þessi eru c.i.f. Verðbil verður 3% er miðast bæði við verðhækkun og 
verðlækkun.
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Greiðslur í sjóðinn eða úr honum nema 75% af verðbreytingu frá grundvallar- 
verði að viðbættu eða frádregnu verðbili. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 26. maí 1975. 

F. h.r. 

Jón L. Arnalds. A — 
Gylfi Þórðarson. 

23. maí 1975. j Nr. 240. 

AUGLÝSING 

um gjaldskrá fyrir sundstaðina í Reykjavík. 

Einstök skipti, fullorðnir  .........0. kr. 60.00 

— — börn 0... — 25.00 
10 miða kort fullorðnir  .......... — 400.00 
— — - börn — 150.00 
Gufubað ........00.0. 00 - 120.00 
Leiga á sundfötum ............. 0000 0000. — 40.00 
Sundnámskeið fullorðnir, 20 st. ............ — 1500.00 

— börn 20 St. — 1000.00 

Íþróttafélög: 

16 ára og eldri, 10 miðar „..................... — 200.00 
Yngri en 16 ára, 10 miðar ............02.0.00.0.. — 120.00 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af borgarstjórn Reykjavíkur, stað- 
festist hér með samkvæmt lögum nr. 32 7. maí 1928, til þess að öðlast gildi þegar 
í stað. Með gjaldskrá þessari er úr gildi felld gjaldskrá nr. 285 18. september 1974. 

Félagsmálaráðineytið, 23. maí 1975. 

F. h. r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Jón Sigurpálsson. 

21. maí 1975. Nr. 241. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Jónasar Halldórssonar 
og Ara Hermannsonar, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 
21. maí 1975. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir minningarsjóð Jónasar Halldórssonar og Ara Hermannssonar. 

1. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður hinn 15. sept. 1974 til minningar um Jónas Halldórsson 

bónda, Leysingjastöðum, og Ara Hermannsson bankagjaldkera, Blönduósi, en þeir 
létust af slysförum hinn 25. ágúst 1973. 
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2. gr. 

Stofnfé sjóðsins er kr. 100 000.00 og er það lagt fram af foreldrum Jónasar, þeim 

Halldóri Jónssyni bónda og konu hans, frú Oktavíu Jónasdóttur, búendum á Leys- 

ingjastöðum. 
Sjóðurinn skal ávaxtaður í Búnaðarbanka Íslands, útibúinu á Blönduósi, eða 

á annan tryggilegan hátt að mati sjóðsstjórnarinnar. 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja hjálparsveit skáta, Blönduósi og Slysavarnar- 

deildina Blöndu á Blönduósi til kaupa á tækjum og búnaði til sameiginlegra nota 

við æfinga-, björgunar- og leitarstörf eða öðru því, sem stjórn sjóðsins telur mesta 

nauðsyn á, á hverjum tíma. 
Óheimilt er að nota fé sjóðsins til reksturs þessara sveita, en heimilt er sjóðs- 

stjórninni að veita þeim félögum sveitanna, sem sérstaklega mikinn áhuga og mikið 

starf leggja fram, lán úr sjóðnum með venjulegum bankakjörum til kaupa á þeim 

áhöldum og búnaði, sem þarf í „einstaklingsútbúnað“, enda leggi lánþeginn fram 

fullnægjandi tryggingu að mati sjóðsstjórnarinnar og greiði lánið upp eftir nánari 

ákvörðun sjóðsstjórnar hverju sinni. A.m.k. skulu líða 5 ár frá því að félagi fær lán 

þar til hann getur öðlast umsóknarrétt öðru sinni. 

4. gr. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. 

5. gr. 
Sjóðurinn veitir viðtöku minningargjöfum og öðrum gjöfum. 

Sérstök þar til gerð bók skal liggja frammi hjá formönnum sveitanna og skal 

færa í þær stutt æviágrip þeirra, sem minningargjafir eru gefnar um. Skulu gefendur 

annast ritun þeirra. 

6. gr. 

Stjórn sjóðsins er heimilt að veita fé úr sjóðnum eftir því sem henni þykir 

henta, þó þannig að óheimilt er að skerða höfuðstól sjóðsins að viðbættum 1/10 

hluta vaxta hvers árs. 

7. gr. 

Stjórn sjóðsins skal skipa til eins árs í senn, en hana skulu skipa: Halldór 

Jónsson, eða maður tilnefndur af honum og/eða konu hans, frú Oktavíu Jónas- 

dóttur. Maður tilnefndur af Hjálparsveit skáta Blönduósi. Maður tilnefndur af Slysa- 

rarnadeildinni Blöndu á Blönduósi. Skulu menn þessir skipta með sér verkum. 

Er þeirra hjóna Halldórs og frú Oktavíu nýtur ekki lengur við eða þau óska eftir 

að hætta að hafa beina aðild að umsjón sjóðsins skal í þess stað maður tilnefndur 

af sýslunefnd Austur-Húnavatnssýslu taka sæti í stjórn sjóðsins. Endurskoðendur 

reikninga sýslusjóðs Austur-Húnavatnssýslu skulu endurskoða reikninga sjóðsins 

árlega. 
Stjórn sjóðsins hefur á hendi alla framkvæmd fjárveitinga sjóðsins, reiknings- 

hald og fjárreiður allar. 

8. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari.
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SAMÞYKKT 

um hundahald í Vestmannaeyjum. 

1. gr. 
Hundahald er bannað í Vestmannaeyjum. 

2. gr. 
a) Sækja skal skriflega um undanþágu til hundahalds til bæjarskrifstofunnar. Sé 

undanþága veitt, skal eigandi hundsins fá afhenta merkta plötu, sem jafnan 

skal vera í ól um háls hundsins. 
b) Árlega skal bæjarsjóði greitt leyfisgjald fyrir þá hunda, sem undanþága er veitt 

fyrir. Gjaldið, sem bæjarstjórn ákveður fyrir eitt ár í senn, skal renna til þess 
að standa straum af kostnaði við eftirlit með hundum í kaupstaðnum og skal 

upphæðin við það miðuð. 
ce) Skylt er hundeiganda að hafa hund sinn ábyrgðartryggðan hjá viðurkenndu 

vátryggingarfélagi. Lágmarks vátryggingarfjárhæð skal vera samkvæmt ákvörðun 
bæjarstjórnar. Við greiðslu árlegs leyfisgjalds skal leggja fram kvittun frá 
tryggingarfélaginu, sem sýni, að tryggingin sé í fullu gildi. 

d) Hundurinn skal aldrei ganga laus á almannafæri, heldur vera í taumi í fylgd 
með aðila, sem hefur fullt vald yfir honum. Sé hundurinn bundinn á einkalóð 

skal taumurinn ekki vera lengri en svo að hundurinn komist hvergi út af 
lóðinni. Eigi er leyfilegt að fara með hunda inn í sjúkra- og skólahús, fisk- 
vinnslustöðvar, matvöruverslanir eða aðra staði, þar sem matvæli eru um 

hönd höfð. 
ce) Leyfi fyrir einstökum hundum er jafnan háð því, að þeir raski ekki ró íbúa 

kaupstaðarins, og séu hvorki þeim né öðrum, sem um kaupstaðinn fara, til 

óþæginda. 
f) Hundeiganda ber að hlíta að öðru leyti lögum og reglum, er hundahald varða 

(þ.á m. reglum um árlega hreinsun hunda og greiðslu hundaskatts), svo og 
fyrirmælum, sem heilbrigðisnefnd setur. 
Við brot á skilyrðum fyrir undanþágu til hundahalds skal fjarlægja viðkomandi 

hund. Skal hundinum komið fyrir, sé um að ræða minni háttar brot í fyrsta skipti. 
Eigandi hundsins yrði þá að leysa hann þaðan út gegn greiðslu alls kostnaðar 
vegna brotsins. Sé um að ræða alvarlegt brot eða ítrekuð brot afturkallast viðkomandi 
undanþága til hundahalds. Yfirvöld skulu þó ávallt gefa leyfishafa kost á því, að 

koma hundinum á brott úr kaupstaðnum. 
Bæjarstjórn er heimilt hvenær sem er að afturkalla leyfi fyrir einstökum hundum 

eða öll veitt leyfi, telji hún þess þörf. 

3. gr oo. . 

Bæjarstjórn er heimilt að fela Hundavinafélagi Vestmannaeyja að framkvæma 
í sínu umboði þau störf, sem bæjarstjórn er falið að annast samkvæmt samþykkt 

þessari, enda sé fyrirgreiðsla við hundaeigendur óháð aðild að hundavinafélaginu. 

4. gr. 

Ofangreind samþykkt bæjarstjórnar Vestmannaeyja, staðfestist hér með sam- 
kvæmt lögum nr. 12/1969 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, til þess að öðlast 
gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 12. maí 1975. 

F.h.r. 

Jón Ingimarsson. 

Þórunn Klemenzdóttir.
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VIÐAUKI 

við byggingarsamþykkt Laugardalshrepps nr. 54/1967 sbr. auglýsingu nr. 23/1967. 

I. KAFLI 

Um sumarbústaði. 

1. gr. 

Sumarbústaður samkvæmt samþykkt þessari, er hús, sem aðeins er ætlað til 
samfelldrar dvalar að sumri til, en á öðrum tímum árs aðeins endrum og eins, 
einkum um helgar. 

2. gr. 
Reisa má sumarbúslaði á þeim svæðum í hreppnum, þar sem slíkt er ákveðið 

í aðalskipulagi, svo og á þeim svæðum öðrum, þar sem hreppsnefnd og skipulags- 
stjórn ríkisins samþykkja. 

3. gr. 
Nú óskar eigandi (eigendur) lands, þar sem reisa má sumarbústaði, heimildar 

til að skipta því í sumarbústaðalönd, og skal hann þá senda hreppsnefnd uppdrátt 
af landinu ásamt tillögum sínum um skipulag landsins í stórum dráttum, sbr. reglu- 
gerð nr. 217/1966 25. gr. 

Ef hreppsnefnd eða skipulagsstjórn geta ekki fallist á tillögur, samkvæmt 1. mgr., 
skal hún svo fljótt sem verða má, tilkynna landeiganda hverju hún telur áfátt. 

4. gr. 
Hreppsnefnd getur ákveðið, að landeigandi leggi fram land undir vegi og sam- 

eiginleg útivistarsvæði allt að % heildarflatarmáls þeirra sumarbústaðalanda, er 
samþykkt hennar nær til, sbr. 30. gr. í lögum nr. 19/1964. 

5. gr. 
Þegar hreppsnefnd og skipulagsstjórn hafa samþykkt tillögu að skipulagi 

landsins og heimilað skiptingu, samkvæmt 3. gr., skal eigandi láta gera uppdrátt 
að hverju landi fyrir sig, sem hann selur eða leigir, í mælikvarða ekki minni en 
1:1000, og skal sá uppdráttur fylgja afsali. 

Á uppdrætti skal sýna: 
1. Hugsanlega staðsetningu húss, bílastæða og bilskylis, ef um slíkt verður að ræða. 

Vatnsból (þar með taldar borholur eftir vatni), sem kunna að vera á landinu 
eða í næsta nágrenni þess, ef hætta er talin á mengun þess. 

3. Fyrirhugaða rotþró, nema sýnt sé fram á að veita megi skólpi brott á annan 
hátt, en ekki má setja rotþró nær mörkum en 10 metra. 

4. Raflínur og aðrar lagnir, sem taka þarf tillit til í sambandi við notkun landsins. 

5. Hvar aðkoma að landinu sé fyrirhuguð frá opinberum vegi og hver sé stærð 
landsins, en að jafnaði skulu sumarbústaðalönd ekki vera minni en 0,5 hekt- 
arar, nema Í sumarbústaðahverfum, þar skal lágmarksstærð lóðar vera 2000 m?. 
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6. gr. 
Þegar eigandi sumarbústaðalands ráðstafar slíku landi með afsali eða leigu- 

samningi, skal hann kynna kaupanda (leigutaka) hverjum skilveöum byggingarleyfi 
og notkun lands er háð.
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Ekki má þinglýsa afsali eða leigusamningi, nema hreppsnefnd hafi hafnað 
forkaupsrétti (forleigurétti) og staðfest þá ákvörðun með áritun á afsal eða leigu- 
samning. Við árilun á afsal eða leigusamning skal þess gætt, að skilyrða, samkvæmt 
1. mgr sé getið í texta eða á viðfestu blaði, þannig að ekki verði um villst. 

Í afsali (leigusamningi) eða á viðfestu blaði skal taka fram eftirfarandi atriði 
eftir því sem þau geta átt við: 

1. 'Til hve langs tima byggingarleyfið gildir, en hreppsnefnd ákveður þann tíma 
fyrir hvert einstakt svæði, þar sem heimilt er að reisa sumarbústaði. Leyfistimi 
skal þó aldrei vera lengri en 25 ár í senn, 

2. Hámarksstærð sumarbústaðar er 45 mé. Að jafnaði má hann ekki vera hærri 
en ein hæð og skulu teikningar af bústaðnum lagðar fram í þríriti ásamt af- 
slöðumynd. 

3. Sumarbústaður má ekki standa nær mörkum en 10 metra og ekki nær vegi en 
15 metra. Girðingar á mörkum skulu vera lmgerði eða lágar einfaldar girðingar, 
nema hreppsnefnd heimili annars konar girðingu. 

4. Sumarbústaðir skulu gerðir úr timbri eða öðru léttu efni. 

G
t
 Eiganda sumarbústaðar er skylt að ganga frá rotþró eða skólpveitu, olíugeymi 

vegna upphitunar, þar sem slíkt er leyft og geymslu sorps svo og eyðingu þess 
(brottflutningi) þannig að fullnægjandi sé að dómi hreppsnefndar (heilbrigðis- 
nefndar). 

6. Eiganda er skylt að hlíta reglum, er hreppsnefnd kann að setja um lagnir 
vatns og frárennslis, rafmagns og síma og annan tæknilegan umbúnað. 

7. Eftir að byggingarleyfi er fallið úr gildi, getur hreppsnefnd krafist þess, að 
sumarbústaður og önnur mannvirki verði fjarlægð henni að kostnaðarlausu. 
Tilkynna skal slíka ákvörðun með a.m.k. 1 árs fyrirvara. 

Ef sumarbústaði er svo illa við haldið eða ásigkomulag hans að öðru leyti 
þannig, að til verulegrar óprýði er, og eigandi sinnir ekki áminningu um að 
bæta úr innan hæfilegs tíma, er hreppsnefnd heimilt að láta fjarlægja hann á 
kostnað eiganda. Heimild er þó háð þvi, að tveir dómkvaddir menn votti, að 
ástand bústaðarins sé slíkt, sem að framan greinir. 

8. Uni þrifnað á sumarbústaðalöndum og aðkeyrslu, skulu gilda ákvæði heilbrigðis- 
og lögreglusamþykkta hreppsins, eftir því sem þær geta átt við. 

9. Í leigusamningi eða afsali skal auðkenna land með nafni og/eða númeri, þannig 
að ekki verði um villst. 

10. Jafnframt því, að hreppsnefnd veitir leyfi til skiptingar lands í sumarbústaða- 
lönd greiðir landkaupandi eða leigjandi: 

Við afhendingu byggingarleyfis í hreppssjóð sérstakt gjald eftir reglum, 
er hreppsnefnd setur. Gjald þetta skal vera fyrir 25 m? hús kr. 10.000.00 síðan 
kr. 1 000.00 til viðbótar á hvern fermetra umfram 25 m?. Hámarksgjald skal þó 
vera kr. 26 000.00 og er þá miðað við hámarksstærð, samkvæmt 2. tl. 6. gr. 

Auk þessa er hreppsnefnd heimilt að innheimta eftirlitsgjald að fjárhæð 
kr. 1000.00 árlega af hverju sumarbústaðalandi vegna nauðsynlegrar gæslu 
og eftirlits. 

Á gjöld samkvæmt grein þessari má koma álag sem nemur hækkun vísitölu 
byggingarkostnaðar, eftir að reglugerð þessi öðlast gildi. 

7. gr. 
Byggingarnefnd veitir byggingarleyfi fyrir sumarbústöðum, og skulu uppdrættir 

gerðir eftir þeim reglum, sem sellar eru í byggingarsamþykkt, eftir því sem þær 
seta átt við.
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8. gr. 
Nú Óskar eigandi lands, þar sem reisa má sumarbústaði, að skipuleggja þar 

sumarbústaðasvæði, er sé undir stjórn félagssamtaka, og skulu þá gilda reglur 
2.—6. gr., eftir því sem þær geta átt við. Heimila má, að land slíks sumarbústaðasvæðis 
sé óskipt, og er þá leyfilegt að reisa slærri sumarbústaði, en segir í 6. gr., þó eigi 
stærri en 50 m?. 

Ef um er að ræða sumarbúslaðasvæði, eins og að ofan greinir, getur hrepps- 
nefnd áskilið bltekna samræmda gerð húsa, að því er varðar þök og útlit. Hún 
getur og áskilið, að á skipulagi séu sýnd sameiginleg leiksvæði, gróðurbelti, gang- 
stígar, bílastæði og annað slíkt. Um gerð og viðhald sameiginlegra mannvirkja, skal 
höfð hliðsjón af 3. kafla laga nr, 19/1959 um réttindi og skyldur sameigenda. 

9. gr. 
Nú vill eigandi sumarbústaðalands, selja það, með eða án mannvirkja og hefur 

þá hreppssjóður forkaupsrétt. 

10. gr. 
Nú rís ágreiningur milli landeiganda og hreppsnefndar um skilning á samþykkt 

þessari eða framkvæmd hreppsnefndar á henni, og sker þá ráðherra úr. 

Viðauki þessi sem saminn er og samþykktur af hreppsnefnd Laugardalshrepps, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 19/1905 sbr. lög nr. 84/1943 til að öðlast 
gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 15. mai 1975. 

F. h. r. 

Hallgrímur Dalberg. 0 
Guðmundur Karl Jónsson. 

Nr. 244. 24. mai 1975. 

SAMÞYKKT 

um hundahald í Húsavíkurkaupstað. 

1. gr. 
=. Hundahald er bannað í Húsavíkurkaupstað. 

þ 
2. gr. 

Bæjarstjórn er heimilt að veita einstaklingum, búsettum í kaupstaðnum, undan- 
þágu til hundahalds með eftirfarandi skilyrðum: 

a. Hundurinn skal skráður á skrifstofu kaupstaðarins, og þar fær eigandi hundsins 
s 

afhenta merkta plötu, sem jafnan skal vera í ól um háls hundsins. 

b. Árlega skal bæjarsjóði greitt leyfisgjald fyrir þá hunda, sem undanþága er veitt 
fyrir. Gjaldið sem bæjarstjórn ákveður fyrir eitt ár Í senn, skal renna til þess 
að standa straum af kostnaði við eftirlit með hundum í kaupstaðnum og skal upp- 

hæð þess við það miðuð. 

c. Skylt er hundeiganda að hafa hund sinn ábyrgðartryggðan hjá viðurkenndu vá- 
tryggingarfélagi. Við greiðslu árlegs leyfisgjalds skal leggja fram kvittun frá 
tryggingarfélaginu, sem sýni að tryggingin sé í fullu gildi.
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d. Hundurinn skal aldrei ganga laus á almannafæri, heldur vera í taumi í fylgd 

með aðila, sem hefur fullt vald yfir honum. Eigi er leyfilegt að fara með hunda 

inn í matvöruverslanir eða aðra þá staði, þar sem matvæli eru um hönd höfð. 

Sama gildir og um aðrar verslanir í kaupstaðnum. Bannað er að fara með hunda 

inn í sjúkra- og skólahús, leikhús, félagsheimili, kvikmyndahús, sundlaug og 

hótel. Bannað er að fara með hund inn á skipulögð leiksvæði barna. 

ec. Leyfi fyrir einstökum hundum er jafnan háð því, að þeir raski ekki ró íbúa 

kaupstaðarins, og séu hvorki þeim né öðrum, sem um bæinn fara, til óþæginda. 

f. Hundeiganda ber að hlíta að öðru leyti lögum og reglum, er hundahald varða 

(þ. á. m. reglum um árlega hreinsun hunda og greiðslu hundaskatis), svo og fyrir- 

mælum, sem heilbrigðisnefnd setur. 

Skráðum bændum skal heimilt að halda hunda án gjalds og einnig er leyfilegt 

að skrá viðurkennda veiðihunda án gjalds. 

am
 

3. gr. 

Við brot á skilyrðum fyrir undanþágu til hundahalds skal fjarlægja viðkomandi 

hund. Skal honum komið fyrir, sé um að ræða minni háttar brot í fyrsta skipti. 

Eigandi hundsins yrði þá að leysa hann þaðan út gegn greiðslu alls kostnaðar vegna 

brotsins. Sé um að ræða alvarlegt brot eða ítrekuð brot, afturkallast viðkomandi 

undanþága til hundahalds. 

Bæjarstjórn er heimilt, hvenær sem er, að afturkalla leyfi fyrir einstökum hund- 

um eða öll veitt leyfi, telji hún þess þörf. 

4. gr. 

Reglugerð þessi, sem er samin og samþvkkt af bæjarstjórn Húsavíkur staðfestist 

hér með samkvæmt lögum nr. 12/1969 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit til þess 

að öðlast gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 24. maí 1975. 

F. hr. 

Jón Ingimarsson. 0 
Þórunn Klemenzdóttir. 

26. mai 1975. Nr. 245. 

GJALDSKRÁ 

Rafmagnsveitna ríkisins um raforkusölu í heildsölu. 

I. GJALDSKRÁRLIÐIR 

Rafmagnsveitur ríkisins selja raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

1. Lýsing. 

11. Fast gjald ......002200 000. kr. F 1. 

Orkugjald 2... — 42.00 á KWst. 

12. Fast gjald 22.20.0000... 00 — FI F2. 

Orkugjald 2... — 22.70 á kWst.
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2. Notkun til heimilisþarfa, búrekstrar o. fl. 

Fast gjald „.........202.0000 nn — FI - Fs. 
Orkugjald  .........0.00. 0 — 10.90 á kWst. 
Markmæling: 

Aflgjald, lágmarksstilling 4 KW ............0.. — 57 296.00 á ári 
Aflgjald umfram 4 KW að hámarksaflsstillingu 
20 KW — 7 758.00 á kW á ári 
Orkugjald af allri notkun ......00000.0 00 — 1.35 á kWst. 
Orkugjald af notkun umfram aflstillingu ........ — 10.90 á kWst. 

3. Vélanotkun o. fl. 

Fast gjald .......0....020 00 — FIF2 
Lágmarksgjald .......0....0.0 00 — 48 X F1 á ári 
Orkugjald  ...........0 00. — 22.70 á kKWst. 

Aflgjald, lágmark 3 KW ..c00000 — 42 095.00 á ári 
Aflgjald, umfram 3 KW 20... — 11 354.00 á KW á ári 
Fast gjald .........00.. 020 — FI F3 
Orkugjald  ........... 0. — 4.20 á kKWst. 
Til súgþurrkunar á tímabilinu frá 1. júní til 31. 
október. 
Aflgjald OO... — 4 233.00 á KW á ári 

Fast gjald „...........2 00. Fi 
Orktgjald  ........... — 1.80 á kWst. 

Fast gjald ........02..0 — FI F4 
Orkugjald  ......... 00 — 505 á kWst. 
Roftími allt að Í klst. á dag. 
Fast gjald, lágmark 2 KW ........00 — FI  F4 
Orkugjald  ........... — 2.14 á kWst. 

Roftími allt að 2<1.5 klst. á dag. 
Markmæling: 
Fast gjald .........%%.200 20 — F1 
Aflgjald, lágmarksstilling 5 KW ........00...... — 15 720.00 á ári 
Aflgjald, umfram 5 KW að hámarksaflstillingu 
20 KW 2... — 3 144.00 á KW á ári 

Orkugjald af allri notkun ........02000000. — 1.20 á kWst. 
Orkugjald af notkun umfram aflstillingu ...... — 9.30 á kKWst. 

Roftími allt að 2<1.5 klst. á dag. 
Fast gjald, lágmark 2 KW ......000. 0 —- F1 -- F4 
Orkugjald  ...........0 200 — 1.10 á kWest. 
Roftími allt að 15 klst. að degi til. 

5. Utanhússlýsing. 

Fast gjald ..........000 2. — F1 
Fyrir hvert sötuljósker ......0.0%00. 0. — 5XF1 á ári 
Orkugjald  .........00 20 — 5.20 á kKWst. 
Fast gjald .........0.02 0 — F1 

Orkugjald 2... —- 11.10 á kWst.
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6. Lokun fyrir veitu. 

Gjöld fyrir lokun og enduropnun á veitu vegna vanskila 

eru samtals ........2000. nr — 2 023.00 

fyrir hvert skipti. 

II. SKILGREINAR OG ÝMIS ÁKVÆÐI 
1. Föst gjöld. 

Í SR AAA NÐNÐ kr. 327.00 á mánuði 

F2 a) Verslanir, skrifstofur, vinnustofur o.þ.h. .... — 12.20 á m? á mán. 

bh) Gangar, geymslur 0. þh. 20.00.0000... — 6.10 á m? á mán. 

E8 — 129.00 á gjaldeiningu 
á mánuði 

Gjaldeiningar eru: 

a) Fyrir fjölskylduheimili. 

Hvert herbergi notað eða ætlað til íbúðar, en 

ekki gangar, baðherbergi né geymslur. 

Herbergi 5 ferm. eða minna reiknast hálft, en 

25 ferm. eða stærra tvö. 

b) Fyrir félagsheimili, skóla, gistihús, sjúkrahús 

o.þ.h. 20 ferm., mælt innan útveggja. 

ce) Fyrir útihús vegna búrekstrar. Fyrstu ó0 ferm. 

eða minna, ein gjaldeining. Hverja næstu 100 

ferm., ein gjaldeining. 

d) Fyrir fiskvinnslustöðvar, iðnaðar- og iðjuhús 

o.þ.h. 30 ferm. fyrir vinnslurúm, 40 ferm. fyrir 

seymslurúm. 

F4 Hvert uppsett KW ....000000n een kr. 600.00 á ári 

2. Mestaaflsmæling. 

Aflmæling miðast við 15 mín. meðalálag. 

Gjaldskrárliður 32. 

Gjaldskvit afl hvers almanaksárs er meðaltal fjögurra hæstu álestra, en hjá 

fiskbræðslum, fiskimjölsverksmiðjum og til hliðstæðra nota, er gjaldskylt afl 

meðaltal tveggja hæstu álestra. 

Álestur fari að jafnaði fram í byrjun hvers mánaðar. 

B
E
 

3. Véla og tækjaálag. 

1. Ef fasviksstuðull hjá notanda er lægri en 0.8, skal hann gera ráðstafanir á sinn 

kostnað til þess að hækka fasviksstuðulinn upp í það gildi. 

Notandi greiðir hærra verð fyrir raforku meðan fasviksstuðull er undir 0.8. 

9. Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra tækja, er valda tilfinn- 

anlegum truflunum, um lengri eða skemmri tíma eftir aðstæðum hverju sinni. 

Heimilt er að taka fastagjöld af rafsuðuspennum samkvæmt F4. 

4. Verð til hitunar. 

Í gjaldskránni er verð til hitunar miðað við söluverð díselolíu í Reykjavík til 

olíukyndingar kr. 18.70 hver lítri. Við hverja 10 aura útsöluverðsbreytingu, frá 

grunnverði reiknað á kyndingarolíu skal hitaverð lækka eða hækka hver kWst. 

um 4.0 aura á gjaldskrárlið 41, 1.7 aura á lið 42, 16 aura á lið 43 og 0.9 aura á lið 44. 

Einnig skal kWstgjald á gjaldskrárlið 23 lækka eða hækka um Í eyri hver kWst., 

við sömu verðbreytingu á olíu. 
B 60
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5. Götulýsing. 

Rafmagnsveilur ríkisins sjá um uppsetningu götulýsingarkerfis samkv. ósk 
notanda, sem greiði stofnkostnað. Viðhald götulýsingar annast rafmagnsveiturnar á 
sinn kostnað. 

6. Takmörkun á vali gjaldskrárliða o. fl. 

Þegar um sérslakar aðstæður er að ræða, svo sem tímabundna notkun mikils 
afls, geta Rafmagnsveitur ríkisins takmarkað val notenda við ákveðna gjaldskrárliði 
eða gert sérstaka samninga um skilyrði fyrir tengingu. Þar sem framleiðslukostn- 
aður orku er sérstaklega hár, svo sem á díselstöðvasvæðum, eða flutningsgeta og/ 
eða spennaafl er takmarkað, áskilja Rafmagnsveiturnar sér rétt til þess að gefa ekki 
kost á gjaldskrárliðum, þar sem orkugjald er lágt og/eða orkunotkun mikil. 

HI. HEIMTAUGARGJALD 

Heimtaugargjald skal greitt samkvæmt sérstökum reglugerðum og gjaldskrám 
um heimtaugargjöld til Rafmagnsveitna ríkisins. 

IV. ANNAÐ 

Söluskattur og hliðstæð sjöld 20% og 13% verðjöfnunargjald eru innifalin í 
öllum gjaldskrárliðum nema raforku til húshitunar og kWstgjaldi á gjaldskrárlið 
23. Gjaldskrárverðin breytast til samræmis við söluskattsbreytingar, sem kunna að 
verða. 

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt Orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967 til að taka 
gildi 1. júní 1975, skv. auglýsingu nr. 201 22. maí 1975, og Þirtist til eftirbreytni 
öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er eldri gjaldskrá sama efnis úr gildi felld. 

Iðnaðarráðuneytið, 26. mai 1975. 

F. h. r. 

Árni Snævarr. in 
Jóhunnvs fruðfinnsson. 

Nr. 246. ð. júní 1976. 
REGLUR 

um sérstaka skráningu bifreiða til notkunar um stundarsakir hér á landi. 

1. gr. 
Heimilt er að skrá samkvæmt reglum þessum bifreiðir, sem inn eru fluttar án 

greiðslu aðflutningsgjalda. 
Heimild þessi tekur aðeins til ónotaðra bifreiða, sem keyptar eru hér á landi, 

og hafa eigi verið skráðar áður hérlendis eða erlendis. 
Reglur þessar ná eigi til bifreiða þeirra, sem úrlendisréttar njóta. 

2. gr. 
Rétt til að fá bifreið skráða samkvæmt reglum þessum hefur sá maður, sem 

staddur er hér á landi, en hefur átt lögheimili erlendis a.m.k. næstliðin 2 ár, og
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ekki jafnframt átt lögheimili hér á landi. Skráning er háð því, að eigandi bifreiðar- 
innar skuldbindi sig til að hlíta eftirtöldum almennum skilyrðum: 

Að hann aki bifreiðinni sjálfur, maki hans eða launaðir ökumenn hans. 
Að bifreiðin verði ekki lánuð, leigð eða noluð til flutninga gegn greiðslu. 
Að hann flytji bifreiðina til útlanda, þegar hann fer af landi brott. 

Að hann hlíti þeim nánari reglum, sem settar kunna að verða um bifreiðir 

þessar og eftirlit með þeim. 
Skráningartími er 3 mánuðir. 

E
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Heimilt er að framlengja skráningartíma bifreiðar, sem skráð hefur verið sam- 
kvæmt L, sbr. 2. gr., um 3 mánuði í senn, allt að tólf mánuðum frá fyrstu skráningu, 

enda færi hinn skráði eigandi sönnur á, að hann fullnægi eftirtöldum frekari skil- 

yrðum: 

a. Að hann hafi hvorki launaða atvinnu hér á landi né reki hér atvinnufyrirtæki. 

b. Að hann hafi ekki tekið sér lögheimili hér á landi. 
c. Að hann hafi ekki flutt búslóð sína hingað til lands. 

Nú eru framangreind skilyrði eigi fyrir hendi, og er þá í undantekningartil- 

vikum heimilt að framlengja skráningartíma um þrjá mánuði í senn, allt að tólf 

mánuðum frá fyrstu skráningu. 

4. gr. 
Nú eru skilyrði fyrir skráningu bifreiðar samkvæmt 2. gr. eða framlengingu 

skráningar samkvæmt 3. gr. rofin eða forsendur skráningar niður fallnar, og skal 

lögreglustjóri þá þegar í stað taka bifreiðina úr notkun. 

5. gr. 

Þegar gildistíma skráningar lýkur, er notkun bifreiðar óheimil hér á landi, 

enda hafi venjuleg skráning ekki farið fram. Nú hefur bifreið eigi verið flutt úr 

landi fyrir lok gildistíma skráningar, og skal hún þá tekin úr notkun. 

6. gr. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík og bæjarfógetinn á Akureyri annast skráningu 

og framlengingu skráningartíma bifreiða samkvæmt reglum þessum. Áður en skrán- 

ing eða framlenging skráningar fer fram, skal liggja fyrir yfirlýsing tollyfirvalds 

um, að skilyrði skráningar eða framlengingar, sbr. 2. og 3. gr. séu fyrir hendi, svo 

og gögn um að lögmæltum reglum um vátryggingu og skoðun hafi verið fullnægt. 

Fyrir skráningu bifreiðar skal greiða gjald til ríkissjóðs, kr. 2 000.00, en fyrir 

framlengingu hverju sinni, kr. 1000.00 og annast viðkomandi lögreglustjóri inn- 

heimtu þess. 

7. gr. 

Á hverri bifreið, sem skráð er samkvæmt reglum þessum, skulu vera skráningar- 

merki að framan og aftan. Skráningarmerkin skulu vera með fjórum hvítum tölu- 

stöfum (0001—-9999), 90 mm á hæð, á svörtum grunni. Á hvorri hlið skráningar- 

merkis skal vera 45 mm lóðrétt rauð rönd. Vinstra megin skal skrá með hvítum 

tölustöfum röð þess mánaðar og hægra megin tvo síðustu tölustafi þess árs. þegar 

gildistíma skráningar lýkur. 
Bifreiðaeftirlit ríkisins sér um gerð skráningarmerkja, sem viðkomandi lög- 

reglustjóri lætur í té gegn því gjaldi, sem ráðuneytið ákveður. 
Auk skráningarmerkis skal bifreið búin íslensku þjóðernismerki (ÍS).
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8. gr. 

Í skráningarskírteini skal tilgreina, hvenær gildistíma skráningar lýkur. 

9. gr. 
Ákvæði reglna þessara gilda með sama hætti um bifhjól. Skráningarmerki 

þeirra skulu vera 90 mm á hæð og stafir minni í sama hlutfalli. 

10. gr. 
Brol gegn reglum þessum varða viðurlögum samkvæmt umferðarlögum, nr. 

40 23. april 1968. 

11. gr. 
Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt 10. tölulið 3. gr. laga nr. 6 5. mars 

1974 um tollskrá o. fl., sbr. og umferðarlög nr. 40 23. apríl 1968, öðlast þegar gildi. 

Dóms- og Kirkjumálaráðuneytið, 5. júní 1975. 

Ólafur Jóhannesson. uu nn 
Ólafur W. Stefánsson. 

Nr. 247. 29. maí 1975. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Akraness. 

I. KAFLI 

RAFORKUSALA 

Rafveita Akraness selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

1. Almenn notkun. 

A.1. Til lýsingar: Um kWst.-mæli á kr. 8.41 hverja kWst. auk fastagjalds er reikn- 
ast þannig: - 

Kr. 13.80 á mánuði af hverjum mí“ gólfflatar, er lýsa skal. Þó skal 
aðeins reikna helming gólfflatar til gjalda í göngum og geymslum o. þ. h. Einnig 
í sjúkrahúsum, elliheimilum og vistheimilum fyrir börn. Ákvæði þetta nær 
ekki til starfsmannabústaða þessara stofnana. 

B.1. Til heimilisnotkunar: Um kWet.-mæli á kr. 7.14 hverja kWst. auk fasta- 
gjalds, er reiknast þannig: 

Kr. 60.30 á mánuði fyrir hvert herbergi, sem ætlað er til íbúðar og eldhús. 
Herbergi, sem er minna en ó mé, skal reikna sem hálft, en ef herbergi er 
stærra en 25 m“ skal reikna hverja byrjaða 25 m? sem herbergi. 

C.1. Til véla: Um kWst.-mæli á kr. 8.41 hverja kWst. auk fastagjalds, er reikn- 
ast þannig: 

Kr. 178.30 á mánuði fyrir hvert KW í ástimpluðu rafafli fastra vinnuvéla. 
Eftir þessum lið má einnig selja raforku án fastagjalds til eldunar- og þvotta- 
tækja í sjúkrahúsum, elliheimilum, vistheimilum barna og í gisti- og veit- 
ingahúsum.
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Um kWst.-mæli án fastagjalds, þannig: 

A.2. Til lýsingar og ýmissa nota, sem ekki verður felld undir aðra liði gjaldskrárinnar: 

Kr. 34.20 fyrir hverja kKWst. 

B.2. Til véla og vinnulagna í byggingum í smíðum og til véla við Akranesshöfn: 

Kr. 17.82 fyrir hverja KWst. 
Eftir þessum lið má einnig selja raforku til skipa við Akranesshöfn. Gjald 

miðast við hverja byrjaða tólf tíma og allt að 40% af ástimplaðri flutnings- 
getu tengla er verða 3X35 A og 3<63 A. 220 V. 

C.2. Til véla í matvælaiðnaði: 

Kr. 6.32 fyrir hverja kWst, enda sé uppsett rafafl fastra véla yfir 40 KW 
og árlegur nýtingartími vélanna eigi skemmri en 1200 kWst. á hvert uppsett 
kW þeirra. Rafveitan áskilur sér rétt til að rjúfa strauminn í allt að 1% klst. 
á dag um hádegið á tíma mesta álags. Eftir þessum gjaldskrárlið má einnig 
selja raforku til rafsuðu málma. 

F.2. Til götu- og hafnarlýsingar: 

Samkvæmt árlegri ákvörðun bæjarstjórnar Akraness, og kosti rafveitan 
rekstur og viðhald lýsingarkerfisins. 

Um mestaálagsmæli þannig: 

A.3. Til atvinnufyrirtækja með meira en 40 kKW afl, sem mesta ársálag. 

Kr. 8209.00 fyrir hvert kKW mesta álags á árinu og kr. 2.44 fyrir hverja 
kWst. 

11. KAFLI 

Hitanotkun. 

Um kWst.-mæli á: 

kr. 5.13 á kWst. án rofs. 
3.10 á kWst. með allt að 1% klst. rofi á sólarhring. 

2.88 á kWst. með allt að 27 klst. rofi á sólarhring. 

2.30 á kKWst. með allt að 41 klst. rofi á sólarhring. 

5. 1.63 á kKWst. með allt að 14% klst. rofi á sólarhring. 
6. 1.89 á kWst. ef notkun fer fram eingöngu á tímabilinu frá 1. 

maí til 15. október ár hvert. Roftími er allt að 3 klst. á sólar- 
hring. Einnig má selja eftir þessum taxta orku, sem rafveitunni 
er heimilt að rjúfa að vild. 
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Eftir taxta D. 3. má einnig selja raforku með blönduðu rofi, þannig að hluti 
notkunar sé rofinn í 14% klst. á sólarhring, en á móti sé a.m.k. jafn mikið afl 
órofið. 

Gjaldið breytist með útsöluverði á díselolíu í Reykjavík, á hverjum tíma og 
miðast hér við grunnverð kr. 16.25 á olíulítra. KWst. gjaldið standi jafnan á heilum 
eyri. 

Sala til hitanotkunar er háð nánari ákvörðun rafveitustjóra og rafveitunefndar 

m.a. með tilliti til: 
a. Að raforka sé aflögu vegna almennrar notkunar (forgangsnotkunar). að dómi 

rafveitustjóra.
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Að vélaafl, spennar og rafstrensir þoli álag, að dómi rafveitustjóra. 

Verðlags og hagkvæmni slíkrar sölu, að dómi rafveitustjóra og rafveitunefndar 

Notendur rafhita skulu fá skrifleg leyfi (hitaleyfi) fyrir slíka notkun. 
Þar skal greint frá hve mikið afl er heimilt að setja upp og hvaða gjaldalið skuli 
greitt eftir. Ef tvö ár eru liðin frá útgáfu slíks leyfis, en notkun ekki hafin, 
skal leyfið endurnýjað. Sé það ekki gert, fellur leyfið úr gildi. 

Önnur skilyrði fyrir raforknsölu til hitunar eru: 

Að straumur sé rofinn á tilskildum tíma með sjálfvirkum búnaði, og kosti 
notandinn tengingu slíks búnaðar og greiði leigu af honum samkvæmt 2. kafla. 

Að tæki, lagnir og allur búnaður í sambandi við rafhitunina sé samkvæmt fyrir- 

mælum rafveitunnar og settum reglum. M.a. ofnar fasttengdir með sérstökum 

rofum, hitastillar notaðir. 

Að notkun um mæli hitalagnarinnar sé eigi minni en 6000 kWst. á ári. Undan- 
þegin þessu ákvæði er þó notkun samkvæmt taxta D.1. Ef notkun er minni en 
6000 kWst. á ári, er rafveitunni heimilt að krefjast gjalds fyrir 6000 kKWst. 
notkun eða færa notkunina yfir á taxta D.1. 
Þegar sérstaklega stendur á, er rafveitustjóra heimilt, að tilskildu samþykki 
rafveitunefndar, að selja raforku eftir sérstökum samningi, í hvert skipti. 

TIl. KAFLI 

MÆLA- OG ROFALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri 
veitu, og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af 
mælitækjum samkvæmt eftirfarandi: 

Af einfasa kKWst. mæli, allt að 30 amp. ......0.0000.0... kr. 21.80 á mán. 

Af þrífasa kWst.-mæli 50 amp. og minni ................ — 4370 - — 

Af þrífasa kWst.-mæli yfir 50 amp. til 200 amp. .......... — 106.10 - — 
Af þrífasa kWst.-mæli yfir 200 amp. ....000000 0... — 158.10 - — 

Af klukkurofum skal notandinn greiða leigu sem hér segir: 

Af ein- eða tvípóla kl.rofa 40 amp. og minni ............ kr. 135.50 á mán. 

Af Þrípóla kl.rofa 60 amD. og MINNI ........000 00. — 178.00 - 

Af Þrípóla kl.rofa yfir 60 amnp. til 200 amp. 200.....0000... — 217.50 - 

Af Þrípóla kl.rofa yfir 200 ap. 2...00200 00 — 276.70 - — 

Af fjarstýrandi klukkurofa ......20.2. 0000. — 45.00 — - 

Af öðrum mælitækjum og rofum en þeim. sem nefnd eru í skránni, skal árs- 

leigan vera sem næst 20% af verði tækisins. 
TLeiguna skal innheimta um leið og gjald fyrir raforkuna. 

TV. KAFLI 

TENGIGJÖLD 

(Heimtaugargjöld). 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir hús- 

veitu.
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Af hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna, skal greiða tengigjald, sem 
hér segir: 

Tengigjald 
Flutnings- jarðstrengsh. 

Gjald- Málstraumur stofnvara geta miðuð allt að 15 m 
skrár- 220 V 380 V við stærð eða loft.h. 
liður kerfi kerfi stofnvara allt að 30 m 
Nr. amp. amp. KVA kr. 

1.1 2 60 1>< 60 13 13 422.00 
1.2 3> 60 2 60 22 18 864.00 
1.3 3100 3 > 60 38 27 055.00 
14 3 > 100 66 44 556.00 
15 3 > 200 76 50 685.00 
1.6 3 < 850 3 >< 200 132 83 138.00 
Í.7 3 X 350 231 142 072.00 

Fyrir vinnuheimtaugar fyrir hús í byggingu á skipulögðum svæðum skal greiða 
kr. 4 900.00. 

Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stystu greiðfæra leið að 
varkassa. 

Yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern meter umfram fyrstu 15 metrana 
þannig: Y} = (1173 - 18 X KVA) kr./m. 

Yfirlengd loftlínu reiknast á hvern meter umfram fyrstu 30 metrana þannig: 
Y1 = (19249< KVA) kr./m., að viðbættum kr. 9 875.00 á hvern stólpa í umfram- 
línu. 

Tengigjöld miðuð við stærð spenna: 

Gjaldskrárliður Stærð spennis Tengigjald 
nr. kVA kr. 

2.1 150 94 332.00 
2.2 300 188 663.00 
2.3 500 299 942.00 
24 750 445 520.00 

Tengigjald skal reikna eftir þessum gjaldskrárlið, þegar spennistöð er byggð að 
mestu eða öllu leyti í þágu eins notanda. Skal notandi þá leggja til lóð eða húsnæði 
fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir, að dómi rafveitustjóra, vegna 
staðsetningar stöðvarinnar. Húsnæðið skal fullnægja, að öllu leyti, settum skil- 
yrðum um gerð spennistöðvahúsa. Kostnaður notandans við gerð húsnæðis fyrir 
spennistöðina kemur til frádráttar tensigjaldi skv. þessari gjaldskrá, þó aldrei 
meiri frádráttur en tengigjaldinu nemur. 

Þessi gjaldskrá tengigjalda, gildir í skipulögðum hverfum innan Akraneskaup- 
staðar. Í óskipulögðum hverfum greiðist tengigjald eftir kostnaði skv. reikningi 
rafveitunnar. Tengigjald fellur í gjalddaga, þegar setningu heimtaugar eða byggingu 
spennistöðvar er lokið. 

V. KAFLI 

OPNUNARGJÖLD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun, kr. 665.00. 
Ef fundin er óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafarlaust, 
og verður hún eigi opnuð fyrr en notandinn hefur greitt kr. 665 gjald í skrif- 
stofu rafveitunnar. 

h
a
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Í framangreindum verðum er innifalinn 20% söluskattur, nema í kafla 2, sölu 

til hitanotkunar, en á þá sölu er ekki lagður söluskattur. Á 1. kafla gjaldskrárinnar 

er einnig lagt 13% verðjöfnunargjald. 

Hækki innkaupsverð á raforku er hitaveitunefnd heimilt að hækka gjaldskrá þessa 

um allt að 50% af þeirri hækkun, þó aðeins að til komi sérstakt samþykki Iön- 

aðarráðuneytisins. 

Gjaldskrá þessi staðfestis hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 

og Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að taka gildi sbr. augl. nr. 67 11. apríl 1975, 

og til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er eldri gjaldskrá úr gildi 

felld. 

Iðnaðarráðuneytið, 29. maí 1975. 

Árni Snævarr. 0 
Jóhannes Guðfinnsson. 

Nr. 248. 14. maí 1975. 
REGLUGERÐ 

um Stofnverndarsjóð íslenska hestakvynsins. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Stofnverndarsjóður íslenska hestakynsins og er myndaður 

samkv. 37. gr. laga nr. 31, 1973. 

2. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa ráðunautur Búnaðarfélags Íslands í hrossarækt og 4 menn, 

sem stjórn Búnaðarfélags Íslands kýs, einn úr hverjum landsfjórðungi, og skulu 

þeir kosnir er nýkjörið Búnaðarþing kemur saman. 

8. gr. 
Tekjur sjóðsins eru þær, sem kveðið er á um í 37. gr. laga nr. 31, 1973. Eru 

þær 20% af söluverði ógeltra hesta til útflutnings og 10% af verði útfluttra hryssna. 

Útflytjendur hrossa skulu standa skil á þessu gjaldi til Búnaðarfélags Íslnads eigi 
síðar en þrem mánuðum eftir að hrossin eru flutt úr landi. 

4. gr. 

A. Að styrkja hrossaræktarsambönd, stofnræktarfélög og stofnræktarbú til kaupa 

á kynbótahrossum. 

1. Styrkja kaup á kynbótahestum, sem hlotið hafa I. og IL. verðlaun, og öðrum 

álitlegum stóðhestum, sem yrðu að öðrum kosti fluttir úr landi. Styrkfjár- 
hæð má nema 30 til 50% af kaupverði. 

2. Styrkja kaup á efnilegum ungum stóðhestum. Styrkfjárhæð má nema 20 til 

409. af kaupverði. 
3. Styrkja kaup á kynbótahryssum, er hlotið hafa I. og TI. verðlaun, sem annars 

vrðu fluttar úr landi. Styrkfjárhæð má nema 10 til 20% af kaupverði. 
B. Að lána hrossaræktarsamböndum, stofnræktarfélögum og stofnræktarbúum til 

kaupa á kynbótahrossum. 

1. Veita lán til kaupa á ættbókarfærðum stóðhestum, sem annars yrðu fluttir 

úr landi. Miðað skal við, að styrkur og lánsfjárhæð seti numið allt að 80% 
af kaupverði.
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9. Veita lán til kaupa á ungum stóðhestum. Miða skal við, að lánsfjárhæð og 

styrkur geti numið allt að 60% af kaupverði. 
3. Veita lán til kaupa á ættbókarfærðum hryssum. Lánsupphæð skal miðuð 

við, að styrkur og lán geti numið allt að 50% af kaupverði. 

5. gr. 

Lán þessi skulu vera til 5 ára gegn veði í viðkomandi hrossi, enda sé hrossið 

trvggt á fullnægjandi hátt. Vextir af láninu skulu vera almennir sparisjóðsvextir. 

6. gr. 
Heimilt er stjórn sjóðsins með samþykki stjórnar Búnaðarfélags Íslands að 

kaupa stóðhesta handa stóðhestastöð ríkisins, sem hrossaræktarsambönd eða hrossa- 

ræktarbú sjá sér ekki fært að kaupa, ef stjórnin telur þá dýrmæta til ræktunar 

innanlands, en ella yrðu þeir seldir úr landi eða vanaðir. 

7. gr. 
Ef fjárhagur sjóðsins yrði þröngur hafa hrossaræktarsambönd forgang fram 

yfir stofnræktarfélög og stofnræktarbú til styrkja og lána. 

8. gr. 

Sjóðurinn skal vera í vörslu Búnaðarfélags Íslands, sem lætur ávaxta það fé, 

sem í honum er geymt og annast félagið reikningshald hans. Reikningar sjóðsins 

skulu endurskoðaðir með reikningum Búnaðarfélags Íslands. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 

að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 14. maí 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Sveinbjörn Dagfinnsson. 

29. maí 1975. Nr. 249. 

GJALDSKRÁ 

Rafveitu Sauðárkróks. 

I. RAFORKA 
Í 

Rafveita Sauðárkróks selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

1. Lýsing: 

1.1. Til almennrar lýsingar um kWst. mæli: 
Mælisleiga samkvæmt kafla H. 
Orkugjald ...........00 00 kr. 38.00 á kWst. 

1.2. Til almennrar lýsingar um kKWst. mæli: 
Mælisleiga samkvæmt kafla HH. 
Orkugjald  ...........0020 00 -- 13.60 - 

Fastagjald af gólffleti í rúmi því, er lýsa skal: 
Verslanir, skrifstofur, vinnustaðir o. þ. h........... = 201.00 á m? á ári 

Geymslur og gangar þeim tilheyrandi .............. —- 66.35 - — - — 

B 61
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1.3. Til hafnarlýsingar um kWst. mæli: 
Mælisleiga samkvæmt kafla MH. 
Orkugjald  ............. 0 nr 11.00 á kWst. 

1.4. Raforku til ljósa í beituskúrum má selja án mælis .. -— 28974.00 árskW. 
enda sé spennan 32 volt og skriflegur samningur 
gerður um notkunina. 

2. Almenn heimilisnotkun: 

2.1. Um kWst. mæli þannig reiknað: 

á. Grunngjald  ..........0 0. kr. 66.00 á mán. 
b. Orkugjald af allri notkun ........00000 0. — 8.60 - kWst. 
c. Fastagjald af hverju herbergi .................. —- 66.00 - 

Við útreikning á herbergjagjöldum, skal telja öll herbergi sem ætluð eru til 
íbúðar og eldhús. Herbergi 5 mé, eða minna, reiknast hálft, en 25 m? eða stærra, tvö. 

3. Vélanotkun: 

3.1. Um kKWst. mæli: 

Mælisleiga samkvæmt kafla TI. 
Orkugjald ............. 00 kr. 22.00 á kWst. 

Eftir þessum gjaldskrárlið má einnig selja raforku til lýsingar, og reiknast þá 
að auki fermetragjald af gólffleti eftir sömu reglum og gilda um lið 1.., en er 
þriðjungi lægra. 

Raforku til nota um vinnulagnir, meðan á byggingu stendur, má selja um 
kWst. mæli eftir þessum gjaldskrárlið. Þá eru engin fastagjöld reiknuð, önnur en 
mælaleiga, samkvæmt kafla II. 

3.2. Um afl og orkumæla: 

Fastagjald  ........... 00 kr. 9 853.00 á ári 
Aflgjald af notuðu afli, lágm. 2 KW. 00... —— 9 853.00 hvert árskW. 
Orkugjald .............00 0 — 3.32 á kWst. 
Heimilt er að selja alla raforkunotkun fyrirtækja eftir þessum gjaldskrárlið. 
Fastagjald vegna lýsingar skal þá reiknað samkvæmt gjaldskrárlið 1.2., og lág- 

marksaflgjald, sem svarar 20 KW. 

3.3. Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig um kWst. mæli: 

Fastagjald  ......... kr. 9858.00 á ári 
Orktigjald .............. — 3.32 á kWst. 
Fastagjald, miðað við málraun véla, lágmark 2 kKW.. — 8165.00 hvert árskW. 

Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra tækja, sem valda til- 
finnanlegum truflunum eða takmarka notkun þeirra við tiltekna tíma sólahrings. 

4. Hitun: 

4.1. Til húshitunar, roftími 2 X 1% klst. á dag, um kKWst. mæli: 
Mælisleiga samkvæmt kafla TI. 
Orkugjald án söluskatts .........000. 0. kr. 2.40 á kWst. 

4.2. Önnur hitanotkun, roftími 2X 1% klst. á dag, um 
kWst. mæli: 
Mælisleiga samkvæmt kafla 1. 
Orkugjald ................. 0. — 3.12 - —
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4.3. Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra 
hliðstæðra nota, roftími allt að 11 klst. á dag, um 
kWst. mæli: 
Mælisleiga samkvæmt kafla 11. 
Orkugjald ........... 000 kr. 2.53 á kWst. 

Um framangreinda hitagjaldskrárliði gilda eftirfarandi ákvæði: 
Minnsta ársnotkun sé 6 000 kWst. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

a. Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið. 
b. Að notandi kosti tengingu klukkurofa, sem rafveitan leggur til, og greiði leigu 

af þeim samkvæmt reglum, er gilda um mæla. 

c. Að hitatæki, lagnir og búnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar 

og önnur hitatæki fasttengd. 

IH. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja veitu, 

og ákvörðun sú er skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu sem hér segir: 

1. Af einfasa mælum 30 amp. og MINNI .......0000.00... kr.  52.00 á mán. 

2. Af þrífasa mælum 50 amp. og Minni .....0..000000000.. — 8600 - -—- 

3. Af þrífasa mælum 50— 100 amp. ....00000 0000... — 121.00 - —- 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í skránni, skal ársleigan vera 

sem næst 20% af verði mælitækjanna. Leigan skal innheimt um leið og gjald 

fyrir raforku. 

II. HEIMTAUGARGJÖLD 

Heimtausgargjald skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu. Fari lengd jarðstrengs 

heimtaugar fram úr 15 m skal greitt vfirlengdargjald eins og taflan sýnir: 

Jarðstrengur 
Lágmark Yfirlengd 

Málstraumur stofnvara kr. kr./m. 

G3A 1-fasa 36 570.00 1 196.00 

GJA 3-fasa 47 334.00 1 380.00 

100A 3-fasa 2... 56 304.00 1610.00 

125A 3efasa 2... 68 540.00 1 955.00 

200A 3-fasa 2... 90 735.00 2 162.00 

BO0A 3-fasa 189 175.00 3 036.00 

Af loftlínuheimtaug reiknast gjald, sem er 20% lægra en að framan greinir, fyrir 

heimtaug allt að 40 m. Það, sem þar fer fram yfir greiðist samkvæmt kostnaði. 

Lengd jarðlínuheimtaugar 60—-200 A reiknast frá stystu greiðfærri leið að lóðar- 

mörkum. Lengd stærri jarðlínuheimtauga reiknast frá varkassa að rofalínudreifistöð. 

Yfirlengd reiknast ekki af vegalengd, sem er umfram 100 m frá varkassa. 

Óski húseigandi eftir, að heimtaug verði breytt úr 1-fasa heimtaug eða flutnings- 

geta jarðstrengsheimtaugar verði aukin, skal hann greiða fyrir breytingarnar sam- 

kvæmt kostnaði, þó aldrei minna en mismun á heimtaugargjaldi samkvæmt sjaldskrá. 

Gjaldskrá þessi gildi í skipulögðum hverfum innan lögsagnarumdæmis Sauð- 

árkróksbæjar. Sé um óskipulagt svæði að ræða, eða aðstæður óvenjulegar, er heimilt 

að krefjast sérstaks aukagjalds af húseiganda eða gera honum að greiða fyrir heim- 

taugina samkvæmt kostnaði en gera skal honum aðvart um það fyrir fram.
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IV. OPNUNARGJÖLD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar 
hafi komið fyrir veituna, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 700.00. 

2. Ef fundin eru við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafar- 
laust, og verður hún eigi opnuð aftur fyrr en notandi hefur greitt kr. 700.00 
gjald á skrifstofu rafveitunnar. 
Söluskattur 20% auk 13% verðjöfnunargjalds, samtals 33%, eru talin með í 

upphæð gjalda þeirra, sem um ræðir í Í. kafla gjaldskrár þessarar, nema á taxta 41. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 
og Orkulögum nr. 58 29. april 1967 til að taka gildi nú þegar sbr. og auglýsingu 
nr. 67 11. apríl 1975 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt 
er eldri gjaldskrá, nr. 43 3. febrúar 1975 úr gildi felld. 

Iðnaðarráðuneytið, 29. maí 1975. 

F. h.r. 

Árni Snævarr. a 
Jóhannes Guðfinnsson. 

Nr. 250. 21. maí 1975. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Hildarsjóð við Kvennaskólann í 
Reykjavík, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 23. maí 1975. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Hildarsjóð við Kvennaskólann í Reykjavík. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Hildarsjóður. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður til minningar um Hildi Ólafsdóttur, sem fæddist 3. apríl 

1949 og dó af slysförum í Kópavogi 24. janúar 1963. 

3. gr. 
Stofnfé sjóðsins er það fé sem safnað var í Kvennaskólanum meðal skólasystra 

og kennara Hildar dánarárið, kr. 32 000.00 það fé sem safnað var meðal skólasystra 
vorið 1975, kr. 70 000.00 ásamt gjöf foreldra Hildar kr. 10 000.00. Tekjur sjóðsins 
eru vextir af innstæðufé hans og gjafir, sem honum kunna að berast. 

4. gr. 
Stofna skal við skólann hljómplötusafn og nefnist það Hildarsafn. Hildarsafn 

er útlánssafn til afnota fyrir nemendur skólans. Úr Hildarsjóði skal á árinu 1975 
verja 50 þúsund krónum til stofnunar Hildarsafns. Síðan er sjóðsstjórn heimilt að 
verja árlega til safnsins öllum vaxtatekjum sjóðsins og allt að 30% af innstæðufé 
hans í ársbyrjun. Þó má höfuðstóll sjóðsins aldrei verða lægri en 39 þúsund krónur. 

5. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa: Skólastjóri og tónlistarkennari skólans og ein kona úr 

hópi bekkjarsystra Hildar, sem þær sjálfar tilnefna. Stjórnin annast fjárreiður 
sjóðsins og ákveður, hversu miklu af fé sjóðsins skuli ráðstafa til Hildarsafns á 
hverju ári, sbr. 4. gr.
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6. gr. 
Stjórn nemendafélags Kvennaskólans, Keðjunnar, tilnefnir árlega 3 nemendur 

í plötunefnd, og skal ein þeirra stunda tónlistarnám. Plötunefnd setur Hildarsafni 
útlánsreglur, skrásetur það, sér um rekstur þess og heldur skrá yfir útlán, innheimtur 
og afföll. Hún annast og innkaup til safnsins í samráði við tónlistarkennara skólans. 
Við val á hljómplötum skal leggja áherslu á sígilda tónlist, en einnig annað vandað 
efni, 1. d. leikrit eða upplestur og vandaða tónlist í þjóðlagastíl. 

7. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

Reykjavik, 21. mai 1975. 

F. h. nemenda útskrifaðra frá Kvennaskólanum í Reykjavík 1965. 

Soffía Ákadóttir. Þorbjörg Kristvinsdóttir. 

23. maí 1975. . Nr. 251. 

AUGLYSING 

um breytingu á verði lyfja samkvæmt Lvfjaverðskrá I frá 10. júlí 1973. 

Frá og með 26. maí 1975 tekur gildi breyting á verði lyfja samkvæmt Lyfja- 
verðskrá 1 frá 10. júlí 1978. 

Samkvæmt því skal leggja 26,8% á verð samkvæmt verðskránni og fellur þá 
jafnframt niður 23,7% álag, sem heimilað var með auglýsingu ráðuneytis dags. 
28. febrúar 1975. 

Heildsöluálagning á lyfjaefni verður 14,8% og smásöluálagning 85,5% frá sama . N {= Ð “ Ð fæ) Ð 

tima. Vinnugjöld verða óbreytt. 

Hetlbrigðis- og lryggingamálaráðuneytið, 23. maí 1975. 

F. h. r. 

Jón Ingimarsson. 
Almar Grímsson. 

23. maí 1975. Nr. 252. 

AUGLÝSING 

um breytingu á verði lyfja samkvæmt Lyfjaverðskrá 11, frá 1. febrúar 1975. 

Frá og með 26. maí 1975 tekur gildi breyting á Lyfjaverðskrá 1I frá 1. febrúar 
1975. Samkvæmt því hækka útsöluverð lyfja eins og það er greint í skránni um 
22,4%. Jafnframt fellur niður 15,5% álag, sem tók gildi 1. mars 1975. Afhendingar- 5 5 3 
gjald verður óbreytt. 

Hetlbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 23. maí 1975. 

F. h.r. 

Jón Ingimarsson. nn 
Almar Grímsson.
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REGLUR 

um óbyggðaflug og flug yfir sjó. 

1. gr. 

Almennt. 

Reglur þessar gilda fyrir öll íslensk loftför. Með „óbyggðum“ er í reglum þessum 
átt við svæði, sem fjær lHggja Þbvggðu bóli en 25 km. 

2. gr. 

Utbúnaður í óbvggðaflugi. 

Í óbvggðaflugi á eins hreyfils loftförum skal hafa útbúnað meðferðis, sem 
tryggi Öryggi áhafnar og farþega í a.m.k. sólarhring, komi til nauðlendingar Í 
óbyggðum. Utbúnaðurinn miðist við árstíma og aðstæður hverju sinni, svo sem 
skjólfatnaður, tjöld og matföng. 

3. gr. 

Flug yfir sjó. 

Björgunarvesti fyrir áhöfn og farþega skulu ávallt vera í íslenskum loftförum. 
Eins hreyfils loftförum skal ekki flogið lengra frá landi en svo, að hægt sé 

að ná til lands í renniflugi. Sjúkraflug og annað neyðarflug er undanþegið ákvæðum 
þessarar málsgreinar og loftferðaeftirlitið setur veitt sérstakar undanþágur til 
ferjuflugs o. þ. h. 

Sé loftförum flogið fjær landi en 50 sjómílur, skulu vera um borð björgunar- 
bátar, sem rúma alla um borð. 

4. gr. 

Refsiákvæði. 

Brot gegn reglum þessum varðar sektum, varðhaldi eða fangelsi allt að 3 árum. 
Mál út af brotum á reglum þessum skulu sæta meðferð opinberra mála. 

Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt heimild í 89. gr. sbr. 163. gr. laga nr. 
34 21, maí 1964 um loftferðir, staðfestast hér með til að öðlast þegar gildi og birtast 
til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt falla úr gildi reglur 
um öræfaflug og flug yfir sjó nr. 144 15. september 1967. 

Samgönguráðuneytið, 23. maí 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Ólafur S. Valdimarsson.
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SAMÞYKKT 

Veiðifélags Skagafjarðar. 

1. gr. 
Félagið heitir Veiðifélag Skagafjarðar. Heimili þess og varnarþing er að 

Stóru Ökrum. 

2. gr. 
Félagið starfar í deildum, og nær lil allra jarða, sem land eiga að vatnasvæði 

Héraðsvatna, sem hér segir: 

Ás 1, Ás H, Beingarður, Egg 1, Egg 1, Eyhildarholt 1, Eyhildarholt 11, Eyhildar- 
holt 111, Garður, Hamar, Helluland, Hróarsdalur 1, Hróarsdalur Il, Hróarsdalur II, 
Kárastaðir, Keldudalur, Keta, Ríp 1, Ríp FH, Rip lll, Utanverðunes, Lón, Vatnsleysa, 
Hofstaðascl, Hofstaðir, Ytri-Hofdalir, Syðri-Hofdalir, Ytri-Brekkur, Syðri-Brekkur, 
Framnes, Þverá 1, Þverá II, Frostastaðir 1, Frostastaðir II, Frostastaðir III, Frosta- 
staðir IV, Hjaltastaðir, Hjalli, Flugumýri, Réttarholt, Mið-Grund, Syðsta-Grund, 
Stóru-Akrar 1, Stóru-Akrar HM, Djúpidalur, Litlidalur, Minni-Akrar, Höskuldsstaðir, 
Miðhús, Þorleifsslaðir, Grundarkot, Hrólfsstaðir, Miklibær, Víkurkot, Víðivellir, 
Ásgarður, Hella, Miðsitja, Sólheimar, Sólheimagerði, Sunnuhvoll, Úlfsstaðir, 
Kúskerpi, Uppsalir, Bóla, Silfrastaðir, Ytri-Kot, Fremri-Kot, Borgargerði, Egilsá, 
Tungukot, Flatatunga, Tyrfingsstaðir, Kelduland, Laugardalur, Héraðsdalur, Stapi, 
Steinsstaðir, Reykir, Vindheimar, Stokkhólmi, Þorsteinsstaðir, Lýtingsstaðir, Tungu- 
hlíð, Teigakot, Tunguháls, Villinganes, Vallanes, Vellir, Sólvellir, Syðri-Húsabakki, 
Ytri-Húsabakki, Kjartansstaðir, Kjarlansstaðakot, Páfastaðir, Litla-Gröf, Stóra-Gröf 
syðri, Stóra-Gröf ytri, Holtsmúli, Reynistaður, Ögmundarstaðir, Vík, Utvík, Pytta- 
gerði Í, Pyttagerði 11, Grænhóll, Sjávarborg 1, Sjávarborg 1, Sjávarborg III, Víkur- 
partur, Borgargerði, Messuholt, Kimbastaðir, Lyngholt, Bergsslaðir, Gil, Birkihlíð, 
Glæsibær, Gýgjarhóll, Hafsteinsstaðir, Geirmundarstaðir, Þröm, Dúkur, Varmaland, 
Hóll, Hjallaland, Bessastaðir, Fosshóll, Elivogur, Sólheimar, Auðnir, Dæli, Skarðsá, 
Íbishóll, Fjall, Stóra-Vatnsskarð, Daufá, Saurbær, Laufás, Brenniborg, Borgarey, 
Krithóll, Álftagerði, Víðimelur, Húsey, Brekka, Reykjarhóll, Lauftún, Langamýri, 
Grófargil, Brautarholt, Stóra-Seyla, Krossanes, Geldingarholt, Holtskot, Garðshús, 
Halldórsstaðir, Glaumbær, Hátún, Mikligarður, Jaðar, Marbæli, Laugaból, Laugar- 
hvammur, Merkigarður, Hvammhóll, Hafgrímsstaðir, Brúnastaðir 1, Brúnastaðir 11, 
Stórhóll, Borgarfell, Stekkjarholt, Árnes, Sveinsstaðir, Hóll, Breið, Breiðagerði, Ána- 
staðir, Ytri-Svartárdalur, Miðdalur, Fremri-Svartárdalur, Ölduhryggur, Miðvellir, 
Grímsstaðir, Írafell, Gilhagi, Korná, Sölvanes, Hamrar, Hamrahlíð, Starrastaðir, 
Mælifell, Reiðholt, Hvíteyrar, Nautabú, Steintún, Fitjar, Reykjaborg, Laugabakkar, 
Reykjavellir, Birgisskarð, Bjarnastaðahlíð, Litlahlíð, Giljar, Hof, Hofsvellir, Vestur- 
hlíð, Goðdalir, Hverhólar, Þorljótsstaðir, Lambatungur, Runa, Bakkakot, Bústaðir 1, 
Bústaðir II, Skatastaðir 1, Skatastaðir II, Ábær, Merkigil, Gilsbakki, Stekkjarflatir, 
Upprekstrarfélag Akrahrepps, Upprekstrarfélag Hofsafréttar, Upprekstrarfélag Ey- 
vindarstaðarheiðar, Reitur, Syðra-Skörðugil. 

1. Sæmundarárdeild, um Sæmundará og vatnasvæði hennar. 

Stóra-Valnsskarð, Brekka, Fjall, Íbishóll, Grófargil, Brautarholt, Skarðsá, Stóra- 
Seyla, Dæli, Auðnir, Sólheimar, Elivogur, Fosshóll, Bessastaðir, Hjallaland, Hóll, 
Varmaland, Dúkur, Þröm, Geirmundarstaðir, Litla-Gröf, Stóra-Gröf syðri, Stóra- 
Gröf vtri, Holtsmúli, Reynisstaður, Hafsteinsstaðir, Gýgjarhóll, Ögmundarstaðir, 
Vík, Útvík, Glæsibær, Birkihlið, Gil, Bergstaðir, Lyngholt, Kimbastaðir, Messuholt, 
Sjávarborg 1, Sjávarborg lí, Sjávarborg Il, Grænhóll, Syðra-Skörðugil.
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9. Húseyjarkvíslardeild, um Húseyjarkvísl og vatnasvæði hennar. 

Reykir, Reykjavellir, Daufá, Vindheimar, Saurbær, Laufás, Brenniborg, Borgar- 

ey, Krithóll, Álftager ði, Víðimelur, Húsey, Brekka, Reykjarhóll, Lauftún, Langamýri, 

Grófargil, Brautarholt, Stóra-Seyla, Krossanes, Geldingarholt, Holtskot, Garðshús, 

Halldór sstaðir, Glaumbær, Hátún, Mikligarður, Jaðar, Marbæli, Kjartansstaðir, Kjar- 

tansstaðakot, Páfastaðir, Litla-Gröf, Stóra-Gröf syðri, Ytri-Húsabakki, Syðri-Húsa- 

bakki. 

3. Svartárdeild, um Svartá ofan Reykjafoss, og vatnasvæði hennar. 

Reykir, Laugaból, Laugarhvanmur, Merkigarður, Hvammhóll, Hafgrímsstaðir, 

Brúnastaðir 1, Brúnastaðir I, Þorsteinsstaðir, Stórhóll, Borgarfell, Stekkjarholt, 

Árnes, Sveinsstaðir, Hóll, Breið, Breiðagerði, Ánastaðir, Ytri- Svartárdalur, Miðdalur, 

Fremri-Svartárdalur, Öldubryggur, Miðvellir, Grímsstaðir, Írafell, Gilhagi, Korná, 

Sölvanes, Hamrar, Hamrahlíð, Starrastaðir, Mælifell, Reiðholt, Hvíteyrar, Nautabú, 
Steintún, Fitjar, Reykjaborg, Laugabakkar, Reykjavellir. 

4. Jökulsárdeild eystri, um Austari-Jökulsá og vatnasvæði hennar. 

Stekkjarflatir, Gilsbakki, Merkigil, Ábær, Skatastaðir 1, Skatastaðir II, Bústaðir 

I, Bústaðir It, Bakkakot, Upprekstrarfélag Hofsafréttar, Upprekstrarfélag Akrahrepps. 

5. Jökulsárdeild vestari, um Vestari-Jökulsá og vatnasvæði hennar. 

Bakkakot, Birgisskarð, Bjarnastaðahlíð, Hofsvellir, Goðdalir, Hverhólar, Tungu- 

háls, Upprekstrarfélag Hofsafréttar, Upprekstrarfélag Eyvindarstaðarheiðar. 

6. Hofsárdeild, um Hofsá og vatnasvæði hennar. 

Bjarnastaðahlíð, Litlahlíð, Giljar, Hof, Hofsvellir, Vesturhlíð, Þorljótsstaðir, 
Lambatungur, Runa, Reitur, Upprekstrarfélag Hofsafréttar. 

7. Norðurárdeild, um Norðurá og vatnasvæði hennar. 

Fremri-Kot, Ytri-Kot, Borgargerði, Egilsá, Flatartunga, Tungukot, Silfrastaðir, 
Bóla, Uppsalir, Ulfsstaðir, Víðivellir, Upprekstrarfélag Akrahrepps. 

8. Héraðsvatnadeild, um Héraðsvötn frá rótum Jökulsánna til sjávar ásamt til- 

heyrandi þverám. 

Ás 1, Ás IH, Beingarður, Egg 1, Egg H, Eyhildarholt 1, Eyhildarholt 11, Eyhildar- 
holt HK Garður, Hamar, Helluland, Hróarsdalur 1, Hróarsdalur II, Hróarsdalur III, 

Káraslaðir, Keldudalur, Keta, Ríp I, Ríp I, Ríp HI, Utanverðunes, Lón, Vatnsleysa, 

Hofstaðasel, Hofstaðir, Ytri-Hofdalir, Syðri-Hofdalir, Ytri-Brekkur, Syðri-Brekkur, 

Framnes, Þverá I, Þverá 1, Frostastaðir 1, Frostastaðir II, Frostastaðir lI1, Frosta- 

staðir IV, Hjaltastaðir, Hjalli, Flugumyri, Réttarholt, Mið-Grund, Syðsta-Grund, 

Stóru-Akrar 1, Stóru-Akrar HM, Djúpidalur, Litlidalur, Minni-Akrar, Höskuldsstaðir, 
Miðhús, Þorleifsstaðir, Grundarkot, Hrólfsstaðir, Miklibær, Víkurkot, Víðivellir, Ás- 
garður, Hella, Miðsitja, Sólheimar, Sólheimagerði, Sunnuhvoli, Úlfsstaðir, Kúskerpi, 

Uppsalir, Bóla, Silfrastaðir, Tungukot, Flatatunga, Tyrfingsstaðir, Kelduland, Laugar- 

dalur, Héraðsdalur, Stapi, Steinsstaðir, Reykir, Vindheimar, Stokkhólmi, Þorsteins- 

staðir, Lýlingsstaðir, Tunguhlíð, Teigakot, Tunguháls, Vallanes, Villinganes, Vellir, 

Sólvellir, Syðri-Húsabakki, Ytri-Húsabakki, Stóra-Gröf syðri, Stóra-Gröf ytri, Reyni- 

staður, Ögmundarstaðir, Pyttagerði 1, Pyttagerði II, Grænhóll, Sjávarborg 1, Sjávar- 

borg MH, Sjávarborg II, Víkurpartur.
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Stefnt skal að sameiningu Húseyjarkvíslardeildar og Svartárdeildar svo fljótt, 
sem efni standa til. 

3. gr. 
Verkefni félagsins er að stunda fiskirækt á félagssvæðinu, og skipuleggja nýtingu 

vatnasvæðisins, að því er tekur til allrar veiði. 

4. gr. 
Stjórn félagsins skipa 11 menn og jafnmargir til vara. Hver deild skal tilnefna 

einn aðalmann og annan til vara til tveggja ára í senn. Þrir aðalmenn og þrir vara- 
menn skulu kosnir á aðalfundi tl tveggja ára í senn. 

Enginn atkvæði<bær félagsmaður gelur skorast undan kosningu, nema sérstök 
forföll hamli, eða hann hafi verið í stjórn síðastliðin tvö ár. 

Aðalfundur kýs vo aðalendurskoðendur og tvo til vara til tveggja ára í senn, 
þannig að annar vara- og annar aðalendurskoðandi verði kosnir árlega. 

Stjórnin skiptir með sér verkum. 

ð. gr. 
Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins á milli aðalfunda. Henni 

er heimilt að ráða menn sér til aðstoðar við störf í þágu félagsins, sem vinna þarf 
á hverjum tíma, og semur við þá um þóknun fyrir. 

Formaður er fulltrúi félagsins út á við og hefur yfirumsjón með öllum störfum 
félagsins og fjárreiðum þess, nema stjórnin kjósi til þess annan mann. 

6. gr. 
Aðalfund félagsins skal halda eigi síðar en í aprílmánuði ár hvert. Þar skýrir 

stjórnin frá störfum félagsins á liðnu ári, og leggur fram tillögur um starfsemi 
þess á yfirstandandi ári. Þá skal hún leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins, 

og úrskurðar aðalfundur um þá. 

7. gr. 
Keikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórninni ber að færa reikninga Í 

gjörðabók, sem henni er skylt að halda, svo og samþykktir félagsins, félagaskrá, 
gjaldskrá, fundargerðir og bréf. 

8. gr. 
Arði af sameiginlegri veiði skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá. 

Félagsmenn greiði gjöld il félagsins í hlutfalli við töku arðs. Félagsgjöld skal 9 5 Ð. 9 95Ð 
ákveða á aðalfundi fyrir eitt ár í senn. 

9. gr. 
Stjórn deilda skipa þrír eða fimm menn, og eru þeir kosnir á aðalfundi deildar- 

innar til tveggja ára í senn. Þar skal einnig kjósa tvo varamenn til eins árs. Stjórnin 
skiptir sjálf með sér verkum. Stjórnarmenn ganga út eftir hlutkesti fyrstu tvö 
árin. Á aðalfundi skal kjósa fulltrúa deilda í aðalstjórn. 

10. gr. 
Stjórnir deilda hafa á hendi allar framkvæmdir þeirra milli aðalfunda. Sömu 

reglur gilda um stjórn þeirra og um stjórn félagsins sbr. 6. gr. Óheimilt er öllum 
að veiða á veiðisvæði deildarinnar, nema með sérstöku skriflegu leyfi deildarstjórn- 
arinnar. Í leyfinu skal tekið fram um veiðilíma, veiðitæki og með hvaða kjörum 
leyfið er veitt. 

B 62
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gr. 

Aðalfund deilda skal halda eigi síðar en í marsmánuði ár hvert. Um boðun 
hans skal fara á sama hátt og um boðun funda í veiðifélaginu. Sama gildir um 
aukafundi. Sbr. 56. gr. laga nr. 76/1970 um lax- og silungsveiði. 

12. gr. 
Á aðalfundi deilda skal ákveðið, hvernig ráðstafa skal veiði á deildarsvæðinu, 

enda hafi félagsmenn ekki fyrir lok janúar komið með ósk um að ráðstafa veiðinni 
sjálfir. Ákvörðun deildar í þessu efni er háð samþykki aðalfundar félagsins. 

Vanræki deild að ráðstafa veiði eða hluta hennar, samkvæmt þessari grein, er 
stjórn félagsins heimilt að leigja veiðina einstökum mönnum eða félögum, en þó 
ekki til lengri tíma en eins árs í senn. Ef deila rís milli stjórnar deilda og félags- 
stjórnar má vísa málinu til aðalfundar félagsins til úrskurðar. 

13. gr. 
Reikningsár deilda er hið sama og félagsins, og ber að haga reikningshaldi, 

skráningu fundargerða o. fl. á sama hátt og ákveðið er Í 7. gr. 

14. gr. 
Verkefni deilda er að sjá um skiptingu á veiði, leigja út veiði, innheimta greiðslur 

fyrir og skipta arði milli félagsmanna samkvæmt arðskrá félagsins. Þá skulu þær 
annast greiðslur til veiðifélagsins í sama hlutfalli og arður er greiddur. 

£ndurskoðaða reikninga deilda skal leggja fyrir "aðalfund þeirra til samþykktar 
og síðan fyrir aðalfund í veiðifél aginu, og úrskurðar fundurinn um þá. 

15. gr. 
Brot á samþykktum þessum varðar sektum samkvæmt gildandi lögum um lax- 

og silungsveiði nr. 76/1970. 
Samþykkt þessi staðfestist samkvæmt lögum nr, 75, 25. júní 1970, um lax- og 

silungsveiði, og Þirlist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 22. maí 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Ragnheiður Árnadóttir. 

Nr. 255. 27. mai 1975. 

Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til sýslumannsins í Skaga- 

fjarðarsýslu um flutning á þingstað í Seyluhreppi. 

Samkvæmt tillögum yðar, herra sýslumaður, í bréfi, dags. 20. þ.m. og ósk 
hreppsnefndar Seyluhrepps, Skagafjarðarsýslu, veitir ráðuneytið hér með samþykki 
sitt til þess að þingstaður hreppsins verði fluttur frá Brautarholti að félagsheimilinu 
Miðgarði, enda annist hreppsnefndin um, að jafnan verði til á hinum nýja þingstað 

hæfilegt húsnæði til þinghaldanna. 

Þetta tilkynnist vður hér með til frekari birtingar.
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HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Örlygshöfn við Patreksfjörð. 

I. KAFLI 

Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 
Takmörk Örlygshafnar eru: 

Frá landamerkjum Sellátraness að utanverðu, að landamerkjum Vatnsdals að 
innanverðu. 

Il. KAFLI 

Stjórn hafnarinnar og rekstur. 

2. gr. 
Hreppsnefnd Rauðasandshrepps hefur á hendi stjórn og rekstur hafnarinnar undir 

yfirumsjón samgönguráðuneytisins. Hún kýs á fyrsta fundi sínum þriggja manna 
hafnarstjórn og jafnmarga til vara og skipar formann hennar og varaformann, 
sem boðar til funda í hafnarstjórn og stýrir þeim. 

Kjörtímabil hafnarstjórnar skal vera hið sama og sveitarstjórnar. 
Hafnarvörður, eða sá sem sér um daglegan rekstur og eftirlit hafnarinnar, á 

sæti á fundum hafnarstjórnar og hefur þar málfrelsi og tillögurétt. 

3. gr. 
Hreppsnefnd skipar hafnarsljóra, hafnarvörð eða umsjónarmann og starfsmenn 

eftir tillögum hafnarstjórnar og setur þeim erindisbréf, þar sem verksvið þeirra 
er ákveðið, ef þurfa þykir. Daglegan rekstur, framkvæmdir, eftirlit og umsjón annast 
hafnarvörður í samráði við hafnarstjórn. 

III. KAFLI 

Um almenna reglu. 

4. gr. 
Skip telst í reglugerð þessari hvert fljótandi far. 

o. gr. 
Sérhver skipstjóri, sem á skipi sínu kemur á höfnina, að bryggju eða að 

hafnarkanti, skal gæta fyllsta öryggis í allri umferð á höfninni. Hann skal vera 
kunnugur ákvæðum reglugerðar hafnarinnar. 

6. gr. 
Hafnarvörður sér um að gætt sé regla Á höfninni og á landi hennar. Er öllum 

skylt að hlýða boði hans og banni svo og þeirra manna, er settir eru til að gæta 
reglu. Þyki einhverjum sér óréttur ger af starfsmönnum hafnarinnar getur hann 

kært fyrir hafnarstjórn, en skipun starfsmannsins ber að hlýða þegar í stað. 
Starfsmenn hafnarinnar skulu gæta allrar kurteisi í starfi sínu. 

7. gr. 
Þeim, sem ekkert lögmætt erindi eiga, er óheimilt að dvelja á landi hafnar- 

innar, ef þeir með því tálma fermingu eða affermingu eða önnur störf, sem þar
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eru unnin. Banna má ónauðsynlegan akstur hvers kyns ökutækja um bryggjur 

og hafnarbakka. 

8. gr. 

Skylt er að gæta Vtrustu varúðar í meðferð opins elds og óbyrgðra ljósa í 

skipum á höfninni, sem flytja eldfim efni, sem sprengihætta stafar af. Hið sama 

gildir um tóbaksreykingar og ber ef þurfa þykir, að banna þær á þeim stöðum, 
þar sem um eldhættu eða sprengihæltu gæti verið að ræða. 

Notkun skotvopna er bönnuð á hafnarsvæðinu. 

9. gr. 
Ekki má kasta í höfnina, hvorki frá skipum né frá hafnarbakka eða bryggjum, 

kjölfestu, ösku, dauðum fiski, fiskúrgangi, veiðarfærum, trossum, vírum, matar- 

leifum, umbúðum eða neins konar rusli. All þess háttar skal flutt á þann stað, 

sem hafnarvörður vísar til. 
Ekki má láta olíu eða valn mengað olíu renna í höfnina. Þegar olía er látin 

í skip eða losuð úr því, skal þess gætt, að ekkert af henni renni í höfnina, á hafnar- 

mannvirki eða á þilfar skipsins. 

IV. KAFLI 

Um legu skipa í höfninni og afgreiðslu þeirra. 

10. gr. 

Þegar skip leitar hafnar, skal skipstjóri eða umboðsmaður skipsins tafarlaust 

snúa sér til hafnarstjóra, er vísar honum á legustað fyrir skipið. 

Leggist skip við hafnarmannvirki, skulu landfestar bundnar, þar sem starfs- 

menn hafnarinnar segja til um. 

11. gr. 

Ef sjúkdómar eru á skipinu eða ástæða þykir til að ætla, að sótthælta geli 

stafað af þvi. ber hafnarstjóra að sjá um að fylgt sé þeim reglum, sem settar eru 

í lögum um varnir gegn því að næmir sjúkdómar berist til Íslands. 

12. gr. 
Skip. sem ekki er verið að ferma eða afferma, eða ekki er unnið við, mega 

aldrei liggja þannig á höfninni að þau lálmi vinnu við önnur skip, og skal skylt 

að hlýða boðum starfsmanna hafnarinnar um það, hvert þau skuli flutt. Ef ekki 

er orðið við boðum starfsmanna hafnarinnar í þessum efnum, er heimilt að færa 

skipið á kostnað eiganda. 
Brottfarartima skips skal skipstjóri tilkynna hafnaryfirvöldum með minnst 

tveggja tíma fyrirvara. 

13. gr. 

Sé nauðsynlegt talið að skipum, sem fermd ern eða affermd sé lagt hverju 

við hliðina á öðru, er heimilt að flytja farm þeirra skipa, er utar liggja yfir þilfar 

hinna. Skipshöfn og farþegum þeirra skipa, sem utar liggja, er einnig heimil nauð- 

synleg umferð um þilför þeirra skipa, er nær liggja. 

14. gr. 

Í sérhverju skipi. sem ekki hefur leyfi hafnarvarðar til að liggja mannlaust á 

höfninni, skal jafnan vera a. m. k. einn maður, er getur tekið við fyrirskipunum 

frá starfsmönnum hafnarinnar og framkvæmt þær í samræmi við það, sem reglu- 

serð þessi býður.
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15. gr. 
Eigi má festa skipum við hafnarbakka eða bryggjur nema við festarhringa 

eða festarstólpa, að tilvísun hafnarvarðar. Séu landfestar úr járni, skulu þær vera 
klæddar þar sem þær hvíla á hafnarbakkanum eða bryggjunni. Festum skal þannig 
komið fyrir, að þær hindri sem minnst umferð á bryggju eða hafnarbakka, og 
skulu festar auðkenndar með veifum eða öðrum varúðarmerkjum. Þyki hafnar- 
verði þess ekki nægilega gætt, getur hann krafist þess að bætt sé úr því tafarlaust. 

Skylt er að hafa hlífar milli skips og hafnarbakka eða bryggju óski hafnar- 
vörður þess. 

16. gr. 
Skip mega ekki láta vélarnar ganga al svo miklu afli, að öðrum skipum eða 

hafnarmannvirkjum stafi af því hætta. 
Ef skip veldur skemmdum á Þryggjum, tækjum eða öðrum mannvirkjum, 

skal það að fullu bætt af viðkomandi skipi. 

17. gr. 
Ekki má krækja hökum í bryggjur eða hafnarbakka. Ekki mega skip hleypa 

vatni á bryggju eða hafnarbakka, hvorki við þvott á þilfari né heldur er þau 

hleypa burt vatni á annan hátt. Búa skal svo um með hlífum að vatnið fari beint 

í höfnina. 

18. gr. 
Ef skip lendir á grynningum og sekkur, þar sem það að áliti hafnarstjórnar 

tálmar greiðri notkun hafnarinnar eða umferð um hafnarsvæðið, skal fjarlægja 
það svo fljótt, sem við verður komið. Verði dráttur á því, má hafnarvörður láta 

færa skipið burt á kostnað eiganda, og er honum, ef nauðsyn krefur, heimilt að 

láta selja skipið til lúkningar kostnaðinum. 

19. gr. 
Áður en kjölfesla er flutt á skip eða úr skipi, skal hafnarverði gert viðvart 

og ákveður hann þá hvar losun eða lestun á kjölfestu, sandi, kolum og öðru þess 

háttar, er skylt að hafa nægilega tryggar hlífar á milli skipsins og hafnarbakka, 
bryggjunnar eða bátanna, að ekkert falli fyrir borð. Sé þessa eigi gætt, getur hafnar- 

vörður stöðvað verkið, uns umbætur hafa farið fram. 
Skipstjóri skal sjá um. að kjölfesta sú, sem flutt hefur verið á land úr skipi 

hans, sé þegar í stað flutt burt af löndunarstaðnum þangað, sem hafnarvörður 

vísar til. 

20. gr. 

Þegar lokið er fermingu eða affermingu skal eigandi skips láta hreinsa bryggju 

þá eða hafnarbakka, sem notuð hafa verið, sé þess talin þörf. Farist það fyrir, skal 
hafnarstjóri sjá um að það sé gert. en eigandi farms eða skips greiði þann kostnað 

er af því leiðir. 

V. KAFLI 

Um skip, sem lagt er í lægi. 

21. gr. 
Skipum má leggja í lægi á höfninni með sérstöku leyfi hafnarnefndar, sé 

það gert undir umsjón hafnarvarðar, sem ákveður legustaðinn, legufærin og fyrir- 

komulag allt, er varðar lagningu skipsins.
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22. gr. 
Meðan skip liggur mannlaust í lægi Á höfninni, skal ekki sjaldnar en á eins 

mánaðar frosti fara út í það til að líta eftir hvort legufæri eða annað hefur farið 
úr lagi eða bilað. Ef svo reynist, skal lagfæra það svo fljótt, sem auðið er. 

Leyfi hafnarstjórnar til að leggja skipi í lægi, er bundið því skilyrði, að ef 
skipið sekkur láti eigandi þess taka það upp eða sprengja það sundur, svo það 
skemmi ekki höfnina. Sé því ekki fullnægt innan tiltekins frests, getur hafnar- 
stjórnin látið framkvæma verkið á kostnað eiganda. 

23. gr. 
Heimilt er að leggja skipi í lægi á höfninni, þó það sé mannlaust, sé það svo 

þétt, að áliti hafnarstjórnar, sem setur framkvæmt eða látið framkvæma á því 
rannsókn á kostnað eiganda, að ekki stafi af því nein hætta. 

Á skipum þessum skal tendrað ljós samkvæmt reglum þeim, sem settar eru í 
alþjóðasjóferðareglum um skip, er liggja fyrir akkeri. 

Áður en skipstjóri fer af skipinu, skal hann skriflega tilkynna hafnarstjórn um 
umsjónarmann, búsettan í því lögsagnarumdæmi, sem höfnin er í, sem skal hafa 
umsjón skipsins á hendi og skal skipstjóri ganga úr skugga um, að hafnarnefnd 
sé samþykk útnefningu umsjónarmannsins. Hafnarnefnd getur krafist, ef henni 
finnst ástæða til, að umsjónarmaður hafi skipstjórnarréttindi og hafi búsetu það 
nálægt hafnarsvæðinu að auðvelt sé að ná til hans í tæka tíð, er færa þarf skipið 

eða til annarra þeirra aðgerða, er skipið snertir. 
Hafnarvörður beinir til umsjónarmanns öllum þeim fyrirskipunum er skipið 

/arða, en umsjónarmaður annað hvort framkvæmir fyrirskipanir hafnarvarðar, eða 
sér um að þær séu framkvæmdar. Verði dráttur á því, skal hafnarvörður láta 
framkvæma verkið á kostnað skipseiganda. 

VI. KAFLI 

Um fermingu og affermingu eldfimra vökva og sprengiefna. 

24. gr. 
Skip, sem flytja eldfim efni svo sem Seinolíu, bensín, aceton, terpentínu eða 

aðra álíka eldfima vökva, sprengiefni, svo sem púður, dýnamit, seomit eða þess 

konar efni. mega ekki fara inn á höfnina fyrr en tilkynnt hefur verið um farm 
til hafnarstjóra, og afferming leyfð undir eftirliti brunavarðar, ef til þess þykir 
ástæða. Um útskipun á sams konar farmi gilda sömu varúðarreglur. 

25. gr. 
Skip, sem hafa meðferðis þau efni, sem nefnd eru í næstu grein hér á undan, 

skulu, er þau koma inn á höfnina með þess konar farm, hafa á framsiglutoppi al- 
þjóðlegt merkjaflagg með bókstafnum „B“. að degi til en að næturlagi rautt ljós í 
þess stað. Merki skal hafa uppi svo lengi sem skipið er í höfn, og um hættu getur 
verið að ræða. Álíti hafnarstjóri, að hætta geti stafað af fermingu eða affermingu 
eldfimrar vöru, er honum heimilt að stöðva verkið, uns gerðar hafa verið nauð- 
svnlegar varúðarráðstafanir. 

VIT. KAFLI 

Um gjöld til hafnarinnar. 

26. gr. 
Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá, er hafnarstjórn 

semur Í samræmi við 26. gr. hafnalaga og samgönguráðuneytið staðfestir.
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VIII. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

27. gr. 
Um skaðabótaskyldu vegna skemmda á höfninni, mannvirkjum hennar, tækj- 

um og útbúnaði, fer eftir almennum reglum. 
Hafnarsjóður ber ekki ábyrgð á tjóni, sem verða kann á eignum (skipum, 

munum eða öðrum verðmætum), manna eða félaga, ef þeir hafa vanrækt að fara 

eftir fyrirmælum hafnarstjóra eða starfsmanna hafnarinnar. 

28. gr. 
Engum, sem bakað hefur sér refsingu eða skaðabótaskyldu fyrir brot á reglu- 

serð þessari, heimilast að fara burtu úr höfninni meðan mál hans er óútkljáð, 
nema hann setji tryggingu, sem hafnarnefnd tekur gilda. 

29. gr. 
Hverja þá skipun, sem samkvæmt þessari reglugerð heimilast að gefa forráða- 

mönnum skips, má gefa stýrimanni, ef skipstjóri er ekki á skipi, né heldur um- 
boðsmaður hans. Ef stýrimaður er fjarverandi, má gefa einhverjum öðrum af skips- 
höfninni skipunina og er það jafngilt því, sem, skipstjóri hefði fengið skipunina 

sjálfur. 

30. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 100 000.00, nema þyngri 

refsing liggi við samkvæmt almennum lögum. Sektirnar renna í hafnarsjóð. 

ðl. gr. 
Með mál út af reglugerð þessari skal fara að hætti opinberra mála. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. april 1973, 

staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og Þirtist Hl eftirbreytni öllum þeim, 

sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi hafnarreglugerð fyrir lendingarbótasvæðið Örlvgshöfn 

við Patreksfjörð nr. 72 4. maí 1956, með síðari breytingum. 

Samgöngnráðnneytið, 30. maí 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson. 

30. maí 1975. Nr. 257. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Örlvgshöfn við Patreksfjörð. 

I. KAFLI 

Um hafnargjöld í Örvggishöfn. 

1. gr. 
Öll skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 

skulu greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnar- 

innar, þó með þeim undantekningum, er síðar greinir.
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Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttóstærð skipanna, eins og hún er mesti 
skv. mælibréfi skips. Hálf rúmlest telst sem heil en minni hluta er sleppt. Undan- 
þegin lesta- og brvggjugjaldi eru herskip, íslensk vitaskip og varðskip. 

Lestagjöld. 

2. gr. 
a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 

400 brúttórúmlestir, skulu greiða lestagjald, kr. 6.00 á brúttórúmlest. 
bh. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 3.00 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip, undir 400 brúttórúmlestum, greiði kr. 6.00 á brúttórúmlest, þó 

ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 30 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 400.00 

á brúttórúmlest þó aldrei minna en kr. 2000.00. 
Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 

Bryggjugjöld. 

3. gr. 
Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 3.00 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur 
bundið. 

Fiskiskip greiða gjald þetta eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjald. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum, minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn. kr. 324.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. april ár hvert. 

Vörugjöld. 

4. Er. 
Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, sem fluttar eru af skips- 

fjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka 
hafnarinnar, þó með þeim undantekningum, er síðar getur. 

5. gr. 
Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar til annarrar 

hafnar og eiga því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins 
hálft vörugjald. 

Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara áfram með sama skipi, enda 
sé það ákveðið í farmskrá, greiðist ekkert vörugjald. fa

 

6. gr. 
Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 

a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 
bh. Vistir og aðrar nauðsynjar til skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar 

eru úr landi. 
ce. Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 
d. Póstur og venjulegur farþegaflutningur. 

7. gr. 
Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri send- 

ingu sérstaklega. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining.
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Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða af- 
greið<Iumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 

Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts sefa drengskaparvottorð 
um vörumagn, sem fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða 
til, getur hann, hvenær sem er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann 
telur hentugast. Revnist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir skipið 
kostnaðinn. 

Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað, skal reikna vörugjaldið 

eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

8 gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið 
greiðast eins og þar segir. 

Vörugjaldskrá. 

1. fl.; Gjald kr. 110.00/tonn: 

Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 100 t.) 
svo sem bensin, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, sement laust og sekkjað, vikur, 

sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara. 

2. fl: Gjald kr. 230.00/tonn: 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, aðrar en taldar í 1. fl., óunnið járn og 

stál, útgerðarvörur, smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- oe 
byvggingavörnr, pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir. 

3. fL: Gjald kr. 640.00/tonn: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 
stofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, 
mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 

bh. Utvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, glvs- 

varningur alls konar, vín, tóbak, sælgæti, snyrtivörur, lyf. 

c. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar, eftir þvngd. 

Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 

greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

4. fl.: Gjald kr. 64.00/rúmmetra: 

Vörur flokkaðar eftir rúmmáli. 

5. fl: Gjald 1%: 

Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brottflutnings. Gjaldið 

reiknast af heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra 

skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, t. d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Ís- 
lands. Aflagjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans inn- 
heimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því tíl hafnarsjóðs þótt hann van- 
ræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mán- 
aðarlega. 

Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 50.00. 

Um ýmis gjöld til hafnarinnar. 

9. gr. 
Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar, skal greiða kr. 2.00 fyrir hvern fer- 

metra, sem varan þekur, sé hún ekki flutt burtu innan tveggja sólarhringa. Gjald 

B 63
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þetta reiknast fyrir hvern sólarhring. Sama gjald skal greiða fyrir tæki og áhöld 
hvers konar, sem einstaklingar eiga og láta eða vilja láta standa á landi hafnar- 
innar. Gjald fyrir slík tæki, sem og mikið vörumagn, má ákveða með samningi við 
hafnarnefnd. 

10. gr. 
Gjald fyrir lóðir, geymsluhús eða tæki, sem leigð eru einstaklingum eða félög- 

um, um lengri eða skemmri tíma, skal greiða samkvæmt samningi. 
Önnur þjónusta, sem höfnin kann að láta skipum eða öðrum aðilum í té og 

ekki er talin falla undir gjöld þau, sem hér eru fram talin, skal greidd samkvæmt 
ákvörðun hafnarstjórnar. 

II. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

11. gr. 
Skrifstofa hafnarinnar sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða 

gjöldin þar. 
12. gr. 

Skipstjóri eða formaður báts ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. 
Ef enginn skipstjóri eða formaður er á skipinu, ber eigandi þess ábyrgð á 

greiðslu gjaldanna, svo og annarra gjalda, er skipinu ber að greiða. Hafnarsjóður 
hefur haldsrétt í skipi, uns gjöldin eru að fullu greidd. 

Þar sem ekki eru í gjaldskrá þessari ákveðnir fastir gjalddagar, skal greiða 
gjöldin áður en skipið fer burt úr höfninni. 

13. gr. 
Leigugjald fyrir lóðir og geymsluhús hafnarinnar greiði móttakandi af vörum, 

sem fluttar eru úr húsum eða af lóð hafnarinnar. 
Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 

hafnarskrifstofu skil á greiðslunni. 
Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri, formaður eða 

eigandi ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 
Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 
Vörugjald af vörum sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga, þegar gengið 

hefur verið frá farmskrá. 
Vörugjald af vörum, sem fluttar eru frá bryggju eða Þbólvirki, fellur í gjald- 

daga, þegar vörurnar eru komnar á skip. 
Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörum eða andvirði þeirra uns gjaldið er greitt. 

14. gr. 
Öll gjöld samkvæmt reglugerð þessari má taka lögtaki, og hafa þau forgangs- 

rétt sem önnur opinber gjöld, sbr. 12. gr. hafnalaga. Auk þess eru skipagjöld 
tryggð með lögveði í skipinu og gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum. 
Dráttarvextir 2% fyrir hvern byrjaðan mánuð reiknast 2 mánuðum eftir gjalddaga. 

Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld. sem skipi ber að greiða til 
hafnarinnar, svo sem lestagjald, bryggjugjald og hafnsögugjald, svo og hvers konar 
aðstoð, sem skipinu er látin í té af hafnarinnar hálfu. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgöngnráðuneytið, 30. maí 1975. 

Halldór E. Sigurðsson.
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HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Reykhólahöfn. Austur-Barðastrandarsýslu. 

I. KAFLI 

Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 
Mörk hafnarsvæðis Reykhólahafnar ákveðast landmegin af strandlengju ríkis- 

jarðarinnar Reykhóla. 

Á sjó fram takmarkast hafnarsvæðið af mörkum jarðarinnar og sýslumörkum 
Barðastrandar- og Dalasýslu. 

TI. KAFLI 

Stjórn hafnarinnar. 

2. gr. 
Sýslunefnd hefur á hendi stjórn óð rekstur hafnarinnar undir yfirumsjón 

þess ráðuneytis, sem fer með stjórn hafnamála hverju sinni. 
Sýslunefnd kýs á fyrsta fundi sínum 3 manna hafnarnefnd og jafnmarga til 

vara og skipar formann hennar og varaformann. Boðar formaður til funda í 
hafnarnefnd og stýrir þeim. 

Kjörtímabil hafnarnefndar skal vera sama og sýslunefndar. 

Hafnarnefnd hefur á hendi framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni, 
sér um viðhald og endurbætur á höfninni, og stýrir öllum framkvæmdum, er þar 
að lúta. 

Haldið skal sérstakt reikningshald fyrir hafnarsjóð og skal hafnarnefnd annast 
það. Reikningar hafnarsjóðs skulu fylgja sýslureikningum og endurskoðast ásamt 
þeim. 

3. gr. 
Til aðstoðar hafnarnefnd við daslegan rekstur hafnarinnar skal hafnarnefnd 

ráða hafnarstjóra og svo marga starfsmenn aðra sem þurfa þykir, og setur þeim 
erindisbréf. Daglegan rekstur, framkvæmdir, eftirlit og umsjón annast hafnarstjóri 

í samráði við hafnarnefnd. 
Allar ráðningar hafnarstarfsmanna eru háðar samþykki sýslunefndar, en hafnar- 

nefnd getur sagt þeim upp eða vikið þeim frá, án þess að til þurfi að koma sam- 
Þþvkki. 

TI. KAFLI 

Um almenna reglu. 

4. gr. 

Skip telst í reglugerð þessari hvert fljótandi far. 

5. gr. 
Sérhver skipstjóri, sem á skipi sínu kemur í höfnina, að bryggju eða að 

hafnarbakka, skal sæta fyllsta örvggis í allri umferð í höfninni. Hann skal vera 
kunnugur ákvæðum reglugerðar hafnarinnar, svo og skipshöfn hans öll. 

6. gr. 
Hafnarstjóri sér um að sætt sé reglu í höfninni og á landi hennar. Er öllum 

skylt að hlýða boði hans og hanni, svo og þeirra manna, er settir eru til að sæta
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reglu. Þyki einhverjum sér óréttur ger af starfsmönnum hafnarinnar, getur hann 
kært fyrir hafnarnefnd, en skipun starfsmannsins ber að hlýða þegar í stað. 

Starfsmenn hafnarinnar skulu gæta allrar kurteisi í starfi sínu. 

7. gr. 
Þeim, sem ekkert lögmæll erindi ia er óheimilt að dvelja á landi hafnar- 

innar, tálmi þeir með því fermingu eða affermingu eða önnur störf, sem þar eru 
unnin. Banna má ónauðsynlegan akstur hvers kyns ökutækja um bryggjur og 
hafnarbakka. 

8. gr. 
Skylt er að gæta ýKlrustu varúðar í meðferð opins elds og óbyrgðra ljósa í 

skipum í höfninni. Hið sama gildir um lóbaksreykingar og ber, ef þurfa þykir, að 
banna þær á þeim stöðum, þar sem um eldhættu gæti verið að ræða (sjá 25. gr.). 

9. gr. 
Ekki má kasta í höfnina, á bryggjur eða hafnarbakka, kjölfestu, ösku, fiski, 

fiskúrgangi, veiðarfærum, trossum, vírum, matarleifum, umbúðum eða neins konar 
rusli. Allt þess háttar skal flutt á þann stað, sem hafnarvörður vísar til. 

Ekki má láta olíur eða vatn mengað olíu, renna í höfnina á hafnarmannvirki 
eða á þilfar skipsins. 

10. gr. 
Notkun skotvopna er bönnuð innan takmarka hafnarinnar. Þá er bannað að 

blása í skipsflautur eða lúðra innan hafnarinnar frá kl. 24.00 að kveldi til kl. 07.00 

að morgni, nema nauðsyn krefji. 

IV. KAFLI 

Um legu skipa í höfninni og afgreiðslu þeirra. 

11. gr. 
Þegar skip leitar hafnar, skal skipstjóri eða umboðsmaður skipsins tafarlaust 

snúa sér til hafnarvarðar, er vísar honum á legustað fyrir skipið. 
Venjulega skal heimila skipum að leggjast að bryggjum eða bólvirkjum í þeirri 

röð, er þau koma til hafnarinnar. Þó skal farþegaskipum, sem sigla eftir fyrir fram 
auglýstum áætlunum, leyft að leggjast að bryggjum, þótt önnur skip liggi þar fyrir. 
Skulu þau þá víkja, sé það nauðsynlegt að dómi hafnarvarðar. 

Leggist skipið við hafnarmannvirki, skulu landfestar bundnar þar sem starfs- 
menn hafnarinnar segja til um. Sé fermingu eða affermingu skips eigi haldið 
áfram með hæfilegum hraða, að áliti hafnarvarðar, ber því að víkja fyrir öðrum 
skipum, ef hann krefst þess. Enn fremur getur hafnarnefnd eða umboðsmaður 
hennar vísað skipum frá bryggjum og bólvirkjum, álíti hann það nauðsynlegt vegna 

veðurs. 
12. gr. 

Ef sjúkdómur er á skipinu eða ástæða þykir til að ætla að sótthætta geti stafað 
at því, ber hafnarverði að sjá um að fylgt sé þeim reglum, sem settar eru í lögum 
um varnir gegn því að næmir sjúkdómar berist til Íslands. 

13. gr. 
Skip, sem ekki er verið að ferma eða afferma, eða ekki er unnið við, mega 

aldrei liggja þannig í höfninni, að þau tálmi vinnu við önnur skip og skal skylt 
að hlýða boðum starfsmanna hafnarinnar um það, hvert þau skuli flutt. Ef ekki 

er orðið við boðum starfsmanna hafnarinnar í þessum efnum, er heimilt að færa 
skipið á kostnað eiganda.
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14. gr. 
Sé nauðsynlegt lalið að skipum, sem fermd eða affermd eru, sé lagt hverju við 

hliðina á öðru, er heimill að flytja farm skipa, er utar liggja yfir þilfar hinna. 

Skipshöfn og farþegum þeirra skipa, sem utar liggja, er einnig heimil nauðsynleg 

umferð um þilför þeirra skipa, er nær liggja. 

i 15. gr. 
Í sérhverju skipi, sem ekki hefur lexfi hafnarvarðar til að liggja mannlaust 

á höfninni, skal jafnan vera a. m. k. einn maður, er getur tekið við fyrirskipunum 

frá starfsmönnum hafnarinnar og framkvæmt þær í samræmi við það, sem reglu- 

serð þessi býður. 

16. gr. 

Eigi má festa skipum við hafnarbakka eða bryggjur nema við festarhringa eða 

feslarstólpa, að tilvísun hafnarvarðar. Séu landfestar úr járni, skulu þær klæddar 

þar sem þær hvíla á hafnarbakkanum eða bryggjunni. Festum skal þannig komið 

fyrir, að þær hindri sem minnst umferð á bryggju eða hafnarbakka og skulu 

festar auðkenndar með veifum eða öðrum varúðarmerkjum. Þyki hafnarverði þessa 

ekki nægilega gætt, getur hann krafist þess, að bætt sé úr því tafarlaust. 

Skylt er að hafa hlífar milli skips og hafnarbakka eða bryggju, óski hafnar- 

vörður þess. 

17. gr. 

Skip mega ekki láta vélarnar ganga af svo miklu afli, að öðrum skipum eða 

hafnarmannvirkjum stafi af því hætta. 

18. gr. 

Ef skip lendir á grynningum og sekkur eða strandar, þar sem það að áliti 

hafnarnefndar tálmar greiðri notkun hafnarinnar eða umferð um hafnarsvæðið, 

veldur óæskilegum áhrifum á innsiglingu til hafnarinnar eða óprýði, skal fjarlægja 

það svo fljótt sem við verður komið. Verði dráttur á því má hafnarstjóri láta 

færa skipið burt á kostnað eiganda og er honum, ef nauðsyn krefur, heimilt að 

láta selja skipið til lúkningar kostnaðinum. 

19. gr. 

Áður en kjölfesta er flutt á skip eða úr skipi, skal hafnarverði gert viðvarl 

og ákveður hann þá hvar losun eða lestun kjölfestunnar fer fram. 

Við losun eða lestun á kjölfestu, sandi, kolum og öðru þess háttar, er skylt að 

hafa nægilega tryggar hlífar á milli skipsins og hafnarbakka, bryggjunnar eða 

bátanna, að ekkert falli fyrir borð. Sé þessa eigi gætt, getur hafnarvörður stöðvað 

verkið, uns umbætur hafa farið fram. 

Skipstjóri skal sjá um, að kjölfesta sú, sem flutt hefur verið á land úr skipi 

hans, sé þegar í stað flutt burt af löndunarstaðnum þangað, sem hafnarvörður 

vísar il. 

20. gr. 

Þegar lokið er fermingu eða affermingu skal eigandi skips láta hreinsa bryggju 

þá eða hafnarbakka, sem notuð hafa verið, sé þess talin þörf. Farist það fyrir, 

skal hafnarstjóri sjá um að það sé gerl, en eigandi farms eða skips greiði þann 

kostnað, er af því leiðir. Kostnaðinn má taka lögtaki hjá eiganda farms eða skips. 

21. gr. 

Þær vörur, sem ferma skal eða afferma, svo og tæki þau sem notuð eru við 
o 

fermingu eða affermingu, mega ekki liggja á brvggjum eða Þbólvirkjum og eigi 
07 €
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annars staðar á landi hafnarinnar en á þeim stöðum, sem ætlaðir eru til seymslu, 
nema með sérstöku leyfi hafnarvarðar. Skal flytja burt muni þessa og vörur jafn- 
skjótt og hann krefst þess. 

V. KAFLI 
Um skip, sem lagt er í lægi. 

22. gr. 
Skipum má leggja í lægi á höfnina með sérstóku leyfi hafnarstjóra, sé það 

gert undir umsjón hafnarvarðar, sem ákveður legustaðinn, legufærin og fyrirkomu- 
lag allt, er varðar lagningu skipsins. 

23. gr. 
Meðan skip liggur mannlaust í lægi á höfninni, skal ekki sjaldnar en á viku 

fresti fara út í það til að líta eftir hvort legufæri eða annað hefur farið úr lagi 
eða bilað. Ef svo reynist skal lagfæra það svo fljólt sem auðið er. 

Leyfi hafnarstjórnar til að leggja skipi í lægi, er bundið því skilyrði, að ef 
skipið sekkur, láti eigandi þess taka það upp eða sprengja það í sundur, svo að það 
skemmi ekki höfnina. Sé því ekki fullnægt innan tiltekins frests, getur hafnar- 
stjórnin látið framkvæma verkið á kostnað eiganda. 

24. gr. 
Heimilt er að leggja skipi í lægi á höfninni, þó það sé mannlaust, sé það svo 

þétt, að áliti hafnarvarðar, sem getur framkvæmt eða látið framkvæma á því rann- 
sókn á kostnað eiganda, að ekki stafi af því nein hætta. 

Á skipum þessum skal tendrað ljós samkvæmt reglum þeim, sem settar eru 
í alþjóðasjóferðareglum um skip, er liggja fyrir akkeri. 

Áður en skipstjóri fer af skipinu skal hann skriflega tilkynna hafnarverði um 
umsjónarmann, búsettan í því lögsagnarumdæmi sem höfnin er í, sem, skal hafa 
umsjón skipsins á hendi og skal skipstjóri ganga úr skugga um að hafnarstjóri 
sé samþykkur útnefningu umsjónarmannsins. Hafnarnefnd getur krafist, ef henni 
finnst ástæða til, að umsjónarmaður hafi skipstjórnarréttindi og hafi búsetu það 
nálægt hafnarsvæðinu að auðvelt sé að ná til hans í tæka tið, er færa þarf skipið, 
eða il annarra þeirra aðgerða, er skipið snertir. 

Hafnarvörður beinir til umsjónarmanns öllum þeim fyrirskipunum er skipið 
varða, en umsjónarmaður annað hvort framkvæmir fyrirskipanir hafnarvarðar 
eða sér um að þær séu framkvæmdar. Verði drátlur á því skal hafnarvörður láta 
framkvæma verkið á kostnað skipseiganda. 

VI. KAFLI 
Um fermingu og affermingu eldfimra vökva og sprengiefna. 

25. gr. 
Skip, sem flytja eldfim efni svo sem steinolíu, gasolíu, bensín, aceton, terpen- 

tinu eða aðra álíka eldfima vökva, sprengiefni, svo sem púður, dinamit, gcomil 
eða þess konar efni, mega ekki fara inn á höfnina fyrr en tilkynnt hefur verið 
um, farm til hafnarvarðar og afferming leyfð undir eftirliti brunavarða, ef til þess 
þykir ástæða. Um útskipun á sams konar farmi gilda sömu varúðarreglur. 

26. gr. 
Skip, sem hafa meðferðis þau efni, sem nefnd eru í næstu grein hér á undan, 

skulu, er þau koma inn á höfnina með þess konar farm, hafa á framsiglutoppi
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alþjóðlegt merkjallagg með bókstafnum „B“, að degi Lil, en að næturlagi rautt 
ljós í þess stað. Merki skal hafa uppi svo lengi sem skipið er í höfn og um hættu 
getur verið að ræða. Skip, sem ekki hafa framsiglu, skulu þess í stað reisa a.m.k. 
þriggja metra háa stöns, sem flagginu eða ljósinu skal komið fyrir á. 

VII. KAFLI 

Um gjöld til hafnarinnar. 

27. gr. 
Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá, er hafnarnefnd semur 

Í samræmi við 26. gr. hafnalaga nr. 45/1973 og samgönguráðuneytið staðfestir. 

VII. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

28. gr. 
Um skaðabótaskyldu vegna skemmda á höfninni, mannvirkjum hennar, tækjum 

og útbúnaði, fer eftir almennum reglum. 
Ef samningum verður ekki við komið um skaðabætur, má ákveða þær af 

tveimur óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. Hvorum, aðila fyrir sig er heimilt að 
krefjast yfirmats, en gera skal það áður en einn mánuður er liðinn frá því er 
matsgerð er lokið. Yfirmat skal framkvæmt af þremur óvilhöllum, dómkvöddum 
mönnum. Kostnaðinn við vfirmat greiðir sá, sem krafðist yfirmats, ef það gengur 
ekki honum í vil. Að öðrum kosti greiðir hinn aðilinn kostnaðinn. 

29. gr. 
Engum, sem bakað hefur sér refsingu eða skaðabótaskyldu fyrir brot á reglu- 

gerð þessari, heimilast að fara burt úr höfninni meðan mál hans er óútkljáð, nema 
hann setji tryggingu, sem hafnarstjórn tekur gilda. 

30. gr. 
Hverja þá skipun, sem samkvæmt þessari reglugerð heimilast að gefa forráða- 

mönnum skips, skal gela stýrimanni ef skipstjóri er ekki á skipi, og eigi heldur 
umboðsmaður hans skv. 11. gr. Ef stýrimaður er fjarverandi, má gefa einhverjum 
öðrum af skipshöfninni skipunina og er það jafngilt því, sem skipstjóri hefði 

fengið skipunina sjálfur. 

ðl. gr. 
Allir, sem æskja afgreiðslu fyrir skip, láns á tækjum eða aðstoðar á einn eða 

annan hátt hjá höfninni, skulu snúa sér til hafnarstjóra eða hafnarvarðar með 
beiðni þar að lútandi. Heimilt er hafnarstjóra að neita þeim aðilum um aðstoð 
eða afgreiðslu sem eru í vanskilum með gjöld til hafnarinnar. 

32. gr. 
Enginn skipstjóri gelur vænst þess að fá afgreiðslu fyrir skip sitt hjá lög- 

reglustjóra, nema hann sanni með vottorði hafnargjaldkera, að hann hafi greitt 

gjöld þau, er honum ber að greiða, samkvæmt reglugerð þessari. Sama gildir um 
sektir og skaðabætur, ef um þær er að 12 ða. 

ðð. gr. 
Innan hafnar má ekki sigla skipum hraðar en sem svarar 4 mílum á klst. nema 

sérstaklega standi á.
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34. gr. 
Meðfram strandlengju hafnarsvæðisins má ekki gera nein mannvirki, nema 

fyrir liggi umsögn hafnarnefndar þar að lútandi. 

30. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum, allt að kr. 100 000.00 nema þyngri 

refsing liggi við samkvæmt almennum lögum. 
Sektirnar renna í hafnarsjóð. 

36. gr. 
Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessari, sem selt er samkvæmt hafnalögum nr. 45 24. apríl 1973, 
staðfestist hér með ll að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneylið, 25. april 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 0 in 

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 259. 25. apríl 1975. 

GJALDSKRÁ 

fyrir hafnarsjóð Reykhólahafnar, Austur-Barðastrandarsýslu. 

I. KAFLI 

Um hafnargjöld í Revkhólahöfn. 

1. gr. 
Öll skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 

skulu greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnar- 
innar, þó með þeim undantekningum, er síðar greinir. 

Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttó-stærð skipanna, eins og hún er mest, 
skv. mælibréfi skips. Hálf rúmlest telst sem heil en minni hluta er sleppt. Undan- 
þegin lesta- og bryggjugjaldi eru herskip, íslensk vitaskip og varðskip. 

Lestagjöld. 

2 
a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt 

og 400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 6.00 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 3.00 á Þbrúttórúmlest. 

c. Innlend fiskiskip undir 400 Þbrúttórúmlestum greiði kr. 6.00 á Þbrúttórúmles!. 
há ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 400.00 
á brútlórúmlest þó aldrei minna en kr. 2000.00. 
Gjalddagi er 1. snríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði.
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Bryggjugjöld. 

3. gr. 
OL skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 3.00 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur 
bundið. 

Fiskiskip greiða gjald þetta eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 Þbrúltórúmlestir greiða ekki bryggjugjald. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum. minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn. kr. 324.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Vörugjöld. 

á. gr. 

Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, sem fluttar eru af skips- 

fjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka 

hafnarinnar, þó með þeim undantekningum, er síðar getur. 

5. gr. 
Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar til annarrar 

hafnar og eiga því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins 
nálft vörugjald. 

Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara áfram með sama skipi, enda 
sé það ákveðið í farmskrá, greiðist ekkert vörugjald. 

6. gr. 

Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 

a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 

b. Vistir og aðrar nauðsynjar til skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar 
eru úr landi. 

ce, Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 

Póstur og venjulegur farþegaflutningur. a 

7. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri send- 
ingu sérstaklega. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. 

Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða af- 
greiðslumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 

Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð 
un vörumagn, sem fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða 
til, getur hann, hvenær sem er, látið ákveða vörunagnið á þann hátt, sem hann 

telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir skipið 
kostnaðinn. 

Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað, skal reikna vörugjaldið 
eflir þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

8. gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið 
greiðast eins og þar segir. 

B 64
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Vörugjaldskrá. 

1. fl.; Gjald kr. 110.00/tonn: 

Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 
100 I.) svo sem bensin, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, sement laust og sekkjað, 
vikur, sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara. 

2. fL: Gjald kr. 230.00/tonn: 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, aðrar en taldar í 1. fl, óunnið járn og 
slál, útgerðarvörur, smurningsoliur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- og 
byggingavörur, pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir. 

ö. fl.: Gjald kr. 640.00/tonn: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 
stofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, 
mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 

hb. Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, glvs- 
varningur alls konar, vín, tóbak, sælgæti, snyrtivörur, lyf. 

c. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar, eftir þyngd. 

Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 
greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

4. fl.: Gjald kr. 64.00/rúmmetra: 

Vörur flokkaðar eftir rúmmáli. 

5. fl: Gjald 1%: 

Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brottflutnings. Gjaldið 
reiknast af heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra 
skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, t. d. afril af aflaskýrslu til Fiskifélags Ís- 
lands. Aflagjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans inn- 

heimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann van- 
ræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mán- 
aðarlega. 

Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 50.00. 

Um ýmis gjöld til hafnarinnar. 

9. gr. 
Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar, skal greiða kr. 2.00 fyrir hvern fer- 

metra, sem varan þekur, sé hún ekki flutt burtu innan tveggja sólarhringa. Gjald 
þetta reiknast fyrir hvern sólarhring. Sama gjald skal greiða fyrir tæki og áhöld 
hvers konar, sem einstaklingar eiga og láta eða vilja láta standa á landi hafnar- 
innar. Gjald fyrir slík tæki, sem og mikið vörumagn, má ákveða með samningi við 
hafnarnefnd. 

10. gr. 

Gjald fyrir lóðir, geymsluhús eða tæki, sem leigð eru einstaklingum eða félög- 
um, um lengri eða skemmri tima, skal greiða samkvæmt samningi. 

Önnur þjónusta, sem höfnin kann að láta skipum eða öðrum aðilum í té og 
ekki er talin falla undir gjöld þau, sem hér eru fram talin, skal greidd samkvæmt 
ákvörðun hafnarstjórnar.
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IT. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

11. gr. 
Skrifstofa hafnarinnar sér un innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða 

gjöldin þar. 

12. gr. 
Skipstjóri eða formaður báts ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. 
Ef enginn skipstjóri eða formaður er á skipinu, ber eigandi þess ábyrgð á 

greiðslu gjaldanna, svo og annarra gjalda, er skipinu ber að greiða. Hafnarsjóður 
hefur haldsrétt í skipi, uns gjöldin eru að fullu greidd. 

Þar sem ekki eru í gjaldskrá þessari ákveðnir fastir gjalddagar, skal greiða 
gjöldin áður en skipið fer burt úr höfninni. 

13. gr. 
Leigugjald fyrir lóðir og geymsluhús hafnarinnar greiði móttakandi af vörum, 

sem fluttar eru úr húsum eða af lóð hafnarinnar. 
Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 

hafnarskrifstofu skil á greiðslunni. 
Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri, formaður eða 

eigandi ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 
Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 
Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga, þegar gengið 

hefur verið frá farmskrá. 
Vörugjald af vörum, sem fluttar eru frá bryggju eða bólvirki, fellur í gjald- 

daga, þegar vörurnar eru komnar á skip. 

Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörum eða andvirði þeirra uns gjaldið er greitt. 

14. gr. 
Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð má taka löglaki, og hafa þau forgangsrétt 

sem önnur opinber gjöld, sbr. 83. gr. b, tölulið 3, skiptalaganna. Auk þess eru skips- 
gjöldin tryggð með lögveði í skipinu, og gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveð- 
skuldum. Dráttarvextir, 2% fyrir hvern byrjaðan mánuð, reiknast 2 mánuðum 
ettir gjalddaga. 

Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða til 
bafnarinnar, svo sem lestagjald, bryggjugjald og hafnsögugjald, svo og hvers konar 
aðstoð, sem skipinu er látin í té af hafnarinnar hálfu. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 94. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 25. april 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. uu 

Kristinn Gunnarsson.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Hvammstanga í Vestur-Húnavatnssýslu 

nr, 311 11. október 1973. 

1. gr. 
26. grein reglugerðarinnar orðist þannig: 
Gjöld til hafnarsjóðs Hvammstanga skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá, er 

hafnarstjórn semur og samgönguráðuneylið staðfestir. 

2. gr. 
Greinar nr. 272 42 falla niður og breytist röð eftirfarandi greina og kafla í 

samræmi við það. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 46 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þesar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 30. maí 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. nn uu 
Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 2061. 30. maí 1975. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Hvammstanga í Vestur-Húnavatnssýslu. 

1. KAFLI 

Um hafnargjöld fyrir Hvammstanga. 

1. gr. 
Öll skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 

skulu greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnar- 
innar, þó með þeim undantekningum, er síðar greinir. 

Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttó-stærð skipanna, eins og hún er mest, 
skv. mælibréfi skips. Hálf rúmlest telst sem heil en minni hluta er sleppt. Undan- 
þegin lesta- og bryggjugjaldi eru herskip, íslensk vitaskip og varðskip. 

Lestagjöld. 

2 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt 
og 400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 6.00 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 3.00 á brúttórúnlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 6.00 á brúttórúmlesl, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 Þbrúttórúmlestir greiði leslagjald einu sinni á ári kr. 400.00 

á Þbrúttórúmlest þó aldrei minna en kr. 2000.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði.
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Bryggiugjöld. 

3. gr. 
Öl skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 3.00 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur 
bundið. 

Fiskiskip greiða gjald þetta eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki brvggjusjald. 

Heimilt er að taka lesta- og brvggjugjald af fiskiskipum, minni en 400 Þbrúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 324.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Vörugjöld. 

d. gr. 

Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, sem fluttar eru af skips- 

fjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka 
hafnarinnar, þó með þeim undantekningum, er síðar getur. 

5. gr. 

Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar til annarrar 
ar og eiga því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins 

hálft vörugjald. > 
Af vörum, sem settar ern á land og eiga að fara áfram með sama skipi, enda 

sé það ákveðið í farmskrá, greiðist ekkert vörugjald. 

6. gr. 

Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 

Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 

bh. Vistir og aðrar nauðsynjar til skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar 

eru úr landi. 

Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 

1. Póstur og venjulegur farþegaflutningur. 

a 
a
.
 

7. gr. 
Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri send- 

ingu sérstaklega. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. 
Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða af- 

greið:lumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 

Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts sefa drengskaparvottorð 
um vörumagn, sem fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þvki hafnarstjóra ástæða 

til, getur hann, hvenær sem er. látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann 
telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir skipið 
kostnaðinn. 

Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað, skal reikna vörugjaldið 

eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

S. gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið 
greiðast eins og þar segir.
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Vörugjaldskrá. 

1. fl; Gjald kr. 110.00/tonn: 

Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 100 t.) 
svo sem bensín, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, sement laust og sekkjað, vikur, 

sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara. 

2. fl: Gjald kr. 230.00/tonn: 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, aðrar en taldar í 1. fl., óunnið járn og 
stál, útgerðarvörur, smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- og 

bvgginsavörur, pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir. 

3. fl.: Gjald kr. 640.00/tonn: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 
stofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, 
mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 

b. Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, glys- 
varningur alls konar, vín, tóbak, sælgæti, snyrtivörur, lyf. 

c. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar, eftir þyngd. 

Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 

greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

4. fl: Gjald kr. 64.00 fyrir hvern rúmmeter: 

Vörur flokkaðar eftir rúmmáli. 

5. fl: Gjald 1%: 

Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brottflutnings. Gjaldið 

reiknast af heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra 
skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, t. d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Ís- 
lands. Aflagjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans inn- 
heimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því Hl hafnarsjóðs þótt hann van- 
ræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mán- 
aðarlega. 

Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 50.00. 

Um ýmis gjöld til hafnarinnar. 

9. gr. 
Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar, skal greiða kr. 2.00 fyrir hvern fer- 

metra, sem varan þekur, sé hún ekki flutt burtu innan tveggja sólarhringa. Gjald 
Þetta reiknast fyrir hvern sólarhring. Sama gjald skal greiða fyrir tæki og áhöld 
hvers konar, sem einstaklingar eiga og láta eða vilja láta standa á landi hafnar- 
innar. Gjald fyrir slík tæki, sem og mikið vörumagn, má ákveða með samningi við 
hafnarnefnd. 

10. gr. 
Gjald fyrir lóðir, geymsluhús eða tæki, sem leigð eru einstaklingum eða félög- 

um, um lengri eða skemmri tíma, skal greiða samkvæmt samningi.
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Önnur þjónusta, sem höfnin kann að láta skipum eða öðrum aðilum í té og 

ekki er talin falla undir gjöld þau, sem hér eru fram talin, skal greidd samkvæmt 
ákvörðun hafnarstjórnar. 

II. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

11. gr. 
Skrifstofa hafnarinnar sér mn innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða 

gjöldin þar. 

12. gr. 
Skipstjóri eða formaður báls ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. 
Ef enginn skipstjóri eða formaður er á skipinu, ber eigandi þess ábyrgð á 

greiðslu gjaldanna, svo og annarra gjalda, er skipinu ber að greiða. Hafnarsjóður 
hefur haldsrétt í skipi, uns gjöldin eru að fullu greidd. 

Þar sem ekki eru í gjaldskrá þessari ákveðnir fastir gjalddasar, skal greiða 
gjöldin áður en skipið fer burt úr höfninni. 

15. gr. 
Leigugjald fyrir lóðir og geymsluhús hafnarinnar greiði móttakandi af vörum, 

sem fluttar eru úr húsum eða af lóð hafnarinnar. 
Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 

hafnarskrifstofu skil á greiðslunni. 
Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri, formaður eða 

eigandi ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 
Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 
Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga þegar skipið 

sem vörurnar flvtur er komið í höfnina. 
Vörugjald af vörum, sem fluttar eru úr höfninni, fellur í gjalddaga, þegar 

vörurnar eru komnar á skip. 
afnarsjóður hefur haldsrétt í vörum eða andvirði þeirra uns gjaldið er greitt. 

14. gr. 

Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð má taka lögtaki, og hafa þau forgangsrétt 
sem önnur opinber gjöld, sbr. 12. gr. hafnalaga. Auk þess eru skipagjöld tryggð með 
lögveði í skipinu, og gengur það veð í tvð ár fyrir samningsveðskuldum. Dráttar- 
vextir 2% fyrir hvern byrjaðan mánuð reiknast 2 mánuðum eftir gjalddaga. 

Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða til 
hafnarinnar, svo sem lestagjald, bryggjugjald og hafnsögugjald, svo og hvers konar 
aðstoð, sem skipinu er látin í té af hafnarinnar hálfu. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgöngnráðuneytið, 30. maí 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. nn nn 

Kristinn Gunnarsson.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Blönduós, nr. 166 12. ágúst 1970. 

1. gr. 

26. grein reglugerðarinnar orðist þannig: 
Gjöld til hafnarsjóðs Blönduóss skulu innheiml samkvæmt sérstakri gjaldskrá, 

er hafnarstjórn semur og samgönguráðuneytið staðfestir. 

9 gp 2. gr. 
Greinar nr. 27—-46 falli niður og breytist röð eftirfarandi greina í samræmi við 

það. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þesar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgöngnráðuneytið, 30. maí 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. nn 

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 263. 30. maí 1975. 

GJALDSKRÁ 

fyrir hafnarsjóð Blönduóss. 

I. KAFLI 

Um gjöld til hafnarinnar. 

1. gr. 
Öll skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 

skulu greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnar- 
innar. þó með þeim undantekningum, er síðar greinir. 

Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttó-stærð skipanna, eins og hún er mest, 
skv. mælibréfi skips. Hálf rúmlest telst sem heil en minni hluta er sleppt. Undan- 
þegin lesta- og bryggjugjaldi eru herskip, íslensk vitaskip og varðskip. 

Lestagjöld. 

2. gr. 
a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt 

og 400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 6.00 á Þbrúttórúmlest. 
b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 3.00 á Þbrúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 6.00 á Þbrúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 400.00 

á brúttórúmlest þó aldrei minna en kr. 2000.00. 
Gjalddagi er 1, apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði.
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Bryggjugjöld. 

. 3. gr. 
Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 3.00 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur 
bundið. 

Fiskiskip greiða gjald þetta eigi oftar en 10 sinnum á mánnði, en bátar minni 
en 10 Þbrúltórúmlestir greiða ekki brvgsjugjald. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum, minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 324.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Vörugjöld. 

4. gr. 

Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, sem fluttar eru af skips- 
fjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka 
hafnarinnar, þó með þeim undantekningum, er síðar getur. 

5. gr. 
Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar til annarrar 

hafnar og eiga því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins 
hálft vörugjald. 

Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara áfram með sama skipi, enda 
sé það ákveðið í farmskrá, greiðist ekkert vörugjald. 

6. gr. 

Þesear vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 

a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 

bh. Vistir og aðrar nauðsynjar til skipa og Þáta til eigin notkunar, sem fluttar 
eru úr landi. 

c. Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 

d. Póstur og venjulegur farþegaflutningur. 

7. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri send- 
ingu sérstaklega. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. 

Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða af- 
sreiðclumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 

Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð 
um vörumagn, sem fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þvki hafnarstjóra ástæða 
til, getur hann, hvenær sem er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann 
{elur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir skipið 
kostnaðinn. 

Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað, skal reikna vörugjaldið 
eftir þeirri tegund. sem hæst gjald skal greiða af. 

2. gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið 
greiðast eins og þar segir. 

B 65



Nr. 263. öld 30. maí 1975. 

Vörugjaldskrá. 

1. fl.; Gjald kr. 110.00/tonn: 

Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 100 t.) 
svo sem bensín, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, sement laust og sekkjað, vikur, 

sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara. 

2. fl: Gjald kr. 230.00/tonn: 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, aðrar en taldar í Í. fl, óunnið járn og 
stál, útgerðarvörur, smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- og 
byggingavörur, pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir. 

3. fl: Gjald kr. 640.00/tonn: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimitis- og skrif- 
stofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, 
mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 

b. Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, glys- 
varningur alls konar, vín, tóbak, sælgæti, snyrtivörur, lyf. 

c. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar, eftir þyngd. 

Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 
greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

4. fl.: Gjald kr. 64.00 fyrir hvern rúmmeter: 

Vörur flokkaðar eftir rúmmáli. 

5. fl.; Gjald 1%: 

Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu til vinnslu eða Þbrottflutnings. Gjaldið 

reiknast af heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjórs 

skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, t. d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Ís- 
lands. Aflagjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans inn- 
heimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann van- 
ræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mán- 
aðarlega. 

Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 50.00. 

Um ýmis gjöld til hafnarinnar. 

9. gr. 
Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar, skal greiða kr. 2.00 fyrir hvern fer- 

metra, sem varan þekur, sé hún ekki flutt burtu innan tveggja sólarhringa. Gjald 
þetta reiknast fyrir hvern sólarhring. Sama gjald skal greiða fyrir tæki og áhöld 
hvers konar, sem einstaklingar eiga og láta eða vilja láta standa á landi hafnar- 
innar. Gjald fyrir slík tæki, sem og mikið vörumagn, má ákveða með samningi við 
hafnarnefnd. 

10. gr. 
Gjald fyrir lóðir, geymsluhús eða tæki, sem leigð eru einstaklingum eða félög- 

um, um lengri eða skemmri tíma, skal greiða samkvæmt samningi. 
Önnur þjónusta, sem höfnin kann að láta skipum eða öðrum aðilum í té og 

ekki er talin falla undir gjöld þau, sem hér eru fram talin, skal greidd samkvæmt 
ákvörðun hafnarstjórnar.
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II. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

11. gr. 
Skrifstofa hafnarinnar sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða 

sjöldin þar. 

12. gr. 
Skipstjóri eða formaður Þáls ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. 
Ef enginn skipstjóri eða formaður er á skipinu, ber eigandi þess ábyrgð á 

greiðslu gjaldanna, svo og annarra gjalda, er skipinu ber að greiða. Hafnarsjóður 
hefur haldsrétt í skipi, uns gjöldin eru að fullu greidd. 

Þar sem ekki eru í gjaldskrá þessari ákveðnir fastir gjalddagar, skal greiða 
gjöldin áður en skipið fer burt úr höfninni. 

13. gr. 

Leigugjald fyrir lóðir og geymsluhús hafnarinnar greiði móttakandi af vörum, 
sem fluttar eru úr húsum eða af lóð hafnarinnar. 

Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 
hafnarskrifstofu skil á greiðslunni. 

Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri, formaður eða 
eigandi ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 
Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga, þegar gengið 

hefur verið frá farmskrá. 
Vörugjald af vörum, sem fluttar eru frá bryggju eða Þbólvirki, fellur í gjald- 

daga, þegar vörurnar eru komnar á skip. 
Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörum eða andvirði þeirra uns gjaldið er greitt. 

14. gr. 
Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð má taka lögtaki, og hafa þau forgangsrétt 

sem önnur opinber gjöld, sbr. 12. gr. hafnalaga. Auk þess eru skipagjöld tryggð með 
lögveði í skipinu, og gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum. Dráttar- 
vextir 2% fyrir hvern byrjaðan mánuð reiknast 2 mánuðum eftir gjalddaga. 

Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða til 
hafnarinnar, svo sem lestagjald, brvggjugjald og hafnsögusjald, svo og hvers konar 
aðstoð, sem skipinu er látin í té af hafnarinnar hálfu. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

9 Samgönguráðuneytið, 30. maí 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. . - 

Kristinn Gunnarsson.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Sauðárkrók nr. 282 13. október 1972. 

1. gr. 

VII. kafli orðist þannig: 

Um gjöld til hafnarinnar. 

26. gr. 
Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá er hafnarstjórn 

semur og samgönguráðuneytið staðfestir. 

. 2. gr. 
Inn komi nýr kafli nr. VIN Ýmis ákvæði og undir hann falli greinar 48—52 

og verði þær tölusettar sem 27—-31. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 4. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson 

Nr. 265. 4. mars 1975. 

GJALDSKRÁ 

fyrir hafnarsjóð Sauðárkrókskaupstaðar. 

I. KAFLI 

Um hafnargjöld í Sauðárkrókshöfn. 

1. gr. 
Öll skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 

skulu greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þan koma inn fyrir takmörk hafnar- 
innar, þó með þeim undantekningum, er síðar greinir. 

Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttóstærð skipanna eins og hún er mest 

skv. mælibréfi skips. Hálf rúmlest telst sem heil, en minni hluta er sleppt. Undan- 
þegin lesta- og bryggjugjaldi eru herskip, íslensk vitaskip og varðskip. 

Lestagjöld. 

2. gr. 
a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt 

og 400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 6.00 á brúttórúmlest. 
b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 3.00 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 6.00 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 400.09 

á brúttórúmlest þó aldrei minna en kr. 2000.00.
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Gjalddagi er 1. april eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 
Bryggjugjöld. 

3. gr. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 3.00 á 

hrúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur 

hundið. 
Fiskiskip greiða gjald þetta eigi oftar en 10 sinnum á mánuði. en bálar minni 

en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjald. 

Heimilt er að taka leslta- og bryggjugjald af fiskiskipum, minni en 500 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 324.00 af hverri brúttórúmlest. Lágmarks- 

gjald er kr. 1200.00. 
Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hverl. 

Hafnsögugjald. 

d. gr. 

Öll erlend og innlend skip skulu skyld að greiða hafnsögugjald í hvert sinn, 

sem þau koma á innri höfnina, hvort sem þau nota hafnsögumann eða ekki. Þó 

skulu innlend fiskiskip minni en 500 brúttórúmlestir að stærð því aðeins greiða 

hafnsögugjald, að þau njóti leiðsagnar hafnsögumanns. 

5. gr. 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 1200.00 fyrir hvert 

skip, auk kr. 3.00 fyrir hverja brúltórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða 

lægi og úr höfninni greiðist sama gjald. 

b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt Hð a. 

Vörugjöld. 

6. gr. 

Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, sem fluttar eru af skips- 

fjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka 

hafnarinnar, þó með þeim undantekningum, er síðar getur. 

7. gr. 

Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar til annarrar 

hafnar og flultar eru milli skipa eða leggjast á land unn stundarsakir, greiðist aðeins 

hálft vörugjald. 
Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara áfram með sama skipi, enda 

sé það ákveðið í farmskrá, greiðist ekkert vörugjald. 

8. gr. 

Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 

a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 

b. Vistir og aðrar nauðsynjar Hl skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar 

eru úr landi. 
c. Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 

d. Póstur og venjulegur farþegaflutningur. 

9. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri send- 

ingu sérstaklega. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining.
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Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða af- 
greiðslumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 

Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð 
um vörumagn, sem fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða 
til, getur hann, hvenær sem er. látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann 
telur hentugast. Reynist vörumagnið meira en upp var gefið greiðir skipið kostnaðinn. 

Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað, skal reikna vörugjaldið 
eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

10. gr. 
Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið 

greiðast eins og þar segir. 

Vörugjaldskrá. 

1. fl.: Gjald kr. 110.00 fyrir hver 1000 kg.: 

Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 
100 t.) svo sem bensín, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, sement laust og sekkjað, 
vikur, sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara. 

2. fl.: Gjald kr. 230.00 fyrir hver 1000 kg.: 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, aðrar en taldar í 1. fl, óunnið járn 
og stál, útgerðarvörur, smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar - 
og byggingavörur, pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir. 

3. fl: Gjald kr. 640.00 fyrir hver 1000 kg.: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 
stofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar. bátar, flugvélar, hreyflar, 
mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 

b. Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur. myndavélar, sjónaukar, glys- 
varningur alls konar, vín, tóbak, sælgæli, snyrtivörur, ly. 

c. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar, eftir þyngd. 

Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 
greiðisl ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

á. fl.: Gjald kr. 64.00/rúmmetra: 

Vörur flokkaðar eflir rúmmáli. 

5. fl: Gjald 1%: 

Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu úl vinnslu eða brottflutnings. Gjaldið 
reiknast af heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra 
skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, t. d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Ís- 
lands. Aflagjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans inn- 
heimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann van- 
ræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mán- 
aðarlega. 

Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 50.00. 

Um vmis gjöld til hafnarinnar. 

11. gr. 
Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar, skal greiða kr. 2.00 fyrir hvern fer- 

metra, sem varan þekur, sé hún ekki flutt burtu innan tveggja sólarhringa. Gjald
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þetta reiknast fyrir hvern sólarhring. Sama gjald skal greiða fyrir tæki og áhöld 
hvers konar, sem einstaklingar eiga og láta eða vilja láta standa á landi hafnar- 
innar. Gjald fyrir slík tæki, sem og mikið vörumagn, má ákveða með samningi við 
hafnarnefnd. 

12. gr. 

Gjald fyrir lóðir, geymsluhús eða tæki, sem leigð eru einstaklingum eða félög- 
um, um lengri eða skemmri tíma, skal greiða samkvæmt samningi. 

Önnur þjónusta, sem höfnin kann að láta skipum eða öðrum aðilum í té og 

ekki er talin falla undir gjöld þau, sem hér eru fram talin, skal greidd samkvæmt 
ákvörðun hafnarstjórnar. 

II. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

13. gr. 

Skrifstofa Sauðárkrókskaupstaðar sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal 
greiða gjöldin þar. 

14. gr. 

Skipstjóri eða formaður báts ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. 
Ef enginn skipstjóri eða formaður er á skipinu, ber eigandi þess ábyrgð á 

greiðslu gjaldanna, svo og annarra gjalda, er skipinu ber að greiða. Hafnarsjóður 
hefur haldsrétt í skipi, uns gjöldin eru að fullu greidd. 

15. gr. 

Vörugjöld og leigu fyrir lóðir hafnarinnar samkv. 11. gr. greiði móttakandi af 
vörum, sem koma til hafnarinnar en sendandi af vörum, sem fluttar eru frá höfninni. 

Ef margir eiga vörur með sama skipi. skal afgreiðslumaður skipsins standa 
skrifstofu Sauðárkrókskaupslaðar skil á greiðslunni. 

Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri, formaður eða 
eigandi ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 
Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga, þegar skipið, 

sem vörurnar flytur, er komið í höfnina. 
Vörugjald af vörum, sem fluttar eru úr höfninni, fellur í gjalddaga, þegar 

vörurnar eru komnar á skip. 

Skipstjóra og afgreiðslumanni er óheimilt að afhenda vörurnar, uns gjaldið 
er greitt. 

Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörum eða andvirði þeirra uns gjaldið er greitt. 

16. gr. 

Öll gjöld samkvæmt þessari veglugerð má taka lögtaki, og hafa þau forgangsrétt 
sem önnur opinber gjöld, sbr. 12. gr. hafnalaga. Auk þess eru skipagjöld tryggð með 
lögveði í skipinu, og gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum. Dráttar- 
vextir 2% fyrir hvern byrjaðan mánuð reiknast 2 mánuðum eftir gjalddaga. 

Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða til 
hafnarinnar, svo sem lestagjald, bryggjugjald og hafnsögugjald, svo og hvers konar 
aðstoð, sem skipinu er látin í té af hafnarinnar hálfu. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. april 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 4. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Akraneshöfn, nr. 24 4, febrúar 1963. 

1. gr. 
39. grein reglugerðarinnar orðist þannig: 

Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá, er hafnarstjórn 
semur Í samræmi við 26. grein hafnalaga nr. 45/1973 og samgönguráðuneytið stað- 
festir. 

2. gr. 
Greinar nr. 40—62 falli niður og breytist röð eftirfarandi greina og kafla í 

samræmi við það. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 11. júní 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. nn 

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 267. 11. júní 1975. 
GJALDSKRÁ 

fyrir hafnarsjóð Akraness. 

I. KAFLI 

Um hafnargjöld í Akraneshöfn. 

1. gr. 
Öll skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 

skulu greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnar- 
innar, þó með þeim undantekningum, er síðar greinir. 

Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttó-stærð skipanna, eins og hún er mest, 
skv. mælibréfi skips. Hálf rúmlest telst sem heil en minni hluta er sleppt. Undan- 
Þegin lesta- og bryggjugjaldi eru herskip, íslensk vitaskip og varðskip. 

Lestagjöld. 

2. gr. 
a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt 

og 400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 6.00 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 3.00 á brúttórúmlest. 

c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 6.00 á Þbrúttórúmlest, 
þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 400.00 
á brúttórúmlest. Lásmarksgjald er kr. 2 000.00. 
Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði.
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Bryggjugjöld. 

ð. gr. 
Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 3.00 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur 
bundið. 

Fiskiskip greiða gjald þetta eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjald. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum, minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 324.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er Í. april ár hvert. 

Hafnsögugjald. 

d. gr. 

Hvert það skip sem fær hafnsögumann til leiðsögu inn á höfnina eða frá henni, 
um höfnina eða milli hafnarmannvirkja, skal greiða hafnsögugjald. 

5. gr. 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 
a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 1200.00 fyrir hvert 

skip, auk kr. 3.00 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða 
lægi og úr höfninni greiðist sama gjald. 

b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 250.00 í hafnsögusjóð. 

Vörugjöld. 

6. gr. 

Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, sem fluttar eru af skips- 
fjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka 
hafnarinnar, þó með þeim undantekningum, er síðar getur. 

7. gr. 

Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar til annarrar 
hafnar og eiga því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins 
hálft vörugjald. 

Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara áfram með sama skipi, enda 
sé það ákveðið í farmskrá, greiðist ekkert vörugjald. 

8. gr. 

Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 
a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 
b. Vistir og aðrar nauðsynjar til skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar 

eru úr landi. 
ce. Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 
d. Póstur og venjulegur farþegaflutningur. 

9. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri send- 
ingu sérstaklega. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. 

Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða af- 
greiðslumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 

Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða af- 
greiðslumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 

B 66
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Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð 
un vörumagn, sem fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða 
til, getur hann, hvenær sem er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann 
telur hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir skipið 
kostnaðinn. 

Séu fleiri en ein vörutegund Í sendingu ósundurliðað, skal reikna vörugjaldið 
eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða at. 

10. gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið 
greiðast eins og þar segir. 

Vörugjaldskrá. 

1. fl; Gjald kr. 110.00/tonn: 

Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 100 t.) 
svo sem bensin, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, sement laust og sekkjað, vikur, 
sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara. 

2. fl.: Gjald kr. 230.00/tonn: 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, aðrar en taldar í 1. fl, óunnið járn og 
stál, útgerðarvörur, smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- og 
byggingavörur, pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir. 

3. fl.: Gjald kr. 640.00/tonn: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 
mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 
stofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, 

b. Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, glys- 
varningur alls konar, vín, tóbak, sælgæti, snyrtivörur, lyf. 

c. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar, eftir þyngd. 

Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 
greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

á. fl.:; Gjald kr. 64.00 fyrir hvern rúmmeter: 

Vörur flokkaðar eftir rúmmáli. 

5. fl: Gjald 1%: 

Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu tl vinnslu eða brottflutnings. Gjaldið 
reiknast af heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra 
skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, t. d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Ís- 
lands. Aflagjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans inn- 
heimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann van- 
ræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mán- 
aðarlega. 

Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 50.00. 

Um ýmis gjöld til hafnarínnar. 

11. gr. 
Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar, skal greiða kr. 2.00 fyrir hvern fer- 

metra, sem varan þekur, sé hún ekki flutt burtu innan tveggja sólarhringa. Gjald 
þetta reiknast fyrir hvern sólarhring. Sama gjald skal greiða fyrir tæki og áhöld 
hvers konar, sem einstaklingar eiga og láta eða vilja láta standa á landi hafnar-
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innar. Gjald fyrir slík tæki, sem og mikið vörumagn, má ákveða með samningi við 
hafnarnefnd. 

12. gr. 
Gjald fyrir lóðir, geymsluhús eða tæki, sem leigð eru einstaklingum eða félög- 

um, um lengri eða skemmri tíma, skal greiða samkvæmt samningi. 
Önnur þjónusta, sem höfnin kann að lála skipum eða öðrum aðilum í té og 

ekki talin falla undir gjöld þau, sem hér eru fram talin, skal greidd samkvæmt 
ákvörðun hafnarstjórnar. 

IH. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

13. gr. 
Skrifstofa hafnarinnar sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða 

gjöldin þar. 

14. gr. 
Skipstjóri eða formaður báls ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. 
Ef enginn skipstjóri eða formaður er á skipinu, ber eigandi þess ábyrgð á 

greiðslu gjaldanna, svo og annarra gjalda, er skipinu ber að greiða. Hafnarsjóður 
hefur haldsrétt í skipi, uns gjöldin eru að fullu greidd. 

Þar sem ekki eru í gjaldskrá þessari ákveðnir fastir gjalddagar, skal greiða 
gjöldin áður en skipið fer burt úr höfninni. 

15. gr. 

Leigugjald fyrir lóðir og geymsluhús hafnarinnar greiði móttakandi af vörum, 
sem fluttar eru úr húsum eða af lóð hafnarinnar. 

Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 
hafnarskrifstofu skil á greiðslunni. 

Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri, formaður eða 
eigandi ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 
Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga, þegar gengið 

hefur verið frá farmskrá. 

Vörugjald af vörum, sem fluttar eru frá bryggju eða bólvirki, fellur í gjald- 
daga, þegar vörurnar eru komnar á skip. 

Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörum eða andvirði þeirra uns gjaldið er greitt. 

16. gr. 

Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð má taka lögtaki, og hafa þau forgangsrétt 
sem önnur opinber gjöld, sbr. 83. gr. b. tölulið 3, skiptalaganna. Auk þess eru skipa- 
gjöld tryggð með lögveði í skipinu, og gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveð- 
skuldum. Dráttarvextir 2% fyrir hvern byrjaðan mánuð reiknast 2 mánuðum eftir 
gjalddaga. 

Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða lil 
hafnarinnar, svo sem lestagjald, bryggjugjald og hafnsögugjald, svo og hvers konar 
aðstoð, sem skipinu er látin í té af hafnarinnar hálfu. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 11. júní 1975. 

Halldór E. Sigurðsson.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Höfðakaupstað, nr. 94 21. ágúst 1961 

sbr. rg. nr. 119/1968, 45/1970 og 122/1973. 

1. gr. 
23. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 

Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá, er hafnarstjórn 
semur og samgönguráðuneytið staðfestir. 

2. gr. 
Yfirskrift VII. kafla orðist þannig: 

Um gjöld til hafnarinnar. 

3. gr. 

samræmi við það. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 46 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sein 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 11. júní 1975. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 269. 11. júní 1975. 
GJALDSKRÁ 

fyrir hafnarsjóð Skagastrandar. 

I. KAFLI 

Um hafnargjöld í Höfðahreppi (Skagastrandarhöfn). 

1. gr. 
Öll skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 

skulu greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnar- 
innar, þó með þeim undantekningum, er síðar greinir. 

Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttó-stærð skipanna, eins og hún er mest, 
skv. mælibréfi skips. Hálf rúmlest telst sem heil en minni hluta er sleppt. Undan- 
þegin lesta- og bryggjugjaldi eru herskip, íslensk vitaskip og varðskip. 

Lestagjöld. 

2. gr. 
a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt 

og 400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 6.00 á brúttórúmlest. 
b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 3.00 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 6.00 á Þbrúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 tonn greiða lestagjald einu sinni á ári, kr. 400.00 á brúttó- 

rúmlest. Lágmarksgjald kr. 2000.00. Gjalddagi er Í. april eða eftir að skipið 
hefur verið gert út frá höfninni í þrjá mánuði.
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Bryggjugjöld. 

3. gr. 
Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 3.00 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur 
bundið. 

Fiskiskip greiða gjald þetta eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjald. Heimilt er að taka lesta- og bryggju- 
gjald af fiskiskipum, minni en 400 brúttórúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 394.00 
af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Hafnsögugjald. 

4. gr. 
Hvert það skip, sem fær hafnsögumann til leiðsögu inn á höfnina eða frá 

henni, um höfnina eða milli hafnarmannvirkja, skal greiða hafnsögugjald. Noti 
skip ekki hafneögumann skal það samt greiða hafnsögugjald einu sinni á ári. 

5. gr. 
Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 19200.00 fyrir hvert 
skip, auk kr. 3.00 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða 
lægi og úr höfninni greiðist sama gjald. 

b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 250.00 í hafn- 

sögusjóð. 

Vörugjöld. 

6. gr. 
Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, sem fluttar eru af skips- 

fjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka 
hafnarinnar, þó með þeim undantekningum, sem um getur í næstu greinum. 

7. gr. 
Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar til annarrar 

hafnar og eiga því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins 
hálft vörugjald. 

Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara áfram með sama skipi, enda 
sé það ákveðið í farmskrá, greiðist ekkert vörugjald. 

8. gr. 
Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 

a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 
b. Vistir og aðrar nauðsynjar til skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar 

eru úr landi. 
c. Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 
d. Póstur og venjulegur farþegaflutningur. 

9. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri send- 
ingu sérstaklega. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. 

Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða af- 
greiðslumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá.
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Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð 
um vörumagn, sem fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða 
til, getur hann, hvenær sem er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann 
telur hentugast. RBeynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir skipið 
kostnaðinn. 

Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað, skal reikna vörugjaldið 

eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

10. gr. 
Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið 

greiðast eins og þar segir. 

Vörugjaldskrá. 

1. fl: Gjald kr. 110.00/tonn: 

Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 100 t.) 
svo sem bensín, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, sement laust og sekkjað, vikur, 

sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara. 

2. fl.: Gjald kr. 230.00/tonn: 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, aðrar en taldar í 1. fl., óunnið járn og 
stál, útgerðarvörur, smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir. iðnaðar- og 

byggingavörur, pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir. 

3. fl.: Gjald kr. 640.00/tonn: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 
stofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, 
mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 

bh. Utvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, glys- 

varningur alls konar, vín, tóbak, sælgæti, snyrtivörur, lyf. 
ce) Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar eftir þyngd. 

Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 

greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

4. fl.: Gjald kr. 64.00/rúmmetra: 

Vörur flokkaðar eftir rúmmáli. 

5. fl: Gjald 19: 

Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu til vinnslu eða Þbrottflutnings. Gjaldið 

reiknast af heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra 

skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, t. d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Ís- 
lands. Aflagjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans inn- 
heimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann van- 

ræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mán- 
aðarlega. 

Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 50.00. 

Um ýmis gjöld til hafnarinnar. 

11. gr. 
Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar, skal greiða kr. 2.00 fyrir hvern fer- 

metra, sem varan þekur, sé hún ekki flutt burtu innan tveggja sólarhringa. Gjald 
þetta reiknast fyrir hvern sólarhring. Sama gjald skal greiða fyrir tæki og áhöld
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hvers konar, sem leyft er að standi á landi hafnarinnar. Gjald fyrir slík tæki, sem 
og mikið vörumagn, má ákveða með samningi við hafnarnefnd. 

12. gr. 
Gjald fyrir lóðir, geymsluhús eða tæki, sem leigð eru einstaklingum eða félög- 

um, um lengri eða skemmri tíma, skal greiða samkvæmt samningi. 
Önnur þjónusla, sem höfnin kann að láta skipum eða öðrum aðilum í té og 

ekki er talin falla undir gjöld þau, sem hér eru fram talin, skal greidd samkvæmt 
ákvörðun hafnarstjórnar. 

II, KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

13. gr. 
Skrifstofa hafnarinnar sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða 

gjöldin þar. 

14. gr. 
Skipstjóri eða formaður báts ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. 
Ef enginn skipstjóri eða formaður er á skipinu, ber eigandi þess ábyrgð á 

greiðslu gjaldanna, svo og annarra gjalda, er skipinu ber að greiða. Hafnarsjóður 
hefur haldsrétt í skipi, uns gjöldin eru að fullu greidd. 

Þar sem ekki eru í gjaldskrá þessari ákveðnir fastir gjalddagar, skal greiða 
gjöldin áður en skipið fer burt úr höfninni. 

15. gr. 
Leigugjald fyrir lóðir og geymsluhús hafnarinnar greiði móttakandi af vörum, 

sem fluttar eru úr húsum eða af lóð hafnarinnar. 
Ef margir eiga vörur með sama skini, skal afgreiðslumaður skipsins standa 

hafnarskrifstofu skil á greiðslunni. 
Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri, formaður eða 

eigandi ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 
Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 
Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga, þegar gengið 

hefur verið frá farmskrá. 
Vörugjald af vörum, sem fluttar eru frá bryggju eða bólvirki, fellur í gjald- 

daga, þegar vörurnar eru komnar á skip. 
Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörum eða andvirði þeirra uns gjaldið er greitt. 

16. gr. 
Öl gjöld samkvæmt þessari veglugerð má taka lögtaki, og hafa þau forgangsrétt 

sem önnur opinber gjöld, sbr. 83. gr. b, tölulið 3, skiptalaganna. Auk þess eru skips- 
gjöld trvggð með lögveði í skipinu, og gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveð- 
skuldum. Dráttarvextir 2% fyrir hvern byrjaðan mánuð reiknast 2 mánuðum eftir 
gjalddaga. 

Skipsgjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða til 
hafnarinnar, svo sem lestagjald, bryggjugjald og hafnsögugjald, svo og hvers konar 
aðstoð, sem skipinu er látin í té af hafnarinnar hálfu. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 11. júní 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson.
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REGLUR 

um öryggisráðstafanir á fiskiskipum með skutrennu. 

1. gr. 
Á fiskiskipum, sem reglur þessar fjalla um, skal vera eftirgreindur búnaður, 

og skal hann notaður undir yfirumsjón skipstjórnarmanna eftir því sem aðstæður 

gefa tilefni til: 

a. Að minnsta 5 viðurkennd öryggisbelti úr sterku efni, búin keng til að krækja 

í líflínu og sylgju, þannig gerðri að fljótlega megi girðast beltinu og sleppa 

því af sér. 
b. Að minnsta kosti 5 líflínur af viðurkenndri gerð, þannig úr garði gerðar að 

slaki dragist sjálfkrafa af þeim. 
c. Öryggishjálmar. Fjöldi hjálmanna á hverju skipi skal miðast við fjölda þeirra, 

sem á þilfari vinna. 

2. gr. 
Tveir bjarghringir skulu staðsettir sitt hvoru megin við skutrennu, búnir ljósi. 

Bjarghringirnir skulu koma til viðbótar þeim, sem hingað til hafa verið fyrirskipaðir. 

3. gr. 
Fiskiskip, sem falla undir ákvæði þessara reglna og samið hefur verið um 

smíði á eftir gildistöku þeirra, skulu búin vökva- eða rafknúnum skutrennuloka. 
Má þetta vera stálþil, sem fellur í stokk neðan þilfars, eða annar búnaður jafngildur 

að mati siglingamálastjóra, enda skal fyrirkomulag vera háð samþykki hans hverju 

sinni. 
Ofangreint gildir einnig um gömul skip, sem kynnu að verða keypt til landsins 

eftir gildistöku reglnanna. 

4. gr. 
Óheimilt er að einn og sami maður hafi samtímis með höndum stjórn skips 

og spila. 

5. gr. 
Gerðar skulu ráðstafanir til að draga úr hálku á togþilfari, t.d. með rafsuðu- 

punktum, stállistum eða á annan þann hátt. sem best hentar hverju sinni. 

6. gr. 
Jafnframt skulu vera fyrir hendi á hverju fiskiskipi, sem reglur þessar ná 

til, 5 létt björgunarvesti af viðurkenndri gerð, sem sjómenn við vinnu á afturdekki 

geta haft innan hlífðarfata er þeir telja það nauðsynlegt. 

7. gr. 
Um borð í fiskiskipum, sem reglur þessar fjalla um, skal vera búnaður til 

slökkvistarfa, sams konar og um getur í 10. gr. reglna nr. 260 2. okt. 1969 um eld- 

varnir í fiskiskipum. 

8. gr. 
Færibönd og aðrar vélar á vinnuþilfari og í lestum skipa þeirra, sem hér um 

ræðir skulu búnar hlífum að því marki, að þeir sem við þær vinna með tilhlýði- 

legri aðgæslu, eigi ekki á hættu líf- eða heilsutjón.
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Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt heimild í lögum nr. 52 12. maí 1970 

um eftirlit meðskipum, staðfestast hér með til að öðlast gildi 1. okt. 1975 og birtast 

til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 10. júní 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Nr. 271. 

REIKNINGUR 

sjóðsins Gerðuminning 1974. 

Tekjur 

1. Eign sjóðsins 1. janúar 1974 ........0.000.0 00 rann kr. 198 329.07 

9. a) Áheit Ólafar Sigurjónsd. ........0.0.000000.. kr. C1000.00 
h) Happdrættislán ríkissjóðs 1973-C (gjöf A.G. —  1000.00 

—— -- 2 000.00 

3. Vextir á árinu 
a) í Landsbankanum ......000.00000 000... 0... — 11 476.30 

b) í Utvegsbankanum .....00000000 000. — 38.63 
c) af spariskirteinum skv. kaupnótu .......... rr 1770.00 

—  13284.93 

Samtals kr. 213614.00 

Gjöld 

Eign sjóðsins 1. janúar 1975 
í Landsb. viðskiptab. nr. 5470 .........0...... kr. 62 215.00 
í Útvegsb. bankab. nr. 10081 .....0..0..00..00.. —- 399.00 

—— kr. 62614.00 

Verðtryggð spariskírteini ríkissjóðs 1974, 1. fl. 
2 á 50 þús. nr. CO 1568—64 .......00..... — 100 000.00 
5 á 10 þús. nr. BO 1382—-1386 .......00... — 50 000.00 

———- — 150 000.00 

Happdrættislán ríkissjóðs 1973-C nr. 086806 ....220000000000. — 1 000.00 
  

Samtals kr. 213614.00 

Reykjavík, 20. janúar 1975. 

Anna Gísladóttir. 

Við undirritaðar höfum í dag farið yfir ársreikning sjóðsins ásamt tilheyrandi 

fvlgiskjölum og ekkert fundið athugavert. 

Reykjavík, 27. janúar 1975. 

Guðrún Markúsdóttir. Vigdís Jónsdóttir.
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REIKNINGUR 

Fiskveiðasjóðs Íslands 1974. 

Efnahagsreikningur 31. desember 1974. 

Eignir: 

1. Skuldabréf fyrir lánum út á: 

  

kr. 7556 259 440.00 
— 884 682 034.00 
—- 86 477 844.00 
— 234 334 939.00 
-- 109 270 827.00 
— 50 210 116.00 
— 1068 087 923.00 
— 58 624 727.00 
—- 19 587 120.00 

— 260 460 712.00 
  

A) Fiskiskip ........... 000. 
b) Hraðfrystihús  ......... 
e) Síldar- og fiskimjölsverksmiðjur „................ 
d) Aðrar fiskvinnslustöðvar ..........0.0 
e) Skipasmíðastöðvar og dráttarbrautir ................ 
f) Ýmsar fasteignir (verbúðir o. fl) 

2. Fyrirframgreiðslur vegna innlendrar skipasmíði o.fl. ... 
3. Verðbréf .............. 0. 
4. Ýmsir skuldunautar ............... 0. 
5. Bankainnstæður: 

a) Fiskveiðasjóður ............,.... kr. 204 734.00 
b) Stofnfjársjóður „...........,..... — 260 255 978.00 

Skuldir: 

1. Skuldir við innlenda banka ...........00.0.000 0000. 
2. Skuldir í erl. Mynt „.........0..00 00. 
3. Framlagsreikningur Seðlabanka, Landsbanka, Útvegsb. .. 
4. Innstæður lántakenda vegna erlendra lána til skipakaupa 
ö. Stofnfjársjóður fiskiskipa ........0.0.00... 0. 
6. Viðskiptamenn  .............0...0 00. 000n 
7. Sumarsíldveiðar 1968. 

Lög nr. 79/1968 17. gr. B .............. 
8. Gengisjöfnunarstyrkur. 

Lög nr. 79/1968 17. gr. A 00... 
9. Skuld á bankaláni nr. 1025 í Seðlabanka ........00...... 

10. Eigið fé 20... 

Kr. 10 327 995 682.00 

kr. 1447 200 919.00 
— 3847 553 415.00 
— 175 393 000.00 
— 2076 994 950.00 
— 260 255 978.00 
— 3ð 837 752.00 

— 6 739 402.00 

— 1 036 577.00 
— 10 552 955.00 
— 2462 430 734.00 
  

FISKVEIÐASJÓÐUR ÍSLANDS 

Reykjavík, 21. janúar 1975. 

Sverrir Júlíusson. 

Við undirritaðir höfum endurskoðað reikningsfærslu og 

Kr. 10 327 995 682.00 

Guðjón Halldórsson. 
Svavar Ármannsson. 

bókhald sjóðsins á 
árinu, fylgiskjöl, lánsskjöl, verðbréf og bankareikninga og ekkert fundið athugavert. 

Reykjavík, 3. febrúar 1975. 

Einar Bjarnason. Birgir Finnsson.
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Með vísun til yfirlýsingar endurskoðenda úrskurðar stjórn Fiskveiðasjóðs 
Íslands ársreikninga sjóðsins 1974 rétta. 

Reykjavík, 4. febrúar 1975. 

Davíð Ólafsson. Jóhannes Elíasson. Björgvin Vilmundarson. 

Á. Jakobsson. Jónas H. Haralz. 

Með skírskotun til framanritaðra yfirlýsinga endurskoðenda og sjóðsstjórnar 
eru ársreikningar Fiskveiðasjóðs Íslands 1974 hér með staðfestir. 

Reykjavík, 16. apríl 1975. 

Matthías Bjarnason. 

Rekstrarreikningur 1974. 

Vextir greiddir á árinu .........0...000 000... —- 
Lántökugjöld  .........0.0.000 000 — 
Lagt í Stofnsjóð ..........2..%00 0000 —- 
Lagt í Afskriftareikning ..........0.0..00 0. — 
Lagt í Varasjóð ..........00.00 000. — 
Yfirfært til næsta árs ..........2.20.00 000 enn = a

 

Kostnaðarreikningur .........0..0.0.002 0000 kr. 35 857 248.20 
572 084 119.50 
18 270 000.00 

435 000 000.00 
17 000 000.00 
47 620 527.00 

2 430 734.00 
  

Af útflutningsgjaldi ...........0000000 000 —- 
1% af fob. verði útfluttra sjávarafurða ................ — 
Mótframlag ríkissjóðs vegna 1% af fob. verði .......... - 
Framlag ríkissjóðs  ........0.20000 00 

6. Vextir, innheimtir á árinu .........000002 000... 

I
 

Yfirfært frá fyrra ári ..........00000. 0... 0 nn kr. 

1128 262 628.70 

4 671 977.80 
75 870 954.00 

199 434 173.00 
227 434 173.00 
35 000 000.00 

585 851 350.90 
  

Kr. 

REIKNINGUR 

Minningargjafasjóðs Landspítala Íslands 1974. 

Reksturvreikningur fyrir árið 1974. 

Tekjur: 

Samúðarskeyti Landspítalans og minningargjafir 

  

afh. í Rvík ..........0..... kr. 5 434 326.00 
=- 15% þóknun tillLSÍ......... —  813410.00 

— kr. 4620 916.00 
Vaxtatekjur 1974 ............22002 000 

1 128 262 628.70 

Nr. 273. 

kr. 3 604 549.18 
  

Samtals kr. 8 225 465.18
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Gjöld 

Ýmis kostnaður 1974 ............... kr. 191 371.00 
Styrkveitingar 1974 .................0.00. 00 —- 410 000.00 
Tekjur fl. í efnahagsreikning .................0. 00 — 7624 094.18 

  

Samtals kr. 8 225 465.18 

Efnahagsreikningur pr. 31. desember 1974. 

Eignir: 
Bankainnstæður: 

  

Avísanareikningur ............00. 000. kr. 53 032.90 
Bankabækur  ............. 00 — 206 727 543.30 

kr. 26 780 576.20 
Hlutabréf í Eimskipafélagi Íslands .........000.000 000. — 57 000.00 
Spariskírteini 1. fl. 1974 GC 1136--1140 .........00 0. — 250 000.00 

  

Samtals kr. 27 087 576.20 
Skuldir: 

Hrein eign 1/1 1974 .............0.00000.... kr. 26 463 482.02 
Afh. Landspítala af tekjum áranna 1970—73 .. —- 7000 000.00 

kr. 19 463 482.02   

Hreinar tekjur 1974: 
1. Til ráðstöfunar árið 1978 skv. 5. gr. skipulagsskrár ...... — 3600 000.00 
2. Lagt við höfuðstól .............0.0.000 00... — 4024 094.18 

  

Samtals kr. 27 087 576.20 

Minningargjöf um Hans Natansson og Kristínu Þorvaldsdóttur. 

Eignir: 

Innstæða í Söfnunarsjóði, aðaldeild nr. 456 ........0..00.00000. 0... kr. 29 176.00 
  

Samtals kr. 29 176.00 
Skuldir: 

Hrein eign 1/1 1974 „................20.. 000 kr. 26 524.00 
Vaxtatekjur  ,...........2..0000 00 —  2652.00 

  

Samtals kr. 29 176.00 

Minningargjöf um Jóhann Guðmundsson og börn hans: Stefán, Ólafíu, 

Elísabetu, Sveinbjörn og Steinunni. 

Eignir: 

Innstæða í Búnaðarbanka nr. 60749 ..........02.0. 0000 kr. 35 112.80 
  

Samtals kr. 35 112.80



533 

Skuldir: 

Hrein eign 1/1 1974 .......0.02.00000 
Vaxtatekjur  ........000 0000 

Nr. 273. 

'. 30 845.90 
4 266.90 

  

Samtals kr. 

Minningargjöf um Hans Wíum, sýslumann. 

Eignir 

Innstæða í Landsb. bók nr. 5468 .....000000 000 

Skuldir 

Hrein eign 1/1 1974 ...........0202 0 
Vaxtatekjur .........200200 00. 

Minningargjöf um Þórunni Jónassen. 

Eignir: 

Innstæða í Landsb. bók nr. 5469 ......200000 

Hrein eign 1/1 1974 ..........000 000 
Vaxtatekjur  ..........0.00 000. 

Minningargjöf um Vigfús G. Melsted. 

Eignir 

Innstæða í Landsb.bók nr. 5462 .......22020 000. 

Skuldir: 

Hrein eign 1/1 1974 ......0...0000 0 
Vaxtatekjur  ........200 020 

90 112.80 

„ 18 867.00 
  

r. 18 867.00 

- 16572.30 
2 294.70 

  

Samtals kr. 

HI kr. 

18 867.00 

38 676.00 
  

Samtals kr. 

A kr. 

38 676.00 

ðð 972.20 
4 703.80 

  

Samtals kr. 38 676.00 

- 24 635.00 
  

r. 24 635.00 

'. 21 640.00 
2 995.00 

  

Samtals kr. 24 635.00



Nr. 273. öð4 

Minningargjöf um Guðbjörgu Þorsteinsdóttur. 

Innstæða í Landsb. bók nr. 5467 ......0..00.0 0 sr. kr. 85375.00 

Samtals kr. 83 375.00 

Skuldir 

Hrein eign 1/1 1974 ............02. kr. 73 295.90 
Vaxtatekjur .......0..0.022 0000 — 10139.10 

Samtals kr. 83 375.00 

Minningargjöf um Gísla Oddson, skipstjóra. 

Eignir: 
Innstæða í Landsb. bók nr. 5466 .........0.2000 0 =... kr. 69502.00 

Samtals kr. 69502.00 

Skuldir 

Hrein eign 1/1 1974 ..........0...0 0... kr. 61 050.00 
Vaxtatekjur .............200 0000 —  8452.00 

Samtals kr. 69502.00 

Sjóður Guðlaugar Jónsdóttur og Guðjóns Björnssonar. 

Eignir: 
Innstæða í Landsb. bók nr. 5471 ..........000 000 EN 

Samtals 
Skuldir 

Hrein eign 1/1 1974 ............0..2. 0200 
Vaxtatekjur ........00....0000 0 

Samtals 

Sjóður Marsibilar Mlugadóttur. 

Eignir 
Innstæða í Landsb. bók nr. 5463 .......202000 0. 

Samtals 

Skuldir 
Hrein eign 1/1 1974 ................2.2 nn 
Vaxtatekjur ............0200000 0 ORÐ 

Samtals 

Reykjavík, 12. janúar 1975. 

María Sigurðardóttir. 

Við undirritaðar höfum yfirfarið reikninga þessa, 
andi skjöl og ekkert fundið athugavert. 

Reykjavík, 8. febrúar 1975. 

Sigr. Brynjólfsdóttir. Vilborg Gunnlaugsdóttir. 

kr. 387 943.00 

kr. 387 943.00 

kr. 340 765.20 
— 47177.80 

kr. 387 943.00 

kr. 92 803.00 

kr. 92 803.00 

kr. 81517.830 
— 11 285.70 

kr. 92 803.00 

borið þá saman við tilheyr-



10. júní 1975. 535 Nr. 274. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á byggingarsamþvkkt fyrir 

Gerðahrepp í Gullbringusýslu. 

Samkvæmt lögum nr. 19 20. október 1905, um byggingasamþykktir, sbr. lög 
nr. 84 16. desember 1943, um breytingar á þeim lögum og skipulagslög nr. 19 21. maí 
1964, hefur ráðuneytið í dag staðfest byggingasamþykkt fyrir Gerðahrepp. 

Byggingasamþykkt þessi er í samræmi við fyrirmynd þá, seim félagsmálaráðu- 
neylið hefur staðfest og birt með auglýsingu nr. 23/1967 í B-deild Stjórnartíðinda. 

Félagsmálaráðuneylið, 10. júní 1975. 

F. h. r. 

Hallgrímur Dalberg. 

Guðmundur Karl Jónsson. 

ö. júní 1976. Nr. 275. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Sigurlaugar Sigurðar- 
dóttur fyrrverandi húsfreyju á Fjalli, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af 
dómsmálaráðherra 5. júní 1975. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Sigurlaugar Sigurðardóttur fyrrverandi húsfreyju á Fjalli. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Sigurlaugar Sigurðardóttur á Fjalli. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður 6. janúar 1975 af Kvenfélagi Seyluhrepps í Skagafjarðar- 

sýslu til minningar um Sigurlaugu Sigurðardóttur húsfreyju á Fjalli, er andaðist 15. 
október 1974. Hún var fædd 6. janúar 1848. Hún var ein af stofnendum félagsins 
og fyrsti formaður þess. 

3. gr. 
Stofnfé sjóðsins er kr. 100 000.00 --— eitthundraðþúsundkrónur —. Sjóðinn skal 

geyma og ávaxta á sem hagkvæmastan hátt á hverjum tíma að mati sjóðstjórnar, 
í Búnaðarbankanum á Sauðárkróki, í ríkistryggðum skuldabréfum eða öðrum verð- 
tryggðum eignum. Vextir og gjafir, sem sjóðnum kunna að áskotnast, skulu leggjast 
við höfuðstól. Sjóðinn má eigi skerða meira en svo, að höfuðstóll nemi lægri fjárhæð 
en krónum 10 000.00. 

4. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja tónlistaraðstöðu og tónlistarslarfsemi við 

Varmahlíðarskóla, svo og bókasafn skólans. 

Síðar er heimilt að styrkja sérstaklega efnilega nemendur frá Varmahlíðarskóla 
til tónlistar- og söngnáms.
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ð. gr. 
Stjórn sjóðsins skulu skipa þrjár konur, sem kjósa skal árlega á aðalfundum 

félagsins, ásamt jafnmörgum til vara. 
Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. 

6. gr. 
Stjórn sjóðsins skal halda gjörðabók fyrir sjóðinn og færa í hana skipulagsskrá 

þessa, styrkveitingar og allt annað, er sjóðnum viðkemur. 

7. gr. 
Stjórn sjóðsins ákveður og ráðstafar styrkveitingu úr sjóðnum hverju sinni. 

8. gr. 

Stjórnin semur árlega reikninga sjóðsins, og skulu þeir endurskoðaðir af endur- 

skoðendum Kvenfélags Seyluhrepps. 

9. gr. 
Ef til þess kemur, að Kvenfélag Seyluhrepps hættir starfsemi sinni, skal skóla- 

nefnd Varmahlíðarskóla taka við stjórn sjóðsins og inna af hendi þau störf, sem 

henni eru falin samkvæmt framanrituðu. 

10. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

Nr. 276. 5. júní 1975. 
REGLUGERÐ 

um landgræðslustörf skólafólks. 

1. gr. 
Landgræðsla ríkisins og Landvernd velja verkefni fyrir landgræðslustörf skóla- 

fólks á því sviði, sem Landgræðslu ríkisins varðar. Á sama hátt velja Skógrækt 

ríkisins og skógræktarfélög verkefni í þágu skógræktar. 

2. gr. 

Búnaðarsambönd skipuleggja landgræðslustörf á sambandssvæðum utan Reykja- 

víkur. Heimilt er búnaðarsamböndum að leita samvinnu við Landgræðslu ríkisins, 
Skógrækt ríkisins, gróðurverndarnefndir og náttúruverndarsamtök um verkefnaval. 

3. gr. 
Fyrrgreindir aðilar skulu gera tillögu til skólastjóra viðkomandi skóla um 

verkefni og hvaða daga árs skuli unnið. 

4. gr. 
Ef henta þykir, má mynda héraðs- eða landshlutanefndir, er í væru fulltrúar 

fyrrnefndra aðila, Hl samningar um verkefni og framkvæmd þeirra. 

5. gr. 

Fyrir 1. mars ár hvert skulu liggja fyrir tillögur um verkefni, og skal þá einnig 

hafa verið gengið frá því, hvaða aldursflokkur og skólar verða kvaddir til starfa 

á árinu.



öjúní 1970. öð7 Nr. 276. 

Vélavinna, áhaldakaup, verkstjór n og annan tilfallandi kostnað, er leiðir af 
framkvæmd þessara laga, greiðist úr ríkissjóði, og verði tekin upp sérstök fjárveiting 
i þessu skyni. 

7. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 6, gr. laga nr. 58/1974, um landgræðslustörf 

skólafólks, og öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 5. júní 1975. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 

Birgir Thorlacius. 

18. júní 1975. . Nr. 277. 
AUGLÝSING 

um gjald fyrir tilkynningar o. fl., sem birtist í Lögbirtingablaðinu. 

Samkvæmt 6. gr. laga nr. 64 16. desember 1943, um birtingu laga og stjórnvalda- 
erinda, er gjald fyrir tilkynningar o. fl., sem birtist í Lögbirtingablaðinu, hér með 
ákveðið þannig: 

I. Fyrir tilkynningu um skrásetningu hlutafélaga og samvinnufél. kr. 3500,00 
2. Fyrir tilkynningu um skrásetningu firma ..........0.0...... —- 1 100.00 
ö. Fyrir tilkynningu um veitingu prókúruumboðs, breytingu eða 

afturköllun á prókúruumboði AAA — 1100.00 
4. Fyrir tilkynningu um breyt. á hlutafélögum, samvinnufélögum 

og firmum (breyt. á stjórn, samþykktum, eigendaskipti o. fl.) — 1100.00 
ö. Fyrir tilkynningu um, að hlutafélag eða firma sé hætt störfum — 200.00 
6. Fyrir uppboðsauglýsingu, þrjár birtingar ................... — 1 600.00 
í. Eyrir fjármark ............000 00 eens —  350.00 
8 Fyrir auglýsingu um óskilafénað, fyrir hverja kind eða hross . - 200.00 
9. Fyrir innköllun, þrjár birtingar ............02...0 00.00.0000. -— 1 700.00 

10. Fyrir auglýsingu um skiptafund ..........00..0000 0000... — 700.00 
1l. Fyrir einkaleyfisumsókn ...........00.00000 0... enn — 1700.00 
12. Fyrir ógildingarstefnu .........2..0.000. 0. eens — 1 700.00 
13. Fyrir dómsbirtingu ........000.000 00 nnee rn — 1 700.00 
14. Fyrir tilkynningu um iðjuleyfi ........00.0200 0000 00en —  500.00 

Annað efni, sem birt er í blaðinu, en eigi fellur undir neinn framangreindra 
liða, greiðist með 150 krónum fyrir hvern dálkssentimetra. 

Myndamót, sem nota þarf við prentun auglýsinga, skal auglýsandi leggja til. 

Gjaldskrá þessi öðlast gildi 1. ágúst 1975. Fellur þá jafnframt úr gildi auglýsing 
nr. 40 4. janúar 1974, um gjald fyrir tilkynningar o. fl., sem birtist í Lögbirtinga- 

blaðinu. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 18. júní 1975. 

Ólafur Jóhannesson. = 
Jón Thors. 
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Nr. 278. 538 13. júní 1975. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 98 26. mars 1973, um breyting á reglugerð 

nr. 202 11. september 1970, um lánveitingar húsnæðismálastjórnar 

úr Byggingarsjóði ríkisins. 

1. gr. 
2. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

3. gr. reglugerðar nr, 202/1970 orðist svo: 
Lán samkvæmt a-lið 2. gr. þessarar reglugerðar skulu greidd lántakanda í 

peningum og komi til útborgunar í þrennu lagi í hlutfalli við byggingarstig hús- 
næðisins. 

Veiting fyrsta hluta lána miðast við fokheld hús. Eindagi fyrir skil á fok- 

heldisvottorðum er síðasti dagur hvers mánaðar. 
Stefna skal að því, að eigi líði lengri tími en 6 mánuðir milli útborgunar hvers 

lánshluta, enda hafi íbúðin náð tilskildu mati samkvæmt virðingargerð matsmanna 
Veðdeildar Landsbanka Íslands eða dómkvaddra matsmanna. 

Þegar virðing fer fram, skal lántakandi leggja fram það eintak teikninga af 
íbúðinni, sem hann hefur fengið sent frá Húsnæðismálastofnuninni og skulu virðingar- 
menn gæta þess, að húsið sé byggt samkvæmt þeirri teikningu. 

Lánveiting fellur niður hafi lántakandi ekki vitjað lánsins innan 6 mánaða 
frá fyrsta útborgunardegi hvers lánshluta. 

2. gr. 
10. gr. 2, mgr. orðist svo: 
Eigi um:ækjandi íbúð, þegar hann leggur inn umsókn um lán, skal hann leggja 

inn sölusamning áður en annar hluti lánsins er greiddur og þinglýst afsal áður 
en þriðji hlutinn kemur til greiðslu. 

3. gr. 
31. gr. reglugerðar nr. 202/1970 orðist svo: 
Þeir sem óska að fá lán samkvæmt þessum kafla reglugerðarinnar, skulu 

sækja um ákveðna lánsfjárhæð á þar til gerðu umsóknareyðublaði, er húsnæðis- 
málasljórn lætur í té. Umsóknir skulu berast fyrir 1. janúar, 1. apríl, 1. júlí og 
{. október ár hvert og eigi síðar en 12 mánuðum eftir að kaupum er þinglýst. Lán- 
veitingar fara að jafnaði fram fjórum sinnum á ári miðað við framangreinda 
eindaga. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 30 12. maí 1970, sbr. 
lög nr. 72/1972, um Húsnæðismálastofnun ríkisins, til eftirbreytni Öllum þeim, 

sem hlut eiga að máli. 
Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 4 13. janúar 1975. 

Félagsmálaráðuneytið, 18. júní 1975. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

Guðmundur Karl Jónsson.



30. maí 1975. 539 Nr. 279. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir sjóðinn Þjóðhátiðargjöf Norðmanna, 
útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 30. maí 1975. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
se. 

fyrir sjóðinn Þjóðhátíðargjöf Norðmanna. 

Stofnfé sjóðsins er gjöf frá norsku þjóðinni í tilefni 1100 ára búsetu á Íslandi. 
Forsætisráðunevtið hefur í samráði við ríkisstjórnina sett sjóðnum eftirfarandi 

skipulagsskrá: 

1. gr. 
Stofnfé sjóðsins 1 000 000.00 — ein milljón norskra króna — sem norska stórþingið 

samþykkti að gefa Íslendingum, skal mynda höfuðstól sjóðsins. Höfuðstólinn má 
auka með fjárupphæðum, sem síðar kunna að berast sjóðnum. 

2. gr. 
Stofnfé sjóðsins skal varðveitt í Noregi undir umsjá íslenska sendiráðsins þar 

og ávaxtað á hæstu leyfilegum vöxtum. 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að auðvelda Íslendingum að ferðast til Noregs. Í þessu 

skyni skal veita viðurkenndum félögum, samtökum, og skipulögðum hópum ferða- 
styrki til Noregs í því skyni að efla samskipti þjóðanna t.d. með þáttöku í mótum, 
ráðstefnum, eða kynnisferðum, sem efnt er til á tvíhliða grundvelli. Ekki skal 

úthlutað ferðastyrkjum til einstaklinga, eða þeirra sem eru styrkhæfir af öðrum 
aðilum. 

4. gr. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið og skal ársskýrsla sjóðstjórnar afhent 

forsætisráðuneytinu fyrir 1. febrúar hvert ár. 

5. gr. 
Höfuðstóll sjóðsins skal standa óskertur, en vaxtatekjum hans skal ráðstafað 

árlega til að stuðla að tilgangi sjóðsins. 

6. gr. 
Styrkir úr sjóðnum skulu auglýstir til umsóknar í fjölmiðlum samkvæmt 

nánari ákvæðum er sjóðstjórn ákveður. Úthlutun ferðastyrkjanna skal fara fram 

árlega. Lögð skal áhersla á að veita styrki sem renna til beins ferðakostnaðar, en 
, 

umsækjendur beri sjálfir dvalarkostnað í Noregi. 

7. gr. 
Í stjórn sjóðsins skulu vera þrír menn; sendiherra Noregs á Íslandi skal sjálf- 

skipaður, en tveir stjórnarmanna skulu skipaðir af forsætisráðuneytinu til fjögurra 

ára í senn. Láti stjórnarmaður af störfum fyrir lok starfstímabils skal strax skipa 

annan mann í hans stað er sitji út skipunartímann. Stjórnin kýs formann og vara- 
formann úr sínum hóp. 

8. gr. 
Forsætisráðuneytið sér um ritara- og skrifstofustörf sjóðsins samkvæmt nánara 

samkomulagi milli ráðuneytisins og sjóðstjórnar.
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9. gr. 
Kostnaður vegna starfa stjórnar er greiddur úr sjóðnum. 

10. gr. 
Ef nauðsyn krefur selur stjórnin sér starfsreglur er hafa að geyma nánari 

fyrirmæli um starfsemi sjóðsins. 

11. gr. 

Skipulagsskrá þessari má breyta í samráði við forsætisráðuneytið. 

12. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

Nr. 280. . 2. júní 1975. 
AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á grundvallarverði á 

framleiðslu frysts humars á humarvertíð 1975. 

Með skirskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins, 
vill ráðuneytið hér með staðfesta eftirfarandi grundvallarverð á framleiðslu frysts 
humars á humarvertíð 1975: 

5 X 5 lbs. í skel garndreginn. 

1— 9 $ 5.40 pr. lb. Gif. U.SA. 
9-128813 — — — — 
12-158486 — — — — 
15-18$419 — — — — 
18--24 8369 — — — — 
2430 8324 — — — — 
30—-45 $270 — — — — 

  

5 > 3 kg. í skel með görn. 

1—15 Lire 2300 pr. lb. Gif. Milano. 
1090 — 9300 — — — 
1530 — 1710 
035 1710 — 
3040 — 1980 — — — 
3045 — 1950 — 
35—60 A 
AB 

Viðmiðunarverð er miðað við viðskiplagengi krónu gagnvart Bandaríkjadollar 
($ 1 = 151.20) og Lírum (Lír. 100 == 24.24) 23. maí 1975. 

Verðbil verður 6%, er miðast bæði við verðhækkun og verðlækkun. Greiðslur 
í sjóðinn eða úr honum miðast við 50 verðbreytingu frá grundvallarverði að við- 
bættu eða frádregnu verðbili. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 2. júní 1975. 

F. h. r. 

Jón L. Arnalds. a — 
Gylfi Þórðarson.
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GJALDSKRÁ 

Rafveitu Eyrarbakka, Stokkseyrar, Hveragerðis og Selfoss. 

1. RAFORKA 

Rafveitur Eyrarbakka, Stokkseyrar, Hveragerðis og Selfoss selja raforku á 
þann hátt og við því verði sem hér segir: 

1. Lýsing. 

11. Til almennrar lýsingar um kWst.-mæli: 
Mælisleiga samkvæmt kafla II. 
Orktigjald  ............0.. 000. kr. 38.00 á kWst. 

12. Til almennrar lýsingar um kKWst.-mæli: 
Mælisleiga samkvæmt kafla I. 
Orkugjald  ............... - 11.40 - 
Fastagjald af góltfleti í rúmi því er lýsa skal, mælt 
innan útveggja: .............0..00. 00. 
Verslanir, skrifstofur, vinnustofur o.þ.h. ........ - 186.00 á m? á ári 
Geymslur og gangar þeim tilheyrandi ............ 7000 - — - — 

13. Til götulýsingar um kWst.-mæli: 
Mælisleiga samkvæmt kafla TI. 
Orkugjald  ............... 0. — 11.40 á kWst. 

14. Til nota um vinnulagnir, meðan á byggingu stendur, 
um kWst.-mæli: 
Mælisleiga samkvæmt kafla TI. 
Orkugjald  ............ — 1900 - — 

2. Almenn heimilisnotkun o. fl. 

21. Til heimilisnotkunar um kWst.-mæli: 
Orkugjald  ............... kr. 8.60 á kWst. 
Fastagjald af hverju herbergi .................... —— 768.00 á ári 
Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja öll her- 
bergi, sem ætluð eru til íbúðar og eldhús. Herbergi 

5 m? eða minna reiknast hálft, en 25 m? eða stærra 
tvö. Þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er minni 
en 10 m? má reikna með þeirri meðalstærð. 
Til matargerðar í gisti- og veitingastöðum og öðrum 
slíkum stöðum, enn fremur súgþurrkunar, enda séu 
öll tæki fasttengd, um kKWst.-mæli: 
Mælisleiga samkvæmt kafla TI. 

Orkugjald — 8.60 á kWst. 

hÐ ID
 

3. Vélanotkun o. fl. 

31. Um kWst.-mæli: 
Mælisleiga samkvæmt kafla 11. 

Orkugjald  ............... kr. 19.00 á kWst. 
Heimilt er að selja raforku til lýsingar eftir þessum 
gjaldskrárlið. Fastagjald vegna lýsingar skal þá 
reiknað samkvæmt gjaldskrárlið 12, en þriðjungi 
lægra.



Nr. 

32. 

33. 

41. 

43. 

44. 

d. 

281. 542 

Um afl- og orkumæla: 
Mælisleiga samkvæmt kafla 11. 
Orkugjald  .......0.....0 00 
Aflgjald, lágmark 2 KW .....000.00 0 
Aflgjald, umfram 2 KW ......0..0 0. 
Gjaldskylt afl hvers almanaksárs er meðaltal fjög- 
urra hæstu álestra, en álestur fari fram mánaðarlega 
og með sem jöfnustu millibili. Aflnotkun mælist 
sem meðalálag vfir 15 mín. 

Heimilt er að selja alla raforkunotkun fyrir- 
tækja eftir þessum gjaldskrárlið. Fastagjald vegna 
lýsingar skal þá reiknað samkvæmt gjaldskrárlið 12 
og lágmarksaflgjald af 20 kW. 
Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig 
um kWst.-mæli: 
Mælisleiga samkvæmt kafla II. 
Orkugjald  ............020 2000 
Aflgjald, lágmark 2 KW ......0.0000 000 
Aflgjald, af uppsettum kW í málraun véla umfram 
2 KW .....0000 0000 ner 
Ef fasviksstuðull hjá notanda er lægri en 0.8 getur 
rafveitan krafist að hann sé hækkaður upp í það 
gildi. Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og 
annarra tækja, sem valda tilfinnanlegum truflunum 

eða takmarka notkun þeirra við tiltekna tíma sólar- 
hrings. 

4. Hitun. 

Til húshitunar, hitunar í vatnsgeymum, gufukötlum 
o. þ.h., roftími 1 klst. á dag, um kWst.-mæli: 
Mælisleisa samkvæmt kafla 11. 
Orkugjald  ............0.0.0 00. 
Til húshitunar, roftími 2xX1% klst. á dag. Um 

kWst.-mæli: 
Mælisleiga samkvæmt kafla I. 
Orkugjald  ........0.0. 000 
Til húshitunar roftími allt að 15 klst. að degi til. 
Um kWst.-mæli: 
Mælisleiga samkvæmt kafla 11. 
Orkugjald  .........0..000 0. 
Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra 
nliðstæðra nota, roftími allt að 11 klst. að degi til. 
Uni kWst.-mæli: 
Mælisleisa samkvæmt kafla 11. 
Orkugjald  ........00.. 0 

kr. 

30. maí 1975. 

2.90 á kKWest. 
29 592.00 á ári 

9 864.00 á kw. á ári 

2.90 á kWest. 

25 536.00 á ári 

7 836.00 á kw. á ári 

á kWet. 

Um framangreinda hitagjaldskrárliði gildir eftirfarandi ákvæði. Minnsta árs- 
gjald skal vera sem svarar 1500 klst. notkun á hvert KW uppsetts afls hitunar- 

tækja. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusöln til hitunar: 

Að aflnotkun hitunar sé innan þeirra marka að hún valdi ekki hækkun á afl- 

kaupum rafveitunnar.
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b. Að vélaafil, línur og spennar þoli álagið. 
c. Að notandi kosti tengingu klukkurofa, sem rafveitan leggur til og greiði leigu 

af þeim, samkvæmt reglum er gilda um leigu mæla. 
d. Að hitatæki, lagnir og búnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar 

og önnur hitatæki fasttengd. 

Il! MÆLALEIGA 

Rafveitan ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri veitu, og 
er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða mælaleigu sem hér 

1. Af einfasa kWst.-mælum 40 ÁA og minni „.....0...0000... kr. 614.00 á ári 
2. Af þrífasa kWst.-mælum 50 Á og minni ......00.00.0.... — 1382.00 á ári 
3. Af þrifasa kKWst.-mælum yfir 50 og til 100 A ............ — 1550.00 á ári 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru, enn fremur klukkurofum, skal 
ársleigan vera sem næst 15% af verði tækjanna. 

HI. HEIMTAUGARGJÖLD 

Heimtaugargjald skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu. 

Málstraumur Heimtaugargjald Yfirlengdargjald 

Málraun kr. Jarðstr. kr/m Loftl. kr/stólpa 

63 A 1-fasa 37 000.00 1210.00 15 400.00 

63 A 3-fasa 47 880.00 1 400.00 18 800.00 

100 A 3-fasa 56 950.00 1630.00 24 000.00 

200 A 3-fasa 91 780.00 2 190.00 

315 Á 3-fasa 191 350.00 3 070.00 

300 KVA 3-fasa 267 890.00 Samkv. kostn. 

500 KVA 3-fasa 443 880.00 Samkv. kostn. 
800 KVA 3-fasa 710 500.00 Samkv. kostn. 

Yfirlengdargjald miðast við jarðstrengsheimtaug lengri en ló m og loftlínu- 

heimtaug lengri en 30 m. 
Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum eða næsta útitengi- 

kassa að stofnvarkassa (eða stofntengikassa) hússins. Rafveitan ákveður legu heim- 

laugar. 
Í nýjum byggingarhverfum er rafveitunni heimilt að jafna yfirlengdargjöldum 

niður á umsækjendur heimtauga. 
Þegar stækka þarf spenni eða heimtaug vegna tiltekins notanda, skal hann 

greiða mismun á heimtaugargjaldi samkvæmt gjaldskrá. 

Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekins notanda, og hún að 
mestu leyti notuð í þágu hans, er honum skylt að leggja til lóð undir stöðina raf- 
veitunni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um 

stærð og staðsetningu stöðvarinnar. 
Heimtaugargjald fyrir bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu 

skal greitt sem hér segir: 

63 A 1-fasa 2... kr. 8000 

63 A Basa 2... — 11000 

Séu aðstæður þannig að leggja þurfi aðallinu að vinnustað, skal greitt yfir- 

lengdargjald samkvæmt töflu.
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Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt svæði að ræða 
eða aðstæður óeðlilegar, skal greiða heimtaugargjald samkvæmt kostnaði. 

Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. 

IV. ÝMIS ÁKVÆÐI 
Lægsta gjald fyrir raforkunotkun um heimtaug skal vera kr. 5 420.00 á ári. Mis- 

mun á ársnotkun og lægsta gjaldi ef einhver er, skal innheimta á fyrra árshelmingi 
næsla árs. 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun, kr. 760.00. 

Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 
laust, og verður hún ekki enduropnuð, fyrr en notandinn hefur greitt gjald, kr. 
760.00 til rafveitunnar. 

Söluskattur er innifalinn í gjaldskránni, svo og viðlaga- og verðjöfnunargjald, 
nema af seldri raforku til húshitunar. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 
og Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að taka þegar gildi, sbr. og heimild í aug- 
lýsingu nr. 67/1975. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 44 14. 
febrúar 1975. 

Iðnaðarráðuneytið, 30. maí 1975. 

F.h.r. 

Árni Snævarr. 
Jóhannes Guðfinnsson. 

  

Stjórnartíðindi B 24, nr. 233—281. Útgáfudagur 8. júlí 1975.
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REGLUGERÐ 

um innheimtu bifreiðagjalda o. fl. 

1. gr. 
Greiða skal sérstakt innflulningsgjald af bensíni (bensíngjald), og skal gjaldið 

nema kr. 16.00 af hverjum lítra. 

2. gr. 
Greiða skal sérstakt innflutningsgjald af hjólbörðum, notuðum og nýjum og 

gúmmíslöngum á bifreiðar og bifhjól (gúmmígjald), og skal gjaldið nema kr. 45.00 
af hverju kg. Gjald þetta tekur einnig til hjólbarða og gúmmiíslangna, sem fylgja 
bifreiðum, er fluttar eru til landsins. 

3. gr. 
Greiða skal árlega þungaskatt af bifreiðum, sem hér segir: 

a. Af bifreiðum, sem nota annað eldsneyti en bensín — öðrum en leigubifreiðum 
til mannflutninga — og eru minna en 4 tonn að leyfðri heildarþyngd sbr. 2. 
sr. laga nr. 40/1968: 

Eigin þyngd 

bifreiðar Þungaskattur 
kg kr. 

(-2099 42 000 
2100--2199 0... 13 500 

2200--2299 00. 45 000 

2300--2899 0... 46 500 
2400--2499 48 000 

2300—-2599 00 49 500 
2000—2699 2... 51 000 
2700--2799 0. 52 500 

2800-—-2899 2... 54 000 
2900--2999 (0... 55 500 
B000--9099 2... ö7 000 
9100-—-3199 ........0 58 500 
3200--3299 0... 60 000 
3300—-3399 0... 61 500 
3400--3499 200... 63 000 
3900 3599 2. 64 500 

3600-.3699 66 000 

3700—-3799 00. 67 500 

9000--3899 2... 69 000 

9900—-3999 0... 70 500 

B 69 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Eigin þyngd 
bifreiðar Þungaskattur 

kg kr. 

4000—-4099 2... 72 000 

4100—-4199 2. 13 500 
4200--4299 0. 75 000 
1300--4899 2 76 500 
#400—-4499 0... 78 000 
1500—-4599 oa 79 500 
4600—-4699 2... 81 000 
£70004799 2... 82 500 
4800--4899 Co 84 000 
4900--4999 200 85 500 

Af bifreiðum, sem nota annað eldsneyti en bensin og eru 4 tonn eða meira að 
leyfðri heildarþyngd, greiðist þungaskattur í formi gjalds fyrir hvern ekinn 
kílómetra samkvæmt ökumæli. Af tengi- og festivögnum, sem eru yfir 6 tonn 
að leyfðri heildarþyngd, greiðist þungaskattur á sama hátt. Ákvæði reglugerðar 
þessarar eiga við tengi- og festivagna jafnt sem bifreiðar eftir því sem við á. 

Leyfð heildar- Gjald fyrir hvern 
Þyngd bifreiðar ekinn km 

tonn kr. 

4.0— 49 0. 2.80 
059 2.94 
6.0— 69 0... 3.07 
TO 79 3.20 
8089 3.33 
900 99 0..00000 3.46 
10.0-10.9 3.59 
11.0-11Ð 2... 3.72 
12.0-12.9 3.85 
13.0--19.9 20. 4.07 

14,00-14.9 2... 4.28 
IÐ0 159 4.50 

16.0016.) 2... 4.72 

17.0--17.9 2... 4.94 
18.00-18.9 0... 5.15 
19.00-19,9 00... 5o.37 

20.0--20.9 200. 5.59 
21.0—21.9 0 5.80 
22.0--92.9 00 6.02 
23.0--23.9 20 6.24 
24.0--24.9 2... 6.45 
25.0--25.9 0000 6.67   

Af leigubifreiðum til mannflutninga allt að 8 farþega, sem nota annað eldsneyti 
en bensín, greiði:t þungaskattur í formi gjalds fyrir hvern ekinn kílómetra 
samkvæmt ókumæli. Gjald þetta nemur 2.80 kr. á kílómetra. 

Þegar greiddur hefur verið þungaskattur af bifreið skv. b- og e-liðum þessarar 
greinar fyrir 30 000 km akstur á einu almanaksári skal þungaskaltur miðast 
við, að veiltur sé 10% afsláttur af kílómetragjaldi, sem il fellur umfram 
30 000 km og að 45 000 km og 20% af kílómetragjaldi umfram 45 000 km.



26. júní 1975. öd7 Nr. 282. 

Afsláttur kemur til framkvæmda við fyrsta uppgjör eftir að akstur hefur 
náð framangreindum mörkum. Réttur til endurgreiðslu fylgir bifreið þótt 
eigendaskipti verði. 
Um ísetningu ökumæla, innsiglun, álestur og viðgerðir, svo og um skyldur 

umráðamanns bifreiðar varðandi álestur, færslu ökubókar o.þ.h. gilda ákvæði 
reglugerðar um ökumæla nr. 283/1975. 

Verði ágreiningur um gerð bifreiðar og gjaldskyldu sker fjármálaráðherra úr. 

á. gr. 
- Nú er bifreið eða festi- eða tengivagn eingöngu notuð við flutninga, þar sem 

leyfður heildarþungi bifreiðarinnar nýtist ekki til fulls, og á þá eigandi bifreiðarinnar 
rétt á að gjaldskylda sé miðuð við aðra þyngd en leyfða heildarþyngd. Slík þyngd 
er hér eftir nefnd skráð þyngd. Skráð þyngd, sem skattur er greiddur af, skal 
aldrei vera minni en 13000 kg sé um bifreið að ræða en 6000 kg sé um vagn að 
ræða. Skráð þyngd, sem greiðsla er miðuð við, má og aldrei vera minni en eigin 
þyngd bifreiðarinnar né sé slík skráning til skemmri tíma en 12 mánaða. Bifreiða- 
eftirlit ríkisins ákveður, hver sé skráð þyngd bifreiðarinnar. 

Bifreiðaettirlit ríkisins færir upplýsingar um skráða þyngd í skráningarskír- 
teini. Að lokinni færslu í skráningarskírteini og álestur á akstursmæli bifreiðarinnar 
miðast þungaskattur við hina skráðu þyngd. Nú verður uppvíst, að heildarþyngd 
bifreiðarinnar er meiri en hin skráða þyngd, og skal þá heimild til notkunar skráðrar 
þyngdar þegar afmáð úr skráningarskírteini. Jafnframt skal um leið ákvarða þunga- 
skatt af bifreiðinni tveimur gjaldskrárflokkum hærri en leyfð hámarksþyngd segir 
til um fyrir innheimtutímabil það, þegar brotið varð uppvíst og þrjú þau næstu. 
Sé um að ræða bifreið í hæsta eða næst hæsta gjaldskrárflokki skal hækka skattinn 
á hvern ekinn kílómetra um krónutölu, sem sé jöfn mismun upphæðar efsta sjald- 
flokks og þess þriðja að ofan talið. Ákvörðun þessa skal færa í skráningarskírteini. 

Hækkun gjaldskrártlokks fylgir bifreið í þrjú næstu innheimtutímabil eftir 
brot, þó svo um eigendaskipti verði að ræða. 

ð. gr. 
Bifreiðar erlendra sendisveita eru undanþegnar gjaldi skv. 3. gr., svo og bif- 

reiðar erlendra ræðismanna, ef þeir eru eigi íslenskir ríkisborgarar. 
Eigendur jeppabifreiða eiga rélt á endurgreiðslu á helmingi skatts skv. a-lið 

ð. gr. með eftirtöldum skilyrðum: 
a. Þeir lýsi því yfir að Þifreiðarnar hafi verið notaðar næstliðið ár að mestu eða 

öllu leyti við landbúnaðarstörf. 
b. Þeir sanni með vottorði hlutaðeigandi skalistjóra, að eigandi bifreiðarinnar 

hafi haft meiri hluta atvinnutekna sinna næstliðið ár, að frádregnum kostnaði 
við öflun þeirra, af búrekstri. 

6. gr. 
Gjalddagi skatts þess, sem um ræðir í a-lið 3. gr., er 1. janúar árlega en eindagi 

1. apríl, og skal skatturinn innheimtast fyrir hvert ár þar sem bifreiðin er skráð í 
ársbyrjun. Skattskyldan telst frá afhendingu skráningarmerkis, ef um nýskráða 
bifreið er að ræða, ella frá 1. janúar það ár, sem skattur er greiddur. Skatturinn 
lelst fyrir heila mánuði, þannig að 15 dagar eða fleiri teljist heill mánuður, en 
færri dögum skal sleppt. 

Skattinn skal sá greiða, sem er skráður eigandi á gjalddaga eða síðast var það, 
ef bifreið er afskráð sem ónýt. Hafi bifreið skipt um eiganda (nothafa) án þess 
að það hafi verið tilkvnnt til skráningar, hvílir greiðsluskyldan jafnframt á hinum 
nýja eiganda (nothafa).
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Þungaskalltur skv. b- og c-lið 3. gr. skal innheimtur ársþriðjungslega eftir á 
og er gjalddagi skattsins 11. febrúar, 11. júní og 11. október, en eindagi 21. dagur 
sömu mánaða, og skal skatturinn innheimtast fyrir hvern ársþriðjung þar sem 
bifreið er skráð, er álestur fer fram. 

Í lok hvers ársþriðjungs, þ.e. á síðustu 10 dögum ársþriðjungs eða fyrstu 10 
dögum næsta ársþriðjungs, skal eigandi eða umráðamaður bifreiðar, án sérstakrar 
tilkynningar, koma með bifreið sína til eftirlitsmanna fjármálaráðuneytisins (t. d. 
bifreiðaeftirlitsmanns, lögreglumanns eða hreppstjóra) og láta lesa á og skrá stöðu 
ökumælis. 

Um nánari tilhögun á innheimtu þungaskatts skv. ökumælum og álestri öku- 
mæla visast til reglugerðar nr. 283/1975. 

Lækka skal eða endurgreiða skatt skv. a-lið 3. gr. að réttri tiltölu, hafi skatt- 
skyld bifreið verið afskráð sem ónýt eða skráningarmerki bifreiðar verið afhent 
lögreglustjóra í skráningarumdæni hennar til geymslu í a.m.k. 30 daga samfellt. 
Við útreikning á frádrætti skattsins skal miðað við heila mánuði, þannig, að meira 
er hálfur mánuður skal reiknast sem heill mánuður, en hálfum mánuði eða minna 
skal sleppt. 

1. gr. 
Eigi skal endurgreiða af bifreið skatt, sem greiddur hefur verið af henni úl árið, 

þótt skipt sé um eiganda að henni eða hún flutt í annað skráningarumdæmi, heldur 
skal greiðslan gilda fyrir þá bifreið allt árið, hver sem eigandi hennar er, eða hvert 
sem hún er flutt á landinu. 

8. gr. 

Viðurlög, ef gjöld skv. a-lið 3. gr. eru ekki greidd: 

Við aðalskoðun bifreiðar ár hvert skal eigandi hennar eða umráðamaður færa 
sönnur á, að greiðddur hafi verið af henni gjaldfallinn þungaskattur svo og skráningar- 
gjald og vátryggingariðgjald ökumanns. Að öðrum kosti skal skoðunarmaður neita um 
skoðun á bifreiðinni, taka af henni skráningarmerki og afhenda þau lögreglustjóra, 
en lögreglustjóri skal ekki afhenda þau aftur, fyrr en færðar hafa verið sönnur 
á greiðslu fyrrnefndra gjalda. 

Skráning og/eða umskráning bifreiðar skal ekki fara fram, nema framangreind 
sjöld hafi áður verið greidd af bifreiðinni til næstu áramóta. 

Sé ekki komið með bifreið lil skoðunar á tilskildum tíma og gjöld af henni 
ekki greidd á réltum gjalddaga, skal lögreglustjóri, eftir kröfu skattheimtumanns eða 
skoðunarmanns taka af bifreiðinni skráningarmerki til geymslu, svo sem að framan 
segir. 

Þungaskattur af bifreiðum og válryggingariðgjald ökumanns hafa lögtaksrétt, 
og skal bifreiðin vera að veði fyrir gjöldum þessum, og skal það veð ganga fyrir 

öðrun veðum. 

9. gr. 
Viðurlög skv. b- og e-lið 3. gr.: 

Komi í ljós við eftirlit, að ökumælir sé eigi innsiglaður svo sem fyrir er mælt, 
svo og ef ökutæki hefur verið í notkun án þess að mælir þess hafi verið virkur, 
greiðir eigandi og/eða umráðamaður bifreiðarinnar sekt, sem nemur þungaskatti af 
5 000 km akstri á mánuði, en 15 000 km akstri á mánuði við ítrekað brot. Sektin miðast 
við b- og e-tið 3. gr., eftir því sem við á og innheimtist eins og um venjulegan álestur 
væri að ræða. 

Ef í ljós kemur við skoðun bifreiðar eða við álestur ökumælis, að ökumælir 
eða ökumælisbúnaður er ekki virkur eða að mælir telur rangt og ætla má, að eigandi 
og/eða umráðamaður bifreiðar hafi verið grandalaus, getur viðkomandi innheimtu-
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maður ríkissjóðs ákvarðað skattinn skv. því sem telja má sennilegan akstur að 

viðbættu 109 álagi. 
Misnotkun ökumælis, rof innsiglis á honum eða ítrekuð vanræksla skv. framan- 

sögðu, varðar sektum allt að kr. 500.000.00 nema þyngri refsing liggi við skv. 

öðrum lögum. 
Nú vanrækir eigandi að láta setja ökumæli í bifreið á tilskildum tíma, og 

hann nýtur eigi til þess sérstakrar undanþágu frá Bifreiðaeftirliti ríkisins, þá skal 
lögreglustjóri eftir kröfu viðkomandi innheimtumanns ríkissjóðs, stöðva bifreiðina 
hvar sem til hennar næst og taka skráningarmerki hennar til geymslu, uns öku- 

mælir hefur verið settur í bifreiðina. 

10. gr. 
Heimill er að veita sérstaka undanþágu frá því, að komið sé með bifreið, sem 

greiða skal af þunsaskatt skv. b- og e-lið 3. gr., til álesturs ársþriðjungslega, ef 

sérslakar ástæður eru fyrir hendi, svo sem ófærð eða veikindi, enda hafi beiðni 

þar að lútandi borist viðkomandi innheimtumanni með hæfilegum fyrirvara. Sé 

ekki komið með bifreið til álesturs á tilskildum tíma skal innheimtumaður leggja 

sekt á eiganda eða umráðamann bifreiðar er nemi kr. 500.00 á hvern dag, sem 

líður frá þeim tíma, sem ákveðinn er tl aflesturs skv. 6. gr. 4. mgr., þar til komið 

er með bifreiðina til aflesturs. 
Heimilt er innheimtumanni þó að fella niður sekt þessa, hafi sérstakar ástæður 

orðið til þess, að ekki varð komið með bifreið til aflesturs á réttum tíma. enda 
hafi fullnægjandi sreinargerð borist innheimtumanni um orsök tafarinnar innan 

tveggja vikna frá lokum þess tímabils, er tilgreint er til álestrar akstursmæla. Að 
öðru leyti er niðurfelling sekta skv. grein þessari óheimil nema sérstakt samþykki 

fjármálaráðuneytisins komi fil. 

11. gr. 
Bifreið, sem í bifreiðaskrá er talin nota annað eldsneyti en bensín, skal talin 

vera slík, hvað skatti viðkemur, þangað til eigandi eða umráðamaður sannar fyrir 
lögreglustjóra (bifreiðacftirliti), að hún noti þar eftir bensin fyrir eldsneyti. 

Eigandi eða umráðamaður bensínbifreiðar, sem setur í bifreið sína hreyfil er 
notar annað eldsneyti en bensín, skal tilkynna lögreglustjóra (bifreiðaeftirliti) brevt- 

inguna jafnskjótt og hún kemur tl framkvæmda. 
Nú kemur í ljós, að bifreið notar annað eldsneyti en bensín, en hún hefur 

ekki verið skráð sem slík, og skal þá hvað skattinn snertir telja, að hún hafi verið 
þannig frá síðustu aðalskoðun. nema eigandi eða umráðamaðnr sanni, að svo hafi 

ekki verið. 

12. gr. 
Innheimtu framanritaðra gjalda annast lögreglustjórar. en í Reykjavík toll- 

stjóri, og fer um reikningsskil eftir því, sem fjármálaráðuneytið skipar fyrir. 

Bensingjald og súmmísjald skal innheimt með aðflutningsgjöldum og njóta sömu 

lögverndar og þau. 
Heimilt er að veita innflytjendum gjaldfrest á greiðslu inuflutningssjalds af 

bensíni. Skal fresturinn miðast við sölu af birgðum og aldrei vera lengri cn svo. 

að gjaldið sé greitt áður en tveir mánuðir eru liðnir frá lokum sölumánaðar. 

Innflytjandi skal telja fram sölu á birgðum í hverjum mánuði eigi síðar en 
viku áður en sjaldfresti lýkur. Fresturinn skal því skilvrði bundinn, að sé gjaldið 
ekki innt af hendi á nákvæmlega réttum tíma, getur innheimtumaður látið lög- 
regluna stöðva atvinnurekstur viðkomandi, þar Hl full skil eru gerð, með því m. a. 
að setja skrifstofur, útsölur, tæki og vörur undir innsigli.
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13. gr. 
Heimilt er að endurgreiða innflutningsgjald af bensíni, ef sönnur eru færðar 

á, að það hafi ekki verið notað eða verði ekki notað til bifreiða. Um endurgreiðsluna 
gilda ákvæði reglugerðar nr. 284/1975. 

14. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er skv. heimild í lögum um fjáröflun til vegagerðar 

nr. 79 6. september 1974. öðlast gildi þegar í stað. Frá sama tíma er felld úr gildi 
reglugerð nr. 264 26. september 1974 um innheimtu bifreiðagjalda o. fl. 

Reglugerð þessi kemur Hl framkvæmda gagnvart hverri þeirri bifreið, sem 
notar annað eldsneyti en bensín og er 5 tonn eða meira að eigin þyngd, frá þeirri 
stundu, er fyrst er lesið á akstursmæli bifreiðarinnar eftir útgáfu þessarar reglu- 
gerðar, enda fari sá álestur fram eigi síðir en 10. júlí 1975 eða innan þess frests, 
sem veittur kann að verða skv. ákv. 10. 

Nú er bifreið eigi færð til álesturs á  Hímabilinu fyrir 11. júlí eða innan þess 
frests, er veittur kann að verða skv. ákv. 10. gr., og skal þá, er álestur fer fram, 
litið svo á, að vegalengd skv. akstursmæli frá því síðast var lesið á mæli, hafi 
öll verið ekin eftir 10. júlí 1975 eða eftir lok frests skv. 10. gr. 

Fjármálaráðuneytið ákveður með auglýsingu, hvenær gjaldskylda hefst fyrir 
Þau ökutæki, sem hingað til hefur ekki verið greiddur þungaskattur af skv. öku- 
mæli, en verða gjaldskyld skv. ökumæli með setningu þessarar reglugerðar, og 
hvenær lokið skuli að setja ökumæli í þau ökutæki. 

Þungaskattur skv. 3. gr. a-liðs reglugerðar nr. 264 26. september 1974 greiddur 
á árinu 1975 kemur það ár hlutfallslega til frádráttar þungaskatti skv. 3. gr. b- og 
c-liðs þessarar reglugerðar. 

Fjármálaráðuneytið, 26. júní 1975. 

Matthías Á. Mathiesen. nn 

Höskuldur Jónsson. 

REGLUGERÐ 

um ökumæla. 

IT. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 
Allar bifreiðar, sem nota annað eldsneyti en bensín og eru 4 tonn eða meira 

að leyfðri heildarþyngd, skulu vera búnar ökumælum á hjólnafi eða í stýrishúsi af 
þeim serðum, sem ráðuneytið viðurkennir. 

Á sama hátt skulu leigubifreiðar til mannflutninga fyrir allt að 8 farþega, 
sem nola annað eldsneyti en bensín, búnar ökumælum. Enn fremur skulu tengi- 
og festivagnar, sem eru 6 tonn eða meira að leyfðri heildarþyngd, búnar ökumælum. 

Ákvæði reglugerðar þessarar um bifreiðir skulu gilda um tengi- og festivagna 
eftir því sem við á. 

At bifreiðum, sem búnar eru ökumælum, skal greiða þungaskatt eftir fjölda 
ckinna kílómetra samkvæmt gjaldskrá, sem ráðuneytið setur.
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2. gr. 
Óheimilt er öðrum verkstæðum en bein. sem til þess eru viðurkennd af ráðu- 

neytinu, að setja ökumæla og búnað þeirra í bifreiðar eða taka þá úr, nema nauð- 
synlegl sé vegna viðgerðar eða bilunar á bifreið. Í H. og II. kafla þessarar reglu- 
gerðar er nánar greint, hvers gæta skuli um viðgerðir bifreiða með ökumælum, 
svo og viðgerð og viðhald á mælum. 

3. gr. 
Hvert það verkstæði, sem setur ökumæli í bifreið samkvæmt reglugerð þessari, 

skal skrá eftirfarandi upplýsingar í akstursbók, sem ráðuneytið lætur í té. 

a. Skráningarnúmer bifreiðar. 
hb. Nafn og heimilsfang eiganda. 
c. Gerð ökumælis og númer. 
d. Stærð hjólbarða á því hjóli eða hjólum. sem mælir er knúinn af. 

e. Drifhlutfall í mæli. 
f. Hvar og hvenær mælir var settur í bifreiðina. 
g. Nafn og heimilsfang þess verkstæðis, sem setti mælinn í Þifreiðina. 

Akstursbókin skal afhent eiganda ökutækis með þessum upplýsingum inn- 

færðum. 

4. gr. 
Áður en mælir er tekinn í notkun, skal eigandi bifreiðar fara með hana til 

skoðunar hjá bifreiðaeftirlitsmanni, sem athugar hvort mælir og ísetning eru Í 

samræmi við þær reglur, sem greindar eru í IT. og ITI. kafla þessarar reglugerðar. 

Þar sem eigi er kostur bifreiðaeftirlitsmanna, tilnefnir fjármálaráðuneytið eftir- 

litsmann (t. d. lögreglumann eða hreppstjóra), er framkvæmir eftirlit með öku- 

mælum, og gilda þá ákvæði reglugerðar þessarar um þessa eftirlitsmenn á sama 

hátt og um Þifreiðaeftirlitsmenn. 
Við samþykkt mælis innsiglar eftirlitsmaður mælinn við ökutækið, fjarlægir 

bráðabirgðainnsigli, sbr. TIL og TIT. kafla, og staðfestir jafnframt samþykki sitt 

í akstursbókina og skráir stöðu mælis og númer í hana. Í skoðunarvottorð bif- 

reiðarinnar skal eftirlitsmaður jafnframt skrá, að mælir hafi verið settur í bif- 

reiðina. 

5. gr. 
Eftirlitsmaður sendir tilkynningu um, að mælir hafi verið settur í bifreiðina og 

mælisstöðu, á þar til gerðu eyðublaði til hlutaðeigandi innheimtumanns ríkissjóðs, 

þar sem bifreiðin er skráð. 

6. gr. 
Akstursbók skal ávallt vera í bifreiðinni. Sé þess krafist, skal akstursbók sýnd 

þeim, er eftirlit annast. Óheimilt er að breyta því, sem skráð hefur verið í akstars- 

bók, eða fjarlægja blaðsíður úr henni. Eigandi bifreiðar skal varðveita akstursbók 

í 3 ár. eftir að hún er útskrifuð eða skipt hefur verið um hana. 

7. gr. 

Eigandi eða umráðamaður bifreiðar skal mánaðarlega lesa á ökumæli og skrá 

mælisstöðu í akstursbók sína. 
Í lok hvers ársþriðjunss, þ. e. á síðustu 10 dögum ársþriðjungs eða fyrstu 

10 dögum næsta ársþriðjungs, skal eigandi eða umráðamaður bifreiðar, án sér- 
stakrar tilkynningar, koma með bifreið sína ll eftirlitsmanns og láta lesa á og skrá 

stöðu ökumælis.
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Nú er skráningarmerki bifreiðar afhent lögreglustjóra til geymslu eða bifreið 
afskráð, og skal þá á sama hátt láta lesa á og skrá stöðu ökumælis. Er áfallinn 
skattur þá gjaldfallinn. 

Tilkynning um mælisstöðu skal eftirlitsmaður senda tafarlaust á þar til gerðu 
eyðublaði til hlutaðeigandi innheimlumanns ríkissjóðs, þar sem bifreiðin er skráð. 

Álestur ökumæla skal framkvæmdur eftir nánari reglum, sem fjármálaráðu- 
neytið setur. 

8. gr. 
Komi fram bilun á ökumæli eða ef ER legt þykir, að mælir telji rangt, svo sem 

vegna breyttrar stærðar hjólbarða, skal eigandi eða umráðamaður bifreiðar fara 
með hana Hl skoðunar hjá næsta eflirlitsmanni, sem skráir stöðu mælisins. Jafn- 
framt ákveður hann hæfilegan frest til lagfæringar mælis eða frest til að setja 
nýjan mæli í bifreiðina. 

9. . 
Við árlega skoðun bifreiðar skal skrá Sn ökumælis í akstursbók ásamt das- 

setningu og athugasemdum, ef einhverjar eru. 
Sama gildir í hvert sinn, er sérstök skoðun fer fram á bifreiðum með öku- 

mælum. Komi í ljós við slíka skoðun, að ökumælir sýni á einhvern hátt rangt, eða 
sé ekki frá honum gengið á þann hátt, sem mælt er fyrir í reglugerð þessari, skal 
skoðunarmaður  (bifreiðaeftirlitsmaður, lögreglumaður eða  vegaeftirlitsmaður) 
ákveða hæfilegan frest til lagfæringar ökumælis og senda tafarlaust tilkynningu 
um það til hlutaðeigandi eftirlitsmanns ríkissjóðs. 

10. gr. 
Innheimtumenn ríkissjóðs reikna út skatt samkvæmt ökumælum eftir tilkynn- 

ingum um álestur ökumælis ársþriðjungslega. Skal skatturinn reiknaður út fyrir 
hvern liðinn ársþriðjung eftir fjölda ekinna kílómetra á því tímabili. 

Komi í ljós við eftirlit eða við tilkynningu frá skoðunarmanni, sbr. 9. gr., 
að mælir sé eigi innsiglaður. eða sé ekki frá honum gengið á þann hátt, sem mælt 
er fyrir í þessari reglugerð, svo og ef ökutæki hefur verið í notkun. án þess að 
mælir þess hafi verið virkur, ákvarðast skatturinn af hlutaðeigandi innheimtu- 
manni ríkissjóðs, svo og sekt samkvæmt 9. gr. reglugerðar nr. 282/1975 um inn- 
heimtu Þifreiðagjalda. 

11. gr. 
Skatturinn greiðist á þann hátt og innan þess frests, sem um setur í reglugerð 

nr. 282/1975. Við umskráningu bifreiðar má krefjast þess. að framvísað sé kvittun 
um, að áfallin gjöld séu greidd. 

Ef bifreið með ökumæli er seld, skal seljandi hennar tilkynna það innan þriggja 
daga til hlutaðeigandi innheimtimanns ríkissjóðs. Ef skipt er um vél í bensinbif- 
reið, sem við það fellur undir ákvæði reglugerðar þessarar, hvílir sama tilkynn- 
ingarskvlda á eiganda bifreiðarinnar. Innan sama frests skal og tilkynna sérhverja 
brevtingu á búsetn eisanda bifreiðar, hvort heldur er innan innheintuumdæmis 

, 
eða ef flutt er í annað innheimtur mdæmi. 

TI KAFLI 

Ákvæði er varða nafmæla. 

Forðast verður að setja ökumæli á hjólnaf bifreiðar, ef mælir nær út fyrir 
mestu breidd bifreiðarinnar.
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12. gr. 
Nafmælir skal settur á vinstra framhjólsnaf bifreiðarinnar. Skal það gert sam- 

kvæmt teikningum, sem ráðuneytið lætur í té eftirlitsmönnum og verkstæðum þeim, 
sem viðurkennd eru til ísetningar á ökumælum. 

13. gr. 
Á skrúfum í bolnplötu ökumælis Skil vera innsigli þannig, að eigi verði 

komist að teljara, án þess að örvggin séu rofin. Innsigli þessi skulu útbúin af 
framleiðanda ökumælisins eða umboðsmanni hans. Í öryggi þessi skal þrykkja 
legundarheiti mælis. Á hverjum ökumæli skal vera plata úr kopar, rétthyrnd 
2814 mm, þykkt í mm. Á báðum styttri hliðum skulu vera göt, 4,5 mm í þver- 
mál. Platan skal vera fest við mælinn með tveim innsiglisskrúfum svo nálægt 
hjólnafi bifreiðarinnar sem mögulegt er, þannig að nota megi sem stystan inn- 
siglisvír til að innsigla númersplötu við ökumælinn og ökumælinn við hjólnaf. ÁA 

númersplötuna skal þrykkja númer og gerð mælis. 

14. gr. 
Ökumælirinn skal vera tengdur við hjólnafið með innsigli, þannig að hann 

verði eigi tekinn af, án þess að innsigli sé rofið. Verkstæði það, sem setur öku- 
mælinn í, lætur tvö innsigli á vírinn og notar ytra innsiglið sem bráðabirgðainn- 
sigli. Frá innsigli skal þannig gengið, að eigi þurfi að rjúfa það, þótt skipta þurfi 
um eða gera við hjólbarða á Þifreiðinni. Göt þau, sem innsiglisvír er þræddur í, 
skulu vera með ávölum brúnum til að hlífa innsigisvírnum. Innsiglisskrúfur á 
ökumæli og hjólnafi skulu eigi vera meira en 4 mm í þvermál og þegar mögulegt 
er með eigi færri en 10 gengjum. Innsiglisvír skal vera viðurkenndur af ráðuneyt- 
inu. Ávallt skal gæta þess að innsiglisvír sé eigi óþarflega slakur. 

15. gr. 
Þegar ökumælir hefur verið setlur á og innsiglaður með bráðabirgðainnsigli, 

gefur verkstæði það, er setur ökumælinn í, út akstursbók og skráir í hana svo sem 
fyrir er mælt í 3. gr. 

16. gr. 
Eigi er öðrum heimilt að taka teljara úr eða setja teljara í ökumæli en um- 

boðsmanni ökumæla eða verkstæðum, sem viðurkennd eru til þess af ráðuneytinu. 
Þegar skipta þarf um teljara í mæli, skal ávallt setja á hann nýja plötu með nýju 
mælisnúmeri. Þegar teljari er tekinn úr ökumæli til þess að skipta um olíu, hreinsa 
glerið og þess háttar, skal þó eigi skipta um númersplötu, enda sé sami teljari 
settur í með sömu mælisstöðu. 

17. gr. 
Eftirlit á mælum skal fara fram eftir um það bil 150.000 km akstur og eigi 

seinna en eftir 170.000 km. 

18. gr. 
Viðgerðir, breytingar og eftirlit á teljara í ökumæli má einungis framkvæma 

hjá umboðsmanni ökumælanna eða verkstæðum, sem til þess eru viðurkennd af 
ráðuneytinu, sem ávallt skal setja teljara í núllstöðu og endursenda hann ásamt 
nýrri númersplötu. Til þess að númersplata glatist ekki, skal hún fest við mælis- 
botn með innsiglisvír. 
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19. gr. 
Þegar framkvæma skal eftirlit á ökuðæli samkv. 18. gr. eða gera við bilun 

á Ökumæli, skal viðgerð hagað eins og hér greinir: 

a. Verkstæði, sem til þess er viðurkennt af ráðuneytinu, tekur teljarann úr öku- 
mælinum og sendir hann til umboðsmanns ásamt númersplötu, sem festa skal 
við botnplötu teljara. Jafnframt skal setja annan teljara í núllstöðu og setja 

nyja númersplötu á ökumælinn. 
h. Verkstæði, sem til þess er viðurkennt af ráðuneytinu, tekur ökumælinn af bif- 

reiðinni og sendir mælinn með áfastri númersplötu til umboðsmanns. Jafn- 
framt skal setja annan ökumæli á með teljara í núllstöðu og með nýrri númers- 

plötu. 

c. Sé Þifreiðin á verkstæði vegna viðgerðar, þannig að ökumælir eða teljari geli 
hlotið viðgerð eða verið sendur til eftirlits samkv. 18. gr., á meðan bifreiðin 

eigi er í notkun, má nota sama ökumæli eða teljara, eftir að umboðsmaður 
hefur sett teljara í núllstöðu og sett nýja númersplötu á mælinn. 

20. gr. 
Þegar ökumælir með nýrri númersplötu hefur verið settur í bifreið, gefur verk- 

stæðið út nýja akstursbók, eftir að mælir hefur verið innsiglaður svo sem greint 
er í Í5. gr. Í akstursbók þess ökumælis, sem úr hefur verið tekinn, færir forstöðu- 

maður verkstæðisins mælisstöðu mælisins, ástæðuna fyrir því, að hann var tekinn 

úr, dagsetningu, nafn verkstæðisins og heimilisfang og undirritar síðan. 
Bifreiðin skal síðan færð til bifreiðaeftirlitsmanns eða sérstaks eftirlitsmanns, 

sem fjármálaráðuneytið tilnefnir til skoðunar svo sem greint er í 4. gr. 

21. gr. 
Númersplötur af ökumælum, sem teknir hafa verið úr notkun, skulu varð- 

veittar hjá umboð:manni, og er eigi heimilt að nota þær aftur á sama gjaldári. 

Innheimtumenn ríkissjóðs geta krafist þess hjá umboðsmanni, að hann veiti 
upplýsingar um mælisnúmer, mælisstöðu, svo og dagsetningu á þeim ökumælum, 

sem teknir hafa verið úr notkun. 

22. gr. 
Þegar taka verður ökumæli úr vegna viðgerðar á bifreið, er verkslæði því, er 

framkvæmir viðgerðina, heimilt að rjúfa innsigli það, er tengir mæli við ökutækið. 
Forstöðumaður verkstæðisins skal þá skrá í akstursbókina mælisstöðu, ástæðu fyrir 
því, að mælir er tekinn úr, dagsetningu, nafn verkstæðis og undirrita síðan. 

Þegar viðgerð er lokið, færir forstöðumaður verkstæðisins á ný í akstursbókina 
mælisstöðu ökumælisins, dagsetningu og undirritar síðan. Bifreiðin skal síðan færð 
til bifreiðaeftirlitsmanns eða annars aðila, sem fjármálaráðuneytið tilnefnir til inn- 

siglunar á ökumælum. 
23. gr. 

Verði bilun á Þifreið í akstri, þannig að eigi verði ekið lengra án viðgerðar. 
sem hefur í för með sér að taka verður ökumæli af, er ökumanni heimilt að rjúfa 
innsigli það, er tengir mæli við bifreiðina. Skal hann þá skrá í akstursbókina stað 
og stund, er innsigli var rofið, mælisstöðu og ástæðuna fyrir því og staðfesta síðan 

með undirskrift sinni. 

. HI. KAFLI 
Ákvæði er varða ökumæla í stýrishúsi. 

24. gr 24. gr. 
Ökumælir skal vera með innsiglaðri númersplötu og mælisnúmeri. Skal hon- 

um komið þannig fyrir í stýrishúsi bifreiðar, að hann hindri ekki ökumann í notkun
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stjórntækja hennar. Þegar ökumælir kemur í stað hraðamælis bifreiðar, skal honum 
komið fyrir í sjónmáli ökumanns. 

25. gr. 
Drifsnúra í barka skal tengjast við gírkassa, vinkildrif, millistykki og mæli 

svo sem sýnt er á teikningum, sem ráðuneytið lætur í té. Eins og sjá má á teikn- 
ingu, má festa driftengi beint á girkassaúttak hraðamælis eða, verði því ekki við 
komið, þá á annan hentugan stað. Við þær aðstæður skal nota millitengi milli drif- 
tengis og gírkassa. Vinkildrif notast, þesar nauðsyn er vegna rúmleysis, eða ef það 
kemur í stað driftengis. Sé snúningshlutfall á hraðamælisúttaki gírkassa hið sama 

og á mæli þeim, er setja skal í, má sleppa driftengi. 

26. gr. 
Drifsnúra með barka má hvergi vera í sveig með minna en 25 em radíus, og eigi 

má vera meira en 1 m milli festinga. 

27. gr. 
Á áðurnefndri teikningu er sýnt, hvernig innsigli skal hagað. Göt, sem inn- 

siglisvír er þræddur í, skulu vera með ávölum brúnum til að hlífa innsiglisvírnum. 
Eins og sjá má á teikningum, skulu: 

a. öll tengi milli gírkassa, driftengis og mælis vera innsigluð, þannig að eigi sé 
hægt að losa um þau án þess að innsigli sé rofið. Sé upprunalegur hraðamælir 
bifreiðarinnar tekinn úr notkun, skal úttak fyrir hraðamælissnúru á driftengi 
vera lokað með lokaðri ró úr málmi, sem innsigluð er svo sem áður er nefnt. 

þ. allar skrúfur á driftengi vera innsiglaðar, þannig að eigi verði við þeim hreyft, 
án þess að innsigli sé rofið. Driftengi má eigi vera með smurnippli eða hlið- 
stæðu. 

c. öll tengi fyrir drifsnúru vera innsigluð, þannig að drifsnúra verði eigi losuð 
nema innsigli sé rofið. 

d. ísettur mælir skal innsiglaður, þannig að hann verði eigi losaður frá festingum 
nema innsigli sé rofið. Innsigli skal sjást auðveldlega í stýrishúsi. Verkstæði 
það, er setur mælinn í, setur tvö innsigli á innsiglisvír þann, er hér notast, og 
skal verkstæðið nota vtra innsiglið til bráðabirgða. Bifreiðin skal síðan færð 
til bifreiðaeftirlitsmanns. Sjá 4. gr. 

e. númersplata með mælisnúmeri á annarri hlið, en gerð mælis á hinni, skal 
innsigluð við mælinn. Platan skal vera úr kopar, rétthyrnd, 30X12 mm, þykkt 
1 mm. Á annarri styttri hlið skulu vera tvö göt, hvort 2 mm í þvermál, fyrir 
innsiglisvír. 

28. gr. 
Innsigli þau, sem um getur í 27. gr. a til ce, skulu sett á af verkstæði því, er 

setur mælinn í. Innsigli það, sem um getur í e-lið 27. gr., skal sett á af umboðs- 
manni mælis. 

29. gr. 
Þegar mælir hefur verið settur í Þifreið og innsiglaður, svo sem að framan 

getur, gefur verkstæðið út akstursbók eins og greint er í 3. gr. 

30. gr. 
Reglubundið eftirlit á mælum skal fara fram eftir um það bil 150.000 km 

akstur og eigi seinna en eftir 170.000 km. Jafnframt skal athuga og smyrja drif- 
tengi og snúrudrif.
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31. gr. 
Viðgerðir, breytingar og eftirlit á ökumælum og fylgihlutum þeirra, má ein- 

ungis framkvæma af umboðsmanni eða verkstæðum, sem til þess eru viðurkennd 
af ráðuneytinu. Í þeim tilvikum skal ávallt setja nýja númersplötu á ökumælinn 
og stilla teljara hans í núllstöðu, áður en hann er endursendur. Við ísetningu skal 

innsiglað svo sem fyrir er mælt. 
Þegar framkvæma skal eftirlit á ökumæli samkv. 30. gr. eða gera við bilun á 

ökumæli, sendir verkstæðið, sem verkið vinnur, mælinn til umboðsmanns, án þess 

að innsigli við númersplötu sé rofið. 

32. Er. 
Þegar ökumælir er tekinn úr bifreið, skal jafnframt setja annan mæli í staðinn. 

Sé Þifreiðin á verkstæði vegna viðgerðar, þannig að gera megi við ökumæli eða 

senda hann til eftirlits, meðan bifreiðin er eigi í notkun, má þó nota sama mæli, 

eftir að ný númersplata hefur verið sett á hann. 

33. gr. 
Þegar annar ökumælir með nýrri númereplötu er seltur í bifreiðina, gefur verk- 

stæðið út nýja aksturshók, eftir að mælirinn hefur verið innsiglaður svo sem fyrir 
er mælt í 3. gr. Í akstursbók þess ökumælis, sem úr hefur verið tekinn, færir for- 
stöðumaður verkstæðisins mælisstöðu mælisins, ástæðuna fyrir því að hann var 
tekinn úr, dagsetningu, nafn verkstæðisins, og undirritar síðan. Bifreiðin skal síðan 
færð til bifreiðaeftirlitsmanns eða sérstaks eftirlitsmanns sem fjármálaráðuneytið 

tilnefnir til skoðunar, svo sem greint er Í 4. gr. 

34. gr. 
Númersplötur af ökumælum, sem tlfpir hafa verið úr notkun, skulu varð- 

veittar hjá umboðsmanni, og er eigi heimilt að nota þær aftur á sama gjaldári. 
Innheimtumenn ríkissjóðs seta krafist þess hjá umboðsmanni, að hann veiti 

upplýsingar um mælisnúmer, mælisstöðu, svo og dagsetningu á þeim ökumælum, 

sem teknir hafa verið úr notkun. 

35. gr. 
Þegar taka verður ökumæli eða hluta af mælabúnaði úr vegna viðgerðar á 

bifreið, er verkstæði því, er framkvæmir viðgerðina, heimilt að rjúfa innsigli þan, 

er tengja þá hluti við bifreiðina. 
Forstöðumaður verkstæðisins skal þá skrá í akstursbókina mælisstöðu, ástæð- 

una fyrir því, að tekið var sundur, dagselningu ásamt nafni verkstæðisins og undir- 

rita síðan. 
Þegar viðgerð er lokið færir forstöðumaður verkstæðisins á ný Í akstursbókina 

mælisstöðu ökumælisins, dagsetningu, os undirritar síðan. Bifreiðin skal síðan færð 
til bifreiðaeftirlitsmanns eða sérstaks eftirlitsmanns, sem fjármálaráðunewtið til- 

nefnir til innsiglunar á ökumælum. 

TV. KAFLI 

Um gildistöku og refsingar o. fl. 

36. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 500 000.00 kr., nema þyngri refsing 

liggi við að lögum. 
Með slík mál skal fara að hætti opinberra mála.
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97. gr. 
Reglugerð þessi, sem selt er samkvæmt heimild í 7. gr. 1. nr. 79 6. september 

1974, tekur gildi þegar í stað og birtist hér með til eftirbreytni Öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. 
Frá sama tíma er felld úr gildi reglugerð nr. 74 30. april 1970. 

Fjármálaráðuneytið ákveður með auglýsingu frest til þess að selja ókumæla 

í þær bifreiðar, sem hingað til hefur ekki verið greiddur þungaskattur af skv. 
ókumæli. | 

Fjármálaráðuneytið, 26. júní 1975. 

Matthías Á. Mathiesen. nn 
Höskuldur Jónsson. 

26. júní 1975. Nr. 284. 
REGLUR 

um endurgreiðslu innflutningsgjalda af bensíni. 

1. gr. 

Innflutningsgjald af bensini sem greitt er samkvæmt lögum nr. 79 6. sept. 1974, 

verður endurgreitt úr ríkissjóði samkvæmt ákvæðum þessarar reglugerðar. 

2. gr. 

Af bensini, sem sönnur eru færðar á, að nolað hali verið á dráttarvélar til bú- 

rekstrar eða vélbáta ll fiskveiða, skal endurgreiða innflutningsgjald það, er um 

ræðir í Í. gr, þó þannig að ekki verði endurgr eill af meira bensíinmagni vegna 

hverrar einslakrar vélar en hér segir: 

15 heslafla vélar og þar yfir 1000 lítrar á ári. 

14 hestafla vélar og þar undir 830 litrar á ári. 

3. gr. 

Hver notandi um sig sæki um endurgreiðslu af því bensíni, er hann hefur 

sjálfur notað. Endur greiðslubeiðni skal stíluð til fjármálaráðuneytisins og undirrit- 

uð af notanda sjálfum og tilgreind staða hans og heimilisfang, gölunafn í kaup- 

stöðum. Skal tilgreina í beiðninni, hversu marga lítra af bensíni umsækjandi hefur 

alls notað á árinu. Skal þar greina, hversu mikið magn hefur verið notað á drátt- 

arvélar til búreksturs og hversu mikið magn hefur far rið til notkunar á aðrar vélar. 

Með beiðnunum skulu, ettir því sem við á, fylgja þessi gögn: 

1. Kvittaður sölureikningur. Sé sölureikningur ekki greiddur, skulu afhendingar- 

nótur fylgja umsókn. 

2. Yfirlýsing umsækjanda um, hversu margar klst. á árinu hver bensinknúin 

dráttarvél muni hafa verið notuð. 

3. Vottorð lögreglustjóra eða hreppstjóra í því umdæmi, sem bensínið hefur ver- 

ið nolað, um að umsækjandi eigi skrásetta, gangfæra, bensinknúna dráttarvél, 

sem öll lögboðin gjöld hafa verið greidd af, og hann noti til búrekstrar. Stað- 

fest afrit af kviltun fyrir greiðslu lögboðinnar ábyrgðartryggingar fylgi.
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4. Heimild, sem fjármálaráðuneytið melur gilda, er veiti ótvíræðar upplýsingar 
um hestaflafjölda viðkomandi vélar. Fylgi slík heimild ekki endurgreiðslu- 
beiðni skal líta svo á, að umrædd vél sé 14 hestöfl eða færri. 

ö. Endurgreiða skal því aðeins innflulningsgjald af bensini, sem notað hefur verið 

á vélbát til fiskveiða að umsækjandi sanni með vottorði skattstjóra, að hann 
hafi haft tekjur af fiskveiðum á því ári, sem, bensínið var notað. Endurgreiðslan 
skal vera innan þeirra marka, sem um getur í 2. gr., en má þó eigi nema hærri 
upphæð en sem svarar 1/10 hluta tekna, sem viðko1handi hafði af fiskveiðum 
á báti þeim, sein um ræðir, að frádregnum kostnaði við að afla þeirra. 

Ef visvitandi eru gefnar rangar upplýsingar í endurgreiðslubeiðnum eða vott- 
orðum, varðar það refsingu samkvæmt 145. gr. hinna almennu hegningarlaga, eftir 
því sem við á. 

4. gr. 
Endurgreiðslubeiðnir skal senda Ul sýslumanna, bæjarfógeta eða hreppstjóra, 

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

Erindi um endurgreiðslur innflutningsgjalds af bensíni fyrir undanfarið ár 
skulu vera komin til rétts lögreglustjóra fyrir 15. febrúar. Öll slík erindi skulu 
hafa borist fjármálaráðuneytinu í síðasta lagi 15. mars. Erindi, sem berast ráðu- 
neytinu eftir 15. mars, koma til afgreiðslu næsta ár á eftir. 

Með reglugerð þessari er felld úr gildi reglugerð nr. 9 20. janúar 1971. 
Reglugerðin öðlast þegar í stað gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 26. júní 1975. 

Matthías Á. Mathiesen. a 
Hóskuldur Jónsson. 

Nr. 285. 26. júní 1975. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um greiðslur almannatrygginga á lyfjakostnaði nr. 107 30. 

maí 1974, sbr. reglugerð nr. 266 1. október 1974 um breyting á þeirri reglugerð. 

3. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Af öðrum lyfjakostnaði en um getur í 2. gr. er greiðslutilhögun svo sem hér 
greinir: 

Í. Fyrir hverja afgreiðslu (ordination) samkvæmt Lyfjaverðskrá | greiðir sam- 
lagsmaður fyrstu 200 krónurnar, en sjúkrasamlagið það, sem á vantar fullt verð. 

2. Fyrir hverja afgreiðslu (ordination) samkvæmt Lyfjaverðskrá IH (sérlyf) greiðir 
samlagsmaður fyrstu 400 krónurnar, en sjúkrasamlagið það, sem á vantar 
fullt verð. 
Sé heildarverð viðkomandi lyfs jafnt eða lægra en þau mörk, er um gelur í 

þessari grein, greiðir samlagsmaður það verð.
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2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 43. gr. laga um almannatryggingar 

nr. 67/1971 sbr. lög um breyting á þeim lögum nr. 62 21. mai 1974, og öðlast gildi 
1. júlí 1975. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 26. júní 1975. 

Matthías Bjarnason. nu 
Almar Grímsson. 

25. júni 1975. Nr. 286. 
GJALDSKRÁ 

yfir gjald af einkasöluvörum. 

 Áhöfnum og farþegum, sem við komu til landsins hafa meðferðis meira magn 
af einkasöluvörum en heimilt er án greiðslu gjalda, sbr. ákvæði 6. gr. reglugerðar 
nr. 272/1969 og 2. gr. reglugerðar nr. 117/1972, skal heimilt að greiða einkasölugjald 
af því sem umfram er samkvæmt gjaldskrá þessari, enda hafi viðkomandi vörum 
verið framvísað við tollgæslu, áður en tollskoðun hófst í farangri viðkomandi: 

A. Áfengi: 0.375 1 0.75 1 

Í. Rauðvín, hvítvín, heit vín, vermouth og aperi- 
tivar 0. AIR kr. 325 kr. 650 

2. Íslenskar áfengistegundir ............00002... — 900 — 1800 
3. Koníak, brandy, whisky, vodka, gin, genever, 

rom, líkjörar svo og aðrar sterkar tegundir ót.a. —- 1550 — 2900 

B. Tóbak: 

Í. Reyktóbak .....00..00%.. AA „eeeee. kr. 1550 pr. tylft eða lb. 

2. Vindlingar .......... AAN — 1400 pr. karton 
3. Smávindlar .......2.20.0.0. en - 140 pr. 10 stk. 

Mcðalstærð ......... IÐA - 425 pr. 25 stk. 
Vindlar aðrir ........20.00 0... 730 pr. 25 stk. 

Sé um að ræða aðrar pakkningar en að ofan greinir, skal greitt hlutfallslega. 

Gjaldskrá þessi er selt skv. heimild í 5. mgr. 76. gr. laga nr. 59/1969 um toll- 
heimtu og tolleftirlit til að öðlast gildi þegar í stað. Jafnframt er úr gildi numin 

gjaldskrá nr. o3/1975 um sama efni. 

Fjármálaráðuneytið, 25. júní 1975. 

F. h.r. 

Höskuldur Jónsson. 
Björn Hafsteinsson.
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GJALDSKRÁ 

fyrir heimilisþjónustu á vegum Félagsmálastofnunar Akureyrar. 

Í. gr. 
Fyrir þjónustu veitta samkvæmt reglugerð um heimilisþjónustu, skal þiggjandi 

greiða gjald samkvæmt eftirfarandi gjaldstiga, sem miðast við mánaðartekjur 
Þiggjanda og tímalaun starfsfólks heimilisþjónustunnar: 

Í. tæxti 2... kr.  0.00 á tímann 
2. taxti 0... — 100.00 - —- 
3. taxti — 200.00 - — 
4. taxti — 300.00 - ——— 

2. gr. 
Ákvörðun um taxta skal tekin eftir viðmiðun við mánaðartekjur þiggjanda og 

skal þá tekið tillit til hvort um er að ræða einstakling, hjón eða sambyýlisfólk. 
Félagsmálaráði er einnig heimilt að víkja frá gjaldskránni ef um sérstakar ástæður 
er að ræða. 

Taxti fyrir einstaklinga: 

1. Tekjur undir kr. 25 000.00 
2. Tekjur milli -- 25000.00 og 45 000.00 
3. Tekjur milli -- 45 000.00 og 70000.00 
4. Tekjur yfir — 70 000.00 

Taxti fyrir hjón og sambýlisfólk: 

Í. Tekjur undir kr. 10 000.00 
2. Tekjur milli — 10 .000.00 og 70 000.00 

3. Tekjur milli 70 000.00 og 100 000.00 
f. Tekjur yfir 100 000.00 

9. gr. 
Gjaldstiginn er saminn með viðmiðun við tímalaun starfsfólks heimilisþjón- 

ustunnar, kr. 221.00 og er einnig tekið tillit il launatengdra gjalda. Verði breyting 
á þessum kauptaxta, ber að breyta gjaldstiganum bl samræmis við þær breytingar. 

Gjaldskrá þessi, sem er samþykkt af bæjarstjórn Akureyrar, staðfestist hér 
með samkvæmt lögum nr. 10 frá 25. janúar 1952 um heimilishjálp í viðlögum, til 
að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 26. maí 1975. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

Jón Sigurpálsson. 
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ð. Júní 1975. öðl Nr. 288. 

REGLUGERÐ 

um landsdeild Viðlagasjóðs. 

I. KAFLI 

1. gr. 
Landsdeild er deild úr Viðlagasjóði með sérstakan fjárhag og reikningshald. 

Stjórn Viðlagasjóðs fer með stjórn landsdeildar og um hana gilda einnig ákvæði 
1—-6. og 8. gr. reglugerðar nr. 62/1973 um Viðlagasjóð. 

Starfsvið landsdeildar er landið allt, að undanskildum tjónsatburðum þeim á 
Norðfirði og í Vestmannaeyjum sem lög nr. 4/1973 og lög nr. 5/1975 taka til. 

2. gr. 
Hlutverk landsdeildar eru þessi: 

1. Að bæta eignatjón af völdum eldgosa og snjóflóða. 
2. Að bæta fjárhagstjón aðstandenda þeirra, sem farast kunna af völdum eldgosa 

og njóflóða, sbr. 7. gr. 
3. Að greiða eðlilegan kostnað af björgun verðmæla, hreinsun rústa og athafnasvæða. 
4. Að stuðla svo sem unnt er að endurreisn atvinnufyrirtækja, sem eyðileggjast 

eða skemmast af völdum eldgosa og snjóflóða. 
Bætur skal einungis greiða vegna tjónatburða, sem orðið hafa eða verða kunna 

á tímabilinu 1. desember 1974 til 31. ágúst 1975. 

3. gr. 
Í störfum sínum skal stjórn sjóðsins hafa samráð við stjórn Bjargráðasjóðs, 

viðkomandi sveitarfélög og aðra opinbera aðila, sem um málefni byggðarlags þess 
fjalla, þar sem tjón hefur orðið. 

H. KAFLI 

4. gr. 
Stjórn Viðlagasjóðs er heimilt að taka bráðabirgðalán í því skyni að standa undir 

nauðsynlegum greiðslum, þar til tekjur berast landsdeild sjóðsins. 
Framlög og önnur aðstoð, sem berast kann frá erlendum og innlendum aðilum 

vegna tjóna af völdum eldgosa og snjóflóða, og ekki er beint til nafngreindra aðila, 
renna til deildarinnar. 

HI. KAFLI 

ð. gr. 
Deildinni er heimilt að greiða þann kostnað Almannavarna ríkisins vegna 

eldgosa og snjóflóða sem að mati stjórnar Viðlagasjóðs telst eðlilegur björgunar- 
kostnaður verðmæta og til er stofnað einum mánuði eftir tjónsatburð. Að þeim 
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líma liðnum greiðir deildin aðeins þann kostnað Almannavarna ríkisins, sem leiðir 
af starfsemi, sem fran'kvæmd er að beiðni eða með sérstöku samþykki sjóðsstjórnar. 

6. gr. 
Deildin greiðir eðlilegan kostnað, sem verður á tímabilinu í. desember 1974 

til 31. ágúst 1975, við björgun verðmæta vegna eldgosa og snjóflóða, kostnað við 
hreinsun og aðrar táðstafanir til að koma í veg fyrir frekara tjón enda sé slíkur 
kostnaður ekki bótaskyldur af óðrum aðilum. 

Sjóðsstjórnin skal hafa eftirlit með því, að ráðstafanir þessar séu framkvæmdar 
með sem hagkvæmustum hætti og kostnaði við þær í hóf stillt. Einungis skal greiða 
þann kostnað, sem er bein afleiðing al snjóflóði. 

7. gr. 
Stjórn sjóðsins er heimilt að greiða bætur til þeirra manna, sem missa sannan- 

legan framfæranda sinn í eldgosum og snjóflóðum. 
Einnig er stjórninni heimilt að greiða eftirlifandi maka eða sambýling bætur 

vegna fjárhagstjóns síns. 
Bætur þessar skulu reiknaðar samkvæmt venjulegum reglum við ákvörðun 

dánarbóta í skaðabólamðAum og til frádráttar skulu koma allar greiðslur frá Trygg- 
ingastofnun ríkisins og vátryggingarfélögum, þó ekki liftryggingar. 

Þá er sjóðnum heimilt að greiða bætur til þeirra, sem hljóta tímabundna eða 
varanlega örorku í eldgosum og snjóflóðum. 

Enn er stjórninni heimilt að bæta röskun á stöðu og högum eftirlifandi maka, 
sambylings og ólögráða barna eftir venjulegum skaðabótareglum,. 

Ákvörðun stjórnar sjóðsins um Þbótaskyldu og bótafjárhæð samkvæmt þessari 

grein er endanleg. 

8. gr. 

Þeir aðilar, sem telja sig verða fyrir bótaskyldu tjóni vegna eldgosa og snjó- 
flóða eflir gildistöku reglugerðar þessarar skulu tilkynna kröfu sína til skrifstofu 
Viðlag gasjóðs eigi síðar en 30 dögum eftir að tjónsatburðurinn varð. Tjón sem 
orðið hafa fyrir gildistöku reglugerðarinnar skal tilkynna fyrir 1. ágúst 1975. 

9. gr. 
Bætur skulu greiddar eftir þessum meginreglum: 

I. Mannvirki sem eyðileggjast með öllu eða ekki eru viðgerðarhæf að áliti trúnaðar- 

manna Viðlagasjóðs skal bæta með brunabótamatsverði þeirra eins og það 
verður samkv. reglum Brunabótafélags Íslands þegar greiðsla bóta hefst að 
viðbættri hækkun skv. byggingarvísitölu frá því að brunabótamatsverð var 

síðast ákveðið. Nú liggur ekki fyrir brunabótamat eignar eða aukið hefur 
verið við eignina eða hún verið endurbætt á þann hátt, sem áhrif hefur á 
brunabótamat síðan brunabótamat var seinast gert skulu trúnaðarmenn sjóðs- 
stjórnar meta hið ómetna og skal það þá bætt samkv. því. 

Eign í leigulóð eða lei gulandi skal metin eftir sömu reglum og við ákvörðun 
cignarskalts og bætt samkvæmt því. 

Þegar siððurin hefur greitt bætur fyrir fasteign samkvæmt Í. og 2. gr. 
þesst tölul. eða samið um þær skulu eigendur afsala sjóðnum öllum rétti sínum 
til fasteignarinnar. 

2. Telji sljórn Viðlagasjóðs eign viðgerðarhæt fa skal hún láta trúnaðarmenn sina 
meta hæfilegan viðg serðarkostnað á skemmdum sem orðið hafa af völdum eld- 
sosa eða snjóflóða. 

3. Nú glatast eða eyðilegg:t lausafé manna, vélar eða tæki sannanlega af völdum 
eldgosa og snjóflóða og skal deildin bæta það tjón eftir mati trúnaðarmanna
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sinna þegar það hefur farið fram. Nú skemmist lausafé, vélar eða tæki en án 
þess að eyðlleg sjasl og skulu þí trúnaðarmenn melta hæfilegan viðgerðar- 
kostnað þeirra 

Við möt sín skulu lrúnaðarmenn sjóðsins fylgja svo sem unnt er reglum 

þeim og venjum, sem skapast hafa á vegum Ríkisábyrgðasjóðs. 
Bætur, sem greiddar verða af válryggingarfélögum skulu ætíð koma til 

frádráttar bótum frá sjóðnum. 

10. gr. 
Bætur fyrir íbúðarhúsnæði sem eyðileggst skal greiða á einu ári frá tjóndegi 

að telja að jafnaði með fjórum jöfnum greiðslum. 

Bætur fyrir atvinnuhúsnæði, sem hafin er endurreisn á innan 6 mánaða frá 
tjóndegi skal stjórn sjóðsins greiða með hliðsjón af því hve framkvæmdum miðar 
áfram. Sé endurreisn ekki hafin fyrir þann tíma skal greiða bætur að hálfu á einu 
ári frá tjóndegi að telja. Eftirstöðvarnar skal greiða með skuldabréfum Viðlagasjóðs. 
Skuldabréf þessi skulu greiðast með jöfnum árlegum afborgunum á 10 árum og 
bera vexti sem eru jafnir almennum sparisjóðsvöxtum á hverjum tíma. 

Vextir greiðast ekki af þeim bótum sem greiðast innan árs frá tjóndegi að telja. 
Stjórn Viðlagasjóðs er heimilt að greiða fyrirfram upp í bætur þótt endanleg 

möt liggi ekki fyrir. 

11. gr. 

Áður en greiddar eru bætur vegna mannvirkja og lausafjár sem hefur eyðilagst 
kal kanna hvort eignirnar hafi verið veðsettar. Er stjórn Viðlagasjóðs heimilt að 

greiða áhvílandi veðskuldir á þremur árum með sömu lánskjörum og upphaflega 
var um samið. 

12. gr. 
Bætur fyrir viðgerðir á mannvirkjum og lausafé og bætur fyrir lausafé skal 

greiða þegar mat trúnaðarmanna sjóðsins hefur fram farið. Heimilt er þó stjórn 
Viðlagasjóðs að greiða slíkan kostnað jafnóðum og viðgerð fer fram. 

Með viðgerðarkostnaði er heimill að telja óhják væmilegan flutningskostnað 
vegna tækja og véla, sem ekki er unnt að gera við á staðnum eða í næsta nágrenni. 

13. gr. 
Sjóðsstjórn skal, ef samkomulag næst ekki við tjónþola, úrskurða um bætur 

og er úrskurður hennar endanlegur um hvað bæta skuli og bótafjárhæð 

IV. KAFLI 

14. gr. 
Landsdeild Viðlagasjóðs er heimilt að veita sveitarfélögum styrk vegna veru- 

legrar tekjurýrnunar sem rekja má til tjóna af völdum eldgosa og snjóflóða. 

15. gr. 
Stjórn Viðlagasjóðs er heimilt að veita atvinnufyrirtækjum, sem verða fyrir 

verulegu tjóni af völdum eldgosa og snjóflóða lán til að hraða endurreisn atvinnu- 
rekstrar sins. 

Einnig er stjórn Viðlagasjóðs heimilt að greiða þeim atvinnufyrirtækjum bætur, 
sem verða Í fyrir tjóni vegna slöðvunar alvinnureksturs af völdum eld: gosa og snjóflóða. 

16. gr. 
Landsdeild Viðlagasjóðs skal stuðla að því að atvinnurekstur sem stöðvast hefur 

af völdum eldgosa og snjóflóða hefjist aftur svo fljótt sem unnt er.
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. 17. gr. 
Oheimilt er að framselja eða veðsetja bótakröfur samkvæmt reglugerð þessari 

og ekki má leggja á þær löghald eða gera í þeim fjárnám. 

18. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 7. gr. laga nr. 5, 28. febrúar 1975 

sbr. 6. gr. sömu laga og öðlast þegar gildi. 

Forsætisráðuneytið, 3. júní 1978. 

Geir Hallgrímsson. 

Björn Bjarnason. 

Nr. 289. 4. mars 1975. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 135 4. mars 1975, sbr. reglugerð nr. 66 3. apríl 1970. 

1. gr. 
3. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar fellur niður. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 

festist hér með bil að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 4. mars 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. nn 
Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 290. 1. april 1975. 

REGLUGERÐ 

um heimilisþjónustu á Akureyri. 

1. gr. 
Félagsmálaráð og félagsmálastjóri fara með yfirstjórn heimilisþjónustunnar á 

Akureyri. Dagleg umsjón með framkvæmd þessara mála er í höndum þess aðila, er 
félagsmálaráð ræður til þess. 

2. gr. 
Hlutverk heimilisþjónustunnar er að veita hjálp á heimilum að tilvísun læknis, 

hjúkrunarkonu, ljósmóður, félagsráðgjafa eða að öðrum tilvísunum, sem forstöðu- 
maður metur gildar, að hjálpar, annarrar en hjúkrunar, sé þörf vegna elli, sjúkdóma, 
örorku, barnsburðar, slysa, dauðsfalla eða af öðrum ástæðum. Hjálpin veitist þann 
líma og á þann hátt, sem félagsmálastofnun metur að nauðsyn sé hverju sinni. Heim- 
ilisþjónustan felur í sér efúrfarandi atriði: 

1. Aðstoð við aldraða, í þeim tilgangi að gera þeim kleift að dvelja lengur í 
heimahúsum.
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9. Aðstoð við sjúklinga í heimahúsum, í þeim tilgangi að stytta sjúkrahúsvist, 
eða jafnvel koma í veg fyrir hana. 

3. Umsjón með heimili, þar sem húsmóðir eða heimilisfaðir eru fjarverandi 

vegna veikinda. 
Aðstoð við fatlaða, sem búa einir. 
Ráðgjöf um hússtjórn. 
Önnur tilfelli, sem meta þarf hverju sinni. 
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3. gr. 
Félagsmálaráð gengsi fyrir námskeiðum fyrir starfsfólk heimilisþjónustunnar. 

Námskeið þessi skulu haldin svo oft sem þurfa þykir. 

4. gr. 
Félagsmálaráð ákveður hvert form skuli vera á umsóknum um heimilisþjónustu. 

5. gr. 
Fyrir heimilisþjónustu samkvæmt reglugerð þessari, skal sá er hjálpar nýtur 

greiða eftir gjaldskrá, er bæjarstjórn Akureyrar setur og ráðherra staðfestir. 
Heimilt er félagsmálaráði að víkja frá þeirri gjaldskrá til lækkunar, ef sérstakar 

ástæður eru fyrir hendi. 

6. gr. 
Skrifstofa Akureyrarkaupstaðar annast bókhald og fjárreiður heimilisþjón- 

ustunnar og skulu reikningar endurskoðast árlega með sama hætti og reikningar 

bæjarsjóðs. 

7. gr. 
Forstöðumaður heimilisþjónustu lætur félagsmálaráði árlega í té skýrslu um 

starfsemina undanfarið ár. Félagsmálaráð leggur skýrsluna fyrir bæjarráð ásamt 

öðrum ársskýrslum er varða rekstur félagsmálastofnunar. 

8. gr. 
Um greiðslu kostnaðar fer samkvæmt lögum nr. 10 frá 25. janúar 1952 um 

heimilishjálp í viðlögum. 

Reglugerð þessi, sem bæjarstjórn Akureyrar hefur samið og samþykkt, stað- 
festist hér með, samkvæmt lögum nr. 10 25. janúar 1952, um heimilishjálp í viðlögum, 
sbr. lög nr. 34 10. apríl 1974 um breyting á þeim lögum, til að öðlast gildi þegar Í 
stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 49 10. apríl 1959 um heimilishjálp á 

Akureyri. 

Félagsmálaráðuneytið, 1. apríl 1975. 

F. h. r. 

Hallgrímur Dalberg. nn 
Jón Sigurpálsson.
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REIKNINGUR 

Svstrasjóðs Kvennaskólans í Reykjavík 1974. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Eign sjóðsins 1. jan. 1974 .........0000 0. kr. 650 828.60 
I) Framlög námsmeyja ...........0.0. 000 —- 42 200.00 
2) Gjöf frá gamalli konu „..........200. 100.00 
3) Vextir greiddir 1974: 

a) Í Söfnunarsjóði 1973 ......l0000 kr. 10.324.00 
b) Í Landsbanka, viðskb. lo... — 70 847.20 
€) Í Landsbanka, sparisjb. ......... —- 832.20 

—  82003.40 

Samtals kr. 775 132.00 

Gjöld: 

I) Styrkur veiltur námsmeyjum ........0.00.. kr.  56000.00 
2) Eign sjóðsins um áramót: 

a) Í Söfnunarsjóði, aðald. nr. 32 „........... kr. 104 272.00 
b) Í Landsbankanum, viðsk.b. nr. 5618 ...... — 593 784.00 
c) Í Landsbankanum, sparisj.b. nr. 19092 .... — 21076.00 

— 1719 132.00 

Samtals kr. 775 132.00 
Nr. 292. 

REIKNINGUR 
Styrktarsjóðs kennara við Kvennaskólann í Reykjavík 1974. 

Tekjur 

Eign sjóðsins 1. jan. 1974 ...........0..00 0... kr. 158 360.60 
1) Útdregin 2 veðskuldabréf .........00000.. — 2 000.00 
2) Vextir greiddir: 

a) af verðbréfum ............... 0. kr. 150.00 
h) Í Landsbanka, viðskiptab. ................ —  21472.10 
c) Í Landsbanka, sparisj.b. ............ — 26.30 

—  21648.40 

Samtals kr. 182 009.00 

Gjöld 

Til jafnaðar við tekjulið 1 .........0.0..00.00 000 kr. 2 000.00 
Eign sjóðsins um áramót: 
a) Veðdeildarbréf Lb, 17. fl. ....0.0 kr.  1000.00 
hb) Í Landsbanka Ísl. viðsk.b. nr. 5621 .......... —- 178 737.00 
e) Í Landsbanka, sparisjóðsb. nr. 10 ............ —— 272.00 

— — 180 009.00 

Samtals kr. 182 009.00
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REIKNINGUR 

Kristjönugjöf 1974. 

Tekjur: 

Eign sjóðsins 1. jan. 1974 ......0.00200 00 ene kr. 214 158.60 

Vextir greiddir: 

a) Í Sparisjóði Reykjavíkur og nágr. ársbók .... kr. 29 580.90 

b) Í Sparisjóði Reykjavíkur og nágr. sparisjóðsb. —- 35.50 
-——-———— —  29616.40 
  

Samtals kr. 243 775.00 

Gjöld: 

Eign sjóðsins um áramót: 
a) Í Sparisjóði Reykjav. og nágr. ársbók nr.27039 — 243 414.00 

b) Í Sparisjóði Reykjav. og nágr. sparisj.b. nr.10551 — 361.00 
2. — 9483 775.00 
  

Samtals kr. 243 775.00 

Nr. 294. 

REIKNINGUR 

Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins. 

Yfirlit um tekjur og gjöld árið 1974 og efnahagur 31. desember 1974. 

Stofnfjárdeild. 

Tekjur: 

Eignir 1. jan. 1974: 
Innstæða á hlr. 3520 í Seðlab. Ísl. .......00000.00 0... kr. 29 316 212.00 

Uppfærsla v/gengisbreytinga  ........000000 00... — 12 365 168.00 

Vaxtatekjur ...........0222000 nes — 3 098 900.00 
  

Kr. 44 780 280.00 

Auglýsingakostnaður ........0222000 00. n rr kr. 300.00 

Eignir 31. des. 1974: 
Innstæða á hlr. 3520 2......0000 00 —- 44 779 980.00 

  

Kr. 44 780 280.00 

Deild fyrir frystar fiskafurðir. 

Tekjur: 

Eignir 1. jan. 1974: 
Innstæða á hlr. 3521, freðfiskur, í 

Seðlab. Ísl. 0... kr. 992 189 899.00 

Innstæða á hlr. 3525, rækja, í Seðlab. 

Ísl. nn — 38 504 940.40 
kr. 1 030 694 839,40  
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Innborgaðar verðhækkanatekjur af freð- 
fiski, framl. 738 
Innborgaðar verðhækkanatekjur af rækju 

FRIÐI kr. 122 880 518.00 
9 342 906.00 

  

Uppfærsla v/gengisbreytinga: 
Hlr. 3621 
Hr. 3525 — 

430 441 587.00 
17 941 581.00 
  

Vaxtatekjur: 
Hir. 3521 
Hit. 3525 CL - 

109 145 076.00 
4 461 145.00 
  

Stjórnarlaun 
Opinber gjöld 

v/freðfisks 

V/rÆkj — 
20 920.00 
10 130.00 

  

Greitt v/verðlækkana á freðfiski, framl. 1/9—-81/12 74 

Eignir 31. des. 1974: 
Innstæða á hlr. 3591 

Innstæða á hlr. 3598 ....00.0. — 

kr. 1689 370 607.00 
70 240 442,40 
  

kr. 132 223 424.00 

448 383 168.00 

113 606 221.00 
„ 1 724 907 652.40 

266 058.00 
19 495.00 

31 050.00 
114 980 000.00 

— 1609 611 049.40 
  

Kr. 1 724 907 652.40 

Deild fyrir afurðir síldar- og fiskimjölsverksmiðja (mjöl og lýsi). 

Tekjur: 
Eignir 1. jan. 1974: 

Innstæða á hir. 3599, 

274 491 371.20 

20 403 575.60 
  

15 331 215.00 

39 138 963.00 
  

101 700 620.00 
23 648 836.00 
  

Seðlab. Ísl. 0... kr 
Innstæða á hlr. 3593, loðnulýsi, í 
Seðlab. Ísl. oo 

Innborgaðar verðhækkanatekjur af loðnu- 
mjöli, fram. 1978 CL kr. 
Innborgaðar verðhækkanatekjur af loðnu- 
ÞÝSi — 

Uppfærsla v/gengisbreytinga: 
Hlr. 8522 kr. 
Hl. 3523 — 

Vaxtatekjur: 
Hlr. 3522 kr. 
Hlr. 8523 — 

24 517 965.00 
5 072 848.00 

  

0 

294 824 946.80 

54 465 178.00 

125 349 456.00 

29 590 813.00 
504 230 393.80



85 510.00 
85 507.00 
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Gjöld 
Stjórnarlaun: 

v/Moðnumjöls kr. 

v/loðnulýsis ........0. — 

Opinber gjöld: 

v/loðnumjöls  ......... kr. 
vAoðnNuUlÝsis — 

Auglýsingakostnaður: 

v/loðnumjöls ....... kr. 
v/oðNULýsSis —- 

Gr. v/verðlækkana á loðnumjöli, framl. 1974. 

Eignir 31. des. 1974: 

Innstæða á hlr. 3522 ................ kr 
Innstæða á hlr. 8598 .....0..0....... — 

  

Nr. 294. 

  

Deild fyrir saltfiskafurðir. 

Tekjur: 
Eignir 1. jan. 1974: j 

Innstæða á hlr. 3524, í Seðlab. Ísl. 
Innborgaðar verðhækkanatekjur af óv. salt- 
fiski 

Innborgaðar verðhækkanatekjur af söltuð- 
um ufsaflökum, framl. 1973 .............. — 

  

Uppfærsla v/gengisbreytinga 
Vaxtatekjur 

Stjórnarlaun 

Opinber gjöld 

Eignir 31. des. 1974: 
Innstæða á hlr. 3524 

Reykjavík, 2. júní 

  

  

Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins, 

Davíð Ólafsson, formaður. 

kr. 171 017.00 

5 697.00 
5 697.00 

— 11 394.00 

1 950.00 
1 950.00 

- 3 900.00 
SANNAR 205 736 061.00 

210 141 953.20 
88 166 068.60 

— 298 308 021.80 

Kr. 504 230 393.80 

ARA IR kr. 292 755 528.00 

410 759 757.00 

800 477.00 
— 411 560 234.00 

RN — 134 425428.00 
SANNIR — 30 640 158.00 

Kr. 869 381 348.00 

SRI kr. 229 885.00 
ARNA -- 14 295.00 
ARNA - 12 720.00 

ARI 869 124 448.00 

Kr. 869 381 348.00 
1975. 

Framanritaða efnahags- og rekstursreikninga höfum við endurskoðað og borið 
saman við bækur sjóðsins, og eru þeir í samræmi við þær. 

Egill Símonarson. Gunnlaugur Arnórsson.
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REGLUR 

um hreindýraveiðar á Austurlandi 1975. 

1. gr. 
Heimill skal að veiða allt að 1100 hreindýr í Múlasýslum og Austur-Skaftafells- 

sýslu á tímabilinu 1. ágúst til 15. september árið 1975. Þó getur ráðuneytið leyft 

veiðar á öðrum árstíma, ef sérstakar ástæður mæla með, að höfðu samráði við 

hreindýraeftirlitsmenn, sem hlut eiga að máli. 

2. gr. 
Tala þeirra dýra, sem veidd verða samkvæmt 1. gr., skiptist milli eftirgreindra 

hreppa í þessum hlutföllum: 

I. Vopnafjarðarhreppur 2... 25 hreindýr 

2. Fljólsdalshreppur ...0c000. 125 — 
3. Jökuldalshreppur „2... 125 -— 
4. Fellahreppur 2... 80 — 
5. Tunguhreppur .....0.0.. 0 80 —- 
6. Hlíðarhreppur 2... 30 — 
7. Hjaltastaðahreppur ..c.r.. 35 — 
S. Borgarfjarðarhreppur .......00.. 000... 20 — 
9. Seyðisfjarðarhreppur  ......0.000 0. 15 — 

10. Skriðdalshreppur  ....00.00 02 70 —- 
11. Vallahreppur ......20000 00 90 —- 
12. Egilsstaðahreppur .......00..00 0... 3ð —- 
13. Eiðahreppur  .....02000 0. 45 — 
14. Mjóafjarðarhreppur .......0.000 00... 15 — 

15. Norðfjarðarhreppur .......000020 0000... 15 — 

16. Helgustaðahreppur  .......000 0. 20 — 
17. Reyðarfjarðarhreppur .......0000000 00... 3ð — 

18. Fáskrúðsfjarðarhreppur ........000.0 0... 15 — 

19. Búðahreppur  ......00.00 0 15 — 

20. Stöðvarhreppur ......00000 000. 15 — 

21. Breiðdalshreppur  ......00.2 000. 50 -— 

22. Beruneshreppur ......0.0000 0... 35 — 

23. Geithellahreppur  ........ 0. að — 

21. Búlandshreppur ......0000000 000. 15 — 

25. Bæjarhreppur ......02.00 000 30 —- 
26. Nesjahreppur ......00.000 0. 30 — 

    

1100 hreindýr 

3. gr. 

Auk þeirra hreindýra, sem skiptast samkvæmt framansögðu, getur ráðuneytið 

leyft veiði nokkurra dýra í viðbót, ef henta þykir, m.a. handa söfnum, til vísinda- 

legra rannsókna o. fl, og koma þau dýr eigi til skipta. Veiðin fari fram undir 

eftirliti hreindýraeftirlitsmanns, sbr. 5. gr. 

4. gr. 

Andvirði felldra hreindýra greiðist í reikning hlutaðeigandi sveitarsjóðs sam- 

kvæmt hlutfalli í 2. gr., en hver hreppsnefnd skiptir fénu innan síns svæðis. Skal
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hreppsnefnd fyrst og fremst láta þá bændur, sem fyrir mestum ágangi verða af 
hreindýrum á beitilönd sín, njóta arðs af veiðunum, en síðan sveitarsjóð, enda 
greiði hann þóknun þeim mönnum, sem eru hreindýraeftirlitsmanni til aðstoðar við 
veiðarnar, sbr. 5. gr. Heimilt er þó, að þeir fái í sinn hlut hreindýraafurðir í stað 
greiðslu. 

Ekki er heimilt að selja veiðileyfi. 

5. gr. 
sinn hreindýraeftirlitsmaður skal vera í hverjum þeirra hreppa, sem nefndir 

eru í 2. gr. Skal hann ráðinn af menntamálaráðuneytinu, að fengnum tillögum hlut- 
aðeigandi hreppsnefndar og að höfðu samráði við sýslumann. Ráðuneytið ákveður 
og greiðir fasta þóknun hans fyrir starfið. 

Hreindýraeftirlitsmenn ráðuneytisins framkvæma, ásamt aðstoðarmönnum, sem 
þeir velja, þá fækkun hreindýra, sem ákveðin er. 

Aðalumsjón með hreindýrunum annast sá eftirlitsmaður, sem ráðinn er fyrir 
Fljótsdalshrepp, og hefur hann einnig umsjón með störfum hinna eftirlitsmannanna. 

6. gr. 
Þeir einir mega annast fækkun hreindýra, sem til þess hafa næga skotfimi og 

kunnáttu í meðferð skotvopna, að dómi hlutaðeigandi lögreglustjóra. Gætt skal þess, 
að þeir fullnægi ákvæðum laga um leyfi til að eiga og nota skotvopn, sbr. lög nr. 
69/1936 og reglugerð nr. 105/1936, Aðalhreindýraeftirlitsmaður ákveður, hvaða teg- 
und og stærð skotvopns (riffils) skuli nota. Eigi er þó leyfilegt að nota minni stærð 
riffils en cal. 248. 

7. gr. 
Hreindýraeftirlitsmenn skulu gæta þess vandlega, að hreindýr séu ekki veidd á 

Þeim slóðum, þar sem þau eru að nema ný lönd og talið er æskilegt, að þau hag- 
venjist, heldur þar sem ætlunin er að bægja þeim frá. 

8. gr. 
Hreindýraeftirlitsmenn skulu sjá um, að veidd séu þau dýr, sem minnstur skaði 

er að fyrir eðlilegan viðgang hjarðarinnar. Þeir skulu senda ráðuneytinu skýrslu 
um veiðarnar strax að veiðitíma loknum. 

9. gr. 
Athygli er vakin á, að skv. lögum nr. 30/1966, um meðferð, skoðun og mat á 

láturafurðum, er óheimilt að hafa hreindýrakjöt til sölu, nema það hafi verið skoð- 
að og metið af dýralækni. 

10. gr. 
Brot á reglum þessum, sem settar eru skv. lögum nr. 72/1954, um breyting á 

lögum nr. 28/1940, um friðun hreindýra og eftirlit með þeim, varðar allt að 
50 000 kr. sekt. 

Reglur þessar öðlast þegar gildi og falla jafnframt úr gildi reglur nr. 215/1974, 
um hreindýraveiðar á Austurlandi 1974. 

Menntamálaráðuneytið, 2. júlí 1975. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. nn 

Birgir Thorlacius.
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GJALDSKRÁ 

fvrir Rafveitu Grindavíkur. 

1. RAFORKA 
Rafveita Grindavíkur selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

A. Lýsing. 

A--1 Um kWest.-mæli á kr. 39.60 hverja kKWst. Við þessu verði skal selja hvers 
konar notkun raforku, sem ekki kemst undir aðra liði þessarar gjaldskrár. 

A—-9 Um kWst.-mæli á kr. 19.50 hverja kKWst. auk fastagjalds sem er kr. 121.00 
á hvern fermeter gólfflatar í rúmi því er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal 
greiða af sólffleti í búðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur og 
sanga skal greiða kr. 59.40 á ári af hverjum ferm. 

B. Raforka til almennrar heimilisnotkunar. 

Um kWest.-mæli á kr. 10.00 hverja kKWst. auk mælaleigu. 

C. Vélanotkun o. fl. 

C—1 Um kWst.-mæli á kr. 19.50 hverja kKWst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunar- 
tíma má krefjast minnsta árgjalds kr. 11 026.00. 

C—-2 Vélanotkun til bráðabirgða um kKWst.-mæli á kr. 19.50 hverja kKWst. 
C—3 Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla er yfir 20 kw: 

a) Um kWst.-mæli á kr. 3.30 hverja kWst. auk fastagjalds kr. 11 026.00. 
Notað afl telst vera mesta meðalálag á árinu mælt yfir stundarfjórðung 

á kw. 
b) Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig: Um kWst.-mæli 

á kr. 3.30 hverja kKWst. auk fástagjalds kr. 10 434.00 á hvert kw. í mál- 
raun uppsettra véla á árinu. 
Heimilt er að rjúfa straum í allt að þrem stundum á dag samkv. þessum 

sjaldskrárlið (C—3) kl. 10.30—-12.00 og kl. 17.30--19.00. 
C--4 Um afl- og orkumæli: 

a) Af notuðu afli mælt í stundarfjórðung kr. 11 026.00 á kw. á ári. 
h) Af allri notkun kr. 3.30 á hverja kWst. 

Samkvæmt þessum gjaldskrárlið heimilast að selja raforku til vélareksturs, 

hitunar og ljósa, en reikna skal sólfflatargjald vegna ljósanotkunar kr. 121.00 
á hvern ferm. í vinnusölum, kaffistofum og öðrum slíkum, en kr. 48.40 á 

hvern ferm. í vörugeymslum, efnisgeymslum, frystiklefum og þess háttar. 
Þar sem erfitt er að greina á milli hverjum þessara flokka gólfflatargjald 
skal reikna eftir, skal greiða kr. 95.00 á hvern ferm. á ári. 

D. Hitun. 

Án söluskatts frá 1. des. 1978. 
D—-1 Um kKWst.-mæli á kr. 4.20 hverja kWst. 
D-2 Um kWst.-mæli með rofi í eina lil þrjár klst. á dag kr. 3.06 hverja kKWst. 
D—3 Um afl og orkumæli: 

Á kr. 3.06 hverja kWst. auk fastagjalds af mestu aflnotkun á ári kr. 2 136.00 

hvert kw.
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Ef ekki eru lök á að mæla aflnotkun, skal greiða samkv. ástimplun hitatækja 

og fullt álag. 
D—41 Um kWsl.-mæli á kr. 143 hverja kKWst. með rofi frá kl. 8—23. 

Skilyrði fyrir raforkusölu til húsahitunar. 

Að vélaafl, spennar, götustrengir og línur þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina. 
Að notandi kosti tengingu og uppsetningu á álagsstýrirofum sem rafveitan 

leggur til, og greiði leigu af þeim samkv. gjaldskrá. 
Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkv. fyrirmælum rafveitunnar 

og Rafmagnseftirlils ríkisins, ofnar fastlengdir með sérstökum rofum og hitastillar 

notaðir þegar þess er krafist. 
Að húsnæðið fullnægi lágmarkskröfum um einangrun sem Rafveitan kann 

að setja. 
Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninga á hitaþörf þess húsrýmis sem 

hita skal og tekið fram um stærð hitatækja sem sett verða upp. 

E. Önnur raforkusala. 

Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 

slíkra staða á kr. 192.00 hverja kWst. enda sé notkunin mæld um sérmæli og suðu- 

tæki fasttengd. 
Til nota um vinnulagnir við byggingar, meðan á byggingu stendur um kWst.- 

mæli á kr. 19.50 hverja kWst. 
Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWst.-mæli á kr. 3.66 hver kWst. 

ef straumur er rofinn frá kl. 8.30 Gl 22.00 eða um tvígjaldsmæli á kr. 2.90 hver kWst. 

á tímanum frá kl. 22.00 til 8.30 og kr. 9.50 hver kWst. frá kl. 8.30 til 22.00. 
Til galna- og hafnarlýsingar svo og vinnulýsingar við nýbyggingar og aðra 

mannvirkjagerð á kr. 19.50 hver KWst. 
Alla rafmagn:notkun sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar 

gjaldskrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A-I. Þegar sérstaklega stendur á má 

rafveitustjóri þó, að tilskildu sumþykki rafveitustjórnar, veita afslátt frá gjald- 
skrárlið C-E (báðir meðtaldir) á orku, sem noluð er á sumrin sé um aukningu 

frá vetrarnotkun að ræða. Enn fremur að selja orku eftir sérstökum samningi, 

sé það hagstætt vegna orkunýlingar rafveitunnar. 

IT. MÆLALEIGA 

Rafveilustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja 
veitu, og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af 
mælitækjum sem hér segir. 

Af einfasa mælum 60 amp. Og IMINDI 20... kr. 60.00 á mán. 
Af þrífasa mælum 50 amp. og Minni .....0...0.... — 7000 - — 
Af þrífasa mælum 50 amp. og 100 amp .......... — 120.00 - — 
Af þrífasa mælum 100 amp. Og Vfir 20.00.0000... — 210.00 - — 
Af me:taallsmælum 100 amp. og minni .......... == 190.00 - 
Af mestaaflsmælum yfir 100 amp. 22... ...360.00 - — 
Af álagsstyriliðum minni gerð .....0... . — 205.00 - 
Af álagsslýriliðum stærri gerð ............. „ — 360.00 - — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í gjaldskránni, skal ársleigan 

vera sem næst 20% af verði mælitækis.
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HI. HEIMTAUGARGJÖLD 
Heimtaugargjöld miðast við aflþörf notanda, sem gerir grein fyrir væntan- SAS 

AR legri notkun sinni í umsókn um heimtaug og ákveður rafveilustjóri stærð og gerð 
heimtaugar í samræmi við það. Heimtaugargjald ákveðst þannig: 

Málstraumur stofnvara Hámarksafl Heimtaugargjald 
amp. kva. kr. 

3 > 60 22 46 200.00 
3 ><100 38 67 100.00 
3 > 200 7ð sp. 132 000.00 
3 > 350 132 220 000.00 

Ofangreint gjald miðast við 15 metra langan jarðstreng eða 30 metra loftlínu- 
heimtaug. Þar sem heimtaug þarf að vera lengri en að framan greinir, skal það 
sem fram yfir er, greiðast samkv. kostnaðarreikningi. Lengd heimtaugar reiknast 
frá lóðarmörkum við götu, stystu greiðfæra leið að varkassa á útvegg. Teljist hag- 
kvæmara að hafa varkassann á innvegg skal leita samþykkis rafveitustjóra um 
gerð og frágang pípu, sem strengurinn er dreginn í, svo og staðsetningu varkassa 
svo aðgengilegt sé að komast að honum, enda greiðir húseigandi kostnað af því. 

Sé lögð Þráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu, skal greiða 
fyrir hana sem hér segir: 

Fyrir 60 amp. einfasa .......0.0..0...... kr. 9600.00 
Fyrir 60 amp. þrífasa cc... —- 12 100.00 

Verði þörf á að skipta um heimtaug vegna aukinnar raforkuþarfar, skal not- 
andinn greiða hina síðari samkvæmt kostnaðarreikningi. 

Heimtaug verður ekki lögð meðan frost er í jörðu, eða óveður háir útivinnu. 
Sé um Óskipulögð svæði að ræða, eða ócðlilegar eða erfiðar aðstæður skal greiða 
heimtaugargjald samkv. reikningi. 

Et Heiri en ein heimtaug er lögð að húsi skal húseigandinn greiða allan kostnað 
við síðari heimtaugar eftir kostnaðarreikningi. 

Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja upp spennistöð að mestu eða öllu 
leyti vegna eins notanda, skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, 
eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra vegna staðsetningar spenni- 
stöðvarinnar, svo og allan kostnað af spennistöðinni (búnaði). 

Þegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja skilyrðum um serð spennistöðvar- 
húsa, að dómi rafveitustjóra. 

IV. OPNUNARGJÖLD 

1. Hafi gjald samkv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt, og til loknuar hafi komið, 
skal greiða gjald fyrir enduropnun kr. 1430.00 á hvern mæli. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni tafarlaust 
lokað, og ekki opnuð aftur fyrr en notandinn hefir bætt úr því, og greitt kr. 

1430.00 fyrir enduropnun til innheimtu rafveitunnar. 

V. SÖLUSKATTUR, GJALDSKRÁRBREYTINGAR 0. FL. 

Innifalin í gjaldskránni eru söluskattur, viðlaga- og verðjöfnunargjald, nema 
af raforku til húshitunar. 

Bæjarstjórn Grindavíkur er heimilt að hækka eða lækka gjöld skv. gjaldskrá 
Þessari um allt að 206, enda verði breytingin auglýst í Lögbirtingablaðinu áður 
en til hennar kemur. 

Hækki innkaupsverð á raforku, kaupgjald eða verðlag, er bæjarstjórn heimilt 
að fengnum tillögum rafveitunnar, að hækka rafmagnsreikningana um allt að 50% 
af hækkuninni.
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Hækkanir skv. ofanrituðu eru háðar samþykki iðnaðarráðuneytisins. 
Gjaldskrá þessi, sem bæjarstjórn Grindavíkur hefur samþykkt, staðfestist hér 

með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, 
tilað öðlast þegar gildi sbr. og auglýsingu nr. 67 11. apríl 1975. Jafnframt er úr gildi 
felld gjaldskrá sama efnis nr. 153 24. febrúar 1975. 

Iðnaðarráðuneytið, 11. júní 1975. 

F.h.r. 

Árni Þ. Árnason. 
Jóhannes Guðfinnsson. 

11. júní 1975. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 9 20. janúar 1972, um hámarksfjölda 

leigubifreiða til vöruflutninga í Vestmannaeyjum. 

1. gr. 
Fyrsta setning 2. greinar reglugerðarinnar orðist þannig: 
Fjöldi leigubifreiða ll vöruflutninga á svæðinu takmarkast við hámarkstöluna 

25, sbr. þó 8. gr. laga nr. 36 frá 27. apríl 1970. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 36 frá 27. apríl 
1970, um leigubifreiðar, staðfestist hér með tl að öðlast þegar gildi og birtist til 

eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 11. júní 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson. 

12. júni 1975. . Nr. 298. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli freðfisks fyrir 

framleiðslutímabilið 1. janúar til 31. maí 1975. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 
og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, vill ráðuneytið 
hér með staðfesta eftirfarandi verðgrundvöll á freðfiski fyrir framleiðslutímabilið 

1. janúar til 31. maí 1975. 

Þorskur: Ísl. kr. á lb. Gif. 

414 m/r interl. .......0000 00 80.92 

4 X14 108 SX Tr 97.09 

10< 5, 318 08 412 200 148.00 

510 08 AX 13 2000 154.36 

LX 15 2. 157.47 

12 X Þor 157.47 

Blokk 2... 110.90 

Blokk 2428 0. 114.73
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Ýsa 

10X 508 JR IS 00 

12X 1 
Blokk 2... 

Steinbítur: 

8 TP 

10X<X 5 
12 1 

Blokk 

Karfi: 

SX TOM 

10X ö mr 

10 SM 
12 XX 1 
Blokk 0... 

Ufsi: 

8 7 
4 Gk 

1030 
Blokk 2... 

Langa: 

SX FE 

10<ð 
Blokk 2... 

Grálúða: 

Heilfryst 2... 
Blokk, ÚU.S.S.R. 2... 
Heilfrystur fiskur 

Verðbil verður 3%, miðað við verðhækkun eingöngu. 

12. júní 1975. 

Ísl. kr. á lb. Git. 

155.29 
163.34 

Greiðslur í sjóðinn miðast við 75% af verðbreytingu frá grundvallarverði að 
viðbættu verðbili, en greiðslur úr sjóðnum miðast við 75% af verðbreytingu frá 
grundvallarverði án verðbils. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 12. júní 1975. 

F. hr. 

Jón L. Arnalds. 

Kristín Magnússon. 
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STJÓRNARTÍÐINDI B 27 — 1975 
5. júlí 1976. 

REGLUGERÐ 

um fiskveiðilandhelgi Íslands. 

571 

1. gr. 

Nr. 299. 

Fiskveiðilandhelgi Íslands skal afmörkuð 200 sjómilum utan við grunnlina, 

sem dregin er milli eftirtalinna staða: 
1. Horn 2... 0000 
2. Ásbúðarrif ...........00 0 
3. Siglunes .....0.00000000 000 
4. Flatey ......0020000 000 

5. Lágey ........00200 00 
6. Rauðinúpur „......00.00000 00... 
7. Rifstangi 2... 
8. Hraunhafnartangi ..........0.0.000000... 
9. Langanes „......020000 0. 

10. Glettinganes .........000000 0... 
lí. Norðfjarðarhorn ........00000 0000... 
12. Gerpir 000 
13. Hólmur ........0000 000 
14. Selusker .......0000 0... 
15. Þursasker .......0020%0 00. 
16. Ystiboði ......0.00000 00. 
17. Selsker  ........000 000. 
18. Hvítingar ........0.00. 00... 
19. Stokksnes ......000000 0 
20. Hrollaugseyjar .......%.00 0... 
21. Tvísker .......2.0000 000. 
22, Ingólfshöfði .........000000 0... 
23. Hvalsíki ........2000000 0... 

24. Meðallandssandur Í ............000.0..... 
25. Meðallandssandur I ............00..0... 
26. Myrnatangi  .......0.0000 00... 
27. Kötlutangi .........02.000000 0000... 
28. Lundadrangur ........2.000.00.. 0. 0... 

29. Surtsey .....0.0.000 000 
30. Eldeyjardrangur ........00.000000 00... 
#1. Geirfugladtangur .......0000. 0... 
32. Skálasnagi .....0.00.0000 00. 
33. Bjargtangar ......0.02000. 0... nn 
34. Kópanes ....020000 rn 
#0. Barði .....0.00000 000 
36. Straumnes .....000000 0000 
37, Kögur ......00000 000. 
38. Horn 2... 

66*274 n.br., 22924'73 v.lg. 
66708'1  —- 200110 — 
66*11/9 —- 18499 — 
669103 — 179503 — 
66*178  — 179068 — 
66?30'7 — 16324 — 
667323 — 160118 — 
66%322  — 160015 — 
667227 — 149319 — 
65930'5 - 199363 — 
65*100 — 139308 — 
65904'7 —  139296 — 
64589 — 1993006 — 
64%577 — 1330 — 
64*54d'1 139368 -- 
64?35'2 - 1405 — 
649328 — 149070 — 
649239 —- 149280 — 
64914'1 —  149684 —- 
64901'7 - 15%687 —- 
G3955'7 — 1613 — 
63478 —  160885 — 

1 —  17335 
633324 — 179856 — 

06 — 179599 — 
637274 —  18118 — 
63234 — 18428 — 
63235 —  199075 — 
639176 — 200363 — 
63438 — 22%594 — 
63407 — 2317 — 
649513 —  2490275 — 
6530 2 — 249921 — 
65%484 —  249060 — 
66%037 — 23474 — 
66?25'7 — 239084 — 
66283 — 2255 — 
6627 9 — 220282 — 

B 73 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Auk þess skulu dregnar markalínur í kringum eftirfarandi staði 200 sjómílur 
frá þeim: 

39. Kolbeinsey .....02000000 0000... oe... 7088 n.br., 189406 v.lg. 
40. Hvalbakur .......000000 0000 64935'8 —- 139166 — 
41. Grímsey frá ystu annesjum og skerjum hennar. 

Hver sjómíla reiknast 1852 metrar. 
Þar sem skemmra er en 400 sjómilur milli grunnlína Færeyja og Grænlands 

annars vegar og Íslands hins vegar, skal fiskveiðilandhelsi Íslands afmarkast af 
miðlínu. Þá skal reglugerð þessari ekki framfylgt að svo stöddu eða þar til annað 
verður ákveðið, utan miðlínu milli grunnlína Jan Maven annars vegar og Íslands 

hins vegar. 

2. gr. 

Í fiskveiðilandhelginni skulu erlendum skipum bannaðar allar veiðar samkvæmt 
ákvæðum laga nr. 33 19. júní 1922, um rétt til fiskveiða í landhelgi. 

3. gr. 
Íslenskum skipum, sem veiða með botnvörpu, flotvörpu eða dragnót eru bann- 

aðar veiðar innan fiskveiðilandhelginnar á eftirgreindum svæðum og tíma: 

1. Fyrir Norðausturlandi á tímabilinu 1. apríl til 1. júní á svæði, er takmarkast 
að vestan af línu, sem dregin er réttvísandi í norður frá Rifstanga (grunnlinu- 
punktur 7) og að austan af línu, sem dregin er réttvísandi í norðaustur af Langa- 
nesi (grunnlínupunktur 9) og að norðan (utan) af línu, sem dregin er 50 sjómilur 

utan við grunnlínu. 

2. Allt árið innan markalínu, sem dregin er í 12 sjómílna fjarlægð frá Kol- 

beinsey (67708'8 n.br., 18940/6 v.lg.). 
Þá ern Íslenskum skipum bannaðar allar veiðar á eftirgreindum svæðum og 

tima: 

1. Fyrir Suðurlandi á tímabilinu 20. mars til 1. maí á svæði, sem afmarkast af 

línum, sem dregnar eru milli eftirgreindra staða: 

a) 63?320 n.br., 21925'0 v.lg. 
b) 6370000  —- 219250 —- 

c) 6300000  — 229000 — 

d) 63932'0 999000 

2. Fyrir Vestfjörðum á svæði, sem takmarkast að vestan af línu réttvísandi 

340? frá punkti 66957“ n.br. og 2336“ v.lg. og að austan af línu réttvísandi 0“ frá 

punkti 6701 n.br. og 2224 v.lg. Að sunnan er dregin lína milli hinna greindu 
punkta og að norðan takmarkast svæðið af línu, sem dregin er 50 sjómílur utan 
við grunnlínu. 

Sjávarútvegsráðuneytið mun ákvarða allar þær reglur, sem nauðsynlegar eru 
til verndar fiskimiðunum í fiskveiðilandhelgi Íslands. Ráðstafanir verða gerðar að 
fengnum tillögum Hafrannsóknastofnunarinnar og Fiskifélags Íslands. 

Nú á sér stað á tilteknu veiðisvæði seiða- og smáfiskadráp í þeim mæli, að 
varhugavert eða hættulegt setur talist, og mun þá sjávarútvegsráðuneytið, að fenginni 
umsögn Hafrannsóknastofnunarinnar, gera nauðsynlegar ráðstafanir til að sporna 
við því. Mun ráðuneytið með tilkynningu loka afmörkuðum veiðisvæðum um lengri 
eða skemmri tíma fyrir öllum togveiðum, svo og öðrum veiðum, ef nauðsynlegi 

þykir. Jafnan skal umsögn Hafrannsóknastofnunarinnar liggja fyrir, áður en slika 
tímabundnar veiðitakmarkanir eru úr gildi numdar.
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Nr. 299. öð0 15. júlí 1975. 

Að öðru leyti skar íslenskum skipum, sem veiða með bolnvörpu, flotvörpu eða 
dragnót, heimilt að veiða innan fiskveiðilandhelginnar, samkvæmt ákvæðum lag: 
nr. 102 27. desember 1973, um veiðar með bolnvörpu, flotvörpu og dragnót í fisk- 
veiðilandhelginni, eða sérstökum ákvæðum, sem seti verða fyrir gildistöku reglu- 

serðar þessarar. 

4. gr. 
Botnvörpuskip skulu hafa öll veiðarfæri í búlka innanborðs, þannig að log- 

hlerar séu í festingum og botnvörpur bundnar upp, þegar þau eru stödd á svæðum, 

sem þeim er óheimilt að veiða á. 

ð. gr. 
Aflaskýrslur skuli sendar Fiskifélagi Íslands á þann hátt, sem fyrir er mæli 

lögum nr. 55 27. júni 1941, um afla- og útgerðarskýrslur. 

Nú telur sjávarútvegsráðuneytið, að um ofveiði verði að ræða og gelur það 
þá takmarkað fjölda veiðiskipa og hámarksafla hvers einstaks skip 

6. gr. 
Brot á ákvæðum reglugerðar þessarar varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum 

laga nr. 102 27. desember 1973, um veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í 

tiskveiðilandhelginni, laga nr. 33 19. júní 1922, um rétt til fiskveiða í landhelgi, 

með síðari breytingum, eða ef um er að ræða brol, sem ekki fellur undir framan 

greind lög, sektum frá kr. 10.000.00 til kr. 1000 000.00. 

7. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 44 5. apríl 1948, um vísindalega 

ver ndun fískimiða landgrunnsins, sbr. lög nr. 45 13. maí 1974, og fellur með gildis- 

töku hennar úr gildi reglugerð nr. 189 14. júlí 1972, um fiskveiðilandhelgi Íslands 

og reglugerð nr. 362 4. desember 1978. um breyting á þeirri reglugerð. 

8. gr. 
Reglugerð þessi öðlast gildi 15. október 1975 

Sjánurúlvegsráðuneylið, 15. júlí 1975. 

Matthías Bjarnason. 
Jón L. Arnalds. 

Nr. 300. . 10. júlí 1975. 
AUGLÝSING 

um takmörkun botnvörpu- og flotvörpuveiða við suðurströnd Íslands. 

1. gr. 

Ákv æði D. liðar 6 2. gr. laga nr. 102 27. desember 1973. um veiðar með botnvörpu, 

flokvörpu og dragnót í óskveiðilandhelginni skulu ekki gilda fram til 10. ásúst 1975. 

samkvæmi bessn eru allar botnvörpu- og flotvörpuveiðar bannaðar til 10. ágúst 

frá cuðurströnd mesinlandsins á svæði, sem takmarkast að 

} 

1975 innan ðia sjómilna Í 
austan af tengdarbaug 219 57 vlsd og að vestan af lengdsrbaug 220 37 v.lgd. 
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2. gr. 
Með mál út af brotum á auglýsingu þessari skal farið að hætti opinberra mála 

og varða brot viðurlögum samkvæmt lögum nr. 102 27. desember 1973, um veiðar 
með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni. 

ð. gr. 
Auglýsing þessi er sett samkvæmt 6. gr. laga nr. 102 27. desember 1973, um veiðar 

með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni til þess að öðlast þegar 
gildi og birtist Hl eftirbrevini öllum, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarúltvegsráðuneytið, 10. júlí 1975. 

F. h. r. 

Jón L. Arnalds. nn 

Þórður Ásgeirsson. 

10. júlí 1975. . Nr. 301. 
AUGLYSING 

um viðbót við auglýsingu nr. 349 7. nóvember 1974, um lækkun gjalda 

af hráefnum og hjálparefnum í iðnaðarvörur. 

1. gr. 
Til viðbótar upptöldum hráefnum os hjálparefnum í 1. gr. fyrrgreindrar aug- 

lýsingar komi eftirtalin efni: 

ANTIFLOAT CVP 
CLEARPOL 
CO-RO STABILTSATOR 
CREMODAN SE 33 
CREMODAN ST 315 
EMULGATOR PAF 11 
EMULSIFIER WHGC 
KONZENTRAT 1 
KONZENTRAT 19 
KONZENTRAT 23 
KONZENTRAT 25.3 
KONZENTRAT 26,1 
KONZENTRAT 27 
KONZENTRAT 29 
KONZENTRAT 40 
KONZENTRAT 49 
KONZENTRAT (atrix) 62 
KONZENTRAT 88 
NOFOME C 
TOFFAN 

2. gr. 

Auglýsing þessi öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, ÍÐ. júlí 1975. 

F. hr. 

Höskuldur Jónsson. 0 
Björn Hafsteinsson, 
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Nr. 302. 582 1. júlí 1975. 

REGLUGERÐ 

um greiðslu á launum úr ríkissjóði við gjaldþrot. 

1. gr. 
Ríkissjóði ber að greiða launþegum vangreidd laun fyrir vinnu, unna eftir 

28. mars 1974, í þágu vinnuveitenda, sem orðnir eru gjaldþrota, eftir því, sem nánar 
greinir í reglugerð þessari. 

2. gr. 
Greiðsluskylda ríkissjóðs tekur til: 

a. vinnulauna, sem forgangsréttur fylgir samkvæmt lögum nr. 3 12. apríl 1878, um 
skipti á dánarbúum og félagsbúum o. fl., sbr. lög nr. 32 10. apríl 1974, 

b. orlofsfjár af launum, sbr. a-lið, 
c. bóta vegna riftunar eða uppsagnar á vinnusamningi, 
d. vinnulauna meðeiganda gjaldþrota fyrirtækis, sem undanþegnir eru réttinda- 

missi, sbr. c-lið 3. gr. og 
e. nauðsynlegs kostnaðar, sem launþega er skylt að greiða vegna kröfu hans um 

gjaldþrotaskipti vegna vanskila á launum, sbr. 1. gr. 
Greiðsla <amkvæmt grein þessari til hvers launþega getur í hæsta lagi numið 

Þreföldum lágmarkstekjum, sbr. 1. mgr. 5. gr. laga nr. 96 27. des. 1974. 
Ríkissjóði ber að greiða vexti af greiðslum þeim, sem honum ber að greiða 

samkvæmt grein þessari, Vextir þessir, sem greiðast í allt að 12 mánuði, skulu vera 
Í samræmi við almenna sparisjóðsvexli eins og þeir eru á hverjum tíma, og reiknast 
frá þeim tíma, sem greiðslan var gjaldkræf hjá vinnuveitanda. 

3. gr. 
Greiðsluskylda ríkissjóðs tekur ekki til: 

a. vinnulauna forstjóra fyrirtækis, 
b. vinnulauna eða þóknana tl þeirra, sem setið hafa í stjórn gjaldþrotafélags, 

eftir að fjárhag þess lók verulega að halla og . 
c. vinnulauna launþega, sem eiga hlut í fyrirtæki því, sem þeir vinna hjá. Ákvæði 

þessa stafliðs gildir þó ekki um þá launþega, sem eiga ekki meiri hlut í fyrir- 
tækinu en nemur 2%, enda hafi eignahlutur þeirra ekki numið hærri fjárhæð 
en kr. 20 000.00. 

4. gr. 
Greiðsluskylda ríkissjóðs er háð því, að kröfum samkvæmt a—-d-liðs 2. gr. hafi 

verið lýst lögformlega við gjaldþrotaskipti innan innköllunarfrests. 
Í þrotabúum, sem reynst hafa eignalaus, og innköllun til skuldheimtumanna 

Því ekki gefin út, helst þó greiðsluskvlda ríkissjóðs, ef krafa um greiðslu er komin 
í hendur félagsmálaráðuneytinu, sbr. 9. gr., eigi síðar en ári eftir að skiptameðferð 
lauk. 

Greiðsluskylda ríkissjóðs, samkvæmt e-lið 2. gr. er fyrir hendi, ef kostnaðurinn 
fæst ekki greiddur vegna þess, að eignir þrotabúsins hrukku ekki fyrir greiðslu 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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hans, enda sé krafa á hendur ríkissjóði vegna slíks kostnaðar gerð eigi síðar en 
kröftgerð samkvæmt 1. og 2. mgr. greinar þessarar. 

5. gr. 
Kröfur á hendur ríkissjóði um greiðslur skulu hafa borist félagsmálaráðuneytinu 

þegar eftir að gjaldþrot hefur verið úrskurðað eða búsmeðferð eignalausra búa 
er lokið og í síðasla lagi innan árs frá lokum innköllunarfrests í þrotabúum, sbr. 
þó 2. og 3. mgr. d. gr. 

Kröfur, sem berast ráðuneytinu fyrst eftir lok fresta þeirra, sem um ræðir í 
grein þessari, verða ekki teknar Hl greina. 

6. gr. 
Kröflu um greiðslu samkvæmt reglugerð þessari skal launþegi senda til félags- 

málaráðuneytisins, ásamt Þbréflegum upplýsingum skiptaráðanda um þau atriði, 
sem hann setur vottað um, og varða réttmæti hennar og skilyrði fyrir því, að hana 
beri að greiða úr ríkissjóði. Hafi úrskurður gengið um kröfuna í skiptarétti, ber 
að láta útskrift af honum fylgja henni. 

Jafnan skal ráðningar- eða vinnusamningur fylgja kröfu hafi hann verið gerður. 
Enn fremur skal launþegi láta vottorð vinnuveitanda eða verkstjóra hans um 

vinnutíma sinn hjá honum fylgja kröfunni. Sé slíkt vottorð ófáanlegt, nægir vottorð 
tveggja samstarfsmanna kröfuhafa hjá vinnuveitanda um vinnutíma hans, ef um sam- 

starfsmenn var að ræða. 

7. gr. 
Nú eru ekki, að fengnum sögnum samkvæmt 6. gr., nægar sannanir fyrir þvi, 

að dómi ráðuneytisins, að réttmætt sé að greiða kröfu úr ríkissjóði og getur ráðu- 
neytið þá krafið vinnuveitanda um útskrift úr viðskiptabók hans, sem sýni viðskipti 
launþega við hann. 

Ef ástæða þykir til getur ráðuneytið enn fremur krafist réttarrannsóknar um 
viðskipti kröfuhafa og vinnuveitanda og er þeim þá skylt að mæta fyrir rétti, ef 
ráðuneytið óskar þess. 

Þá er sáðuneytinu heimilt að krefja hlutaðeigandi verkalýðs- og vinnuveitenda- 
félag upplýsinga um sérhvað það, sem varðar réttmæti kröfu, svo sem kauptaxta 
þann, sem gilti um vinnu kröfuhafa, sem krafist er launa fyrir. 

8. gr. 
Ráðuneytið getur hvenær sem er krafist þess, að kröfuhafi láti því í té úrskurð 

skiptaréttar um réttmæti kröfu hans, ef það telur vafa leika á um réttmæti hennar. 

9. gr. 

Félagsmálaráðuneytið innir af hendi greiðslur þær, sem ríkissjóði ber að greiða 

vegna launa við gjaldþrot. 
Kröfur þær, sem fullnægja skilyrðum þeim, sem sett eru fyrir því, að þær beri 

að greiða úr ríkissjóði, skal ráðuneytið greiða innan fjögurra vikna frá því, að 
þær bárust því. Kröfu, sem ekki verður úrskurðuð réttmæt, þegar hún berst ráðu- 
neytinu, sbr. t.d. 10. gr. eða vegna skorts á upplýsingum, skal greiða svo fljótt, 

sem unnt er, eftir að réttmæti hennar hefur verið sannað. 

19. gr. 

Ráðuneytið má eigi inna af hendi greiðslu launa vegna gjaldbrots fyrr en úr- 
skurður um gjaldbrot hefur gengið, eða skiptameðferð er lokið samkvæmt bréflegri 

yfirlýsingu skiptaráðanda í búum, sem reynst hafa eignalans.
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Kröfu launþega má ekki greiða fyrr en hún er fallin í gjalddaga. Greiðslu á 
kröfu til launa í uppsagnarfresti má inna af hendi mánaðarlega eftir á, uns hún 
er að fullu greidd. Gagnkröfur, sem bl greina ber að taka við launagreiðslur sam- 
kvæmt lögum, skulu dregnar frá greiðslum samkvæmt reglugerð þessari. 

Þegar greiðsla er innt af hendi, skal halda eftir því, sem skylt er á sama hátt 
og við útborgun launa hjá vinnuveitanda. 

11. gr. 
Þegar ráðuneytið innir af hendi greiðslur samkvæmt reglugerð þessari ber því 

að ganga úr skugga um, hvort kröfuhafi hafi fengið kröfu sína greidda úr þrota- 

búinu að einhverju eða öllu leyti. Frá greiðslu ríkissjóðs ber að draga það, sem 
kröfuhafi kann að hafa fengið þannig greilt upp í kröfu sína. 

12. gr. 
Nú framselur launbegi kröfu, sem um ræðir í 2. gr. og glatast þá réttur til 

greiðslu úr ríkissjóði, nema krafan hafi verið framseld hlutaðeigandi samtökum 
atvinnurekenda eða launþega, eftir að úrskurður um gjaldþrot var kveðinn upp. 

13. gr. 
Ríkissjóður á rétt til endurgreiðslu úr þrotabúi skuldara á þeim fjárhæðum, 

sem hann hefur innt af hendi samkvæmt reglugerð þessari, að svo miklu leyti, sem 
eignir búsins hrökkva til, samkvæmt úthlutun skiptaráðanda. Endurkrafa ríkissjóðs 
nýtur sama forgangsréttar í þrotabúinu, sem sú krafa, er hann leysti til sín. Fyrnist 
sá réttur ekki meðan endurkrafan er ófyrnd. 

Ráðuneytið skal tilkynna skiptaráðanda um greiðslur, sem það hefur innt af 
hendi, samkvæmt reglugerð þessari. 

14. gr. 
Hafi launþegi gefið rangar upplýsingar eða þagað um atriði, sem máli skipta 

í sambandi við greiðslu úr ríkissjóði, ber launþega að endurgreiða það, sem hann 
hefur ranglega fengið. 

Sé um vítavert atriði að ræða, varðar það refsingu samkvæmt almennum hegn- 
ingarlögum. 

15. gr. 

Opinber stjórnvöld, vinnuveitendur og stéttarfélög skulu eftir beiðni ráðuneytis- 
ins veita upplýsingar, sem þýðingu hafa við ákvörðun greiðslu samkvæmt reglu- 
gerðinni. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 31 28. mars 1974, um ríkisábyrgð 

á launum við gjaldþrot og öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 1. júlí 1975. 

F. hr. 

Hallgrímur Dalberg. A 
Guðmundur Karl Jónsson.
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VIÐAUKI 

við bvggingarsamþykkt Vatnslevsustrandarhrepps nr. 54/1967 sbr. 

auglýsingu nr. 23 14. febrúar 1967. 

I. KAFLI 

Um sumarbústaði. 

1. gr. 
Sumarbústaður samkvæmt samþykkt þessari, er hús, sem aðeins er ætlað til 

samfelldrar dvalar að sumri til, en á öðrum tímum árs aðeins endrum og eins, 
, 

einkum um helgar, enda gelur enginn talið sig heimilisfastan í slíkum bústað. 

2. gr. 
Reisa má sumarbústaði á þeim svæðum í hreppnum, þar sem slíkt er ákveðið 

á aðalskipulagi, svo og á þeim svæðum öðrum, þar sem hreppsnefnd og skipulags- 
stjórn ríkisins samþykkja. 

ð. gr. 
Nú óskar eigandi (eigendur) lands, þar sem reisa má sumarbústaði, heimildar 

til að skipta því í sumarbústaðalönd, og skal hann þá senda hreppsnefnd uppdrátt 
af landi ásamt tillögum sínum um skipulag landsins í stórum dráttum, sbr. reglugerð 
nr. 217/1966 25. gr. 

Ef hreppsnefnd eða skipulagsstjórn geta ekki fallist á tillögur samkvæmt 1. mgr., 
ckal hún svo fljótt sem vera má, tilkynna landeiganda hverju hún telur áfátt. 

d. gr. 
Hreppsnefnd getur ákveðið, að landeigandi leggi fram land undir vegi og sam- 

eiginlegt útivistarsvæði allt að % af heildarflatarmáli þeirra sumarbústaðalanda, 
er samþykkt hennar nær til, sbr. 30. gr. í lögum nr. 19/1964. 

5. gr. 
Þegar hreppsnefnd og skipulagsstjórn hafa samþykkt tillögu að skipulagi landsins 

og heimilar skiptingu, samkvæmt 3. gr., skal eigandi láta gera uppdrátt að hverju 
landi fyrir sig, sem hann selur eða leigir, í mælikvarða ekki minna en 1:1000, og 

skal sá uppdráttur fylgja afsali. 

Á uppdrætti skal sýna: 

. Hugsanlega staðsetningu húss, bílastæða og bilskýlis, ef um slíkt verður að ræða. 
2. Vatnsból (þar með taldar borholur eftir vatni), sem kunna að vera á landinu 

eða Í næsta nágrenni þess, ef hætta er talin á mengun þess. 
3. Fyrirhugaða rotþró, nema sýnt sé fram á að veita megi skólpi brott á annan 

hátt, en ekki má setja rotþró nær mörkum en 10 metra. 

4. Raflínu og aðrar lagnir, sem taka þarf tillit til í sambandi við notkun landsins. 
5. Að aðkoma að landinu sé fyrirhuguð frá opinberum vegi og hver sé stærð landsins, 

en að jafnaði skulu sumarbústaðalönd ekki vera minni en 0,5 hektarar, nema 

í sumarbústaðahverfum, þar skal lágmarksstærð lóðar vera 2000 mí“. 

6. gr. 
Þegar eigandi sumarbústaðalands ráðstafar slíku landi með afsali eða leigu- 

samningi, skal hann kynna kaupanda (leigutaka) hverjum skilyrðum byggingarleyfi 

og notkun lands er háð. 

B 74
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Ekki má þinglýsa afsali eða leigusamningi, nema hreppsnefnd hafi hafnað for- 
kaupsrétti (forleigurétti) og staðfest þá ákvörðun með áritun á afsal eða leigu- 
samning. Við áritun á afsal eða leigusamning skal þess sætt, að skilyrða samkvæmi 

I. mgr., sé getið í texta eða á viðfestu blaði, Þannig að ekki verði um villst. 
Í afsali (leigusamningi) eða á viðfestu blaði skal taka fram eftirfarandi atriði 

eftir því sem þau geta átt við. 

1. Til hve langs tíma byggingarleyfið gildir, en hreppsnefnd ákveður þann tíma 
fyrir hvert einstakt sv æði, þar sem heimilt er að reisa sumarbústaði. Leyfistími 
skal þó aldrei vera lengri en 25 ár í senn. 

2. Hámarksstærð sumarbústaðar er 45 m?. Að jafnaði má hann ekki vera hærri en 

ein hæð og skulu teikningar af bústaðnum lagðar fram í þríriti ásamt afstöðu- 
mynd. 

#. Sumarbústaður má ekki standa nær mörkum en 10 metra og ekki nær vegi en 
15 metra. Girðingar á mörkum skulu vera lmgerði eða lágar einfaldar girðingar, 

nema hreppsnefnd heimili annars konar girðingu. 

4. Sumarbústaðir skulu gerðir úr timbri eða öðru léttu efni. 

Eiganda sumarbústaðar er skylt að ganga frá rotþró eða skólpveitu, olíugeymi 
vegna upphitunar, þar sem slíkt er leyft og geymslu sorps svo og eyðingu þess 

(brottflutning) þannig að fullnægjandi sé að dómi hreppsnefndar (heilbrigðis- 
nefndar). 

6. Eiganda er skylt að hlíta reglum, er hreppsnefnd kann að setja um lagnir vatns 
og frárennslis, rafmagns og síma og annan tæknilegan umbúnað. 

(í. Eftir að bvg ggingarleyfi er fallið úr gildi, getur hreppsnefnd krafist þess, að 
sumarbústaður og önnur mannvirki verði fjarlægð henni að kostnaðarlausu. 
Tilkynna skal slíka ákvörðun með a.m.k. 1 árs fyrirvara. 

Ef sumarbústað er svo illa við haldið eða ásigkomulag hans að öðru leyti 
þannig að til verulegrar óprýði er og eigandi sinnir ekki áminningu um að bæta 
úr innan hæfilegs tíma, er hreppsnefnd heimilt að láta fjarlægja hann á kostnað 
eiganda, Heimild er þó háð því, að tveir dómkvaddir menn votti, að ástand 
bústaðarins sé slíkt sem að framan greinir. 

8. Um þrifnað á sumarbústaðalöndum og aðkeyrslu, skulu gilda ákvæði heilbrigðis- 
og lögreglusamþykkta hreppsins, eftir því sem þær geta átt við. 

9. Í leigusamningi eða afsali skal auðkenna land með nafni og/eða númeri, þannig 
að ekki verði um villst. 

10. Jafnt því að hreppsnefnd veitir leyfi til skiptingar lands í sumarbústaðalönd 
greiðir landkaupandi eða leigjandi við afhendingu byggingarleyfis í hrepps- 
sjóð séretakt gjald eftir reglum, er hreppsnefnd setur. Gjald þetta skal vera fyrir 
25 m“ hús kr. 20 000.00, síðan kr. 2000.00, til viðbótar á hvern fermeter umfram 

25 mé, Hámarksgjald skal þó vera kr. 50 000.00 og er þá miðað við hámarksstærð, 
samkvæmt 2. tl. 6. gr. 

Auk þess er hreppsnefnd heimilt að innheimta eftirlitsgjald að fjárhæð 
kr. 1000.00 árlega af hverju sumarbústaðarlandi vegna nauðsynlegrar sæslu 

og eftirlits. 
Á gjöld samkvæmt grein þessari má koma álag sem nemur hækkun vísitölu 

byggingarkostnaðar, eftir að reglugerð þessi öðlast gildi. 

Et
 

. gr. 
Byggingarnefnd veitir bvgging arley fyrir sumarbústöðum. Skulu uppdrættir 

serðir eftir þeim reglum, sem settar eru í byggingarsamþykkt, eftir því sem þær 
seta átt við.
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8. gr. 
Nú óskar eigandi lands, þar sem reisa má sumarbústaði, að skipuleggja þar 

sumarbústaðasvæði, er sé undir stjórn félagssamtaka, og skulu þá gilda reglur 
2—-6. gr., eftir því sem þær geta átt við. Heimila má, að land slíks sumarbústaða- 
svæðis sé óskipt, og er þá leyfilegt að reisa stærri sumarbústaði, en segir í 6. gr. 
Þó eigi stærri en 50 m?. 

Ef um er að ræða sumarbústaðasvæði, eins og að ofan greinir, getur hrepps- 
nefnd áskilið tiltekna samræmda gerð húsa, að því er varðar þök og útlit. Hún 
selur og áskilið, að á skipulagi séu sýnd sameiginleg leiksvæði, gróðurbelti, gang- 
stígar, bílastæði og annað slíkt. Um gserð og viðhald sameiginlegra mannvirkja, 
skal höfð hliðsjón af 3. kafla laga nr. 19/1959 um réttindi og skyldur sameigna. 

9. gr. 

Nú vill eigandi sumarbústaðalands selja það, með eða án mannvirkja, og hefur 

þá hreppssjóður forkaupsrétt. 

10. gr. 

Nú rís ágreiningur milli landeigenda og hreppsnefndar um skilning á samþykkt 
þessari eða framkvæmd hreppsnefndar á henni, og sker þá ráðherra úr. 

Viðauki þessi, sem saminn er og samþykktur af hreppsnefnd Vatnsleysustrandar- 
hrepps staðfestist hér með samkvæmt lögum nr 19/1905, sbr. lög nr. 84/1943 til 
að öðlast þegar gildi. 

Félagsmálaráðuneytið, 2. júlí 1975. 

F. h. r. 

Hallgrímur Dalberg. uu 
Guðmundur Karl Jónsson. 

3. júlí 1975. Nr. 804. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð, nr. 181 3. september 1971, um hámarksfjölda 

leigubifreiða til vöruflutninga í Austur-Húnavatnssýslu. 

1. gr. 
1. málsliður 1. mgr. 2. greinar reglugerðarinnar orðist þannig: 
Fjöldi leigubifreiða til vöruflutninga á svæðinu takmarkast við töluna 23, sbr. 

þó 8. gr. laga nr. 36 frá 9. maí 1970. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 36 frá 9. maí 1970 um leigu- 

bifreiðar, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum 
þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 3. júlí 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson.
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AUGLÝSING 

um breytingu á viðauka við byggingarsamþykkt Skorradalshrepps nr. 238/1971. 

1. gr. 

Í. mgr. 10. liðar 6. gr. orðist svo: 
Jafnframt því, að hreppsnefnd veitir leyfi til skiptingar lands í sumarbústaða- 

lönd greiðir landkaupandi eða leigjandi: 
Við afhendingu byggingarleyfis í hreppssjóð sérstakt gjald eftir reglum, er hrepps- 

nefnd selur. Gjald þetta skal vera fyrir 25 m* hús kr. 10000.00 og síðan kr. 1 000.00 
til viðbótar á hvern fermeter umfram 25 m*. Hámarksgjald skal þó vera kr. 35 000.00 
og er þá miðað við hámarksstærð, skv. 2. tl. 6. gr. 

Breyting þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Skorradalshrepps, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 19/1905 sbr. lög nr. 84/1943 til að öðlast 
þegar gildi. 

Félagsmálaráðuneytið, 4. júlí 1975. 

F. hr. 

Hallgrímur Dalberg. 

Guðmundur Karl Jónsson. 

Nr. 806. 20. júní 1975. 
REGLUGERÐ 

um holræsi fyrir Selfosshrepp. 

1. gr. 
Þegar Selfosshreppur hefur látið leggja holræsi í veg eða götu eða annað opið 

svæði, eða þar sem hreppurinn hefur tekið að sér viðhald og endurnýjun eldri 
holræsa, er þeim húseigendum, er þar eiga hús eða í námunda við, skylt að leggja 
á sinn kostnað holræsi frá húsinu, er flytji allt skólp frá því út í aðalræsið. Regn- 
vatn af húsum og lóðum skal einnis, svo sem unnt er, leiða í ræsið. Vanræki einhver 
að gera holræsi eða endurnýja eldra innan hæfilegs tíma, sem sveitarstjóri ákveður, 
setur hreppurinn látið vinna verkið á kostnað húseiganda. 

2. gr. 
Selfosshreppur lætur leggja holræsastúta út frá aðalræsi í nýjum götum, sem 

hann lætur gera eftir 1. janúar 1975. Skulu stútar þessir ná út fyrir götu 2 m inn 
fyrir lóðamörk húsa. Heimlagnir eru á kostnað húseiganda. Við raðhús eða fjöl- 
býlishús skal um holræsastúta fara eftir nánari skilmálum um lóðaúthlutun. 

3. gr. 
Húseigandi, sem óskar að tengja hús sitt við holræsakerfi hreppsins eða að 

sera breytingar eða viðbætur við ræsi, sem áður hefur verið tengt við það, skal með 
nægum fyrirvara fá tl þess leyfi hjá hreppsnefndinni eða þeim umsjónarmanni, 
sem málið fellur undir. Umsóknir skulu skrifaðar á eyðublöð, sem hreppurinn lætur 
í té, og skulu þær undirritaðar af eiganda hússins, eða fullgildum umboðsmanni 
hans ásamt pípulagningameistara þeim, sem verkið á að annast. Með umsókninni
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fylgi uppdráttur af holræsakerfi hússins í tvírili. Uppdráttur þessi skal serður af 

manni með tækniþekkingu á sviði holræsalagna. sem til þess hefur hlotið löggildingu 

hreppsnefndar. Sá, sem uppdrátt g gerir, ber ábyrgð á að hann sé í samræmi við 

reglugerð þessa og brjóti ekki í bága við byggingarsamþykkt eða aðrar samþykktir 

um þessi mál, sem í gildi eru í Selfosshreppi. 

d. gr. 
Uppdrættir skulu gerðir á haldgóðan, óstökkan pappír og þannig frá þeim gengið, 

að myndir og áletrun máisl ekki við geymslu. Stærð þeirra skal vera 42,0 X 59,4 

eða 59,4 > 84,0 em. 
Standi sérstaklega á, getur fulltrúi hreppsnefndar, sem málið fellur undir, leyft 

að gera uppdrættina á stærri blöð í DIN broti. Nota skal mælikvarða 1:100 og 1:50, 

en 1:10 og 1:20, ef sýna þarf smáatriði. Uppdrættir skulu sýna allar lagnir utan 

hú:s sem innan, bæði í grunnmynd og rúmmy ynd. Þá skal einnig gera afstöðumynd, 

sem sýnt málsetta legu heimæðar frá húsvegg að lengistað við skólpveituæð. Á upp- 

dráttum skal sýna gerð, vídd og halla allra bipni t í holræsakerfi húss og enn fremur 

alla vatnslása, niðurföll, hreinsiloka og brunna, sem kerfinu tilheyra Hæðartölur, 

sem sýndar eru á uppdráttum, skulu miðaðar við hæðarmerkjakerfi Selfosshrepps. 

Nota skal tákn í samræmi við Íslenska staðla. 
Ef uppdrættir eru ekki til af gömlum frárennslislögnum, sem breyta á, getur 

byggingafulltrúi krafist þess, að þeir séu gerðir, og ber húseigandi allan kostnað af 

því. Þegar uppdr hefur verið samþykktur af fulltrúa hreppsnefndar, sem málið 

fellur undir, skal hann árita uppdráttinn í Lvíriti og skal annað eintak hans síðan 

seymt Í skj Aafni hreppsins. 

5. gr. 
Pípulagningameistari á er verkið annast með samþykki bygging: arnefndar ber 

ábyrgð á því, að allar lagnir séu í samræmi við reglugerð þessa, nánari fyrirmæli, 
em kunna að verða sett, og samþykktan uppdrátt, á þann hátt sem byggingarsam- 

þykkt mælir fyrir um. 

6. gr. 

Byggingafulltrúi skal hafa eftirlit með því, að nýlagnir séu í samræmi við sam- 

þykktan uppdrátt og samþykkt þessa. Engar holi ræsalagnir má bylja, fyrr en þær hafa 

verið teknar út af hvggingafulltr ta. Álíti byggingafulltrúi, að verk sé eigi framkvæmt 
samkvænil ákvæðum þessarar samþykktar eða öðrum reglum, sem settar kunna að 
vera um slík verk, gelur hann stöðvað verkið, þar til bætt hefur verið úr því, sem 

áfátt kann að vera 

7. gr. 
Alt efni sem notað er til holræsagerðar, skal standast kröfur byggingarsam- 

þykkt: ir, en auk þess gelur byggingarnefnd sett reglur um holræsaefni, t.d. ef um 
nýjungar á því sviði er að ræða. 

Byggingafulltrúi selur gert kröfur um sérstaka hreinsibrunna á holræsakerfi 

hú:eiganda, þar sem ástæða þykir til. 

    

8. gr. 
Eigi er heimilt að láta renna í holræsakerfið sýrur, sterkan lúti olíur, kvika- 

silfur eða önnur efni, sem valdið geta skemmdum á holræsakerfinu eða varsnlegri 

mensun. Á þeim stöðum, sem slík hætta er fyrir hendi, skal koma fyrir síum, gildrum 

ða öðru, sem hindrar það, að bessi efni komist út í holræsakerfi hreppsins. Hús- 

igandi er ábyrgur fyrir vanrækslu hér á og hugsanlegu tjóni sem af slíkri van- 

vakslu kann að leiða.
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9. gr. 
Skylt er mönnum að hlíta því, að holræsalagnir séu lagðar um eignarland þeirra 

eða umráðasvæði og fram fari á þeim nauðsynlegt viðhald. Um bætur fyrir slíkt fer 
samkvæmt vatnalögum. 

10. gr. 
Kostnaður við aðalholræsakerfi hreppsins greiðist úr sveitarsjóði, en til að vega 

upp á móti þeim kostnaði skal innheimta stofngjöld og holræsagjöld af húseigendum 
samkv. 11. og 12. gr. 

11. gr. 
Aður en lenging heimæðar fer fram sbr. 3. grein, skal húseigandi greiða stofn- 

gjald. Gjaldið miðast við rúmmál viðkomandi húss, samkvæmt sérstakri gjaldskrá. 

12. gr. 
Innheimta skal holræsagjald af öllum húsum í lögsagnarumdæmi Selfosshrepps, 

sem standa við götu eða opin svæði, þar sem holræsi hefur verið lagt í, samkvæmt 
sérstakri gjaldskrá. 

Undanþága frá gjaldskyldu hins almenna fasteignaskatts skapar ekki undan- 
þágu frá greiðslu holræsagjalds. 

Nú er fasteign, sem greiða ber af holræsagjald, eigi virt fasteignamatsvirðingu, 
og ákveður þá hreppsnefnd gjaldið. 

Við ákvörðun holræsagjalds samkvæmt þessari málsgrein skal höfð hliðsjón af 
því, hvert líklegt fasteignamat myndi verða á eigninni fullfrágenginni. 

Greiða skal holræsagjald af húsum og öðrum mannvirkjum, sem í byggingu 
eru og því eigi virt til fasteignamats, eftir ákvörðun hreppsnefndar. 

Gjalddagi holræsagjalds er hinn sami og gjalddagi fasteignaskatts. 

13. gr. 
Holræsagjald af fasteign má taka lögtaki og má gera lögtak í hinu skattskylda 

húsi án tillits fil eigendaskipla. Nýtur holræsagjaldið lögveðsréttar Í húseigninni 
næslu lvö ár eflir gjalddaga með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og 
aðfararveði. 

14. gr. 
Húseigendum er skyli að annast viðhald og endurnýjun ræsa frá húsum sinum 

innan lóðarmarka. 
Þar sem húseigandi hefur látið koma fyrir hreinsibrunni, 2 ím innan við lóðar- 

mörk, ábyrgist hreppurinn að halda frárennslislögnum opnum frá þeim brunni, en 
hafi slíkur hreinsibrunnur ekki verið settur, ábyrgist hreppurinn ekki rennsli í 
frárennstislögnum fyrr en í göluhæð, 

Dragi húseigandi á langinn nauðsynlegt viðhald, getur hreppurinn ráðist í þær 
framkvæmdir á kostnað húseiganda. 

15. gr. 
Hreppsnefnd getur sett nánari reglur um framkvæmd mála, sem reglugerð þessi 

fjallar um. Jafnframt geitur hún veitt undanþágur frá reglugerðinni, ef hún telur 
gildar ástæður til þess. 

16. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varðar sektum allt að kr. 100 000.00 nema Þyngri 

refsing liggi við samkvæmt lögum. 
Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála.
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Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Selfosshrepps stað- 
festist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að öðlast gildi 
Þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 20. júní 1975. 

Hallgrímur Dalberg. 0 

Guðmundur Karl Jónsson. 

2. júlí 19 Nr. 307. 1
 

þó)
 

9. 

SAMÞYKKT 

um afgreiðslutíma verslana á Akureyri o. fl. 

1. gr. 

Samþykktin tekur til hvers konar smásöluverslana á Akureyri, þ. á m. söluturna, 
mjólkurbúða og brauðbúða. 

Um daglegan vinnutíma og önnur starfskjör fóiks, sem vinnur í starfsgreinum 
þeim, sem samþykkt þessi tekur til, fer eftir hlutaðeigandi kjarasamningum og 
venjum, er tíðkast hafa í hverri grein. 

Bæjarstjórn getur með samþykki ráðherra ákveðið, að fyrirmæli þessarar sam- 
þykktar taki að nokkru eða öllu leyti til afgreiðslutíma annarra fyrirtækja, sem hafa 

bein viðskipti við almenning, t.d. rakarastofa, hárgreiðslustofa, ljósmyndastofa, 
viðgerðarverkstæða o. s. frv. 

Undanþegnar ákvæðum samþykktarinnar eru þó lyfjabúðir, Þbifreiðastöðvar, 
að því er varðar hifreiðasfgreiðslu og Þensinafgreiðslur, að því er snertir sölu á 
bensini og öðrum vörum Hl bifreiða. Ekki ná ákvæðin heldur til sjálfsala, blaðsölu 
á gölum, úr blaðsöluvögnum eða Þblaðsölulurnum, merkjasölu og annars slíks. 

Ef ágreiningur rís um skilning á ákvæðum samþykktar þessarar, úrskurðar 
bæjarstjórn það að fenginni umsögn lögreglustjóra, en skjóta má þeim úrskurði til 
ráðherra, og er úrskurður hans endanlegur. 

2. st. (=) 

Daglegur afgreiðslutími smásöluverslana og annarra sölustaða, er samþykkt 

þessi tekur til, skal vera sem hér segir, nema öðruvísi sé sérstaklega ákveðið í 

samþykktinni: 

Virka daga skal heimilt að opna sölustaði kl. 8.00 og lokað skal þeim ekki síðar 
en kl. 18.00. 

Á föstudögum skal heimilt að halda öllum sölustöðum opnum til kl. 19.00. 
Á laugardögum skal heimilt að halda sölustöðum opnum til kl. 12.00. Fyrsta 

laugardag í desember má þó halda sölustöðum opnum til kl. 16.00, en aðra laugar- 
daga í þeim mánuði til kl. 16.00. Hinn 18. desember má halda verslunum opnum 
til kl. 22.00, en sé 18. desember sunnudagur gildir sú regla 19. desember. 

Síðasta virkan dag fyrir aðfangadag jóla skal heimilt að hafa verslanir opnar 
til kl. 24.00. 

Bæjar:fjórn setur að fengnum tílögum lögreglustjóra heimilað, að sölustaður 
verði opnaður fyrr en segir Í grein þessari.
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3. gr. 
Bæjarstjórn getur heimilað matvöruverslunum, sölulturnum og sambærilegum 

sölustöðum að selja wm söluop utan almenns afgreiðslutíma, sbr. 2. gr. til kl. 23.30 
alla daga aðra en þá, er um ræðir í A-lið 5. sr. sbr. C-lið sömu greinar. 

4. gr. 
Bæjarstjórn getur heimilað rýmri afgreiðslutíma einstakra verslana, en segir 

í gr. 23 m.a. þegar um er að ræða minjagripaverslanir, sölu á lifandi blómum, 
sölu á garðplönltum, sölu á jólatrjám og slíkum vörum í desembermánuði og áþekka 
sölu, þar sem eðlilegt lelst, að rýmri afgreiðslutími sé. 

ð. gr. 
Um lokun sölustæða á einstökum helgidögum og hátíðisdögum gilda eftirfarandi 

reglur: 

A. Föstudaginn langa, páskadag, hvítasunnudag, jóladag og nýársdag skal öllum 
sölustöðum lokað allan daginn. 

B. Alla sunnudaga, skírdag, annan páskadag, sumardaginn fyrsta, Í. maí, annan 
hvílasunnudag, uppsíigningardag, 17. júní, fyrsta mánudag í ágúst og annan 
jóladag skal sölustöðum lokað allan daginn, sbr. þó undantekningarákvæði 

3—Á. gr. 
(. Aðfangadag jóla og gamlársdag skal öllum sölustöðum lokað eigi síðar en kl. 12.00. 

6. gr. 
Í kvikmyndahúsum, leikhúsum, á íþróttavöllum, útiskemmtistöðum og slíkum 

slöðum, skal heimilt, að fengnu samþykki heilbrigðisnefndar, að selja sælgæti, tóbak, 
ís, gosdrykki og annað slíkt, sem ætla má að neytt verði á staðnum. Einnig má 
celja sýningarskrár, minjagripi eða annað slíkt, sem eðlilegt telst að þar sé til sölu, 
utan þess tíma, er um getur í 2. gr, þó aldrei eftir að sýningu lýkur eða skemmti- 
stað er lokað. 

7. gr. 
Eftir lokunartima sölustaða er óheimilt að selja þann varning, sem verslunar- 

leyfi þarf til sölu á. Þó skal heimill að afgreiða þá menn, sem komnir eru í verslun 
eða sölu:tað þegar lokað er. Enn fremur er heimilt að afgreiða vörur til skipa hvenær 
sem er sólarhrings. 

8. gr. 
Lögreglustjóri getur heimilað í einstökum tilvikum rýmri sölutíma en segir í 

samþykkt þessari, þegar hann telur sérstaka ástæðu til, meðal annars þegar ákveðið 
er, að ágóði af sölu renni tl almenningsheilla. 

9. gr. 
Fyrir leyfi samkvæmt 3. og 4. gr. skal greiða gjald í bæjarsjóð. Bæjarstjórn 

ákveður árlega upphæð gjaldsins. Gjalddagi þess er fyrirfram 15. janúar ár hvert. 
Bæjarstjórn getur veitt aðila undanþágu frá greiðslu gjalds samkvæmt 1. mgr. 

ef hann í sambandi við verslun sína veitir jafnframt opinbera þjónustu, í. d. rekur 

biðskýli fyrir strætisvagna o. þ. h. 
Ef leyfishafi brýtur samþykkt þessa eða skilyrði, sem bæjarstjórn eða lögreglu- 

sljóri setja fyrir leyfi, greiðir ekki gjaldið á gjalddaga. eða rekstur sölustaðar þykir 

ekki fara vel úr hendi, má bæjarstjórn svipta leyfishafa leyfi enda hafi leyfishafi 

ekki látið cegjast við aðvörun. Jafnframt má þá ákveða, að leyfi verði ekki veitt 
til slíks rekstrar á viðkomandi stað um tiltekinn tíma.
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10. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varða sektum. Með mál út af brotum á samþykktinni 

skal farið að hætti opinberra mála. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Akureyrar hefur samþykkt samkvæmt lögum 

nr. 17 frá 1. febrúar 1936 um samþykktir um lokunartíma sölubúða, öðlast þegar 
gildi, þó með þeim takmörkunum sem lög nr. 45 frá 15. júní 1926 setja og birtist 
til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðnneytið, 2. júlí 1975. 

F. h. r. 

Hallgrímur Dalberg. a 0 
Guðmundur Karl Jónsson. 

12. júní 1975. Nr. 308. 
AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á grundvallarverði fyrir 

framleiðslu frysts humars á humarvertíð 1975. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. mai 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 
og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, vill ráðuneytið 
hér með staðfesta eftirfarandi grundvallarverð fyrir framleiðslu frysts humars á 
humarvertið 1975: 

5 X6 lbs. í skel garndreginn. 

715 $ 445 pr. lb. Gif. U.S.A. 
15-30 $ 346 — — 
3045 SK 048 

5 X3 kg. í skel með görn. 

1-—-16 $ 4.00 pr. lb. Gif. U.S. A. 

1020 $ 450 —- — — — 
15-30 $ 333 — — — —- 
20--30 $ 333 — — — — 
30-40 8 256 — — —- — 
30—45 8 256 — — — — 
3560 $ 202 — — — — 
45—60 8 202 -— — — 

Viðmiðunarverð miðast við viðskiptagengi krónu gagnvart Bandaríkjadollar 
(5 1 == 151.20) 23. maí 1975. 

Verðbil verður 6%, er miðast bæði við verðhækkun og verðlækkun. 

Greiðslur í sjóðinn eða úr honum miðast við 50% af verðbreytingu frá grund- 
vallarverði að viðbættu eða frádregnu verðbili. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 12. júní 1975. 

F. h. r. 

Jón L. Arnalds. nn 
Kristín Magnússon. 

B 75
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REGLUGERÐ 

um álagningu gatnagerðargjalds við byggðar götur í Vopnafjarðarkauptúni. 

1. gr. 

Húseigendur í Vopnafjarðarkauptúni, skulu greiða til sveitarsjóðs Vopnafjarðar- 
hrepps, gatnagerðargjald, sem hér segir: 

1. Íbúðir í einbýlishúsum, að 500 mí 2... „.. kr. 100 000.00 
2. Íbúðir í tvibýlishúsum og sambyggðum einbýlishúsum á einni 

hæð, að 400 mö 2... FR - 60 000.00 
3. Íbúðir í tvíbýlishúsum á tveim hæðum, að 400 mí, hvor íbúð .. ———  50000.00 
4. Íbúðir í fjölbýiishúsum, að 400 mí hver húð REI — 30 000.00 
ö. Verslunar- og skrifstofuhúsnæði kr. 150 pr. mó, þó aldrei lægra 

en kr. 100 000.00 hvert einstakt hús. 
6. Iðnaðarhúsnæði, vörugeymslur og annað alvinnuhúsnæði, kr. 

100.00 pr. mi. 

Af hverjum rúmmetra umfram tiltekna hámarksstærð íbúðarhúsnæðis, greiðist 
kr. 200.00. Auk þess gjalds greiði lóðarhafar í gatnagerðargjöld kr. 40.00 af hverjum 
fermetra lóðar. 

2. er. 

Upphæð gatnagerðargjalds, skv. 1. grein miðast við vísitölu byggingarkostnaðar 

1. nóvember næstan eftir að lagning bundins slitlags á hlutaðeigandi götu fer fram. 

Gatnagerðargjöld við þær götur, sem þegar hefur verið lagt slitlag á, miðast þó 
við vísitöluna 1. nóvember, 1974 og skulu breytingar á gatnagerðargjöldum miðaðar 
við það. 

3. gr. 
Galnagerðargjald skv. 1. grein, skal greitt og falla í gjalddaga sem hér segir: 
Fyrsta greiðsla, sem nemur 20% gjaldsins, greiðist 15. júlí næstan eftir að 

varanlegt slitlag hefur verið lagt á hlutaðeigandi götu. Eftirstöðvarnar skulu greiddar 
á næstu fjórum árum á eftir, 20% í hvert sinn, og sé gjalddagi hinn sami. Loka- 
greiðslu þarf þó eigi að inna af hendi, fyrr en gangstétt er fullfrágengin. 

Hvað varðar þær götur, sem þegar hafa verið lagðar slitlagi, skal fyrsti gjald- 

dagi vera 15. júlí næstan eftir staðfestingu þessarar reglugerðar. en að öðru leyti 
gildi sömu reglur um gjalddaga. 

d. gr. 
Gatnagerðargjöld má taka löglaki í viðkomandi fasteign og er það tryggt lög- 

veði í fasleigninni í næstu 2 ár frá gjalddaga, með forgangsveði fyrir hvers konar 
samningsveði og aðfararveði, án tillits Hl eigendaskipta. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Vopnafjarðar- 
Epps st hér með, skv. 3. grein laga nr. 61/1974 og öðlast gildi þegar 
í stað, og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 12. júní 1975. 

F. h. r. 

Hallgrímur Dalberg. 

Guðmundur Karl Jónsson.
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REGLUGERÐ 

um búfjárhald í Hveragerði. 

1. gr. 
Búfjárhald er óheimilt í Hveragerði, nema með samþykki hreppsnefndar. 

2. gr. 
Sá sem hyggst sækja um leyfi skv. 1. gr. skal senda umsókn um það til hrepps- 

nefndar. 
Í umsókn skal gera grein fyrir fjölda búfjárins, sem óskað er leyfis fyrir, 

hvernig geymslu þess er háttað og öðru, er máli kann að skipta. 

3. gr. 
Telji hreppsnefnd, að skilyrði til búfjárhalds séu fyrir hendi, getur hún veitt 

leyfi lil ákveðins tíma eða ákveðið tiltekinn frest til afturköllunar. 
Leyfið má þó ætíð afturkalla fyrirvaralaust ef leyfishafi brýtur reglur um 

meðferð búfjár, t.d. ef hann sætir þess ekki á fullnægjandi hátt. 

4. gr. 
Ef maður heldur án heimildar búfé, sem reglugerð þessi tekur til, skal lögreglu- 

stjóri hlutast til um, að það sé tekið úr vörslu hans og er heimilt að selja það á 
uppboði eða láta slátra þvi. 

Sama gildir ef leyfishafi gætir ekki settra reglna um meðferð búfjárins, þannig 
að það veldur tjóni, óþrifnaði eða óþægindum. 

ð. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varðar sektum allt að kr. 5 000.00. 
Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem er samin og samþykkt af hreppsnefnd Hveragerðishrepps, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 44, 23. maí 1964, um búfjárhald í kaup- 
stöðum og kauptúnum, til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim er hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 16. júní 1975. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg. nu 

Jón S. Ólafsson. 

18. júní 1975. . Nr. öll. 

AUGLYSING 

um staðfestingu á skipulagsuppdrætti á fyrirhuguðu hafnar- og iðnaðarsvæði 

í landi Klafastaða í Skilmannahreppi. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 16. júní 
1975 staðfest skipulagsuppdrátt af fyrirhuguðu hafnar- og iðnaðarsvæði í landi 
Klafastaða í Skilmannahreppi, ásamt legu nýs vegar frá þjóðvegi við Litlu-Fellsöxl 
að fyrirhuguðu hafnarsvæði við Grundartanga.



Nr. 911. 596 18. júní 1975. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð, sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir 
og hefur verið <amþykktur af hreppsnefnd Skilmannahrepps og skipulagsstjórn 
ríkisins. 

Félagsmálaráðuneytið, 18. júní 1975. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg. ÍR 
Jón S. Ólafsson. 

Nr. 812 . 18. júní 1975. 

AUGLYSING 

um staðfestingu á skipulagsuppdrætti fyrir Skagaströnd í Höfðahreppi. 

Samkvæmt kipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 18. júní 
1975 staðfest skipulagsuppdrátt fyrir Skagaströnd í Höfðahreppi. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð, sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir 
og hefur verið samþykktur af hreppsnefnd Höfðahrepps og skipulagsstjórn ríkisins. 

Félagsmálaráðuneytið, 18. júní 1975. 

F. h. r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Jón S. Ólafsson. 

Nr. 313. 18. júní 1975. 
SAMÞYKKT 

um hundahald í Þórshafnarhreppi. 

1. gr. 

Hundahald er bannað í Þórshafnarhreppi. 

2. gr. 
Sveitarstjórn er heimilt að veita einstaklingum í sveitarfélaginu undanþágu til 

hundahalds með eftirfarandi skilyrðum: 

a) Hundurinn skal skráður á lögregluvarðstofu Þórshafnar og þar fær eigandi 
hundsins afhenta merkta plötu, sem jafnan skal vera í ól um háls hundsins. 
Árlega skal sveitarsjóði greitt leyfisgjald fyrir þá hunda, sem undanþága er 
veitt fyrir. Gjaldið sem hreppsnefnd ákveður fyrir eitt ár í senn, skal renna 
til þess að standa straum af kostnaði við eftirlit með þessum hundum og skal 
upphæðin við það miðuð. 

c) Skylt er hundeiganda að hafa hund sinn ábyrgðartryggðan hjá viðurkenndu 
vátryggingarfélagi. Við greiðslu árlegs leyfisgjalds skal leggja fram kvittun 
frá trvggingarfélaginu, sem sýni að tryggingin sé í fullu gildi. Gjalddagi leyfis- 
gjaldsins! er 1. júlí ár hvert. 

d) Hundurinn skal aldrei ganga laus á almannafæri, heldur vera í taumi í fvlgd 
með aðila, sem hefur fullt vald yfir honum. Eigi er leyfilegt að fara með 
hunda inn í matvöruverslanir, fiskvinnsluhús eða aðra staði, þar sem matvæli 
eru um hönd höfð. 

b)
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e) Leyfi fyrir einstökum hundum er jafnan háð því, að þeir raski eigi ró íbúa 
<veitarfélagsins og séu hvorki þeim né öðrum, sem um sveitarfélagið fara, til 
óþæginda. 

f) Hundeiganda ber að hlíta að öðru leyti lögum og reglum, er hundahald varða 
(þ. á m. reglum um árlega hreinsun hunda og greiðslu hundaskatts), svo og 
fyrirmælum, sem heilbrigðisnefnd setur, og leggja fram heilbrigðisvottorð vegna 
hundsins á lögregluvarðstofunni fyrir 1. júlí ár hvert. 
Við brot á skilyrðum fyrir undanþágu til hundahalds skal fjarlægja viðkomandi 

hund. Skal hundinum komið fyrir sé um að ræða minni háttar brot í fyrsta skipti. 
Eigandi hundsins yrði þá að leysa hann þaðan út gegn greiðslu alls kostnaðar 
vegna brotsins. Sé um að ræða alvarlegt brot eða ítrekuð brot, afturkallast við- 
komandi undanþága til hundahalds. 

Hreppsnefnd er heimilt, hvenær sem er að afturkalla leyfi fyrir einstökum 
hundum eða öll veitt leyfi, telji hún þess þörf. 

3. gr. 
Ofangreind samþykkt hreppsnefndar Þórshafnarhrepps staðfestist hér með 

stmkvæmt lögum nr. 12/1969 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, til þess að 
öðlast gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 18. júní 1975. 

F. hr. 

Jón Ingimarsson. ÍR 

Þórunn Klemenzdóttir. 

19. júní 1975. Nr. 314. 
AUGLÝSING 

um veitingu sérleyfis til áætlunarflugs. 

Samkvæmt heimild í VI. kafla laga nr. 34 21. maí 1964 um loftferðir, hefur 
samgönguráðuneytið hinn 19. júní 1975 veitt Flugfélagi Norðurlands h. f., Akureyri 
sérleyfi til áætlunarflugs til flutninga á farþegum, pósti og vörum, á tímabilinu 
19. júní 1975 til 31. desember 1978, á eftirgreindum flugleiðum: 

Akureyri — Sauðárkrókur — Blönduós -—- Akureyri. 
Akureyri — Siglufjörður — Akureyri. 
Akureyri — Grímsey — Akureyri. 
Akureyri — Kópasker — Akureyri. 
Akureyri — Vopnafjörður — Akureyri. 

Sérleyfinu fylgir einkaréttur til að reka áætlunarflug á framangreindum flug- 
leiðum en jafnframt skylda til að halda þar uppi áætlunarferðum eftir því sem 
flutninsaþörf krefur að mati ráðuneytisins. 

Samgönguráðnneytið, 19. júní 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Ólafur S. Valdimarsson.



Nr. 315. 598 20. júní 1975. 

AUGLÝSING 

um afgreiðslutíma Borgarness Apóteks. 

Samkvæmt heimildum í reglugerð um afgreiðslutíma lyfjabúða utan Reykjavíkur 
nr. 305/1972 skal afgreiðslutími Borgarness Apóteks vera sem hér segir: 

Mánudaga — föstudaga kl. 9--12 og 13—-18. T 

Að öðru leyti skal gætt ákvæðis 6. greinar fyrrnefndrar reglugerðar. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 20. júní 1975. 

F. h.r. 

Páll Sigurðsson.   
Almar Grímsson. 

Nr. 316. 24. júní 1975. 
SAMÞYKKT 

fyrir Sparisjóð Bolungarvíkur. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Sparisjóður Bolungarvíkur, og er heimili hans og varnarþing 

í Bolungarvík. 

. 2. gr. 
Ábyrgðarmenn sjóðsins eru 20 og skulu þeir allir búsettir í Bolungarvik og 

fjölga um einn við hverja 100 nýja íbúa. Ábyrgð getur eigi fallið niður nema fyrir 
andlát, burtflutning, missi fjárræðis eða gjaldþrots, nema fundur ábyrgðarmanna 
samþykki. Samþykki ábyrgðarmannafundar þarf til upptöku nýrra ábyrgðarmanna 
í stað þeirra, sem úr falla. 

. 3. gr. 
Ábyrgðarmenn skuldbinda sig með undirskrift sinni undir samþykktir sjóðsins 

til þess að ábyrgjast, að hann fullnægi skuldbindingum sínum og svarar hver um 
sig í því skyni, ef með þarf, allt að kr. 25 000.00. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 3 menn. Skulu tveir þeirra kjörnir á aðalfundi úr flokki 

ábyrgðarmanna, en einn af bæjarstjórn Bolungarvíkur og sömu aðilar kjósa jafn- 
marga til vara og gildir kosning þeirra til eins árs. Hlutfallskosningu skal viðhafa, 
ef þess er óskað. Stjórnendur má endurkjósa svo oft sem vill. Þeim ábyrgðarmanni, 
sem gengt hefur stjórnarstörfum samfleytt í fjögur ár, er ekki skylt að taka við 
kosningu, fyrr en að fjórum árum liðnum. Stjórnin kýs sér formann árlega. Ekki 
má stjórnin reka lánastarfsemi eða aðra atvinnu, er komið geti í bága við hags- 

muni sjóðsins. 
Stjórn sparisjóðsins ræður sparisjóðsstjóra og starfsmenn hans og hefur um- 

sjón með öllum framkvæmdum sjóðsins. 

5. gr. 
Eigi síðar en í aprílmánuði ár hvert, skal aðalfundur haldinn, og boðar formaður 

hann öllum ábyrgðarmönnum með minnst tveggja daga fyrirvara. Fundarboð skal
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tilkynnt í ábyrgðarbréfi eða á annan sannanlegan hátt. Skulu þar lagðir fram 
reikningar sjóðsins fyrir næstliðið almanaksár með athugasemdum endurskoðenda 
og svörum stjórnar og leggur fundurinn úrskurð á þá. 

Aukafundi boðar formaður á sama hátt, þegar honum þykir þörf á eða minnst 
7 ábyrgðarmenn æskja þess og geta um fundarefni. Fundur er lögmætur þegar 
helmingur ábyrgðarmanna mætir. Mæti eigi helmingur ábyrgðarmanna, skal boða 
fund að nýju á sama hátt, og er hann þá lögmætur hversu fáir sem mæta. Á fundinum 
ræður afl atkvæða. Þó má eigi gera breytingar á samþykktum sparisjóðsins nema 
9 
“4 hlutar fundarmanna á lögmætum fundi samþykki. 

6. gr. 
Til að rannsaka reikninga sparisjóðsins og bókfærslu alla skal velja 2 endur- 

skoðendur. Skulu þeir kosnir af bæjarstjórn Bolungarvíkur og kýs hún einnig 
varamenn, sem ganga Í stað aðalmanna í forföllum þeirra. Starfssvið endurskoðenda 
er samkvæmt reglugerð um sparisjóði nr. 36 15. febrúar 1942. 

7. gr. 
Tilkynna skal bankaeftirlitinu hverjir eru kosnir endurskoðendur sparisjóðsins. 

8. gr. 
Stjórn sparisjóðsins er skylt að halda þær bækur, sem kveðið er á um í lögum 

um bókhald nr. 51/1968 og reglugerðum settum samkvæmt þeim, sbr. einnig reglu- 
serð um sparisjóði frá 15. febrúar 1942. 

9. gr. 
Sparisjóðurinn tekur á móli spariinnlánum og veltiinnlánum til ávöxtunar, þó 

er sparisjóðurinn eigi skyldur til að taka á móti mjög stórum fjárhæðum á inn- 
lánsreikninga, ef sparisjóðsstjórnin telur það óhagkvæmt fyrir sparisjóðinn. 

10. gr. 

Um vexti af innlögðu og útlánuðu fé við sparisjóðinn fer eftir þeim reglum, 
sem Seðlabanki Íslands setur bönkum og sparisjóðum hverju sinni. 

11. gr. 
Þeim sem í fyrsta skipti leggur inn fé með sparisjóðskjörum, er fengin við- 

skiptabók. Í hvert skipti. sem fé er lagt inn eða tekið út úr sparisjóðnum, skal það 
um leið ritað í viðskiptabókina. Þó má í sérstöku tilfellum taka við fé, án þess að 
bókin sé sýnd, gegn kvittun bókara og gjaldkera, enda fellur slík kvittun úr gildi, 
þegar innborgunin hefur verið færð í bókina, næst þegar bókin er sýnd í spari- 
sjóðnum. Fyrir innlögnum og útborgunum kvittar bókari og gjaldkeri í viðskipta- 

bókina og er það full sönnun fyrir greiðslunni. Vexti skal innfæra í viðskiptabækur- 
nar þegar þær í fyrsta skipti eftir að vextir hafa verið lagðir við höfuðstól, eru 
sýndar í sparisjóðnum. Sparisjóðsstjóri og annar starfsmaður löggilda viðskipta- 
bækurnar með undirskrift sinni. Glatist viðskiptabók, ber eiganda hennar að snúa 
sér til sparisjóðsins. Getur sparisjóðurinn þá, eftir ósk eiganda og á hans kostnað 
innkallað handhafa viðskiptabókarinnar og ógilt hana á þann hátt, sem segir í 
lögum um sparisjóði frá 27. júní 1941. 

12. gr. 

Af fé, sem sparisjóðurinn ávaxtar í venjulegri sparisjóðsbók verður greitt það, 
sem menn Óska án uppsagnarfrests, þegar sparisjóðsstjóri telur það fært. Krefjast 
má, að fjárhæð kr. 100 .000.00 eða þar yfir, sé sagt upp með mánaðar fyrirvara.
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13. gr. 
Eigi er heimilt að gefa upplýsingar um eignir annarra Í sparisjóðnum, nema 

skylt sé að lögum. 
14. gr. 

Sparisjóðurinn veitir lán gegn fasteignarveði, ábyrgðum, handveði og öðrum 
jafntryggum ábyrgðum og veðum, útlán úr hlaupareikningi og kaupir víxla. Þarf 
meiri hluti sparisjóðsstjórnarinnar að vera því samþykkur og hafa ákveðið trygg- 
ingu lánsins og hámark lánsupphæðar. 

15. gr. 
Hver sá, sem hefja vill hlaupareikningsviðskipti við sparisjóðinn skal semja 

um það við sparisjóðsstjóra. Um leið og hlaupareikningsviðskipti eru stofnuð, 
skal viðskiptamaður afhenda sjóðnum sýnishorn af undirskrift sinni. 

16. gr. 

Viðskiptamaður fær lausakvittun fyrir innborgun á hlaupareikning, tvíritaða 
ef óskað er. 

17. gr. 
Viðskiptamaður, er vill taka fé út úr hlaupareikningi, skal að jafnaði skrifa 

úr tékkaávísun á sparisjóðinn á eyðublöð, er sjóðurinn sjálfur hefur til sölu. Tékkinn 
skal undirritaður af viðskiptamanni sjálfum eða af öðrum, sem hann hefur gefið 
lögfullt umboð til að ávísa á reikninginn, enda skal þá umboðið jafnframt afhent 
sparisjóðnum, ef það er eigi opinberlega tilkynnt. 

18. gr. 
Enginn má gefa út ávísun á meira fé en hann á inni á hlaupareikningi, nema 

sérstaklega sé um samið við sparisjóðsstjórn, enda sé yfirdráttarlán tryggt með 
persónuábyrgð, verðbréfum eða fasteignaveðum. 

19. gr. 
Innborganir og útborganir af hlaupareikningum skulu færðar þannig, að spari- 

sjóðurinn geti látið reikningseiganda í té afrit af reikningi hans eins oft og þurfa 
þykir, en þó eigi sjaldnar en einu sinni á ári. 

20. gr. 
Í þeim atriðum, sem ekki eru tilgreind í samþykktum þessum, skal farið eftir 

lögum nr. 69 27. júní 1941, um sparisjóði og reglugerð fyrir sparisjóði frá 15. 
febrúar 1942. 

21. gr. 
Til að leggja sparisjóðinn niður þurfa % hlutar ábyrgðarmanna að vera sam- 

þykkir því og jafnframt ber ábyrgðarmönnum að kanna vilja viðskiptamanna 
sjóðsins og bæjarstjórnar áður en ákvörðun er tekin um að leggja hann niður. Leggist 
sparisjóðurinn niður, skal varasjóður hans og aðrar eignir verða eign Bolungarvíkur- 
kaupstaðar, en ábyrgðarmenn, sem þá eru við sjóðinn, skulu hafa rétt til þess að 
ráðstafa því fé nánar með samþykki stjórnarráðsins. 

Framanritaðar samþykktir staðfestast hér með. Jafnframt eru felldar úr gildi 
samþykktir nr. 182, 27. júlí 1945, fyrir Sparisjóð Bolungarvíkur. 

Viðskiptaráðuneytið, 24. júní 1975. 

Ólafur Jóhannesson. . a 
Yngvi Ólafsson.
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AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á frystri rækju 

fyrir framleiðslutímabilið 1. júní til 31. ágúst 1975. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 
og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, vill ráðuneytið 
hér með staðfesta eftirfarandi verðgrundvöll á frystri rækju fyrir framleiðslutíma- 
bilið 1. júní til 31. ágúst 1975: 

Vélskelflett rækja. Ísl. kr. á Ib. Gif. 

10 XX 41 lb. blokkfryst ......020000 000 308.20 
24 X 1 lb. blokkfryst ......0220000 00 321.30 
24 < 450 gr. sérfryst .......00.00.0 0. 321.30 

6 x<X2 kg, 5 X2 kg. og 4 X 2 kg. sérfryst .......... 321.30 
4 2,5 kg. sérfryst ......0.0000 000 321.30 
25 kg. sérfryst .....00002000 0000 321.30 
4X 7 kg. sérfryst ........00.00.2 00 321.30 
1xX25 Ibs. SÉrfrYSt 2... 321.30 

15 > 200 gr. sérfryst .......0000 0000 326.70 
Í saltlegi ................0 0... 308.20 

Verðbil verður ekkert. 
Greiðslur í sjóðinn eða úr miðist við 50% af verðbreytingu frá grundvallarverði. 

Komi til greiðslu úr sjóðnum, verður hún ekki meiri en sem svarar innstæðu í honum. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 26. júní 1975. 

F. hr. 

Jón L. Arnalds. 
Kristin Magnú: sson. 

=
 

SA
 25. júní 197! Nr. #18. 

REGLUGERÐ 

um Guðfræðistofnun Háskóla Íslands. 

. 1. gr. 
Guðfræðistofnun Háskóla Íslands starfar við guðfræðideild Háskóla Íslands. 

2. gr. 
Hlutverk Guðfræðistofnunarinnar er: 

1. Að vera vísindaleg rannsóknastofnun í guðfræði. 

Að vera vísindaleg kennslustofnun í guðfræði fyrir kandídata og stúdenta, er 
vinna að fræðilegum verkefnum, sem sinnt er í stofnuninni, eftir nánari ákvörðun 
stjórnar stofnunarinnar. 

3. Að vera með sama hætti, eftir því sem aðstæður leyfa, vísindaleg rannsókna-, 

þjónustu- og kennslustofnun í greinum, sem skyldar eru guðfræði eða stunda 
ber í guðfræðideild. 

no
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3. gr. 
Hlutverki sínu gegnir Guðfræðistofnunin með því að: 

1. Veita starfsmönnum stofnunarinnar og gestum fyrirgreiðslu í rannsóknum 
þeirra, svo sem varðandi húsnæði, ritaraþjónustu, bókasafnsþjónustu og aðra 
að:toð við vísindastörf. 

2. Gera rannsóknaáætlanir og standa að framkvæmd þeirra. 
ð. Hafa samvinnu við Háskólabókasafn, Landsbókasafn og önnur bókasöfn um 

útvegun, varðveislu og nylingu guðfræðibóka og tímarita. 
4. Hafa samvinnu við aðrar vísindastofnanir, innanlands og utan, svo og aðra 

aðila, um málefni á starfssviði stofnunarinnar. 

5. Taka að sér í eigin nafni rannsóknaverkefni fyrir aðra aðila eftir ákvörðun 
stjórnar stofnunarinnar í hverl sinn. 

6. Gangast fyrir ráðstefnum, umræðufundum, námskeiðum, fyrirlestrum og annarri 
starfsemi, sem starfssvið stofnunarinnar varðar. 

í. Vinna að útgáfu rita um efni á starfssviði stofnunarinnar. 
S. Safna gögnum um guðfræðileg efni, varðveita þau og veita aðgang að þeim 

til vísindalegrar úrvinnslu. 

4. gr. 
Kennarar í fullu starfi við guðfræðideild teljast starfa við Guðfræðistofnun 

Háskóla Íslands, nema þeir óski að vera undan því þegnir. 
Kandídatar og stúdentar, sem fá aðstöðu til námsvinnu við fræðileg verkefni, 

sbr. 2.t1. 2. gr., starfa við stofnunina tiltekinn tíma, allt að eitt ár í senn. Stjórnin 
getur falið forstöðumanni eða einstökum kennurum að veita aðstöðu þessa. Stjórnin 
getur sett að skilyrði fyrir aðstöðunni, að viðkomandi taki að sér stjórnunarstörf 
eða þjónustustörf við Guðfræðistofnunina eða kennslu við guðfræðideild. Um þóknun 

fyrir slík störf fer eftir reglum Háskólans. 
Stjórn stofnunarinnar getur boðið mönnum til fræðistarfa við Guðfræðistofn- 

unina í allt að eitt ár í senn. Fela má slíkum gestum stofnunarinnar stjórnunarstörf 
og þjónustustörf með samþykki þeirra, en til þess þarf ákvörðun stjórnar. 

Kennarar við guðfræðideild, sem ekki eru í fullu starfi, skulu teljast starfsmenn 

stofnunarinnar að hluta, ef þeir óska þess og stjórnin samþykkir. 
Við stofnunina slarfa að auki sérfræðingar, aðstoðarmenn og aðrir starfsmenn 

eftir því sem heimild er til í fjárlögum, eða skv. sérstökum samningi. 
Forstöðumaður og annað starfslið skulu fá greidda þóknun eftir gildandi reglum 

innan Háskólans eða eftir nánari ákvörðun, þegar fært þykir. 

Háskólinn sér starfsliði fyrir vinnuaðstöðu. 

5. gr. 
Stjórn Guðfræðistofnunar Háskóla Íslands er skipuð 3 kennurum í fullu starfi 

við guðfræðideild, sem við stofnunina starfa, kjörnum af guðfræðideild til 2 ára 

Í senn, og 1 fulltrúa stúdenta, tilnefndum af stjórn Félags guðfræðinema, til sama 

tíma. Stjórnin ræður þá starfsmenn stofnunarinnar, sem ekki eru kennarar, eftir 

því sem heimild er til í fjárlögum, og tekur aðrar ákvarðanir um málefni hennar. 
Daglegan rekstur stofnunarinnar annast forstöðumaður, kosinn af stjórn hennar 

úr hópi stjórnarmanna til tveggja ára Í senn. 
Í febrúar á hverju ári skal forstöðumaður Guðfræðistofnunarinnar boða til 

fundar með fimm daga fyrirvara alla starfsmenn stofnunarinnar og gesti. Forstöðu- 
maður má og boða til fundarins aðra starfsmenn við Háskóla Íslands svo og ein- 
staklinga og fulltrúa félagssamtaka og tofnana, ef hann eða stjórnin telur þátttöku 
þeirra hafa þýðingu fyrir Guðfræðistofnunina. Á fundi þessum skal forstöðumaður 
leggja fram skörslu um starfsemi stofnunarinnar næsta ár á undan, svo og tillögur
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stjórnarinnar um fjárhagsáætlun fyrir næsta ár, Skal ræða um þessi mál á fundinum 
svo og önnur mál, sem stjórn eða forstöðumaður vilja leggja fyrir hann. Málefni 
stofnunarinnar önnur skal og ræða, en heimilt er forstöðumanni að auglýsa með viku 
fyrirvara, að krafa um að setja mál á dagskrá skuli gerð sjö dögum fyrir fundinn. 
Tillögur um rannsóknaáætlanir skv. 3. gr. 2. 11. skulu lagðar skriflega fyrir ársfund 
ásamt viðhlítandi greinargerð og skulu berast forstöðumanni eigi síðar en 15. janúar 
ár hvert. Fundur þessi nefnist ársfundur Guðfræðistofnunar Háskóla Íslands. Hann 
hefur ekki ákvörðunarvald, en getur samþykkt ályktanir til guðfræðideildar. 

Aukafundir Guðfræðistofnunar skulu haldnir til að ræða um málefni, er hana 

varða, ef forstöðumaður telur það æskilegt, eða ef a. m. k. 4 starfsmenn stofnunarinnar 

í fullu starfi óska þess. 
Stjórn Guðfræðistofnunarinnar getur kosið nefndir til að sinna tilteknum verk- 

SINU fyrir hana. Slíkar nefndir hafa ekki ákvörðunarvald, nema þeim sé sérstak- 
ga fengið það í samþykkt stjórnarinnar. Kjósa má menn utan Guðfræðistofnunar 

í í Tik ar nefndir. 
Nú telur einhver sá, sem rétt á til setu á ársfundi Guðfræðistofnunar eða 

fundum guðfræðideildar, ákvörðun stjórnar eða forstöðumanns vera andstæða 
ákvæðum reglugerðar þessarar eða öðrum ákvæðum reglugerðar eða laga Háskólans, 
og getur hann þá skotið ákvörðuninni til guðfræðideildar. 

6. gr. 
Kostnað við starfsemi Guðfræðistofnunar Háskóla Íslands skal greiða með: 

1. framlögum úr ríkissjóði, 
2. framlögum úr öðrum opinberum sjóðum, 
3. framlögum frá öðrum aðilum, 
4. greiðslum fyrir verkefni, sem Guðfræðistofnunin tekur að sér skv. 5. tl. ð. gr., 

5. arði af eignum stofnunarinnar. 

Stjórn stofnunarinnar skal álykta um viðtöku fjár skv. 2., 3. og 4. lið þ.á m. 
um skilyrði sem framlögin kunna að vera bundin. 

Stjórnin hefur umsjón með fjármálum stofnunarinnar og gengur frá rekstrar- 
áætlun og tillögum um fjárveitingar til stofnunarinnar, eftir að ársfundur hennar 
hefur ve srið haldinn. Rekstraráætlun og fjárveitingartillögur skulu sendar guðfræði- 

deild til meðferðar skv. lögum. 
Fjármálin heyra endanlega undir rektor og háskólaritara, sbr. 3. og 4. mgr. 

2. gr. og 4. mgr. 36. gr. laga nr. 84/1970, um Háskóla Íslands. Skal reikningshaldið 

vera hluti af heildarreikningi Háskólans. 

7. gr. 
Stofnunin skal hafa á sínum vegum bókasafn, er sé útibú frá Háskólabókasafni. 

Háskólabókavörður annast val bóka til safnsins og annan rekstur í samráði við 
stjórn stofnunarinnar. 

Við stofnunarbókasafnið skal árlega auka í samræmi við fjárveitingu til Há- 
skólabókasafns. 

Enn fremur njóti stofnunin þeirrar þjónustu, sem um getur í lögum nr. 38/1969 
um Landsbókasafn Íslands, sbr. sérstaklega 1. mgr. 8. gr., þar sem svo er mælt fyrir, 
að stofnanir Háskólans hafi söfn í sinni vörslu, sbr. og 2. mgr. sömu greinar, svo 

og 12. og 13. gr. téðra laga. 

8. gr. 

Stjórn Guðfræðistofnunar gengur frá ársskýrslu stofnunarinnar og skal hún 
birt í árbók Háskóla Íslands.
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9. gr. 

25. júní 1975. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 9. gr. laga nr. 84/1970 um Háskóla 
Íslands, sbr. háskólareglugerð nr. 76/1958, 87. gr. og öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 25. júní 1975. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 

Nr. 319. 

þe
 

REGLUGERÐ 

Birgir Thorlacius. 

2. júlí 1975. 

um álagningu gatnagerðargjalds við byggðar götur á Breiðdalsvík. 

1. gr. 

Húseigendur á Breiðdalsvík skulu greiða til sveitarsjóðs Breiðdalshrepps gatna- 
gerðargjald fyrir hús og lóðir um leið og götur eru lagðar bundnu slitlagi. 

Co
 

I 
= 

S
I
R
 

Til útreiknings skal nota eftirfarandi einingartölur: 

Einbýlishús m/bifreiðargeymslu að 400 mó ............ 
Parhús að 400 mð ........20200 00 
Raðhús á einni hæð að 400 mf, tvíbylishús á 2 hæðum 

og tveggja hæða íbúðarhús m/4 íbúðum ................ 
Raðhús á 2 hæðum að 400 mé .....0.000020 00 
Fjölbýlishús á 2 hæðum m/8 íbúðum að 300 mé ........ 
Fjölbýlishús á 3 hæðum m/fl. en 8 íb. að 300 mé ...... 
Verslunar- og skrifstofuhús per mé .................. 
Iðnaðarhús og vörugeymslur per mé ......0..02 00... 
Umframstærðir í íbúðarhúsum per mé „............... 
Ef byggt er við eldri hús og stærð þeirra verður meiri en 
lágmarksstærð skal greiða sama gjald fyrir umframstærðir 
og áður greinir. 

Lóðarhafar greiði í gatnagerðargjald kr. 40.00 pr mé lóðar. 

. Bifreiðarstæði greiða húseigendur sjálfir. Öll gjöld eru 
miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar í nóvember 1974. 

2. gr. 

120 000.00 
100 000.00 

80 000.00 
60 000.00 
50 000.00 
35 000.00 

200.00 
150.00 
200.00 

Upphæð gatnagerðargjalds samkvæmt 1. gr. skal miðast við þá byggingarvísitölu, 
sem í gildi er þegar lagning bundins slitlags fer fram. 

3. gr. 
Gatnagerðargjald samkvæmt 1. gr. skal greitt á fimm árum með jöfnum afborg- 

unum. Gjalddagar eru 15. júlí ár hvert, í fyrsta sinn sama ár og lagning bundins 
slitlags fer fram. Lokagreiðslu skal þó ekki innheimta fyrr en endanlega hefur verið 
gengið frá viðkomandi götu. 

d. gr. 

Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem það er lagt á og gengur 
það ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla, næstu tvö ár eftir 
gjalddaga og tekur einnig til vátryggingarfjár eignarinnar.
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Heimilt er að taka gjöld samkvæmt reglugerð þessari lögtaki, samkvæmt lögum 

nr. 29/1885. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Breiðdalshrepps 

staðfestist hér með samkvæmt lögum um gatnagerðargjöld nr. 51/1974 til þess að 

öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 2. júlí 1975. 

F. h. r. 

Hallgrímur Dalberg. . a 

Guðmundur Karl Jónsson. 

1975, Nr. 3920. 
GJALDSKRÁ 

Hitaveitu Flúða og nágrennis. 

1. gr. 

Hitaveita Flúða lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar Í 

té vatnsmagn, er ætla má að nægi til hitunar á húsinu, enda séu hitafletir hússins 

nægilega stórir að dómi hitaveitunnar. 

Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil fyrir hámarksrennsli til hvers upp- 

hitunarkerfis og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það hámark, sem 

hemillinn er stilltur á. Hitaveitan lætur húseigendum í té aukahemil, ef þess er óskað. 

2. gr. 

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils þess, er 

um getur í 1. gr. Hitaveitan breytir stillingu hemils eftir óskum húseiganda fyrsta 

ár ið, sem hús hans er tengt við hitaveitukerfið, en síðan verður hemilstillingu að 

jafnaði einungis breytt einu sinni á ári og skal beiðni um breytingu komið á fram- 

færi við hitaveiluna fyrir 1. janúar ár hvert. Hámarksstilling hemils gildir allt árið, 

þótt orkunotkun verði minni hluta úr ári. 

3. gr. 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

a) Fastagjald kr. 1 690.00 á mánuði fyrir aðalhemil fyrir gróðurhús og kr. 1 080.00 

á mánuði fyrir önnur hús. 

b) Vatnsgjald fyrir gróðurhús kr. 125.00 á mánuði og kr. 600.00 á mánuði fyrir 

önnur hús fyrir hv ern mínútulítra 
Á gjöld þessi leggst söluskattur eftir gildandi regum á hverjum tíma. 

4. gr. 

Hitaveitugjöld skv. 3. gr. verða krafin til greiðslu annan hvern mánuð og skulu 

þau greiðast til skrifstofu hitaveitunnar eða annars innheimtuaðila sem hitaveitan 

vísar Hl. Gjalddagi er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupphæð. 

Það eru vanskil ef gjöldin eru ekki greidd að fullu innan 14 daga frá gjalddaga. 

Et
 gr. 

Heimæðagjald Hitaveitu Flúða skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Hús allt að 300 m“ að utammáli kr. 70 000.00.
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Hús 300—-2000 m? að utanmáli kr. 70 000.00 fyrir 300 mö? og kr. 52.00 á hvern 
rúmmetra þar yfir. 

Hús stærri en 2000 m? að utanmáli kr. 160 000.00 fyrir 2000 m? og kr. 44.00 á 
hvern rúmmetra þar yfir. 

Stofngjald fyrir hvern aðrennslishemil umfram einn á sama inntaki er kr. 9 000.00. 
Heimæðagjöld á gróðurhús skulu vera þannig: 
Fyrir gróðurhús að 200 m? skal greiða kr. 70 000.00. 
Fyrir gróðurhús stærri en 200 né skal greiða kr. 70 000.00 fyrir 200 m? og kr. 

115.00 fyrir hvern fermetra umfram 200 mé. 

6, gr. 
Gjöld skv. 3. gr. og 6. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 1. febr. 

1975. Er hitaveitunefnd heimilt að breyta þeim í samræmi við þær breytingar, sem 
á nefndri vísitölu verða. Breytingar til hækkunar skv. þessari gr. eru háðar sam- 
þvkki iðnaðarráðuneytisins. 

7. gr. 
Nú eru leyfð afnot hitaveitunnar til annars en húshitunar og gróðurhúsaræktunar 

og er þá hitaveitunefnd heimilt að ákveða gjald fyrir þau afnot sérstaklega í hverju 
tilviki með hliðsjón af gjaldskrá þessari. 

8. gr. 
Ákvæði til bráðabirgða. 
Vegna endurbyggingar hitaveitunnar skal greiða heimæðagjald að nýju af þeim 

húsum, sem nú eru tengd hitaveitunni. 
Fyrir hús allt að 330 mð að utanmáli kr. 40 000.00 
Fyrir hús 300—2000 m“ að utanmáli kr. 40 000.00 fyrir 300 mö og kr. 29.00 á 

hvern rúmmetra þar yfir. 

Fyrir hús stærri en 2000 m að ulanmáli skal greiða kr. 89 300.00 fyrir 2000 ni 
og kr. 25.00 á hvern rúmmetra þar yfir. Heimæðagjald fyrir gróðurhús skal vera 
kr. 66.00 á hvern fermetra í gróðurhúsi. 

9. gr. 
Öll gjöld samkv. gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

10. gr. 
Hitaveita Flúða hefur rétt Hl að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða ibúð 

notanda, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber að til- 
kynna með 3 daga fyrirvara. Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, 
sem í vanskilum er, kr. 2 000.00 í hvert skipti. 

11. gr. 
Eftirlitsmanni Hitaveitu Flúða skal hvenær sem er frjáls aðgangur að öllum 

hitakerfum, sem tengd eru við hitaveituna. Er húseiganda skylt að hlíta tafarlaust 
fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar 
segn misnotkun heila vatnsins. 

12. gr. 

Þeir neytendur, sem ekki fá vatnið efir hámarksskammti skulu greiða eftir 
áætluðum hámarksskanmmti þar til þeir hafa fengið hemil.
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Gjaldskrá þessi, sem sett er samkv. Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 staðfestist 

hér með til að taka þegar gildi og Þirtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að 

máli. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis, nr. 115 30. apríl 1969. 

Iðnaðarráðuneytið, 10. júlí 1975 

F.h.r. 

Árni Snævarr. 
Jóhannes Guðfinnsson. 

8. júlí 1975. Nr. 321. 
REGLUGERÐ 

um gatnagerðargjöld í Neskaupstað. 

1. gr. 

Sveitarstjórn er heimilt að leggja gatnagerðargjöld á lóðir í lös gsagnarumdæmi 

kaupstaðarins eftir því sem nánar segir í samþykkt þessari. Heimilt er að leggja 
Ís) hi TI 

satnagerðarsjöld á land sem sambærilegt telst, þótt ekki sé sérstök lóð. 

2. gr. 

Gatnagerðargjöld eru tvenns konar, A-gjald, sem er gjald vegna þátttöku lóðar- 

hafa í kostnaði við að gera undirbyggða götu með valns- og holræsalögnum og B-gjald, 
sem er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í því að leggja bundið slitlag á götu svo og 

sanga endanlega frá gangstétl. 

3. gr. 

Þegar veitt er byggingarleyfi án undangenginnar lóðaveitingar er greiðsla gatna- 

gerðargjalds áskilin en þó aðeins af bygging jr ráfangat hverju sinni. Þeg; ar veitt er 
byg ggingarleyfi fyrir nybyggingu eða viðbyg: við götu sem þegar hefur verið 

las gt á bundið slitlag og/eða gangstétt skal greiða bæði A- og B-gjald af viðkomandi 

bygging ju. 

Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir breytingu eða „endurbygt singu húsnæðis, sen 

felur í sér breytta notkun þess, þannig að húseign eða hluti hennar færist í hærri 

gjaldflokk, þá skal húseigandi greiða gatnagerðargjald af hinu breytta húsnæði, sem 

nemur mismun á gjaldinu teiknuðu af hinu breytta húsnæði fyrir og eftir breytinguna. 
Hafi byggingarleyfi verið veitt í byggingarnefnd og aðeins bluti þess notaður 

innan tHlskilins tíma, skal við endurnýjun leyfisins greiða fullt gjald af þeim hluta 

byggingarinnar, sem byggingarleyfið er endurnýjað yr að frádregnu því gatna- 

gerðargjaldi, sem áður hefur verið greitt af sama álang: 

  

4. gr. 
A-gjald vegna nýbyggingar, skal miða við ákveðinn hluta byggingarkostnaðar 

á rúmetra, eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands svo sem hér segir: 

Einbýlishús  ......0..0200 00 1,0% 
Tvíbýlishús og sambyggð einbýlishús á einni hæð .. 0,8— 

Tveggja hæða fjölbýlishús FRI „06 
Fjölbýlishús 3 hæðir eða meira .....000000 00... 0,4- 
Verslunar- og skrif tofubyggingar 2.....0..000.0. 1,0— 
Iðnaðarhús, vörugeymslur og annað atvinnuhúsnæði 0,4— ÐV o
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Af kjöllurum (jarðhæðum) og rishæðum, sem ekki eru notuð til íbúðar eða 
atvinnurekstrar svo og Þifreiðageymslum skal greiða hálft gjald. Gjald skal miða 
við brúttórúmmál húss, samkvæmt samþykktum uppdrætti. Rúmmál skal reikna 
samkvæmt ÍST 50. Nú er ekki fyrir hendi samþykktur uppdráttur, og skal þá miða 
við þá stærð húss, sem skipulag gerir ráð fyrir, en sé slíkt ekki ákveðið í skipulagi, 
skal miða við eftirtaldar lágmarksstærðir: 

Einbýlishús með tilheyrandi bílgeymslu .......... 500 mö 
Raðhús, tvibýlishús, sambyggð einbýlishús ........ 400 mð hver íbúð 
Fjölbýlishús .............. BI HAR 300 mö — 

Fyrir hvern né umfram lágmarksstærð skal greiða 30% meira en að framan getur. 
Fyrir önnur hús skal áætla nýtingarhlutfall lóðar 0,3—-0,5 eftir nánari ákvörðun 

byggingarnefndar hverju sinni, þ.e. ef samþykkt deiliskipulag kveður ekki á um 
nýtingarhlutfallið. Meðalhæð skal reikna 3,5 m. Framangreindar reglur gilda, ef 
hús er stækkað, að því er til stækkunar tekur. 

ot
 . gr. 

B-gjald til að ljúka frágangi götu, umfram það, sem segir í 4. gr., þ.e. til að 
leggja bundið slitlag og gangstétt, skal miða við ákveðinn hluta byggingarkostnaðar 
á rúmmetra eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands svo sem hér segir: 

sinbýlishús  ........... BRUNI . 1,5% 
Tvíbýlishús og sambyggð einbýlishús á einni hæð .. 12. 
Tveggja hæða fjölbýlishús ........0.0.0.0.0.00. 0,9— 
Fjölbýlishús 3 hæðir eða meira ........000... 0,6—- 
Verslunar- og skrifstofubyggingar ....... IR .  5— 
Iðnaðarhús, vörugeymslur og annað atvinnuhúsnæði 0,6— 

Auk þess greiði lóðarhafar kr. 40.00 af hverjum fermetra lóðar. Af bifreiða- 
geymslum skal greiða hálft gjald. Gjald skal miðað við stærð húss og lóðar sam- 
kvæmt skráningu fasteignamats. 

6. gr. 
Gjöld samkvæmt 4. og 5. gr. breytast samkvæmt vísitölu byggingarkostnaðar. 

Bæjarstjórn skal vera heimilt að hækka eða lækka gjaldstuðlana í 4, og 5. gr. hvorn 
um sig eða alla í einu, um allt að 50% án frekari staðfestingar ráðuneytisins. 

7. gr. 
Bæjarráð selur reglur um gjalddaga A-gjalds við hverja úthlutun lóða og tekur 

ákvörðun um gjaldfrest. 

8. gr. 
Galnagerðargjald, samkvæmt 4. gr. miðast við þá vísitölu, sem í gildi er, þegar 

lagning varanlegs slitlags fer fram. Nú breytist vísitala meðan verk fer fram, og 
skal það þá miðað við meðalvísitölu á því tímabili, sem um er að ræða. 

Ef ákveðið verður að innheimta gjald, samkvæmt 5. gr. af fasteignum við götu, 
þar sem þegar hefur verið lagt bundið slitlag og/eða gangstétt, skal miða það við 
vísitölu, sem í gildi er, þegar samþykkt þessi öðlast gildi. 

9. gr. 
Gatnagerðargjald samkvæmt 5. gr. greiðist þannig að 40% greiðist, þegar lagningu 

varanlegs slitlags er lokið. Eftirstöðvar greiðast með jöfnum árlegum afborgunum 
á næstu # árum. Gjalddagi afborgana er 1. júlí. Ársvextir 9% greiðast eftir á á sömu
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gjalddögum. Lokagreiðslu skal þó ekki innheimta fyrr en gengið hefur verið frá 
gangstétt fyrir framan lóð gjaldenda. 

10. gr. 
Óski lóðarhafi eftir að segja sig frá veitlri lóð, skal hann eiga rétt á endurgreiðslu 

á greiddu gatnagerðargjaldi. Heimilt er þó að fresta endurgreiðslunni eins og hér 
segir: 

5072 galnagerðargjaldsins greiðist eftir 6 mánuði, 
Eftirstöðvarnar greiðast eftir 12 mánuði. 
Verði lóðin veitt að nýju innan þess tíma, skal fyrri lóðarhafi fá gatnagerðar- 

gjaldið endurgreitt að fullu, þegar sú lóðarúthlutun fer fram. 

11. gr. 
Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem það er lagt á, og gengur 

það ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla og tekur einnig til 
vátryggingafjár eignarinnar. Heimilt er að taka gjöld samkvæmt reglugerð þessari 
lögtaki samkvæmt lögum nr. 29/1885. Bæjarráð sker úr ágreiningi er rísa kann um 
álagningu og innheimtu samkvæmt reglugerð þessari. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Neskaupstaðar, stað- 
festist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 til að öðlast gildi þegar í stað og 
birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut kunna að eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 8. júlí 1975. 

F.h r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

11. júlí 1975. Nr. 322. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um holræsi og holræsagjöld í Keflavík nr. 206 frá 31. 
des. 1958 og breytingu á þeirri reglugerð nr. 17 frá 22. janúar 1971. 

1. gr. 
1. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Allur kostnaður við holræsagerð bæjarins greiðist úr bæjarsjóði. Til þess að 
standast þann kostnað skal hver húseigandi greiða bæjarsjóði tengigjald, er hann 
tengir hús sitt við holræsakerfi bæjarsjóðs. Tengigjald þetta skal vera kr. 10 000.00 
fyrir hús með einni íbúð, en kr. 6 000.00 að auki fyrir hverja íbúð í húsi umfram eina. 
Fyrir atvinnuhúsnæði skal tengigjaldið vera kr. 25 000.00 fyrir hverja íengingu. 
Húseigandi getur eigi krafist tengingar við holræsakerfið fyrr en tengigjaldið er 
greitt, en það skal greitt um leið og byggingarleyfisgjald. Þá skal og hver húseigandi 
greiða árlegt holræsagjald til bæjarsjóðs 0,15% af fasteignamatsverði húss og lóðar, 
sankv. lögum um fasteignamat og fasteignaskráningu nr. 28, frá 29. apríl 1963, þó 
aldrei lægra en kr. 1000.00. Heimilt er að ákveða holræsagjald af óbyggðum lóðum, 
er liggja að gölu, vegi eða opnu svæði, þar sem holræsi liggur. 

Bæjarstjórn getur hækkað eða lækkað holræsagjöld um allt að 50%, þar sem 
sérstakar ástæður liggja til. 
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2. gr. 
6. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Brot gegn reglugerð þessari varðar sektum allt að kr. 50 000.00, nema þyngri 

refsing liggi við að lögum. 
Mál út af brotum gegn reglugerð þessari skal farið með að hætti opinberra mála. 

3. gr. 
Gjalddagi holræsagjalda skal vera sá sami og annarra fasteignagjalda. 

Reglugerðarbreyting þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Keflavíkur, 

staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að óðlast 

gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneylið, 11. júlí 1975. 

F, hr. 

Hallgrímur Dalberg. - 

Guðmundur Karl Jónsson. 

Nr. 328. 11. júlí 1975. 
REGLUGERÐ 

um holræsagjöld á Selfossi. 

1. gr. 
Hverjum þeim, sem á hús eða húshluta á Selfossi, á lóð eða leigir lóð í bænum 

við götu eða opið svæði, sem holræsi hefur verið lagt í, ber að greiða árlegt holræsa- 
gjald til Selfosshrepps. 

Upphæð holræsagjaldsins skal vera 0,3% af fasteignamati húsa og lóða skv. 
lögum um fasteignamat og fasteignaskráningu nr. 28, 29. apríl 1963. Upphæð hol- 
ræsagjaldsins skal þó aldrei vera lægri en svarar kr. 8.00 á hvern rúmmetra á íbúðar- 
húsnæði og kr. 5.50 á hvern rúmmetra af öðru húsnæði. Á sama hátt skal upphæð 
holræsagjaldsins aldrei vera hærri en svarar kr. 10.00 á hvern rúmmetra af hverju hús- 
næði sem er. Sé ekkert mannvirki á lóð greiðist holræsagjald samkvæmt fasteigna- 
mati lóðarinnar. 

Lágmarksupphæð holræsagjalds fyrir hverja gjaldskylda fasteign skal aldrei 

vera lægri en kr. 1 100.00. 
Nú er fasteign, sem greiða ber af holræsagjald eigi virt fasteignavirðingu og 

skal þá greiða holræsagjald skv. samþykktum uppdráttum. 
Þó skal aldrei reikna holræsagjöld af húsi það ár, sem bygging þess hefst. 
Holræsagjaldið er miðað við byggingarvísitölu 1290 stig og breytist einu sinni 

á ári til samræmis við byggingarvísitöluna eins og hún er í árslok hverju sinni, þó 

ekki yfir 50% án samþykkis ráðuneytisins. 

2. gr. 
Holræsagjald greiðist af hús- og íbúðareiganda, lóðareiganda, ef um eignarlóð er 

að ræða, en af leigutaka, ef um leigulóð er að ræða, og bera þessir aðilar ábyrgð á 
greiðslu gjaldsins. Gjaldið hefur lögtaksrétt og er tryggt með lögveðsrétti í lóð og 
mannvirkjum næstu 2 ár eftir gjalddaga þess, með forgangsrétti fyrir hvers konar 

samningsveði og aðfararveði. 
Um gjalddaga og innheimtu holræsagjalds fer með sama hætti og um fasteigna- 

skatt, enda skulu gjöld þessi innheimt sameiginlega.
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Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Selfosshrepps, stað- 
festist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, til þess að öðlast gildi 
þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 11. júlí 1975. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg. nn . 

Guðmundur Karl Jónsson. 

14. júlí 1975. Nr. 324. 
REGLUGERÐ 

um heimilishjálp á Selfossi. 

1. gr. 
Hreppsnefnd Selfosshrepps ásamt sveitarstjóra fer með stjórn heimilishjálpar 

á Selfossi. 

2. gr. 
Hlutverk heimilishjálparinnar er að veita hjálp á heimilum þegar sannað er með 

umsögn læknis, ljósmóður eða á annan hátt, sem hreppsnefnd metur gildan, að hjálpar 
sé þörf um stundarsakir vegna sjúkdóma, barnsburðar, slysa, dauðsfalla eða af öðrum 
ástæðum. 

Hjálpin skal að jafnaði ekki veitt um lengri tíma Í senn en 20 daga. 

3. gr. 
Heimilishjálpin skal a.m.k. hafa til taks eina konu til heimilishjálparinnar. 
Hreppsnefnd Selfosshrepps ber að ganga úr skugga um, að konur þær, sem 

heimilishjálpina stunda á vegum stofnunarinnar, séu hæfar til starfsins. 

4. gr. 
Hreppsnefnd Selfosshrepps ber ekki fjárhagslega ábyrgð á ljóni sem konur, er 

vinna á vegum heimilishjálparinnar, kunna að valda við störf sín, umfram það, sem 
bætt er af sérstakri ábyrgðartrvggingu sem heimilishjálpin kaupir. 

5. gr. 
Um launakjör og hlunnindi starfsfólks heimilishjálparinnar fer eftir ákvörðun 

hreppsnefndar. 
Hreppsnefnd Selfosshrepps getur veitt eftirgjöf á greiðslu fyrir heimilishjálp 

að nokkru eða öllu leyti. 

6. gr. 
Fyrir heimilishjálp skal greitt eftir gjaldskrá er hreppsnefnd setur og ráðherra 

staðfestir. 
Hreppsnefnd setur og reglur um greiðslu, innheimtu, og annað er hún telur máli 

skipta í þessu efni og annast fjárreiður stofnunarinnar. 

1. gr. 

Reikningar heimilishjálparinnar skulu endurskoðaðir árlega með sama hætti og 
reikningar Selfosshrepps.
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8. gr. 
Sá halli, sem verða kann af heimilishjálp, sem veitt er samkvæmt lögum um 

heimilishjálp og reglugerð þessari, greiðist að einum þriðja úr ríkissjóði, en % úr 
sjóði Selfosshrepps. 

Reglugerð þessi, sem hreppsnefnd Selfosshrepps hefur samið og samþykkt, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 10 25. janúar 1952, um heimilishjálp í við- 
lögum, Hl þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. júli 1975. 

F. hr. 

Hallgrímur Dalberg. 

Jón S. Ólafsson. 

Nr. 325. . 7 
AUGLÝSING 

um umferð í Egilsstaðakauptúni. 

. júlí 1975. 

Samkvæmt heimild í 2. mgr. 65. gr. umferðarlaga nr. 40 1968 og að fengnum 
tillögum hreppsnefndar Egilsstaðahrepps, hefir eftirfarandi verið ákveðið varðandi 
umferð í Egilsstaðakauptúni: 

1. Stöðvunarskyldumerki verði sett beggja megin Fagradalsbrautar við gatnamót 
við Tjarnarbraut. 

SEKT KI 

Biðskyldumerki verði sett upp við þessar götur gagnvart Fagradalsbraut, þ. e. 
Kaupvang, Lagarás, Selás og við söluskála K.H.B. 

3. Biðskyldumerki verði sett við þessar gölur gagnvart "Tjarnarbraut, þ.e. „ fæð R 

)
 

fs) 

Skógarlönd, Tjarnarlönd, Selás, Furuvelli, Reynivelli, Brávelli og Útgarð. 

4. Biðskyldumerki verði sett við veginn heim að bóndabýlinu Egilsstöðum. 

5. Biðskyldumerki verði sett við Vallaveg gagnvart Fagradalsbrault og Norður- 
landsvegi. 

6. ðð km hámarkshraði gildi almennt í kauptúninu, en 45 km hámarkshraði á 
Fagradalsbrant og Norðurlandsvegi að afleggjara að flugvelli. 

Lögreglustjórinn í Suður-Múlasýslu, 7. júlí 1975. 

Valtýr Guðmundsson. 

Nr. 896. . 2. júlí 1975. 
AUGLÝSING 

um greiðslur almannatrygginga á lvfjakostnaði. 

Samkvæmt 2. tölulið 4. gr. reglugerðar nr. 107 30. maí 1974, er sjúkrasamlögum 
heimilt að greiða samkvæmt ákvæðum stafliðs e í 2. tölulið 2. greinar reglugerðar-
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innar, sérlyfið Behepan, Kabi, sem er óskráð sérlvf, en notað samkvæmt sérstakri 
heimild. 

Þetta birtist til eftirbreytni þeim, er hlut eiga að máli. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2. júlí 1975. 

F. h. rr. 

Páll Sigurðsson. a 
Almar Grímsson. 

16. júní 1975. Nr. #27. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á grundvallarverði á óverkuðum 

saltfiski fyrir framleiðslutímabilið 1. janúar til 31. maí 1975. 

Með skirskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 
og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, vill ráðuneytið 
hér með staðfesta eftirfarandi grundvallarverð á óverkuðum saltfiski fyrir fram- 
leiðslutímabilið 1. janúar til 81. maí 1975: 

Smáfiskur 60/100: 

NP. 1 .........0000 000 kr. 160.00 

NP. MM ..........22000 000 — 145.00 
Nr. IT .........0002.2 2000 — 130.00 
Verð þessi eru f.o.b. 

Verðbil verði 3%, er miðist bæði við verðhækkun og verðlækkun. 
Greiðslur í sjóðinn eða úr honum miðast við 75% af verðbreytingu frá grund- 

vallarverði að viðbættu eða frádregnu verðbili. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 16. júní 1975. 

F. hr. 

Jón L. Arnalds. nn 
Gylfi Þórðarson. 

1. júlí 1975. Nr. 328. 
REGLUGERÐ 

um hækkun bóta almannatrygginga. 

1. gr. 

Upphæðir bóta almannatrygginga svo og greiðslur skv. 73. gr. laga nr. 67/1971 
skulu hækka um 8% frá 1. júlí 1975. Þessi hækkun kemur til viðbótar þeirri 3% 
hækkun, sem verða átti 1. júlí skv. 6. gr. laga nr. 13 frá 23. maí 1975, þannig að 
heildarhækkun þessara bóta frá 1. júlí verður 11% frá því, sem í gildi var í júni. 

Tekjutrygging (uppbót á lífeyri) skv. 19. gr. laga nr. 67/1971, sbr. 5. gr. laga 
nr. 96/1971, skal hækka um 8% frá 1 júlí frá beim upphæðum, sem tilteknar eru 
í 7. gr. laga nr. 13/1975. Önnur ákvæði nefndrar lagagreinar haldast óbreytt.
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2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkv. 78. gr. laga nr. 67/1971. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 1. júlí 1975. 

Matthías Bjarnason. a 
Páll Sigurðsson. 

Nr. 329. 9. maí 1975. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um framhaldsdeildir gagnfræðaskóla nr. 99/1970. 

1. gr. 
4. gr. d-liður orðist svo: 

d) skiptingu kennslustunda, skiptingu námstíma í áfanga, svo sem Í annir eða 
misseri. 

2. gr. 
5. gr. orðist svo: 
Inntökuskilyrði í framhaldsdeild eru: 
Samræmt gagnfræðapróf með meðaleinkunn 5.0 eða hærri í samræmdum grein- 

um (íslensku, dönsku, ensku og stærðfræði), sömuleiðis eldri gagnfræðapróf með 
jafnhárri meðaleinkunn í sömu námsgreinum. 

Landspróf miðskóla með meðaleinkunn 5.0 eða hærri. 

3. gr. 
6. gr. b-liður orðist svo: 

b) Kjörsvið, þ. e. uppeldis- og hjúkrunarkjörsvið, viðskiptakjörsvið, tungumála- og 
raungreinakjörsvið og iðnkjörsvið. Fjölga má kjörsviðum eða fækka með sam- 
þykki ráðuneytisins. 

4. gr. 
7. gr. orðist svo: 
Menntamálaráðuneytið ákveður hvenær og í hvaða námsgreinum skuli vera 

samræmd próf. Prófverkefni í samræmdum greinum skulu samin af mönnum skip- 
uðum af ráðuneytinu. Stjórnskipaðir prófdómarar meta úrlausnir nemenda á loka- 
prófi, nema ráðuneytið ákveði annað. Umsjónarmaður framhaldsdeilda hefur um- 
sjón með gerð, prentun eða fjölritun og útsendingu samræmdra prófa. 

Einkunnir skulu gefnar í heilum tölum og hálfum frá 0—-10 nema lokaeinkunn 
og aðaleinkunn sem reikna skal með einum aukastaf. 

5. gr. 
8. gr. orðist svo: 
Í framhaldsdeild skal gefa nemendum vitnisburð við lok hvers námsáfanga 

eina einkunn í hverri grein, Einkunnir skal færa inn á skírteini nemenda og í 
nrófhók skólans. 

Kennari og prófdómari ráða að jöfnu einkunn á lokaprófi sé prófdómari skip- 
aður Í greininni, annars kennari einn. 

Lokaeinkunn í námsgrein er meðaltal annareinkunna sé greinin kennd á fleiri 
en einni önn. Sé námsgreinin kennd á einni önn telst einkunn nemendans í grein- 
inni jafnframt lokaeinkunn.
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6. gr. 
9. gr. orðist svo: 
Til þess að standast próf má aðaleinkunn eigi vera lægri en 5.0. 
Nemandi telst fallinn séu fleiri en ein lokaeinkunn undir 3.0 án tillits til aðal- 

einkunnar. 

Nemanda sem hlýtur aðaleinkunn 5.0 eða hærri en fleiri en eina lokaeinkunn 

undir 3.0 er heimilt að endurtaka próf í þeim greinum næst þegar próf eru haldin. 

7. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 9. mai 1975. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 
  

Birgir Thorlacius. 

1. júlí 1975. Nr. 330. 
GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Siglufjarðar. 

I. RAFORKA 

Bafveita Siglufjarðar selur raforku í smásölu á orkuveitusvæði sínu á þann 

hátt og við því verði, sem hér segir: 

3.1. 
3.2. 

1. Lýsing. 

„ Um kWst.-mæli á kr. 30.00 hverja kWst. 

„Um kWst-mæli á kr. 18.00 hverja kWst. Auk fastagjalds af rúmi því er lýsa 

skal, reiknast fastagjald af gsólffleti: 
a) fyrir verslanir, vinnustofur og skrifstofur kr. 8.70 á m á mánuði. 

9 

b) fyrir geymslur, ganga og verbúðir kr. 4.35 á m? á mánuði. 

2. Heimilisnotkun. 

„Til heimila, sjúkrahúsa, skóla, gisti- og veitingahúsa má selja raforku til suðu „SJ , ;5$ $ $ J 
á kr. 930 hverja kWst., enda séu suðutæki öll fasttengd og öll önnur notkun 

seld eftir gjaldskrárliðum 1.1. eða 1.2. 
Um kWst.-mæli á kr. 7.50 hverja kWst. auk fastagjalds af gólffleti er nemur 

kr. 4.35 af m? á mánuði af gólffleti íbúðar. Við ákvörðun á gólffleti íbúðar 

reiknast öll íveruherbergi, eldhús, gangar og baðherbergi, en ekki geymslur og 

þvottahús. Íveruherbergi, sem um stundarsakir standa auð, eða eru notuð sem 

geymslur, skulu reiknuð sem íveruherbergi. Tekið skal tillit til þess, ef um 

súðarherbergi er að ræða. 

3. Vélanotkun. 

Um kWst.-mæli á kr. 18.00 hverja KWst. 

Stórnotkun á mestaaflsmæla þannig reiknað: 
Aflgjald kr.: 9637.00 Kw. á ári. 
Orkugjald kr.: 3.30 hverja kWst. af allri notkun.
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3.ð. Ef um mikla orkunotkun er að ræða, svo sem til frystihúsa og kaupandi skuld- 
bindur sig til að kaupa 20 000 kWst. á ári má selja orku um kWst.-mæli þannig: 

Fyrir fyrstu 20 000 kWst. ársnotkun kr. 9.30 á kWst. 
Fyrir næstu 80 000 kKWst. ársnotkun kr. 6.10 á kWst. 
Fyrir umfram 100 000 kWst. ársnotkun kr. 5.70 á kWst. 

4. Hiti. 

4.1. Til húshitunar og til hitavatnsgeyma um kWst.-mæli kr. 2.60 hverja kKWst. 
4.2. Til húshitunar um kWst.-mæli á kr. 240 hverja kWst., enda megi rjúfa straum 

í allt að 3 klst. hvern sólarhring skv. nánari ákvörðun rafveitustjóra. 
4.3. Til húshitunar yfir sumarmánuðina er heimilt að selja raforku á kr. 1.30 hverja 

KWst. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar eru: 

a) Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
b) Að tæki, búnaður og lagnir í sambandi við rafmagnsupphitunina séu sam- 

kvæmt fyrirmælum rafveitunnar. 
c) Að hús, sem fá leyfi fyrir rafmagnsupphitun, fullnægi lágmarkskröfum, sem 

rafveitan setur um einangrun. 

5. Önnur raforkunotkun. 

5.1. Til nota um vinnulagnir við byggingar meðan á byggingu stendur um kKWst.-mæli 
á kr. 18.00 hver kWst. 

5.2. Til götu- og hafnarlýsingar um kWst.-mæli á kr. 13.00 hver kWst. 
Alla raforkusölu, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjald- 

skrár skal selja eftir gjaldskrárlið 1. 
Þegar sérstaklega stendur á má rafveitustjóri þó með samþykki rafveitunefndar, 

selja raforku eftir sérstökum samningi í hvert sinn, en eigi lengur en til eins árs 
í senn. 

TI. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri 
veitu, og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem greiða skal af mæli- 
tækjum, sem hér segir: 

1. Af einfasa mælum 30 Ap. 20.00.0000... kr. 25.00 á mán. 
2. Af þrífasa mælum 50 Amp. .........000. 0. — 4600 - — 
3. Af þrífasa mælum 50—-100 Amp. ......00..0... —- 6500 - — 
4. Af mestaalfsmælum 100 Amp. „......0.0000 — 150.00 - — 
5. Af mestaaflsmælum yfir 100 Amp. ......00.... — 300.00 - — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru, skal greiða ársleigu, sem á að 
vera sem næst 20% af verði mælitækjanna. 

Leiga mælitækja innheimtist um leið og gjöld fyrir raforku. 

TI. HEIMTAUG ARGJÖLD 

Af hverri húsveitu, sem tengd er við veituna, skal greiða heimtaugargjald, sem 
miðast við flutningsgetu raftaugar þeirrar, sem að húsinu liggur, svo sem hér segir: 

Heimtaugargjöld Stofngjald Yfirlengd kr./m. 

35 A. Sja fasa jarðstrengur ............ kr. 31 200.00 kr. 1 742.00 
63 A. ðja fasa jarðstrengur „,.....,.... — 89 780.00 — 2130.00
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Heimtaugargjöld Stofngjald Yfirlengd kr./m. 

100 A. ðja fasa jarðstrengur ............ —- 49 400.00 — 2 390.00 
125 A. 3ja fasa jarðstrengur ............ — 61 750.00 - 2700.00 
200 A. 3ja fasa jarðstrengur „........... — 96 330.00 — 3 660.00 
300 A. 8ja fasa jarðstrengur 2........... —- 138 900.00 — 4 460.00 

Yfirlengd greiðist þegar lengd heimlaugar fer fram úr 15 metrum. Lengd jarð- 
strengs mælist frá lóðarmörkum húss. Ef heimtaugarlögn krefst óvenjumikils kost- 
naðar að dómi rafveitusljórnar, svo sem nýrrar spennistöðvar, nýrra aflsstrengja 
eða annars búnaðar, verða gjöldin ákveðin af rafveitustjórn í hverju tilviki. 

Ef lögð er fleiri en ein heimtaug að húsi, greiðir húseigandi allan kostnað við 
síðari heimtaugina samkv. reikningi. 

Þau hús, sem áður hafa greitt heimtaugargjöld, greiði aðeins hálft heimtaugar- 
gjald, ef loftlínu er breytt í jarðstreng. Gjald fyrir heimtaug fellur í gjalddaga, þegar 
uppsefningu er lokið og áður en straumur er settur á heimtaugina. 

IV. OPNUNARGJÖLD 

1. Hafi gjald samkvæmt þessari gjaldskrá ekki verið greitt svo að til lokunar 
veitu hafi komið, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 250.00. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni tafarlaust 

lokað, og verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandinn hefur greitt kr. 250.00 
gjald á skrifstofu rafveitunnar. 

V. SÖLUSKATTUR 

Söluskattur 17%, 2% viðlagasjóðsgjald, 1% í sjóð til að draga úr áhrifum verð- 
hækkana á olíu til íbúðarhitunar og 13% verðjöfnunargjald, samtals 33% eru talin 
með í upphæð gjalda þeirra, sem um ræðir í I. kafla gjaldskrár þessarar, nema 
sjaldalið 4, sem er sala raforku til upphitunar. 

VI. BREYTINGAR 

1. Gjöld samkvæmt 4. lið sjaldskrárinnar breytast með útsöluverði á dísilolíu á 
Siglufirði, þannig að þau teljist jafngilda útsöluverði á dísilolíu 1. júlí 1975 eða 
kr. 20.20 pr. lítra, en hækki eða lækki um 10% fyrir hver full 10% sem olíuverð 
hækkar eða lækkar. 

2. Bæjarstjórn er heimilt að hækka öll gjöld, sem ákveðin eru í þessari gjaldskrá 
eða lækka, um allt að 20%. 
Breytingar til hækkunar skv. 1. og 2. lið eru háðar heimild iðnaðarráðuneytisins. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 
og orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967 til að taka þegar gildi. Jafnframt er úr gildi felld 
gjaldskrá sama efnis nr. 350 12. nóv. 1974. 

Iðnaðarráðuneytið, 1. júlí 1975. 

F hr. 

Árni Snævarr. nn - 
Jóhannes Guðfinnsson.
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REGLUGERÐ 

um heimilisþjónustu á Húsavík. 

1. gr. 
Bæjarstjórn og bæjarstjóri fara með yfirstjórn heimilisþjónustunnar á Húsavík. 
Dagleg umsjón með framkvæmd þessara mála er í höndum þess aðila, er bæjar- 

stjórn ræður til þess. 

2. gr. 
Hlutverk heimilisþjónustunnar er að veita hjálp á heimilum að tilvísan læknis, 

hjúkrunarkonu, ljósmóður, eða að öðrum tilvísunum, sem forstöðumaður metur 
gildar, að hjálpar, annarrar en hjúkrunar, sé þörf vegna elli, sjúkdóma, örorku, 
barnsburðar, slysa, dauðsfalla eða af öðrum ástæðum. 

Hjálpin veitist þann tíma og á þann hátt, sem forstöðumaður metur að nauðsyn 

sé hverju sinni. 

Heimilisþjónustan felur í sér eftirtalin atriði: 

1. Aðstoð við aldraða í þeim tilgangi að sera þeim kleift að dvelja lengur í heima- 
húsum. 

2. Aðstoð við sjúklinga í heimahúsum í þeim tilgangi að stytta sjúkrahúsvist eða 
jafnvel koma í veg fyrir hana. 

3. Umsjón með heimili, þar sem húsmóðir eða heimilisfaðir eru fjarverandi vegna 

veikinda. 

4. Aðstoð við fatlaða sem búa einir. 

5. Önnur tilfelli sem meta þarf hverju sinni. 

3. gr. 
Bæjarstjórn gangist fyrir námsskeiðum fyrir starfsfólk heimilisþjónustunnar 

eða gefi því kost á að sækja námskeið til að auka þekkingu sína á þessu sviði. 

4. gr. 
Stjórn heimilishjálparinnar ber að ganga Örugglega úr skugga um, að konur 

þær sem heimilishjálpina stunda, séu hæfar til starfans og séu ekki haldnar smit- 

andi sjúkdómi. 

5. gr. 
Bæjarsjóður Húsavíkur ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni, sem konur er 

vinna á vegum heimilishjálparinnar, kunna að valda við störf sín. 

6. gr. 
Bæjarstjórn ákveður hvert form skuli vera á umsóknum um heimilisþjónustu. J J A 

7. gr. 
Fyrir heimilisþjónustu samkvæmt reglugerð þessari og reglum er bæjarstjórn 

setur þar um, skal sá, er hjálpar nýtur, greiða eftir taxta, þar sem tekið er tillit 
til tekna viðkomandi og kostnaður við hjálpina. Skal taxti þessi breytast í samræmi 

við laun og framfærslukostnað. 
Bæjarstjórn getur sett nánari reglur um greiðslu, innheimtu og annað, sem 

hún telur máli skipta í þessu efni.
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8. gr. 
Skrifstofa Húsavíkurkaupstaðar annast bókhald og fjárreiður heimilisþjón- 

ustunnar og skulu reikningar endurskoðast árlega með sama hætti og reikningar 

bæjarsjóðs. 

9. gr. 
Forstöðumaður heimilisþjónustu lætur bæjarstjórn árlega í té skýrslu um starf- 

semina undanfarið ár. 

10. gr. 
Um greiðslu kostnaðar fer samkvæmt lögum nr. 10 frá 25. janúar 1952 um 

heimilishjálp í viðlögum. 

Reglugerð þessi, sem bæjarstjórn Húsavíkur hefur samið og samþykkt, stað- 
festist hér með samkvæmt lögum nr. 10 25. janúar 1952, um heimilishjálp í við- 
lögum, til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 

að máli. 
Með reglugerð þessari er felld úr gildi reglugerð nr. 13 frá 17. febrúar 1959, um 

heimilishjálp í Húsavík. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. júlí 1975. 

F. h. r. 

Hallgrímur Dalberg. ÍR 
Jón S. Ólafsson. 

3. júlí 1975. Nr. 332. 
REGLUGERÐ 

um umferðarfræðslu í skólum. 

1. gr. 
Tilgangur umferðarfræðslu í skólum Er 

1. Að gera nemendum ljósa hættu, sem af umferð stafar og nauðsyn umferðar- 

reglna. 

Að kenna umferðarreglur þær. sem gilda á hverjum tíma. Skal fræðslu hagað 

Í samræmi við þroska og aldur nemenda. 

3. AÐ kenna nemendum að fara eftir settum reglum þannig, að þeir valdi ekki sér 
eða öðrum óþarfa hættu. 

to
 

2. gr. 
Á barnaheimilum, í leikskólum og forskólum skal börnum leiðbeint um ein- 

földustu reglur, sem fótgangandi manni ber að fylgja í umferð, eftir því sem við 

verður komið. 
Fræðslan skal einkum beinast að því, að innræta þá varúð. er börnum ber að 

sýna, þegar þau eru á ferð eða í leik á almannafæri. 
Forráðamönnum stofnana þeirra, sem að framan greinir ber að sjá þeim fyrir 

nauðsynlegum gögnum fil kennslunnar. 

3. gr. 
Í grunnskóla skal umferðarfræðsla vera einn þáttur skyldunámsins.
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4. gr. 
Jmferðarfræðslu barna í 1—-3. bekk grunnskóla annast bekkjarkennari þeirra, 

eða sá kennari, sem skólastjóri kveður til. 
Fræðslan skal fara fram bæði innanhúss og ulan. 
Innanhúss skal umferðarfræðsla samtvinnuð öðrum námsgreinum eflir því 

sem hæfa þykir, en einkum þó kennslu í samfélagsfræði, íslensku, teikningu og 
leikfimi. Brýna skal fyrir börnum hættu þá, sem stafar af umferð, bæði almenni 
og sérstakar hættur í byggðarlaginu. Þeim skal gerð grein fyrir þeirri skyldu að 
sýna varúð og taka tillit til annarra. 

Þá skal kenna þeim að þekkja helstu reglur um umferð gangandi fólks og 
að þekkja helstu umferðarmerki. Utanhúss skal fræðslan einkum beinast að því 
að kynna börnunum umferðarreglur, bæði á afmörkuðum svæðum og alfaravegum. 
Skal það gert munnlega og með æfingum. Til umferðarfræðslu utanhúss skal verja 
nokkrum kennslustundum árlega og eigi færri en 3 stundum á ári í 13. bekk 
grunnskóla. 

5. gr. 
Börn í 4—6. bekk grunnskóla skulu njóta umferðarfræðslu tvær kennslu- 

stundir á mánuði til jafnaðar á meðan skóli starfar. 
Umsión með kennslu annast kennari, sem tekið hefur þátt í námskeiði til 

undirbúnings þeirrar kennslu. Sé ekki völ slíks kennara, skal kennslu þessa hafa 
á hendi maður, er fræðslustjóri telur til þess hæfan. 

Kennslan skal vera fræðileg og verkleg innanhúss og utan. Rifjað skal upp og 
æft það sem þegar hefur verið kennt um umferðarmál. Börnunum skal kennt að 
þekkja helstu umferðarmerki og mikilvægustu sérákvæði um umferð í byggðar- 

laginu þar sem skóli er. Auk þess skal kenna aðalreglur um umferð ökutækja, bæði 
vélknúinna og vélarlausra, umferð ríðandi manna og hvers gæta ber í sambandi 
við dýr á alfaravegum. 

Við kennsluna skal nota myndir, bækur, áhöld og annað það, er að gagni má 
koma og völ er á. Leggja skal áherslu á æfingakennslu útivið og athugun umferðar, 
eftir því sem kostur er. 

Þar sem því verður við komið, skulu fræðsluyfirvöld leita samvinnu við lög- 

sæslumenn um umferðarfræðslu í skólum og er heimilt að fela sérþjálfuðum mönn- 
um ákveðna þætti fræðslunnar. 

6. gr. 
Í 7—9. bekk grunnskóla skal kennslu hagað líkt og um getur í 5. grein, en 

námsefnið aukið. Sérstaklega skal á það lögð áhersla, að nemendur þekki megin- 
reglur umferðarlaga og reglugerðar um umferðarmerki. 

Ef aðstæður leyfa, skal nemendum kenndur akstur og meðferð reiðhjóla, léttra 
Þifhjóla, vélsleða og dráttarvéla, en annars leiðbeint um það. 

7. gr. 
Æskilegt er, að leiðbeint sé einnig um meðferð og notkun gúmbáta og smábáta 

og helstu atriði siglingareglna og örvggisbúnaðar báta. 

8. gr. 
Í aðalnámskrá grunnskóla skal kveðið á um nauðsynleg kennslugögn til um- 

ferðarfræðslunnar svo og nánari skilgreiningu námsefnis en hér er tilgreint í reglu- 
serðinni. 

9. gr. 
Um mat á þekkingu nemenda í umferðareglum fer samkvæmt ákvæðum um 

námsmat í grunnskóla. Heimilt er þá að láta fara fram getraunir eða kannanir 
með frjálsri þátttöku nemenda, er sýni þekkingu þeirra í umferðarreglum.
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10. gr. 
Heimilt er að hafa umferðarmál sem valgrein í framhaldsskólum. Skal þá 

ákvarða einingargildi hennar á sama hátt og annarra námsgreina svo og námsefni. 

li. gr. 
Kennurum á grunnskólastigi skal standa til boða í kennaranámi sinu að búa 

sig sérstaklega undir umferðarkennslu. Skal kennslustundafjöldi þeirrar fræðslu 
eigi vera minni en ákveðið er í 12. grein reglugerðar um Kennaraháskóla Íslands 
nr, 175, 81. maí 1974. Jafnframt skal Kennaraháskóli Íslands sjá starfandi kenn- 

urum fyrir námskeiðum í umferðarfræðslu, þegar ástæða þykir til. 

12. gr. 
Menntamálaráðuneytið getur, þegar fé er veitt til, ráðið sérfróðan mann til 

þess að hafa umsjón með umferðarfræðslu í skólum og skal þá starf hans skipulagt 
að höfðu samráði við Umferðarráð. 

13. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 5. gr. laga nr. 55, 12. maí 1970, 

um breyting á umferðarlögum nr. 40 frá 23. apríl 1968, öðlast þegar gildi. 

9 Menntamálaráðuneylið, 3. júlí 1975. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 0 

Birgir Thorlacius. 

1
 5. Nr. 333. 

REGLUGERÐ 

um framkvæmd samræmdra prófa í grunnskóla. 

11. júlí 19 

Í. gr. 
Menntamálaráðuneytið skipar sérstaka nefnd, prófanefnd, til þess að skipu- 

leggja og sjá um samræmd próf í grunnskóla skólaárin 1975-"'76 og 1976—'77. 
Nefndin skal enn fremur sjá um samræmt gagnfræðapróf meðan það próf er haldið. 
Fela má nefndinni önnur verkefni ef ráðuneytið telur það æskilegt enda fallist 
nefndin á það. 

2. gr. 
Prófanefnd skal þannig skipuð: Formaður, ritari og tveir fulltrúar fyrir hverja 

af eftirtöldum greinum: Íslensku, dönsku, ensku og stærðfræði og skulu þeir vera 
sérfróðir um námsefni og kennslu þessara greina í grunnskóla. Auk áðurnefndra 
fastra fulltrúa í nefndinni skal skipa einn sérfróðan fulltrúa fyrir hverja þá grein 
aðra, sem próf taka til, og skal hann taka sæti í nefndinni, þegar próf í viðkomandi 
grein eru samræmd. 

Formaður og ritari skulu fara sameiginlega með framkvæmdastjórn nefndar- 
innar. Ef nefndarmaður forfallast, skal ráðuneytið skipa annan í hans stað. Náms- 

malssórfræðingur veilir nefndinni sérfræðilega ráðgjöf. 

3. gr. 
Prófanefnd skal sera tillögur til ráðuneytisins um fjölda prófa, prófgreina, eink- 

unnastiga og próftíma, sem samræmd próf taka til, og skulu þær tillögur berast 
ráðuneytinu við upphaf skólaárs.
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4. gr. 
Prófanefnd skal til undirbúnings aðalprófum annast söfnun prófatriða, halda 

könnunarpróf og sjá um úrvinnslu þeirra eftir því sem hæfilegt þykir að mati 
nefndarinnar. 

5. gr. 
Prófanefnd skal setja reglur um framkvæmd, úrvinnslu og einkunnagjöf sam- 

ræmdra prófa, sem ráðuneytið ákveður að haldin skuli, þar með talin sjúkrapróf 
og próf, sem leyfð verða vegna ófullnægjandi árangurs á aðalprófi. Nefndarmenn 
skulu hver í sinni sérgrein annast samningu prófverkefna og matsreglna. Heimilt 
er formanni og ritara að fela öðrum sérfróðum aðilum einstök verkefni, ef ástæða 
þykir til, og skal það gert í samráði við hlutaðeigandi nefndarmenn. 

Nefndin skal annast fjölritun eða prentun og sendingu prófverkefna til skóla. 

6. gr. 
Prófanefnd skal hafa náið samstarf við námsefnissérfræðinga og aðra þá, sem 

vinna að námsskrárgerð á vegum menntamálaráðuneytisins. Þá skal nefndin veita 
skólastjórum og kennurum svo og öðrum sem þess óska, upplýsingar um námsefni, 
námsskrá og prófagerð, að því er varðar verksvið nefndarinnar. 

7. gr. 
Prófanefnd skal ákvarða um úrtakskannanir og annast kynningu á prófniður- 

stöðum. Telji nefndin æskilegt að gerð sé önnur og meiri könnun á prófniðurstöðum 
en nauðsynlegt er vegna Í. málsgreinar, skal hún hafa samráð við menntamála- 
ráðuneytið um það. 

8. gr. 

Nefndin skal vera ráðgjafaraðili gagnvart ráðuneytinu um eftirfarandi: 

1. Um skipun prófdómara og trúnaðarmanna við framkvæmd prófa. 

Ákvörðun um lágmarkseinkunnir á prófum til inngöngu í framhalds- og sér- 
skóla. 

io
 

9. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 63/1974 um grunnskóla og öðlast - 

hún þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 279, um próf í barna- og 
sagnfræðaskólum svo og erindisbréf fyrir prófanefnd frá 4. okt. 1973. 

Menntamadlaráðuneytið, 11. júlí 1975. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 0 

Birgir Thorlacius.
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AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá fyrir Reykjavíkurflugvöll nr. 211 15. júní 1973. 

1. gr. 
B-liður 1. gr. sjaldskrárinnar orðist þannig: 

Millilandaflug: 

Í millilandaflugi skal fyrir hverja lendingu greiða lendingargjöld sem hér segir: 

Kr. 659.00 á hvert tonn flugvélarinnar fyrir flugvélar, sem vega allt að 14 tonnum. 

Kr. 542.00 á hvert tonn flugvélarinnar fyrir flugvélar, sem vega 15 til 29 tonn. 

Kr. 483.00 á hvert tonn flugvélarinnar fyrir flugvélar, sem vega 30 til 49 tonn. 

Kr. 454.00 á hvert lonn flugvélarinnar fyrir flugvélar, sem vega 50 tonn og þar yfir. 

2. gr. 

B-liður 2. gjaldskrárinnar orðist þannig: gt. 

Millilandaflug 
Vænghaf flugvélar 

undir 12 m 
12—15 — 
1518 — 
18—21 — 

21—24 — 
2491 — 
27—30 — 
vlir 30 — 

Flugskýlisleiga 

á sólarhring 

3. 
B-liður 3. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: o o. T 

Millilandaflug 
Vænghaf flugvélar 

undir 12 m 

1218 — 
18—24 — 
24---30 - 
yfir 30 —- 

kr. 380.00 
950.00 

1515.00 
1 960.00 
2 675.00 
3 055.00 
3 450.00 
3 820.00 

Leiga 
á sólarhring 

4 

kr. 240.00 
480.00 
705.00 
950.00 

1 050.00 

Breyting þessi er gerð samkvæmt 78. gr. laga um loftferðir, nr. #4 21. maí 

1964, til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 

að máli. 
Jafnframt fellur úr gildi auglýsing nr. 62 15. mars 1974 um sama efni. 

Samgönguráðuneytið, 16. júlí 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Ólafur S. Valdimarsson,



Nr. 330. 624 ld. júlí 1976. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 372 30. nóvember 1973, um holræsi fyrir 

Ísafjarðarkaupstað. 

1. gr. 
Grein 1.18 hljóði svo: . 
Holræsagjald skal greiða árlega til bæjarsjóðs Ísafjarðar af öllum eignum, sem 

metnar eru til fasteignamats og skal vera 0,32% af fasteignamati húss og lóðar, eins 
og það er á hverjum tíma. Undanþága frá greiðslu hins almenna fasteignaskatts 
skapar ekki undanþágu frá greiðslu holræsagjalds. 

Gjald samkvæmt þessari grein skal breytast í samræmi við breytingar er verða 
á vísitölu byggingarkostnaðar frá því sem hún er 1. nóvember 1974 (1455 stig). 

Heimilt er bæjarstjórn, fyrir eitt ár í senn, að hækka eða lækka holræsagjaldið 
um allt að 50% án staðfestingar ráðuneytisins. 

Reglugerðarbreyting þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Ísafjarðar, 
staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1998, til þess að öðlast 
gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. júlí 1975. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 0 nu 

Guðmundur Karl Jónsson. 

Nr. 336. 14. júlí 1975. 
GJALDSKRÁ 

um holræsagjöld á Stokkseyri. 

1. gr. 
Hverjum þeim, sem á hús eða húshluta á Stokkseyri á lóð sem holræsi hefur 

verið lagt í, ber að greiða árlegt holræsagjald til Stokkseyrarhrepps. 
Upphæð holræsagjaldsins skal vera 0,3% af fasteignamati húsa og lóða sam- 

kvæmt lögum um fasteignamat og fasteignaskráningu nr. 28 29. apríl 1963. Upphæð 
holræsagjaldsins skal þó aldrei vera lægra en svarar kr. 8.00 á hvern rúmmetra á 
íbúðarhúsnæði og kr. 5.50 á hvern rúmmetra af öðru húsnæði. Á sama hátt skal upp- 
hæð holræsagjaldsins aldrei vera hærri en svarar kr. 10.00 á hvern rúmmetra af 
hvaða húsnæði sem er. Lágmarksupphæð holræsagjalds fyrir hverja gjaldskylda 
fasteign skal aldrei vera lægri en kr. 1500.00. Nú er fasteign, sem greiða ber af 
holræsagjald eigi virt fasteignavirðingu og skal þá greiða holræsagjald skv. sam- 
þykktum uppdráttum. 

Þó skal aldrei reikna holræsagjöld af húsi það ár, sem bygsing þess hefst. 
Holræsagjaldið er miðað við byggingarvísitölu 1290 stig og breytist einu sinni 

á ári til samræmis við byggingarvísitöluna eins og hún er í árslok hverju sinni. 

2. gr. 
Holræsagjald greiðist af hús- og íbúðareiganda, lóðareiganda ef um eignarlóð 

er að ræða, og af leigutaka, ef um leigulóð er að ræða, og bera þessir aðilar ábyrgð á 
greiðslu gjaldsins.



14. júlí 1975. 625 Nr. 336. 

Gjaldið hefur lögtaksrétt og er tryggt með lögveðrétti í lóð og mannvirkjum 
næstu 2 ár eftir gjalddaga þess, með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði 
og aðfararveði. 

3. gr. 
Um gjalddaga og innheimtu holræsagjalds fer með sama hætti og um fasteigna- 

skatt, enda skulu gjöld þessi innheimt sameiginlega. 
Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1993, 

til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. júlí 1975. 

F. hr. 

Hallgrímur Dalberg. 0 

Guðmundur Karl Jónsson. 

14. júli 1975. Nr. 387. 
REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð fyrir Vatnsveitu Reykjahlíðarhverfis í Skútustaðahreppi 
nr. 118 5. maí 1969, sbr. reglugerð nr. 223 10. ágúst 1972. 

1. gr. 
7. gr. orðist svo: 
Hver sá, sem fær tengda heimæð frá aðalveitu, skal greiða í eitt skipti stofngjald 

kr. 21 000.00 sé um íbúðarhúsnæði að ræða. Um stofngjald fyrir húsnæði, sem notað 
er til alvinnurekstrar, s.s. veitingahús, verslanir og iðnfyrirtæki, skal sveitarstjórn 
gera sérsamning hverju sinni. Stofngjald skal greiða í síðasta lagi þegar tenging fer 
fram. 

2. gr. 
ö. gr. orðist svo: 
Af öllum húseignum á veitusvæðinu, sem vatni er veitt í eða úr næst til vatns- 

æða, skal árlega greiða vatnsskatt, er nemi 0.8% fasteignamats húseignarinnar, auk 
þess sem húseigandi skal árlega greiða fastagjald kr. 1 400.00 af hverri húseign. 

Séu fleiri en ein íbúð í sama húsi, greiðist árlega í fastagjald kr. 1 400.00 af 
hverri íbúð. 

3. gr. 
9. gr. orðist svo: 
Auk vatnsskatts og fastagjalds samkvæmt 8. gr. skal árlega greiða auka- 

vatnsskatt vegna fyrirtækja og atvinnurekstrar s.s. veitingahúsa, verslana, iðnfyrir- 
tækja og þvottastöðva fyrir bifreiðar. Aukavatnsskattur skal vera kr. 4.00 af rúmmetra 
Ef vatnið er ekki mælt, skal áætla notkunina. 

4. gr. 
10. gr. reglugerðarinnar falli niður. 
Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 223 10. ágúst 1972 um breyting á reglu- 

gerð fyrir Vatnsveitu Reykjahlíðahverfis í Skútustaðahreppi. 
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Nr. 387. 626 14. júlí 1975. 

Reglugerðarbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 
20. júní 1923, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum 
þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmaálaráðuneytið, 14. júlí 1975. 

F. h. r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Guðmundur Karl Jónsson. 

Nr. 338. 14. júlí 1975. 
GJALDSKRÁ 

fvrir Vatnsveitu Akraness. 

Almennur vatnsskattur. 

1. gr. 
Af Öllum húseignum í lögsagnarumdæmi Ákraneskaupstaðar, sem virtar eru 

fasteignamati og liggja við vegi eða opin svæði, þar sem vatnsæðar eru, skal greiða 
árlegan vatnsskatt, sem nemur 0.308% af gildandi fasteignamati eignarinnar hverju 
sinni. 

2. gr. 
Vatnsskattur samkvæmt 1. gr. skal hlíta eftirfarandi ákvæðum um minnsta 

gjald á rúmmetra í byggingum á viðkomandi lóð. 

Íbúðarhús  ............. 0 minnst 8.12 kr. /mö 
Iðnaðarhús  ...........2.0000 2000. — 196 — 
Vörugeymslur  ........0.0.0 0000 - 1.96 — 
Allt annað húsnæði .........0..000 0000. — 812 — 

Þessi lásmarksgjöld eru miðuð við fasteignamat 1970 og breytast í samræmi við 
það. 

Aukavatnsskattur. 

3. gr. 
Auk vatnsskatts samkvæmt 1. gr., skal greiða aukavatnsskatt af húsum, er 

nola valn Gl annars en venjulegra heimilisþarfa, vegna atvinnu, sem í þeim er rekin 

eða af öðrum ástæðum. 

Aukavatnsskatt skal innheimta samkvæmt mæli eða áætlun vatnsveitunnar með 

kr. 2.94 fyrir hvern rúmmetra vatns. 
Fyrir önnur vatn:not en þau, er að framan eru talin skal hverju sinni greiddur 

aukavatnsskattur samkvæmt ákvörðun vatnsveitunnar. 

Önnur gjöld. 

4. gr. 
Greiðsla fyrir vatn sem selt er til skipa og báta í Akraneshöfn skal vera kr. 

56.00 fyrir hvern rúmmetra. 

5. gr. 
Allir, sem óska tengingar við dreifiæðar vatnsveitunnar, greiði stofngjald, er sé 

kr. 10.50 af fyrstu 2000 rúmmetrum húss og kr. 7.00 af því, sem þar fer yfir.
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6. gr. 
Gjald fyrir uppsetningu mælis skal vera kr. 2.430 pr. mæli. Mælaleiga skal vera 

sem hér segir: 

40 mm mælir Og MINNI „.........0000 0... kr. 840 pr. ár 
50 mm mælir .........02.0 000 — 1400) — — 

80 mm mælir ..........000.0 000 — 1680 — — 

100 mm mælir ..........000 0000 — 3360 — — 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 

til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Akraness nr. óð 2. mars 
1972. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. júlí 1975. 

F. hr. 

Hallgrímur Dalberg. 

Guðmundur Karl Jónsson. 

14. júlí 1975. Nr. 339. 
GJALDSKRÁ 

fyrir Vatnsveitu Vogakauptúns. 

1. gr. 
Tengigjöld: 

a) Af íbúðarhúsum skal greiða kr. 10 090.00 á inntak miðað við 1 íbúð, en kr. 7 900.00 
á íbúð umfram þá fyrstu, á sama inntaki. 

b) Fyrirtæki skulu greiða kr. 15 000.00 fyrir inntak. 
Gjöld þessi grundvallast á byggingarvísitölu 1455 stig og hækka síðan í hlut- 

falli við hækkun bvggingarvísitölu. 

2. gr. 
Vatnsskattur: 

a) Fyrir íbúðarhús greiðast kr. 3000.00 pr. íbúð. 
Þ) Fyrirtæki með vatnsfrekan rekstur, t.d. fiskvinnslu, greiði 0,50% af fasteigna- 

mati húss og lóðar. 
ce) Fyrirtæki sem ekki eru með vatnsfrekan rekstur t.d. verslanir greiði 0,30% 

af fasteignamati húss og lóðar. 
Hreppsnefnd hefur heimild til að hækka vatnsskatt um allt að 50%, án sérstakrar 

heimildar ráðuneytis. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 
til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. júlí 1975. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg. nn 
Guðmundur Karl Jónsson.



Nr. 940. 628 15. júlí 1975. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð fyrir Vatnsveitu Borgarness nr. 91 26. maí 1971. 

1. gr. 
17. gr. orðist svo: 
Til þess að standa slraum af kostnaði við vatnsveituna skal innheimta árlegan 

vatnsskalt af ólíum fasteignum í lögsagnarumdæmi Borgarneshbrepps, sem standa 

við gölu eða opin svæði og vatn er lagi í. 
Almennur valnsskaltur skal miðaður við ákveðinn hundraðshluta af fasteigna- 

mati mannvirkja og lóða eins og það er á hverjum tíma nolað sem álagningarstofn 
fasteignaskails eftir nánari ákvörðun hreppsnefndar. 

Undanþága frá gjaldskyldu hins almenna fasteignaskatis skapar ekki undanþágu 
frá greiðslu vatnsskatts. 

Almennur vatnsskattur hverrar fasteignar skal hlíta ákvæðum um hámarks- og 
lágmarksgjald af hverjum rúnnnetra í byggingum og enn fremur hlíta ákvæðum um 
lágmarksgjald af hverri fasteign. 

Nú er fasteign, sem greiða ber af vatnsskalt, ekki virt fasteignamatsvirðingu og 
ákveður þá vatnsveitan skattinn. Við ákvörðun vatnsskatts samkvæmt þessari máls- 
grein skal höfð hliðsjón af því, hvert líklegt fasteignamat muni verða á eigninni 
fullfrágenginni. 

Aukavalnsskatt skal leggja á verksmiðjur, baðhús, iðnaðarfyrirtæki og önnur 
atvinnulæki, sem nota vatn til annars en heimilisþarfa. Aukavatnsskatt skal að 
jafnaði greiða samkvæmt mældri notkun og ákveður hreppsnefnd gjald fyrir hvern 
(rúmmetra) m?. 

Nú er vatn notað án mælis, þar sem svo hagar til, og skal þá vatnsveitan ákveða 
aukavatnsskatt samkvæmt áæilaðri notkun. Nú sættir húseigandi eða vatnsnotandi 
sig ekki við ákvörðun vatnsveitunnar á aukavatnsskatti og getur hann þá krafist 
þess, að vatnsnotkun hans verði mæld um eins mánaðar skeið, eftir samkomulagi 
og verður aukavalnsskaltur þess árs þá ákveðinn hlutfallslega við úlkomu þeirrar 
mælingar. Náist ekki samkomulag um mælingatíma sker sveilarsljóri úr. 

heglugerðarbrevling þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. 
júni 1923, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Félagsindlaráðuneytið, 15. júlí 1975. 

F. hr. 

Hallgrímur Dalberg. 

Guðmundur Karl Jónsson. 

Nr. 341. 15. júlí 1975. 
GJALDSKRÁ 

fyrir Vatnsveitu Borgarness. 

1. gr . gr. 
ÁAunennur vatnsskaltur af húsum, sem vatn er lagt í, skal vera 0,35% af hinu 

opinbera fasteignamati húss og lóðar, eins og það er á hverjum tíma notað sem 
álagningarstofn fasteignaskatts.
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Upphæð vatnsskattsins skal þó aldrei vera lægri en svarar kr. 17.00 á hvern 
rúmmetra í íbúðarhúsnæði og kr. 12.00 á rúmmetra í öðru húsnæði. Á sama hátt 
skal upphæð almenns vatnsskatts aldrei vera hærri en svarar kr. 21.00 á hvern 
rúmmetra af hvaða húsnæði sem er. 

Almennur vatnsskattur samkvæmi framanskráðum reglum skal þó aldrei vera 
lægri en kr. 2 200.00 af skattskyldri fasteign. 

Framangreindir gjaldstuðlar á hvern rúmmetra húss og lágmarksvatnsskattur 
af fasteign skulu breytast eftir verðlagi á sama hátt og álagningarstofn fasteignaskatts. 

Aukavatnsskattur skal vera kr. 6.00 til kr. 8.00 fyrir hvern teningsmetra vatns. 
Gjaldstuðull á teningsmetra skal breytast eftir verðlagi á sama hátt og álagningar- 

stofn fasteignaskatts. 

2. gr. 

3. gr. 
Gjald fyrir vatn Hl skipa skal vera kr. 50.00 fyrir hvern teningsmetra vatns, en 

þó aldrei lægra en kr. 500.00 fyrir hvert skip. 

4. gr. 
Stofngjald húsa skal ákveðið af hreppsnefnd árlega. 

ð. gr. 
Vatnsnotandi skal greiða kostnað við uppsetningu mælis samkvæmt reikningi. 

Árleg leiga fyrir mæli skal vera 20% af kostnaðarverði mælisins. 

6. gr. 

Skylt er að greiða vatnsckatt af húseignum og mannvirkjum, sem eru í byggingu, 
eftir ákvörðun hreppsnefndar, enda þótt ekki lægi fyrir fasteignamat. 

7. gr. ís 
z 

Heimilt er hreppsnefnd fyrir eitt ár í senn að hækka eða lækka vatnsskattinn 
um slit að 50% án staðfestingar ráðuneytisins. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1993, 
til þess að öðlast gildi þegar í stað. og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 15. júlí 1975. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

Guðmundur Karl Jónsson. 

16. júlí 1975. Nr. 342. 

REGLUGERÐ 

um gatnagerðars fs
 öld í Suðnreyrarhreppi. 

1. gr. 

Húseisendur skulu ereiða Hl sveitarsjóðs Suðurevrarhrepps gatnaserðargjald 
af hverjum rúmmetra byggingar, sem nemur ákveðnum hundraðshluta byggingar-



Nr. 342. 630 16. júlí 1975. 

kostnaðar pr. mð eins og hann er á hverjum tíma í vísitöluhúsinu samkvæmt út- 
reikningi Hagstofu Íslands svo sem hér segir: 

Einbýlishús ............0..%..0000 00. 3,0% 
Tvibýlishús og sambyggð einbýlishús á einni hæð ...... 2,0— 
Tveggja hæða íbúðarhús .........0.0..00000.0 0. 2,0— 
Fjölbýlishús ..........00002. 0000 0,8— 
Verslunar- og skrifstofubyggingar .................... 18— 
Iðnaðarhús, vörugeymslur og annað atvinnuhúsnæði .... 10— 
Opinberar byggingar 

Auk þessa gjalds skulu lóðarhafar greiða kr. 40.00 af hverjum fermetra lóðar. 
Fermetragjaldið verði bundið byggingarvísitölu frá 1. janúar 1975. 

2. gr. 
Upphæð gatnagerðargjalds samkvæmt 1. gr. skal miðast við þá vísitölu, sem Í 

gildi er við staðfestingu þessarar reglugerðar, og síðan við þá vísitölu, sem í gildi 
er, þegar lagning bundins slitlags við hlutaðeigandi götu fer fram. 

3. gr. 
Gatnagerðargjald samkvæmt 1. gr. skal greitt og falla í gjalddaga sem hér segir: 
Fyrsta greiðsla, sem nemur 20% gjaldsins, greiðist þegar bundið slitlag hefur 

verið lagt á hlutaðeigandi sötu. 
Eftirstöðvar verði greiddar upp með fjórum jöfnum, árlegum afborgunum. 
Gjalddagi afborgana er 1. júlí. Ársvextir 10% greiðast eftir á á sömu gjalddögum. 
Lokagreiðslu þarf þó ekki að greiða fyrr en gangstétt er fullfrásengin. 

4. gr. 
Gatnagerðargjaldið má taka lögtaki í viðkomandi fasteign og er það tryggt með 

lögveði í fasteigninni í næstu tvö ár eftir gjalddaga með forgangsveði og aðfararveði, 
án tillits til eigendaskipta. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Suðureyrarhrepps, 
staðfestist hér með samkvæmt 3. gr. laga um gatnagerðargjöld nr. 51/1974 til þess 
að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 16. júlí 1975. 

F. hr. 

Hallgrímur Dalberg. uu a 

Guðmundur Karl Jónsson.
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GJALDSKRÁ 

Rafveitu Patrekshrepps. 

Tafla I. — Orku- og aflverð, fastagjöld og mælaleigur. 

Nr. 943. 

  

  

Fastagreiðslur í kr. 

  

Núiner Heiti gjaldskrárliða með skýringum Orkuverð —— —.——— Númer á 
gjaldskrár. kr/kWst. Daggreiðslur Ársgreiðslur mælal. 

A. LÝSING 
11 Án fastagjalds ......0.0. 35.00 01 
122. Með fastagjaldi ..........2020. 0... 20.00 0.04/m? 146.00 úl 
1.3. Götur og hafnarsvæði .......0.......... 7.00 03 

B. HEIMILI 
2.1 Með fastagjaldi .........000.... 0... 9.00 3.00/herbergi 1 095.00 01 
2.2 með 3 fastagjaldi .........0000.00... 3.45 1.50/amper 548.00 01 
23 með / fastagjaldi ..........0......00... 1.95 3.00/amper 1 095.00 03 
24 með / fastagjaldi ..........00.0........ 1.20 4,50/amper 1 643.00 03 

C. IÐNAÐUR 
3.1. Smávélar .......000.0 000. 20.00 02 
3.2. Stórar vélar (C—0) „0... 3.10 25.00/KW 9 125.00 04 

D. HITUN 
4.1 Án roftíma ......000.0 000 9.00 ol 
4.2 Með rofi 1 kl/dag ..........00.00.00... 5.00 03 
4.3 Með rofi 3 kl/dag .........0000000... 2.65 3 
44 Með rofi 14 Kl/ídag L......0 1.30 03 

F. ANNAÐ 
5.1. Sér samningar 
02. Tokun og enduropnun veitu, útsending 

lokunarmanns .......0000 200 500.00 

MÆLALEIGUR 
0.1. Einfasa almenn án stjórnt. .............. 2.95/mæling 1 077.00 
0.2. Einfasa með stjórnt. og þrífasa án stjórnt. 4.95/mæling 1 807.00 
0.3. þrífasa með stjórnt. ......202000000.. 8.20/mæling 2 993.00 
0.4. þrífasa með aflmælingu ................. 16.45/mælingu 6 004.00 

UPPLÝSINGAR OG ÝMIS ÁKVÆÐI 

í. Mælieiningar raforku eru kílówattstundir (kWst.) og kílówött (kW.). Þó er 

heimilt að miða mælingu við voltamper (VA.) ef raunstuðull á mælistað verður 
lægri en 0,8. 

9. Ef ekki eru tök á að mæla nolað afl, má miða aflúttak við 80% af uppsettu 

afli. 

3. Auk fyrrnefndra mælieininga er reiknað fast lágmarksgjald, er miðast við stærð 

húsnæðis. Í íbúðarhúsnæði miðast gjaldið við fjölda herbergja, en fermetra- 

fjölda í öðru húsnæði, þar sem það á við.



6. 

10. 

11. 
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Notkun eftir gjaldskrárliðum A-19 og C-3.1, má mæla með sama mæli og 
einnig notkun B-2.1 og D-4.1 til 44. 
Rafveitunni er heimilt að áætla notkun notenda í samræmi við meðalnotkun 
hans og innheimta greiðslur samkvæmt þeirri áætlun. 
Ef reikningur samkvæmt þessari gjaldskrá er ekki greiddur fyrir 15. dag næsta 
mánaðar eflir að álestur fór fram, er rafveitustjóra heimilt að innheimta vexti 
af skuldinni. Vextir reiknast mánaðarleg: og miðast við vfirdráttarvexti á al- 
mennum hlaupareikningum. 

Tengigjöld greiðast þesar tengingu er lokið. 

Hafi gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari ekki verið greidd, svo að til lokunar 
hafi komið, eða lokunarmaður sendur út. skal taka slald kr. 500.00 á hverja 
innheimtu (reikning) sem krafin er. Ef óskað er eftir opnun ufan venjulegs 
dagvinnutíma, skal gjaldið vera helmingi hærra (kr. 1000.00). 

Lokunarmaður tekur ekki við greiðslu. 
Ef fundin eru við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafar- 
laust, og eigi opnuð aftur fyrr en úr hefur verið bætt og notandinn hefur 
greitt kr. 500.00 á skrifstofu rafveitunnar. 
Raforkusala til hitunar er háð flutningsgetu kerfisins að dómi rafveitustjóra 
og fyrirmælum hans um tengingu og Þúnað hitunartækja, svo sem að notandi 
kosti segulrofa fyrir hitalagnir. Rafmagnsofnar og önnur hitatæki skulu vera 
fasttengd. Rafveitustjóri ákveður stillingu á rofaklukkum. 

Tenging við veitukerfið. 

Í samræmi við umsókn. ákveður rafveitustjóri stærð, gerð og búnað tens- 
ingar (heimtaugar) eða spennistöðvar. Stofngjöld tenginga samkvæmt töflu 11, 
miðast við ðja fasa jarðlinutensingu og notkunarstaði á skipulögðum svæðum, 
og að „msækjandi hafi fengið bygeinsarleyfi án kvaða. Rafveitunni skal sent 
afrit eða ljósrit af Þyssingarlevfum. 

Ef lengd heimtaugar fer vfir 15 metra, reiknast yfirlengdargjald samkvæmt 
töflu M. Er þá mælt frá stofnvari notanda, eftir greiðfærri leið, að lóðarmörkum 
við götu. 

Bráðabirgðatenging, breyting á tengingu. viðbótartenging eða aukning á 
flutningsgetu tengingar og tenging utan skipulagðra svæða, greiðist samkvæmt 
útlögsðum kostnaði. 

Tenging um loftlínu skal vera 204 ódýrari en greint er í töflu I. 
Ef loftlínu er breytt í jarðlínubeimtangs, skal greitt fullt heimtau: sas 

fyrir hina nýju heimtaug að frádregnum kostnaði hinnar fyrri heimtaugar 
hvort tveggja miðað við gildandi gjaldskrá, þegar breyting fer fram. 

Ef setja þarf spennistöð, sem að mestu leyti er í þágu eins notanda, skal 
hann leggja Hl lóð og húsnæði, fyrir stöðina, sem fullnægir settum reglum 
um gerð og frágang spennislöðva, tafveitunni að kostnaðarlausu. 

Þegar um er að ræða tengin: su á nýjum húsum. ber væntanlegum notanda 
að fá samþykki rafveitunnar fyrir slaðselningu og fyrirkomulagi tengingar- 
innar (heimtaugarinnar), áður en bvgsinsarframkvæmdir hefjast. Ef svo er 
ekki sert, er ni heimilt að krefja notanda um greiðslu á sannanlegum 
atkakostnaði sem hún hefur last í vegna þessa. auk heimtausargjaldsins. 

Séu aðstæður að einhverju leyti óvenjulegar, er varða tengingu við veitu- 
kerfið, er heimilt að krefja aukagjalds. 

Rafveitunni er ekki skylt að leggja heimtaug á tímabilinu frá 1. des. til 
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aði. 

1.1 

3.1 

3.2 

Í. maí nema ef notandi samþykkir að greiða þann umframkostnað sem af frosti 
í jörðu kann að leiða. 

Tafla II. Tenging við veitukerfið/heimlaugargjöld. 

Málstraumur Stofngjöld Yfirlengdargj. 
stofnvara/spenna tenginga eða eða kostnaður 

heimtauga kr./meter 

63 amp. 220/380 volt kr. 48500 1 900 
100 - 220/380 - - 76 500 2200 
125 - 220/380 - — 95 500 2400 
200 - 220/380 — — 150 000 3 300 
300 - 220/380 — — 215 000 4 000 

Tenging með meiri flutningsgetu eða annarri spennu greiðist samkvæmt kostn- 

SKÝRINGAR MEÐ TÖFLU 1. 

A. Lýsing. 

Lýsing án fastagjalds. Taxti fyrir alla notkun, sem ekki er seld undir öðrum 
liðum í þessari gjaldskrá. 
Lýsing með fastasjaldi af stærð húsnæðis. Taxtinn aðallega ætlaður fyrir versl- 
anir, vinnustofur, skrifstofur og þ.h. staði. Tveir fermetrar jafngilda einum í 
göngum, geymslum og þvílíkum, stöðum. 

Eftir þessum gjaldskrárlið má selja rafmagn til notkunar á vinnustöðum 
meðan á byggingu stendur, án fastagjalds. 

B. Heimili. 

Fastagjaldið miðast við stofur, hol, svefnherbergi og eldhús, 5--25 m?, 
Þergi eru minni, reiknast hálft gjald, en af stærri tvöfalt. 

Ef um smáatvinnurekstur er að ræða, er fær raforku um heimilismælinn, 
þá reiknast þar tvöfalt fastagjald samkvæmt lið 1.2 og eftir sömu reglum. 

ef her- 

C. Tðnaður og verslun. 

Fyrir litlar vélar og tæki í verslun og iðnaði. Þegar rafmagn til ljósa (taxti 1.2) 
er mælt með sama mæli, reiknast fast gjald af m? gólfflata, samkvæmt þeim 
taxta. 

Afl og orkumæling. Gjaldstofn fastasjalds er aflúttak í kílówöttum (KW C—9 
á reikningum rafveitunnar). Ársafl reiknast hæsta meðalafl mælt í 15 mínútur. 

Ársafl reiknast aldrei lægra en 3 KW Þegar um hreina vélanotkun er að 
ræða, en lágmark 10 kKW ef raforka il ljósa er einnig seld um sama mæli. 
Reiknast þá til viðbótar fastagjald samkvæmt lið 1.2, þar sem lýsing er. Heimilt 
er að takmarka aflúttak samkvæmt þessum lið í allt að 2 klst. á das á mestu 
álagstiímum. 

D. Hitun. 

Heimilt er að selja órofna heimilisnotkun (B-2.1) um sama mæli og D-4.1 til 
4.4. Reiknast þá til viðbótar fastagjald 44 samkvæmt taxta B-2.1 sinnum 5 
(1.75<5 á herbergi á dag). 

B 80
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F. Annað. 

Sérsamningar. Ef sérstaklega stendur á, gelur notandi leitað eftir sérstökum 

samningi um raforkukaup. Rafveitustjóra er heimilt að leyfa tengingu ein- 
stakra tækja við kerfi rafveitunnar án mælis um stundasakir að því tilskildu, 

að greiðsla komi fyrir, í samræmi við áætlaða notkun tækisins. 
Hreppsnefnd ákveður greiðslur fyrir gatna- og hafnarlýsingu, að fengnu 

áliti rafveitunefndar. Einnig greiðslu fyrir stofn- og viðhaldskostnað götu- 

lýsingar. 

ÝMIS ÁKVÆÐI 

Söluskatlur og verðjöfnunargjald nema af sölu raforku til húshitunar, eru talin 

með í upphæð gjalda þeirra, sem um ræðir í töflu Í. í gjaldskránni. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 
og Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til að öðlast þegar gildi, sbr. og auglýsingu 
nr. 67 11. apríl 1975. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 38 31. 

janúar 1975. 

Nr. 

Iðnaðarráðuneytið, 18. júní 1915. 

F.h.r. 

Árni Þ. Árnason. 
  

Jóhannes Guðfinnsson. 

344. 11. júlí 1975. 
AUGLÝSING 

um umferð á Seyðisfirði. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40, 23. apríl 1968, hefir eftir- 
farandi verið ákveðið: 

þa
 

es
 

19
 

I. Aðalbrautir verða: 

Múlavegur, þannig að fyrir honum víkur umferð um Bröttuhlíð og Túngötu 

í báða enda. 
Suðurgata. Fyrir umferð um hana víki umferð um Árstíg og Garðarsveg. 
Vesturvegur. Fyrir umferð um hann víki umferð um Gilsbakka og veg að 
malargryfju. 

IT. Einstefnuakstur: 

Einstefnuakstri um Norðurgötu verður snúið við, þannig að ekið verður frá 
Fjarðarárbrú að Bjólfsgötu, en innakstur frá Bjólfsgötu í Norðurgötu verður 
bannaður. 
Einstefnuakstur verður um ónefnda götu milli Oddagötu og Bjólfsgötu við 
Bjólfsgötu 4, þannig að ekið verður frá Oddagötu að Bjólfsgötu. en innakstur 
frá Bjólfsgötu í ónefndu götuna verður bannaður. 

Bæjarfógetinn á Seyðisfirði, 11. júlí 1975. 

Erlendur Björnsson.



11. júní 1975. 635 Nr. 345. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Ísafjarðar. 

Tafla I, — Orku- og aflverð, fastagjöld og mælaleigur. 
  

Fastagreiðslur í kr. 
Númer Heiti gjaldskrárliða með skýringum Orkuverð ————..--.——.. Númer á 
gjaldskrárl. kr/kWst. Daggreiðslur Ársgreiðslur mælal. 

A — LÝSING 

  

  

  

  

1.1 Án fastagjalds ........00000..0. 35,00 01 
1.2. Með fastagjaldi .........00..0...00.. 20,00 0,40/m? 146 01 
1.3 Götu og hafnarlýsing ................... 7.,00 03 

B — HEIMILI 
2.1 Með fastagjaldi ..........0...0000.0 0... 9,00 3.02/herbergi 1104 01 
2.2. Með 3 fastagjaldi ...................... 3,45 1,5l/amper 552 01 
2.3. Með / fastagjaldi ................0...... 1,95 3,00/amper 1 096 03 
24 Með / fastagjaldi ..........0.0.0..000... 1,20 4, 52/amper 1 652 03 

C — IÐNAÐUR OG VERSLUN 
3.1. Smávélar .........00000 000. 20,06 02 
3.2. Stórnotkun ........00000 0... 3,10 25.00/KW 9 125 04 

D— HITUN 
41. Án rofs 22.02.0000. er 9,00 01 
42. Með rofi 1 kl/á dag ........0............ 5,00 03 
4.3. Með rofi 3 kllá dag 2.....000.0... 2.65 03 

44. Með rofi 3 kl/á dag 
Sumarhitun „......0.00.0 000 1,30 03 

1.5 Með rofi 14 kl/á dag (kl. 10—-94) ......... 1,30 03 

F-— ANNAÐ 
9.1 Sérsamningar 
5.2. Lokun húsveitna og enduropnun ........ á reikning 
5.3 Súgþurrkun 22.00.0002. 5,00 

MÆLALEIGUR 
ol Einfasa almenn án stjórnt. .............. 2.96/mælingu 1080 
02 Einfasa með stjórnt. 

Þrífasa án stjórmt. 22.00.0000. 4,93/mælingu 1 800 
03 Þriggja fasa m/stjórnt. .....00.0........ 8,22/mælingu 3 000 
04 Þriggja fasa m/aflmæli ................. 16,44/mælingu 6 000 

  

Upplýsingar og ýmis ákvæði. 

I. Mælieiningar raforku eru kílówattstundir (kWst.) og kilówött (kW). 
Þó er heimilt að miða mælingu við voltamper (VA.) ef raunstuðull á mælistað 
verður lægri en 0,8. 

2. Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má miða aflúttak við 80% af uppsettu afli.



Nr. 

10. 

11. 
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Auk fyrrnefndra mælieininga er reiknað fast lásmarksgjald, er miðast við stærð 
húsnæðis. Í íbúðarhúsnæði miðast gjaldið við fjölda herbergja, en fermetra- 

fjölda í öðru húsnæði, þar sem það á við. 
Notkun EÐ gjaldskrárliðum A-1.2 og C-3.1 má mæla með sama mæli og einnig 
nolkun B-2.1. og D-4.1. til 43. 
Rafreitunni er heimilt að áætla notkun notenda í samræmi við meðalnotkun 
hans og innheimta greiðslur samkvæmt þeirri NA 

Ef reikningur samkvæmt gjaldskrá er ekki greiddur 15 dögum eftir útsendingu 
reikninga er rafveitustjóra heimilt að innheimta vexti af skuldinni. Vextir reikn- 

al mánaðarlega og miðast við yfirdráttarvexti á almennum hlaupareikningum. 
Tengisjöld greiðast þegar tengingu er lokið. 

Hafi gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari ekki verið greidd, svo að til lokunar 
hafi komið, eða lokunarmaður sendur út, skal taka gjald kr. 600.00 á hverja 
innheimtu (reikning) sem krafin er. Ef óskað er eftir opnun utan venjulegs 
dagvinnutíma, skal gjaldið vera tvöfalt. 
Lokunarmaður tekur ekki við greiðslu. 
Ef fundin eru við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafarlaust, 
og eigi opnuð aftur fyrr en úr hefur verið bætt og notandinn hefur greitt kr. 
600.00 á skrifstofu Rafveitunnar. 
Raforkusala til hitunar er háð flutningsgetu kerfisins að dómi rafveitustjóra og 
fyrirmælum hans um tengingu og búnað hitunartækja, svo sem að notandi 
kosti segulrofa fyrir hitalagnir. Rafmagnsofnar og önnur hitatæki skulu vera 
fa:ttengd. Rafveitustjóri ákveður stillingu á rofaklukkum. 

Tenging við veitukerfið. 

Í samræmi við umsókn, ákveður rafveitusljóri stærð, gerð og búnað tengingar 
(heimtaugar) eða spennistöðvar. Stofngjöld tenginga samkvæmt töflu II miðast 
við ðja fasa jarðlínutengingu og notkunarstaði á skipulögðum svæðum, og að 

umsækjandi hafi fengið byggingarleyfi án kvaða. Bafveitunni skal sent afrit eða 
ljósrit af byggingarleyfum. 

Ef lengd heimtaugar fer yfir 15 metra, reiknast yfirlengdargjald samkvæmt 
töflu II. Er þá mælt frá stofnvari notanda, eftir greiðfærri leið, að lóðarmörkum 

við götu. 

Bráðabirgðatenging, breyting á tengingu, viðbótartenging eða aukning á flutn- 

ingsgetu tengingar og tenging ttan skipulagðra svæða, greiðist samkvæmt út- 

lögðum kostnaði. 
Tenging um loftlínu skal vera 20% ódýrari en greint er í töflu TI. Ef loftlínu 

breytt í jarðlínuheimtaug, skal greitt fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju 
teimtaug að frádregnum kostnaði hinnar fyrri heimtaugar, hvort tveggja miðað 

við gildandi gjaldskrá þegar breyting fer fram. 
Ef setja þarf spennistöð, sem að mestu leyti er í þágu eins notanda, skal hann 

sja Hl lóð og húsnæði fyrir stöðina, sem fullnægir settum reglum um gerð og 

'rágans spennistöðva, rafveitunni að kostnaðarlausu. 

Þegar um er að ræða tengingu á nýjum hú um. ber væntanlegum notanda að 
fá samþykki rafveitunnar fyrir staðselningu og fyrirkomulagi tengingarinnar 
(heimtaugarinnar), áður en bygginsarframkvæmdir hefjast. Ef svo er ekki gert, 

er rafveitunni heimilt að krefja notanda um greiðslu á sannanlegum auka- 

kostnaði sem hún hefur lagt í vegna þessa (aúka heimtaugargjalds). 

Séu aðstæður að einhverju leyti óvenjulegar. er varða tengingu við veitu- 
kerfið, er heimilt að krefjast aukagjalds. 

Rafveitunni er ekki skvlt að leggja heimtaug á tímabilinu frá 1. nóv. till. maí
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nema ef notandi samþykkir að greiða þann umframkostnað sem af frosti í jörðu 
kann að leiða. 

Tafla II. Tenging við veitukerfið/heimtaugargjöld. 

Stofngjöld Yfirlengdargjald 
Málstraumur tenginga eða eða kostnaður 

Stofnvara/spenna heimtauga pr./meter 

63 amp 220/980 volt ........ BI kr. 48500.00 kr. 1 900.00 
100 220/380 „...— 76 500.00 — 2 200.00 
125 —- 220/380 — BR 95 500.00 — 2400.00 
200 —  220/380 — HI -. — 190 000.00 3 300.00 
300 220/380 215 000.00 - 4 000.00 

Tenging með meiri flutningsgetu eða annarri spennu greiðist samkvæmt kostnaði. 

Skýringar með töflu 1. 

A. Lýsing. 

1.1. Lýsing án fastagjalds. Taxti fyrir alla notkun, sem ekki er seld undir öðrum 
liðum í þessari gjaldskrá. 

1.2. Lýsing með fastagjaldi af stærð húsnæðis. Taxtinn aðallega ætlaður fyrir versl- 
anir, vinnustofur, skrifstofur og þ.h. staði. Tveir fermetrar jafngilda einum 
Í söngum, seymslum og þvílíkum stöðum. 

Eftir þessum gjaldskrárlið má selja rafmagn il notkunar á vinnustöðum 
meðan á byggingu stendur, án fastagjalds. 

B. Heimili. 

2.1. Fastagjaldið miðasl við stofur, hol, svefnherbergi og eldh., 5—25 mf*, ef herbergi 
eru minni, reiknast hálft gjald, en af stærri tvöfalt, Ef um smá atvinnurekstur 

er að ræða, er fær raforku um heimilismælinn, þá reiknast þar tvöfalt fasta- 
gjald samkvæmt lið 12. og eftir sömu reglum. 

C. Iðnaður og verslun. 

3.1. Fyrir litlar vélar og tæki í verslun og iðnaði. Þegar rafmagn til ljósa (taxti 1.2.) 
er mælt með sama mæli, reiknast fast gjald af mé gólfflatar samkvæmt þeim 
taxta. j 

3.2. Afl- og orkumæling. Gjaldstofn faslagjalds er aflúttak í kílówöttum. Ársafl 
reiknast hæsta meðalafl mælt í 15 mínútur. 

Ársafl reiknast aldrei lægra en 3 kW þegar um hreina vélanotkun er að ræða, 

en lágmark 10 KW ef raforka til ljósa er einnig seld um sama mæli. Reiknast þá 
til viðbótar fastagjald samkvæmt lið 1.2 þar sem lýsing er. Heimilt er að takmarka 
aflúttak samkvæmt þessum lið í allt að 2 klst. á dag á mestu álagstímum. 

D. Hitun. 

4.1. Heimilt er að selja órofna heimilisnolkun (B-2.1) um sama mæli og D-4.I til 4.3, 
reiknast þá til viðbótar fastagjald 4.3 samkvæmt taxta B-2.1 margfaldað með 
tölunni >. 

Í smmarbústöðum skali reikna hverja heila 25 mé af heildarflatarmáli bústað- 

arins sem eilt herbergi, enda sé eingöngu um sumarnotkun að ræða.
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E. Annað. 

ð.1. Sérsamningar. Ef sérslaklega stendur á, getur notandi leitað eftir sérstökum 
samningi um raforkukaup. 

Rafveitustjóra er heimilt að leyfa Lengingu einstakra tækja við kerfi rafveit- 
unnar án mælis um stundarsakir, að því tilskildu, að greiðsla komi fyrir í sam- 
ræmi við áætlaða notkun tækisins. 

Bæjarstjórn ákveður greiðslur fyrir gatna- og hafnarlýsingu, að fengnu áliti 

rafveitustjórnar. Einnig greiðslur fyrir stofn- og viðhaldskostnað götulýsingar. 

F. Ýmis gjöld. 

Söluskattur 165, 142 viðlagasjóðsgjald, 1% í sjóð til að draga úr áhrifum verð- 
hækkana á olíu til íbúðarhitunar, 2% til niðurgreiðslna á landbúnaðarafurðum og 
13% verðjöfnunargjald, samtals 33%, eru talin með í upphæð gjalda þeirra, sem um 
ræðir í töflu Í þessarar gjaldskrár, nema á töxtum 4.2, 4.3, 4.4 og 535. 

G. Ýmis ákvæði. 

Hækki innkaupsverð á raforku er rafveilustjórn heimilt að hækka orkureikninga 
um 30% af þeirri hækkun. Fyrir hver 5% sem kaupgjald hjá Rafveitu Ísafjarðar 
hækkar eða lækkar, hvort heldur er sökum breytinga grunnkaups eða kaupgjalds- 
vísitölu frá og með 1. júní 1975 er rafveitustjórn heimilt að hækka eða lækka 
gjaldskrá um 2%. 

Hækkanir skv. ofanrituðu eru þó því aðeins gildar að heimild iðnaðarráðu- 
neytisins sé fyrir hendi. 

Ef fyrirsjáanlegt er að dómi rafveitustjóra, að örðugleikar verði á rekstri raf- 
veitunnar sakir vatnsskorts, getur rafveitustjórn með samþykki ráðuneytis gert 
bráðabirgðaráðstafanir er hún telur heppilegar til að draga úr orkunotkun á veitu- 
svæðinu meðan á vatnsskorti stendur. 

Gjaldskrá þes.i staðfestist hér með samkvæmt valnalögum nr. 15 20. júní 1923 
og Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til að öðlast þegar gildi. Jafnframt er úr gildi 
felld gjaldskrá sama efnis nr. 345 5. nóvember 1974. 

Iðnaðarráðuneytið, 11. júní 1975. 

F. h. r. 

Árni Snævarr. I 
Jóhannes Guðfinnsson.
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REGLUGERÐ 

um sérstakt tímabundið vörugjald. 

I KAFLI 

Sérstakt vörugjald. 

. 1. gr. 
Á tímabilinu 17. júlí til 31. desember 1975 skal greiða í ríkissjóð 12% sérstaki 

sérstakt 12% vörugjald: vörugjald. 
I. Af tollverði innfluttrar vöru að viðbættum aðflutningsgjöldum. 
2 Af verksmiðjuverði innlendrar framleiðsluvöru og innfluttrar 

vöru, sem fær einhverja vinnslumeðferð eða pökkun hér á landi. 

Il. KAFLI 

Innflutningur. 

2. gr. 
Við innflutning eftirtalinna vöruflokka er gjaldið innheimt við Gjaldskyldar 

tollafgreiðslu en flokkunin fylgir flokkunarreglum tollskrárlaga nr. innfluttar 

6/1974: 
vörur. 

Tollskrárnúmer: 

01.06.29 09.04.00 11.08.02 17.02.01 

03.01.01 09.05.00 11.08.03 17.02.02 

04.06.00 09.06.00 11.08.09 17.02.03 

04.07.00 09.07.00 11.09.00 17.02.09 

05.13.00 09.08.00 12.01.10 17.03.09 

06.02.01 09.09.00 12.01.20 17.04.01 

06.02.09 09.10.00 12.01.30 17.04.03 

06.04.01 11.01.11 12.01.40 17.04.04 

06.04.09 11.01.12 12.01.50 í7.04.05 

07.02.00 11.01.23 12.01.60 17.04.09 

07.03.00 11.01.24 12.01.70 17.05.00 

07.04.00 11.01.25 12.01.80 18.06.09 

07.06.00 11.01.26 12.02.00 19.02.09 

08.01.40 11.02.10 12.04.00 19.03.00 

08.03.20 11.02.22 12.08.00 19.04.01 

08.04.21 11.02.23 12.09.00 19.04.09 

08.04.22 (i.02.29 12.10.00 19.05.00 

08.10.00 11.02.30 13.03.03 19.08.00 

08.11.00 11.03.01 17.01.10 (Þó aðeins sæl- 

08.12.01 11.03.09 17.01.21 sæti og súkku- 

08.12.02 11.04.00 17.01.22 laðikex, sent 

08.12.03 11.05.01 17.01.23 yfirleitt er selt 

08.12.09 11.05.09 17.01.24 í stykkjatölu til 

08.13.00 11.06.09 17.01.25 neytenda.) 

09.03.00 11.08.01 17.01.26 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 

25.19.00 
23.24.00 
23.29.00 
25.30.00 
25.81.00 
23.32.00 
27.08.20 
21.10.71 
27.11.01 
27.11.09 
21.14.10 
21.14.20 
27.15.00 
27.16.00 
29.04.21 
30.01.00 
30.02.00 
30.03.01 
30.03.09 
30.05.00 
#2.10.00 
32.13.20 
39.06.02 
33.06.04 
33.06.06 
39.06.08 

ö9.06.19 
34.05.03 
#4.05.09 
94.07.00 
35.03.09 
36.01.00 

56.02.00 
36.03.00 
36.04.00 
36.07.00 
46.08.00 
37.01.09 
#7.02.02 
37.02.09 
37.03.00 
37.04.00 
37.05.01 
37.05.09 
37.06.00 
36.11.00 
38.14.00 
38.17.00 
38.19.11 
38.19.12 
38.19.15 
99.01.01 
39.01.09 
#9.02.92 
29.02.99 
49.03.29 
99.04.09 
39.05.09 

29.06.09 
39.07.34 
39.07.36 
29.07.63 
99.07.67 
39.07.71 
39.07.73 
40.05.09 
40.08.09 
40.09.01 
10.09.09 
40.11.01 
£0.11.02 
40.11.09 
40.12.00 
10.13.01 
40.14.04 
40.14.05 
40.14.06 
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40.14.07 
40.14.08 
10.14.19 
10.16.09 
#1.06.00 
41.07.00 
11.08.00 
#1.10.00 
42.03.03 
42.05.03 
42.06.00 
44.02.00 
14.03.52 
14.03.59 
44.04.10 
44.04.20 
44.05.19 
44.09.09 
44.10.00 
44.11.00 
44.19.11 
44.13.19 
44.13.29 
44.16.00 
44.17.00 
14.22.09 
44.25.09 
44.28.99 
15.01,00 
15.02.00 
15.03.09 
45.04.02 
15.04.03 

15.04.09 
46.01.00 
16.02.02 
16.02.09 
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 

22. júlí 1975. 

48.14.03 
48.14.09 
48.15.01 
48.15.02 
48.15.03 
18.15.05 
48.15.09 
18.21.01 
48.21.02 
48.21.04 
48.21.19 
20.08.01 
ö8.01.00 
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 
(2.05.07 
62.05.08 
64.01.09 
64.05.01 
64.06.00 
65,01.00 
65.02.00 
69.04.00 
65.06.09 
65.07.00 
66.01.00 
66.02.00 
G6.03.00 
67.01.00 
67.02.00 
07.03.00 
67.04.00 
67.05.00 
68.03.00 
68.04.00 
68.05.00 
68.06.00
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Tollskrárnúmer: 

68.08.09 

68.09.00 

68.10.01 

68.10.09 

68.12.01 

60.12.02 

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 

70.17.09 

70.18.00 

70.19.00 

10.20.20 

10.20.32 

10.20.39 

70.21.09 

73.23.02 
73.24.00 
73.25.01 
15.25.09 
73.26.00 
73,27.,01 
13.27.02 
19.29.02 
78.29.09 
13.82.00 
13.93.00 
13.94.00 
13.35.00 
13.36.01 
13.36.02 
13.36.03 
73.36.09 
73.38.11 
73.38.19 
73.38.23 
73.38.29 
73.39.01 
73.39.09 
18.40.43 
73.40.46 
73.40.39 
74.05.09 
14.07.09 
74.08.09 
74.10.00 
74.13.00 
74.15.,00 
74.16.00 
74.17.00 
74.18.Ð1 
74.18.09 
74.19.02 
74.19.03 
74.19.09 
75.04.00 
10.06.02 
75.06.03 
75.06.09 
76.03.01 
76.04.00 
16.06.09 
10.07.00 
76.10.01 
76.11.00 
76.12.00 
76.13.01 
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10.19.02 
76.15.01 
76.15.02 
16.16.03 
16.16.04 
76.16.19 

78.04.09 
78.05.00 
78.06.02 
78.06.09 
79.04.00 
79.05.00 
19.06.01 
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 
62.09.09 
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 
81.23.01 
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 
84.52.02 
84.52.03 
84.52.09 
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B gi
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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 
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 

83.07.03 

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 

85.15.28 
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 
90.04.09 
90.05.00 
90.06.00 

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 
#1.07.00 
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 

29. júlí 1975. 

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 
05.05.00 
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 
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 

3. gr. 
Við innflutning gjaldskyldra vara er gjaldið lagt á eif verð vöru Giald- 

að viðbættum aðflutningsgjöldum og vörugjaldi skv. ákvæðum laga sin 
nr. 97/1971. Gúnmígjald skv. lögum nr. 79/1974 og byggingariðnaðar- gyttra 
gjald skv. lögum nr. 64/1964 skal þó ekki teljast gjaldstofn við út- vara. 
reikning á hinu sérstaka vörugjaldi við innflutning. 

Eigi skal greiða sérstakt vörugjald af þeim vörum, sem aðflutn- 
ingsgjöld ber að greiða af samkvæmt almennum ákvæðum tollskrár- 

laga en undanþegnar hafa verið gjöldum eða gjöld lækkuð skv. ákvæð- 
um 3. gr. sömu laga. Sama gildir um vörur sem undanþegnar eru að- 
flutningsgjöldum skv. heimild í 21. gr. laga nr. 11/1975 eða heimildum 
í sérstökum lögum. 

Þegar vara er flutt inn til eigin nota eða neyslu innflytjanda og 
söluskattur er innheimtur við tollafgreiðslu reiknast hið sérstaka 
vörugjald sem söluskattsstofn. 

4. gr. 
Innflytjendur og aðrir, sem selja hráefni og aðrar efnivörur til Endursala 

innlendra framleiðenda, skulu við sölu á vörum, sem sérstakt vöru- til fram- 

gjald hefur verið greitt af við tollafgreiðslu, færa söluna á sérstaka 'eiðenda. 
sölureikninga eða -nótur og tilgreina þar fjárhæð vörugjalds. 

ITI. KAFLI 

Innlend framleiðsla. 
= 
ð. ET. 

Þær vörur, sem taldar eru upp í 2. gr. þessarar reglugerðar og Gjaldskyld 

framleiddar eru hér á landi eða fá einhverja vinnslumeðferð eða eru innlend 
framleiðsla. „ 

pakkaðar í neytendaumbúðir hér á landi, eru gjaldskvldar til sérstaks 

vörugjalds. 
Meðal sjaldskyldrar innlendrar framleiðslu er þessi: 
Sælgæti hvers konar, þar með talið súkkulaðikex sem yfirleitt er 

selt í stykkjatali til neytenda. 
Öl og gosdrykkir, ávaxtasafi, grænmetissafi, saft og aðrir óáfengir 

drykkir. 
Aldinsulta, aldinhlaup og aldinmauk. 
Niðursoðið og niðurlagt grænmeti, svo sem grænar baunir, gul- 

rætur, rauðrófur, agúrkur og blandað grænmeti. 

Gólfteppi og dreglar. 
Rafmagnsheimilistæki. 
Gjaldskyldan nær einnig til ýmissa innfluttra vara, sem pakkaðar 

eru í neytendaumbúðir hér á landi, svo sem sykurs, kartöflumjöls, 
rúgmjöls og annarra mjölvara, þurrkaðs srænmetis, krydds, ediks og 

edikslíkis. 
Að öðru levti vísast til 2. gr. reglugerðar þessarar. 

6. gr. 
Hið sérstaka vörugjald reiknast á verksmiðjuverð en með verk- Gjaldstofn 

smiðjuverði er átt við söluverð frá verksmiðju eða framleiðanda án innlendra 

álagningar fyrir söln- og dreifingarkostnaði en að meðtöldu gjaldi vara 
skv. ákvæðum laga nr. 97/1971. RN
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Þegar almenn verðlagning framleiðenda er miðuð við heildsöluverð 
reiknast hið sérstaka vörugjald 12% á 89.3% heildsöluverðsins en 
það svarar til 10.7% á heildsöluverðið án nokkurs frádráttar á kostn- 
aði svo sem umboðs- eða sölulaunum, afslætti eða öðrum gjöldum. 

Þegar selt er með söluskatti reiknast gjaldið á vöruverðið án sölu- 
skatts en hið sérstaka vörugjald myndar stofn tl söluskatts. 

Gjald af innlendum framleiðsluvörum reiknast við sölu eða af- 
hendingu gjaldskyldra vara frá verksmiðju eða framleiðanda og skiptir 
ekki máli hvenær eða með hvaða hætti greiðsla kaupanda fer fram. 

Við skil í ríkissjóð á hinu sérstaka vörugjaldi af innlendri fram- 
leiðslu er heimilt að draga frá innheimtu gjaldi af sölu það sérstaka 
vörugjald, sem framleiðandi hefur sannanlega greitt við kaup á hrá- 
efnum og efnivörum til hinnar gjaldskyldu framleiðslu. 

7. gr. 
Gjaldskyldir samkvæmt þessum kafla eru allir þeir sem framleiða 

eða pakka hér á landi gjaldskyldar vörur hvort sem er til sölu eða 
til eigin nota. 

Gjaldskyldir aðilar skulu ótilkvaddir senda skattstjóra, þar sem 
þeir eru heimilisfastir, tilkynningu um starfsemi sína. Þeir sem hefja 

tilkynningarskylda starfsemi eftir gildistöku þessarar reglugerðar skulu 
senda tilkynningu áður en starfsemin hefst. 

Í tilkynningu skal greina nafn og heimili rekstraraðila, firmanafn 
og hvers konar framleiðslu sé um að ræða. 

Skattstjórar skulu hver í sínu umdæmi semja skrá um alla þá 
sem hafa með höndum gjaldskyvlda starfsemi. 

8. gr. 
Þeir sem framleiða og selja bæði gjaldskyldar og gjaldfrjálsar 

vörur skulu færa gjaldskylda sölu á sérstakar sölunótur eða -reikninga. 
Nóturnar eða reikningarnir skulu bera greinilega með sér hvort 

sérstakt vörugjald er innifalið í heildarfjárhæðinni. 

9. gr. 
Allir þeir sem innheimta sérstakt vörugjald skulu haga bókhaldi 

sínu þannig að skattyfirvöld geti á hverjum tíma gengið úr skugga 
um réttmæti skýrslna um sérstakt vörugjald. 

Þeir sem framleiða og selja bæði sjaldskyldar og gjaldfrjálsar 

vörur skulu halda hinni gjaldskyvldu sölu greinilega aðgreindri í bók- 
haldi sínu. 

10. gr. 
Þeir sem njóta vilja frádráttar frá innheimtu gjaldi af sölu, sbr. 

4. mgr. 6. gr., skulu færa það sérstaka vörugjald, sem greitt hefur 
verið við kaup á hráefnum til gjaldskyldrar framleiðslu, í sérstakan 
reikning. Niðurstaða þess reiknings færist síðan til frádráttar á 
skýrslu um sérstakt vörugjald við skil til ríkissjóðs og telst því ekki 
með hráefnis- eða framleiðslukostnaði og myndar ekki aðstöðugjalds- 

stofn. 

11. gr. 
Þeir sem skyldir ern að innheimta sérstakt vörugjald og tilgreindir 

eru á skrá, sbr. 7. gr., skulu ótilkvaddir greiða innheimtumanni ríkis- 
sjóðs í umdæmi því, þar sem þeir eru heimilisfastir, það sérstaka 
vörugjald, sem þeim ber að standa skil á. Greiðslum skal fylgja skýrsla 
á þar til gerðum eyðublöðum um gjaldskylda sölu á uppgjörstíma-
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bilinu, þar með talin úttekt til eigin nota, svo og upplýsingar um frá- 
drátt, sbr. 6. og 10. gr., og fjárhæð þess sérstaka vörugjalds sem inna 

ber af hendi. 

12. gr. 
Gjalddagar sérstaks vörugjalds af innlendri framleiðslu eru tveir. Gjalddagi, 

Gjalddagi vörugjalds í júlí, ágúst og september er 1. nóvember 1975 eindagi. 
og gjalddagi vörugjalds í október, nóvember og desember er 1. febrúar 
1976. 

Eindagi er 15 dögum eftir gjalddaga, en beri eindaga upp á helgi- 

dag eða almennan frídag. færist eindagi á næsta virkan dag á eftir. 

IV. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

13. gr. 

Að því leyti sem ekki er ákveðið í reglugerð þessari um álagningu, 
innheimtu, tilhögun bókhalds, framtöl, eftirlit, viðurlög, sektir og 
aðra framkvæmd varðandi hið sérstaka vörugjald skulu gilda, eftir 
því sem við geta átt, ákvæði eftirfarandi laga og reglugerða: 

1. Að því er tekur til innlendrar framleiðslu skulu gilda ákvæði laga 
nr. 10/1960 um söluskatt með áorðnum breytingum og reglugerða 

settra skv. þeim. 

2. 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 toll- 
eftirlit. 

14. gr. 
Hið sérstaka vörugjald skal greiða 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 full- 

nægjandi til þess að hægt sé að tollafgreiða viðkomandi vöru þegar 
í stað, skal varan afgreidd án greiðslu hins sérstaka vörugjalds, en 
þó því aðeins að tollafgreiðslu sé lokið fyrir 27. júlí 1975. 

Sérstakt vörugjald skal einnig greiða af vörum, sem afhentar hafa 
verið innflytjendum með leyfi tollyfirvalda gegn tryggingu fyrir 
greiðslu aðflutningsgjalda, sbr. 21. gr. tollskrárlaga, nema fullnaðar- 
tollafgreiðsla eigi sér stað fyrir 17. september 1975. 

15. gr. 
Óheimilt er að hækka vegna álagningar hins sérstaka vörugjalds 

verð á birgðum vörn, sem sérstakt vörugjald hefur ekki verið greitt af. 
Ákvæði laga um verðlagsmál nr. 54/1980 um refsingar og viðurlög 

<kulu gilda um brot gegn ákvæðum þessarar greinar eftir því sem við á. 

16. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í bráðabirgðalögum nr. 

65 16. júlí 1975 og öðlast þesar gildi. 

Fjármálaráðnneytið, 22. júlí 1975. 

Matthías Á. Mathiesen. a 
Höskuldur Jónsson.
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AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðorundvelli á freðfiski fyrir 

framleiðslatímabilið 1. júní til 30. september 1975: 

Með skírskorun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 
og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, vill ráðuneytið 
hér með staðfesta eftirfarandi verðgsrundvöll á freðfiski fyrir framleiðslutímabilið 
I. júní til 30. september 1975: 

Þorskur: Ísl. kr. á Jb. Gif. 

414 m/r interl. ..........0 0. 87.91 
414 r/1 08 SX7 EM... 105.45 
10X<5, $X18 og 4X12 .....00.%00. 161.26 
BX10 08 413 .....00.0 0 168.21 
415 2... 171.59 
TEXT 2... 171.59 
Blokk ........000 0 120.47 
Blokk 24 18 .......0 124.63 

Ýsa: 
10X5 og 318 ......0.0..0 00 161.26 
121 2... 171.59 
Blokk ......0.200 000 120.47 

Steinbítur: 
87 EN... 000 85.62 
10>X5 .......0000 ss 145.91 
12X1 2... 145.91 
Blokk ........200 0 91.09 

Karfi: 

SXTM/r 0... 79.61 
1OX5 M/r 20... 86.03 
TOXB PL ......... 88.39 
I2X1T 2... 95.13 
Blokk #2... 70.58 

Ufsi: 
ST EM 71.23 
46 kg... 78.78 
10X5 20... 87.03 
Blokk 20... 64.42 

Langa: 

ST P/L 0... 89.61 
10X5 20.00.0000 151.88 
Blokk ..........2 000 95.33 

Grálúða: 

Heilfryst ................. 79.21 
Blokk, USSR. .....0.0000 00 85.92 

Heilfr. fiskur ............ 37.00 

Verðbil verði 3% miðað við verðhækkun eingöngu.
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Greiðslur í sjóðinn miðast við 76% af verðbreytingu Írá grundvallarverði að 
viðbættu verðbili, en greiðslur úr sjóðnum miðast við 75% af verðbreytingu frá 

grundvallarverði án verðbils. 

Sjávarúlvegsráðuneytið, 17. júlí 1975. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. HR 
Gylfi Þórðarsoi: 

15. júli 1975. Nr. 348. 
REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 343 28. nóvember 1974, fyrir 

Vatnsveitu Grímseyjarhrepps. 

1. gr. 
11. gr. orðist svo: 
Árlegur vatnsskattur skal reiknast af heildarmati hverrar fasteignar, samkvæmt 

lögum um fasleignamal og fasteignaskráningu nr. 28 29. apríl 1973. 
Upphæð valnsskatts skal vera 1% af framangreindu mati, þó aldrei lægri en 

kr. 7 590.00 fyrir hverja skattskylda fasteign. 
Vatn má einnig selja um mæli og skal gjaldið þá vera: 

a. til skipa, kr. 60.00 fyrir hverja smálest. 
b. til annarra nota, kr. 50.00 fyrir hverja smálest. 

Gjöld fyrir önnur valnsnol en að framan greinir <kulu fara eftir nánari ákvörðun 
vatnsveitunnar. 

Reglugerðarbreyting þessi, sem samin er af hreppsnefnd Grímeseyjarhrepps 

og samþykkt á almennum hreppsnefndarfundi, staðfestist hér með samkvæmt vatna- 
lögum nr. 15 20. júní 1923, ll þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftir- 
breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneylið, 15. júlí 1975. 

F. h.r. 
Hallgrímur Dalberg. . 

Guðmundur Karl Jónsson. 

15. júlí 1975. Nr. 349. 
REGLUGERÐ 

um álagningu gatnagerðargjalds við byggðar götur í Reyðarfjarðarkauptúni. 

1. gr. 
Húseigendur í Reyðarfjarðarkauptúni skulu greiða til sveitarsjóðs Reyðarfjarðar- 

htepps gatnagerðargjald fyrir hús og lóðir um leið og götur eru lagðar bundnu 

slitlagi. 
Gjöldin skal miða við ákveðinn hundraðshluta byggingarkostnaðar pr. m“ eins 

og hann er 1. nóvember ár hvert í vísitöluhúsinu samkvæmt útreikningi Hagstofu 

Íslands.
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Gjöldin eru: sem hér segir: 

A. 1. Einbýlishús m/bifr eiðageimslu Að oo 300 1,2% 

2. Parhús, tvibýlishús og raðhús á 1 hæð að oo... 400 mn 1,0% 

3. 2ja hæða hús með alli að 4 ibúðum og raðhús á 2 hæðum að 400 mý 0,8% 

4. Fjölbylishús á 2 hæðum eða fleiri með fleiri en 4 íbúðum að 300 mé 0,4% 
öo. Verslunar- og skrifstofuhús ........... RA 0,8% 

6. Iðnaðarhús og vörugeymslur ............. FR 0,6% 

  

í. Fyrir umframslærðir í íbúðarhúsum skal greiða 
en að framan getur fyrir hvern m'. 

Ef byggi er við eldra hús skal aðeins greiða al stækkun fram yfir lágmarksstærð. 

B. Lóðarhafar greiði í galnagerðargjald kr. 40.00 af hverjum im“ lóðar. 

C. Bifreiðastæði greiða húseigendur sjálfir. 

2. gr. 
Upphæð sgatnagerðargjalds samkvæmt 1. gr. skal miðast við þá byggingarvísitölu, 

sem Í gildi er 1. nóvember það ár þegar laghing bundins slitlags fer fram. Gatnagerðar- 
gjald við þær götur, sem bundið slitlag hefur verið lagt á við gildistöku þessarar 
reglugerðar skal miðað við byggingarvísitölu 1. nóvember 1974. Til útreiknings skal 

nota magntölur fasteignamatsins (m? húsnæðis og mé lóðar). 

3. gr. 
Gatnagerðargjald samkvæmt 1. gr. skal greitt á fnmm árum með jöfnum afborg- 

unum. Gjalddag sar eru 15. júlí ár hvert, í fyrsta sinn ári eftir að lagning bundins 
slitlags fer fram. Lokagreiðslu skal þó ekki innheimta fyrr en endanlega hefur verið 
gengið frá viðkomandi götu. 

4. gr. 
Galnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem það er lagt á og gengur 

það ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla, næstu tvö ár eftir 
gjalddaga og tekur einnig Hl válryggingarfjár eignarinnar. Heimilt er að taka gjöld 
samkvæmt reglugerð þessari lögtaki samkvæmt lögum nr. 29/1885. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Reyðarfjarðarhrepps, 

staðfestist hér með samkvæmt lögum um gatnagerðargjöld nr. 51/1974, til þess að 
öðlast gildi þegar í stað. 

"
 

Gr
 Félagsmálaráðuneytið, 15. júlí 19 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg. - 

Guðmundur Karl Jónsson. 
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23. júlí 1975. 649 Nr. 350. 

REGLUGERÐ 

um not barnabóta til greiðslu opinberra gjalda móður. 

1. gr. 
Barnabætur skv. C-lið 25. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 9. gr. laga nr. 11/1975, eru 

greiddar framfæranda barns. 
Búi foreldrar barns saman ógift og barnið er ekki fullra 16 ára í byrjun þess 

almanaksárs þegar skattur er á lagður, er faðir barnsins, við gerð skattgagna, skráður 
framfærandi þess svo og annarra barna sem þau framfæra saman á heimilinu. 

2. gr. 
Frá barnabótum til handa skráðum framfæranda skv. 1. gr. skal draga greiðslu 

opinberra gjalda móður barnsins (barnanna) að því marki sem eftirstöðvum þeirra 
nemur á sama hátt og í sömu forgangsröð og fyrir er mælt í 2. mgr. C-liðar 25. gr. 
laga nr. 68/1971, sbr. 9. gr. laga nr. 11/1975. 

3. gr. 
Þar sem innheimta þinggjalda og gjalda til sveitarsjóðs er sameiginleg skulu 

þau vera samhliða í forgangsröðinni. 

4. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í C-lið 25. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 

9. gr. laga nr. 11/1975 og öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 23. júlí 1975. 

Matthías Á. Mathiesen. 

Höskuldur Jónsson. 
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Nr. Jól. 650 14. júlí 1975. 

REGLUGERÐ 

um holræsi fyrir Eyrarbakkahrepp. 

1. gr. 
Þar sem Eyrarbakkahreppur hefur látið leggja holræsi í götu eða annað opið 

svæði, eða þar sem hreppurinn hefur tekið að sér viðhald og endurnýjun eldri 
holræsa, er þeim húseigendum, sem þar eiga hús eða í námunda við, skylt að leggja 
á sinn kostnað holræsi frá húsinu, er flytji allt skólp frá því út í aðalræsið. 

Regnvatn af húsum og lóðum skal einnig, svo sem frekast er unnt, leiða í ræsið. 
Vanræki einhver að gera holræsi eða endurnýja eldra innan hæfilegs tíma, sem 

sveitarstjóri ákveður, getur hreppurinn látið vinna verkið á kostnað húseigenda. 

2. gr. 
Eyrarbakkahreppur lætur leggja holræsastúta út frá aðalræsi í nýjum götum, 

sem hann lætur gera eftir 1. janúar 1975. Skulu stútar þessir ná út fyrir götu og 
enda í hreinsibrunni innan lóðarmarka. 

Heimlagnir innan lóðar eru að öðru leyti á kostnað húseiganda. 

Við raðhús eða fjölbýlishús skal um holræsastúta fara eftir nánari skilmálum 
um lóðarúthlutun. 

3. gr. 
Húseigandi, sem óskar að tengja hús silt við holræsakerfi hreppsins eða gera 

breytingar eða viðbætur við ræsi, sem áður hefur verið tengst við, skal með nægum 
fyrirvara fá til þess leyfi hjá hreppsnefndinni eða þeim umsjónarmanni, sem málið 
fellur undir. Umsóknir skulu skrifaðar á eyðublöð, sem hreppurinn lætur í té, og 
skulu þær undirritaðar af eiganda hússins eða fullgildum umboðsmanni hans ásamt 
pipulagningameistara þeim, sem verkið á að annast. Með umsókninni fylgi upp- 
dráttur af holræsakerfi hússins í tvíriti. Uppdráttur þessi skal gerður af manni 
með tækniþekkingu á sviði holræsalagna, sem til þess hefur hlotið löggildingu 

hreppsnefndar. Sá, sem uppdrátt gerir, ber ábyrgð á, að uppdrátturinn sé í sam- 
ræmi við reglugerð þessa og brjóti ekki í bága við byggingarsamþykkt eða aðrar 
samþykktir um þessi mál, sem í gildi eru í Eyrarbakkahreppi. 

4. gr. 
Uppdrættir skulu gerðir á haldgóðan, óstökkan pappír og þannig frá þeim 

gengið, að myndir og áletrun máist ekki við geymslu. Stærð þeirra skal vera 
42.0X59.4X84.0 em. Standi sérstaklega á, getur byggingafulltrúi hreppsins leyft að 
gera uppdráttinn á stærri blöð í DIN broti. 

Nota skal mælikvarða 1:100 og 1:50, en 1:10 og 1:20, ef sýna þarf smáatriði. 
Uppdrættir skulu sýna allar lagnir, utan húss sem innan, í grunnmynd. Þá 

skal einnig gera afstöðumynd, sem sýni málsetta legu heimæðar frá húsvegg að 
tengistað við skólpveituæð. Á uppdráttum skal sýna gerð og vídd allra pípanna í 
holræsakerfi brunna, sem kerfinu tilheyra. Hæðartölur, sem sýndar eru á uppdrátt-
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um, skulu miðaðar við hæðarmerkjakerfi Eyrarbakkahrepps. Nota skal tákn í sam- 
ræmi við íslenska staðla. 

Ef uppdrættir eru ekki til að gömlum frárennslislögnum, sem breyta á, getur 
byggingafulltrúi krafist, að þeir séu gerðir, og ber húseigandi allan kostnað af því. 

Þegar uppdráttur hefur verið samþykktur af byggingafulltrúa hreppsins skal 
hann árita uppdráttinn í tvíriti og skal annað eintakið síðan geymt í skjalasafni 
hreppsins. 

ð. gr. 
Pípulagningameistari sá, er verkið annast með samþykki bygginganefndar, ber 

ábyrgð á, að allar lagnir séu í samræmi við reglugerð þessa, nánari fyrirmæli, sem 
kunna að verða sett, og samþykktan uppdrátt á þann hátt, sem byggingasamþykkt 
mælir fyrir um. 

6. gr. 
Byggingafulltrúi skal hafa eftirlit með því, að nýlagnir séu í samræmi við sam- 

þykktan uppdrátt og reglugerð þessa. 
Engar holræsalagnir má hylja fyrr en þær hafa verið teknar út af bygginga- 

fulltrúa. Álíti byggingafulltrúi, að verk sé eigi framkvæmt samkvæmt ákvæðum 
þessarar reglugerðar eða öðrum reglum, sem settar kunna að vera um slík verk, 
getur hann stöðvað verkið, þar til bætt hefur verið úr því, sem áfátt kann að vera. 

7. gr. 
Allt efni, sem notað er til holræsagerðar, skal standast kröfur byggingasam- 

þykktar. Auk þess getur bygginganefnd sett reglur um holræsaefni, t.d. ef um 
nýjungar á því sviði er að ræða. 

Byggingafulltrúi getur gert kröfur um sérstaka hreinsibrunna á holræsakerfi 
húseiganda, þar sem ástæða þykir til. 

8. gr. 
Eigi er heimilt að láta renna í holræsakerfið sýrur, sterkan lút, olíur, kvika- 

silfur, jarðefni eða önnur efni, sem valdið geta skemmdum á holræsakerfinu eða 
varanlegri mengun. Á þeim stöðum, sem slík hætta er fyrir hendi, skal koma fyrir 
síum, gildrum eða öðru, sem hindrar, að þessi efni komist út í holræsakerfi hrepps- 

ins, Húseisandi er ábyrgur fyrir vanrækslu hér á og hugsanlegu tjóni, sem af 
slíkri vanrækslu kann að leiða. 

9. gr. 
Skylt er mönnum að hlíta því, að holræsalagnir séu lagðar um eignarland þeirra 

eða umráðasvæði og fram fari á þeim nauðsynlegt viðhald. Um bætur fyrir slíkt 
fer samkvæmt vatnalögum. 

10. gr. 
Kostnaður við aðalholræsakerfi hreppsins greiðist úr sveitarsjóði, en tHl að 

vega upp á móti þeim kostnaði skal innheimta stofngjöld og holræsagjöld af hús- 
eigendum samkv. 11. og 12. gr. 

11. gr. 

Áður en tenging heimæðar fer fram, samanber 3. grein, skal húseigandi greiða 
stofngjald. Gjaldið miðast við rúmmál viðkomandi húss samkvæmt 13. grein þess- 
arar reglugerðar. 

12. gr. 
ínnheimta skal holræsagjald af öllum fasteignum í lögsagnarumdæmi Eyrar- 

bakkahrepps, sem standa við götu eða opið svæði, þar sem holræsi hefur verið lagt, 
samkvæmt 13. gr. þessarar reglugerðar. Upphæð holræsagjaldsins miðast við heildar- 
fasteignamat viðkomandi fasteignar innan marka, sem ákveðast miðað við rúmmál 

húsa á lóðinni.
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Undanþága frá gjaldskyldu hins almenna fasteignaskatts skapar ekki undan- 
þágu frá greiðslu holræsagsjalds. 

Nú er fasteign, sem greiða ber af holræsagjald, eigi virt fasteignamatsvirðingu, 
og ákveður þá hreppsnefnd gjaldið. Við ákvörðun holræsagjalds samkvæmt þessari 
málsgrein skal höfð hliðsjón af því, hvert líklegt fasteignamat muni verða á eign- 
inni fullfrágenginni. 

Greiða skal holræsagjald af húsum og öðrum mannvirkjum, sem eru í byggingu 
og því eigi virt til fasteignamats, eftir ákvörðun hreppsnefndar. 

Gjalddagi holræsagjalds er hinn sami og gjalddagi fasteignaskatts. 

13. gr. 
Stofngjald samkvæmt 11. gr. þessarar reglugerðar skal nema kr. 10.00 af hverjum 

rúmmetra húss. 
Holræsagjald samkvæmt 12. gr. þessarar reglugerðar skal nema 0.3% (3 af 

þúsundi) af heildarfasteigsnamati eignarinnar, þ.e.a.s. af mati mannvirkja ásamt 
mati lóðar. 

Holræsagjaldið skal þó aldrei vera lægra en sem svarar kr. 8.00 á hvern rúm- 
metra í íbúðarhúsnæði og kr. 5.50 á hvern rúmmetra í öðru húsnæði. Á sama hátt 
skal upphæð holræsagjaldsins aldrei vera hærri en sem svarar kr. 10.00 á hvern 
rúmmetra af hvaða húsnæði sem er. 

Lágmarksupphæð holræsagjalds fyrir hverja fasteign skal vera kr. 1 300.00. Gjöld 
samkvæmt þessari grein eru miðuð við vísitölu Hagstofu Íslands um byggingar- 

kostnað 1290 stig og skulu breytast í samræmi við hana. 

14. gr. 
Holræsagjald af fasteign má taka lögtaki og gera lögtak í hinni skattskyldu 

fasteign án tillits til eigendaskipta. Nýtur holræsagjaldið lögveðsréttar í húseigninni 
næstu tvö ár eftir gjalddaga með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og 
aðfararveði. 

15. gr. 
Húseigendum er skylt að annast viðhald og endurnýjun ræsa frá húsum sínum 

innan lóðarmarka. 
Dragi húseigandi á langinn nauðsynlegt viðhald, getur hreppurinn ráðist í 

það á kostnað húseiganda. 

16. gr. 
Hreppsnefnd getur sett nánari reglur um framkvæmd mála, sem reglugerð þessi 

fjallar um. Jafnframt getur hún veitt undanþágur frá reglugerðinni, ef hún telur 

gildar ástæður til þess. 

17. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varðar sektum allt að kr. 100000.00, nema þyngri 

refsing liggi við samkvæmt lögum. 
2 

Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Eyrarbakkahrepps, 
staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, til þess að öðlast 
gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. júlí 1975. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Guðmundur Karl Jónsson.
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REGLUGERÐ 

fyrir Vatnsveitu Vogakauptúns. 

1. gr. 
Vatnsveita Vogakauptúns er eign Vatnsleysustrandarhrepps og er rekin í þeim 

tilgangi að fullnægja vatnsþörf heimila og fyrirtækja í kauptúninu, eftir því sem 
við verður komið og reglugerð þessi kveður nánar á um. 

Vatnsveitan er sjálfstætt fyrirtæki í rekstri Vatnsleysustrandarhrepps með sér- 
stöku reikningshaldi. 

Reikningar Vatnsveitu Vogakauptúns skulu jafnan fylgja reikningum sveitar- 
sjóðs Vatnslevsustrandarhrepps til endurskoðunar og samþykktar. 

2. gr. 
Hreppsnefnd hefur á hendi stjórn vatnsveitunnar. Hún kýs á fyrsta fundi sínum 

eftir almennar sveitarstjórnarkosningar 3 menn, og jafn marga til vara til að sjá 
um málefni vatnsveitunnar sem nánar er kveðið á um í þessari reglugerð. 

3. gr. 
Vatnsveita Vogakauptúns hefur einkasölu á vatni á því svæði sem vatnsveitan 

nær vfir og hún getur fullnægt. 

Vatnsveita Vogakauptúns lætur leggja vatnsæðar, aðalæðar og götuæðar, um 
kauptúnið. 

5. gr. 
Hver sá er húseign á við götu eða veg, sem vatnsæð er í, á rétt á að tengja 

vatnsæð frá henni á eigin kostnað við húsið, enda sé það reist með samþykki bygging- 
arnefndar og vatnið ætlað til heimilisþarfa. 

Vatnsnot til annarra þarfa skulu háð fyrirmælum og skilyrðum er vatnsveitan 
setur hverju sinni. 

Vélar og tæki er nota vatn, önnur en heimilistæki, má ekki tengja við hús eða 

heimæðar nema að fengnu leyfi vatnsveitunnar. Einnig getur vatnsveitan fyrir- 
skipað breytingar á eldri tækjum og vélum, ef nauðsyn krefur. 

Réttur húseiganda Hl vatnsnota skuldbindur ekki vatnsveituna til þess að 
trvggja, að þrýstingur í sötuæðum sé ávallt nægjanlegur. 

Ef sýnt þykir að götuæðar þær sem fyrir hendi ern, geti eigi séð atvinnufyrir- 
tæki, eða öðrum, sem óskar eftir vatni til annarra þarfa en heimilis, fyrir nægilegu 
vatni. er notanda skylt að greiða kostnað við nauðsynlegar úrbætur eftir úrskurði 

vatnsveitunnar. 
Ef vatnsæðar hafa ekki verið lagðar í götu eða ves, þar sem óskað er eftir 

vatnsnotkun, getur vatnsveitan sett það skilyrði fyrir lögn vatnsæðar, að tryggt sé, 
að kostnaður við lögnina fáist endurgreiddur, annað hvort með beinni þátttöku 

notanda eða með því að gjöld fyrir vatnsnotkun verði ákveðin með hliðsjón af 
kostnaðinum. 

Vatnsveitan setur einnig ákveðið að notendur, er síðar bætast við, beri hluta 

stofnkostnaðar við lögnina. 
Vatnsveitan skal á eigin kostnað koma fyrir nægilega mörgum brunahönum. 

6. gr. 
Sá er óskar eftir að leggja vatnsveituæð að húsi sínu, leggja nýlagnir, gera 

breytingar á, eða viðbætur við eldri vatnslagnir, skal með nægum fyrirvara fá til 
þess leyfi hjá vatnsveitunni.
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Umsóknir skulu sendar vatnsveitunefnd og skulu fylgja nákvæmar upplýsingar 
um hve mikið vatn viðkomandi telur sig þurfa, og til hvers það skuli notað. 

7. gr. 
Vatnsveitan annast vatnslagnir, og gildir það um nyýlagnir jafnt sem viðbætur 

við eða breytingar á eldri vatnslögnum. Þó getur vatnsveitan heimilað ákveðnum 
aðilum framkvæmd tiltekinna verkefna, og ber þeim þá að fylgja til hlýtar fyrir- 
mælum þessarar reglugerðar, reglum sem kunna að verða settar eða nánari fyrir- 
mælum frá vatnsveitunefnd. 

8. gr. 
Vatnsveitan skal hafa eftirlit með því að nýlagnir séu hóflega viðar, nægilega 

djúpt í jörðu og að frásangur sé að öllu leyti í samræmi við þær reglur sem settar 

eru í þessu sambandi. Engar vatnsæðar má hvlja fyrr en þær hafa verið viður- 
kenndar af vatnsveitunni. Vatnsveitan hefur rétt til að láta þrýstiprófa vatnslagnir 
á kostnað húseiganda. Álíti eftirlitsmaður vatnsveitunnar að verk sé eigi framkvæmt 
smkvæmt ákvæðum reglugerðar þessarar, eða öðrum reglum sem settar kunna að 

verða setur hann stöðvað verkið þar til bætt hefur verið úr því, sem áfátt kann 
að vera. 

9. gr. 
Allar vatnsæðar frá vatnsveituæðum að húsi og í því, eru eign húseiganda, 

og ber hann kostnað af lögn þeirra og viðhaldi. 
Vatnsveitan getur ákveðið. að heimæðar eða hluti þeirra, skuli lagðar af starfs- 

mönnum hennar, en á kostnað húseisanda. 

AS jafnaði fær hvert hús leyfi fyrir einni heimæð, Óski húseisandi eftir fleiri 
heimæðum, ber honum að sækja sérstaklega um það til vatnsveitunnar. Óheimilt 

er að tengja saman húsæðakerfi við tvær eða fleiri heimæðar. 

Vatnsveitan getur ákveðið, að fleiri en eitt hús séu tengd sömu heimæð, og 

gefur bá fyrirmæli um vídd og legu æðarinnar. 

Hún setur ákveðið hvernig skipt skuli kostnaði við slíkar framkvæmdir, ef 
aðilar verða ekki ásáttir um slíkt. 

Óski húseisandi að tengja við samla heimæð, skal fá til þess leyfi bæði hjá 
eiganda heimæðarinnar og vatnsveitunni. 

Því aðeins er heimilt að tengja heimæðar við hús, að þau séu fokheld og upn- 
hituð. 

Húseisanda her skylda Hl að halda við vatnslögnum sínum á eigin kostnað og 
láta sera við leka, þegar hans verður vart. Þótt leka hafi orðið vart, getur vatns- 

veitan. ef hún telur brýna þörf á, lagt fyrir húseisanda að endurnýja vatnslagnir 

sínar að nokkru eða öllu leyti. 
Vanræki húseigandi viðhald á vatnslösnum sínum, er vatnsveitunni heimilt að 

annast viðserð á kostnað hans. 

10. gr. 
Eftirlitsmenn vatnsveitunnar skulu hafa frjálsan aðsang að öllum vatnslósnum 

innanhúss, og skulu húseisendur sefa upplýsingar um vatnsnotkun, sem óskað er 
eftir. 

11. gr. 
Vatnsveitan hefur rétt til þess að taka úr sambandi ónotaðar vatnsæðar Í eigu 

einstaklinga, sé eisi gert sennilegt, að þær verði teknar í notkun innan skamms 
tíma. 

Kostnað er af bessu leiðir, greiðir eigandi.
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12. gr. 

Vatnsveitan ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni, er leiða kann af rekstrar- 

truflunum, er verða vegna vinnu við æðar vatnsveitunnar eða af öðrum ástæðum. 

Ef eldsvoða ber að höndum hafa slökkviliðið, lögregla og starfsmenn vatns- 

veitunnar heimild til þess að sera hverjar þær ráðstafanir, sem nauðsynlegar mega 

teljast, hvort heldur á vatnsæðum í einkaeign eða eign valnsveitunnar. 

Óheimilt er öðrum en slökkviliði, lögreglu og starfsmönnum vatnsveitunnar 

að taka vatn úr brunahönum vatnsveitunnar nema með sérstöku leyfi. 

13. gr. 

Til þess að standa straum af kostnaði við vatnsveituna setur hreppsnefnd henni 

sjaldskrá. 
Innheimta skal vatnsskatt af húseignum, er um ræðir í 3. mgr., og skal hann 

innheimtur af öllum húsum í lögsagnarumdæmi hreppsins, sem standa við götu eða 

opin svæði, þar sem vatnsæðar vatnsveitunnar liggja. Ef hús, sem greiða ber af 

vatnsskatt samkvæmt ákveðnum hundraðshluta af fasteignamati, er ekki virt fast- 

eignamatsvirðingu, þá ákveður vatnsveitan skattinn. 

Aukavatnsskatt skal leggja á verksmiðjur, baðhús, iðnaðarfyrirtæki og önnur 

atvinnufyrirtæki og aðra, er nota vatn til annars en heimilisþarfa. 

Aukavatnsskatt skal að jafnaði greiða samkvæmt mældri notkun og ákveður 

hreppsnefnd gjald fyrir hvern mö. 
Nú er vatn notað án mælis. þar sem svo hagar til, sem í 3. mgr. segir, og skal 

þá vatnsveitan ákveða aukavatnsskatt samkvæmt áætlaðri notkun. 

Nú sættir húseigandi og/eða vatnsnotandi sig eigi við ákvörðun vatnsveitunnar 

á aukavatnsskatti og getur hann þá krafist þess, að vatnsnotkun hans verði mæld 

um eins mánaðar skeið eftir vali vatnsveitunnar, og verður aukavatnsskattur þess 

árs þá ákveðinn hlutfallslega við útkomu þeirrar mælingar. 

Hreppsnefnd getur ákveðið, að vatn til heimilisþarfa verði selt eftir mæli, og 

sett um það sérákvæði. 

14. gr. 

Vatnsskattur fellur í gjalddaga 15. janúar ár hvert og ber að greiða skattinn til 

sveitarstjóra. 
Þar sem aukavatnsskattur er ákveðinn samkv. mæli, er heimilt að greiða skattinn 

á 4 gjalddögum, í lok hvers ársfjórðungs, eftir nánari ákvörðun vatnsveitunnar. 

Vatnsskatt má taka lögtaki, og er hann tryggður með lögveðsrétti í eigninni 

næstu 9? ár eftir gjalddaga, með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og 

aðfararveði. 

15. gr. 

Þar sem vatn er selt samkvæmt mæli (sjá 13. gr.), greiðir húseigandi kostnað 

við uppselningu mælisins. 
Vatnsveitan sér um viðhald mælisins að því er snertir eðlilegt slit, en allar 

skemmdir af mannavöldum og frostum, ber húseiganda að bæta. 

Ef maður rýfur innsigli vatnsmælisins varðar það refsingu samkvæmt almenn- 

um hegningarlögum. 

Vatnsveitan er eisandi mælisins og greiðir húseisandi fyrir afnot hans endur- 

sjald, er hreppsnefnd ákveður. Lösn vatnsæða innanhúss á jafnan að vera þannis 

háttað. að hægt sé að nota einn mæli fyrir hvert innanhússkerfi (sjá 6. og 9. gr.). 

Verði vatnsmæli ekki komið fyrir án brevtinga á vatnslögn, er húseiganda skylt 

að láta breyta lögninni á eigin kostnað. 
Vatnsveitan ákveður stærð og gerð mælis í samræmi við vatnsnotkun á hverjum 

stað.
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Húseiganda ber að tilkynna vatnsveitunni tafarlaust bilanir á vatnsmæli, er 
hann kann að verða var við. 

16. gr. 
Verði vatnsnotandi uppvís að óhóflegri notkun vatns eða hlíti ekki fyrirmælum 

vatn<veitunnar um viðhald eða breytingu vatnsæða, hefur vatnsveitan rétt til þess 
að loka heimæð hans að undangenginni aðvörun. 

Vatnsveitunni er heimilt að skammta vatn til annars en heimilisnotkunar. Enn 
fremur getur hún krafist þess, að fyrirtæki, er mikið vatn nota, afli sér sparneytn- 
ari véla eða setji upp geyma til söfnunar vatns að næturlagi. Ef fyrirmælum vatns- 
veitunnar er eigi sinnt innan hæfilegs frests, er heimilt að loka fyrir heimæð fyrir- 
tækisins. 

Vatnsveitunni er heimilt að taka gjald fyrir opnun heimæðar, sem lokað hefur 
verið af ofangreindum ástæðum. 

17. gr. 
Óheimilt er að tengja vatnsdælur við heimæðar án leyfis vatnsveitunnar. 
Sé leyfi veitt til slíkrar tengingar, er það háð því skilyrði, að þannig sé frá 

dælu gengið. að hávaði frá henni valdi eigi óþægindum. 
Vatnsveitan getur krafist þess, að húseigandi geri sérstakar ráðstafanir til 

deyfingar á hávaða frá dælu. 

18. gr. 
Vatnsæðar og tæki skulu þannig tengd, að eigi sé hætta á, að vatnið í æðunum 

óhreinkist. 

Óheimilt er að tengja saman æðar vatnsveitunnar og einkavatnsæðar frá öðrum 
vatnsbólum. 

Blöndunartæki skulu hafa óhindrað rennsli í frárennslisstút. 
Enn fremur er óheimil öll meðferð vatnstækja, sem valdið getur óhreinkun 

á vatni í vatnsveitnæð eða heimæð. 

19. gr. 
Hreppsnefnd getur sett reglur um framkvæmd þeirra mála, er reglugerð þessi 

fjallar um. 
Jafnframt getur hún veitt undanþágu frá reglugerðinni, ef hún telur gildar 

ástæður tl slíks. 

20. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varðar sektum. 

Með mál út af slíkum brotum skal farið að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Vatnsleysustrandar- 
hrepps, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, til þess að 
öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið. 15. júlí 1975. 

F. hr. 

Hallgrímur Dalberg.   
Guðmundur Karl Jónsson.
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REGLUGERÐ 

fyrir Vatnsveitu Súðavíkur. 

1. gr. 
Hreppsnefnd hefur einkarétt til reksturs vatnsveitu og sölu vatns á því svæði 

sem hún nær yfir og getur fullnægt, svo og tl Súðavíkurhafnar. 

2. gr. 
Hreppsnefnd annast öll framkvæmdastörf, sem vatnsveitukerfi staðarins varða, 

viðhald, endurbætur, viðauka og umsjón alla. Reikningsár vatnsveitunnar er alman- 
aksárið og annast hreppsnefnd reikningshaldið, innheimtu og greiðslur. Reikningar 
vatnsveitunnar skulu endurskoðaðir af endurskoðendum sveitarsjóðsreikninga og 
fylgja sveitarsjóðsreikningum ár hvert. 

3. gr. 
Hreppsnefnd lætur leggja vatnsæðar svo víða um þorpið, sem fært þykir og 

þörf krefur, svo að húseigendur eigi greiðan aðgang að þeim við veg, götu eða annað 
almenningssvæði, er lóðir þeirra liggja að, eða eru í námunda við. 

4. gr. 
Hver sá, sem komast vill í samband við Vatnsveitu Súðavíkur, skal senda hrepps- 

nefnd umsókn þar um. Umsóknin skal vera skrifleg og henni skulu fylgja teikningar 
er sýni legu og dýpt heimæðar os um áætlaða vatnsnotkun og til hvers vatn skuli notað. 

5. gr. 
Enginn má leggja valnsæðar frá vatnsæðum vatnsveitunnar, hvorki nýlagnir 

eða breytingar á eða viðbætur við eldri vatnslagnir, nema að fengnu leyfi vatnsveit- 
unnar. Hverjum húseiganda ber að greiða allan kostnað við lagningu vatnsæðar 
frá aðalæð í hús sín og annast viðhald þeirra, Fyrir tengingu heimæða <kal greiða 
sérstakt tengsigjald, samkv. gjaldskrá vatnsveitunnar. 

6. gr. 
Samþykki fyrir tengingu heimæða fyrir vatnsveitukerfið skuldbindur ekki vatns- 

veituna Hl að tryggja að þrýstingur í götuhæð sé ávallt nægjanlegur. 

7. gr. 
Vatnsveitan hefur eftirlit með því, að lagnir sén í samræmi við samþykktan 

uppdrátt og reglugerð þessa, Engar lagnir má tengja fyrr en þær hafa verið viður- 
kenndar af vatnsveitunni. Sé verk, að áliti vatnsveitunnar eða eftirlitsmanns hennar, 
ekki unnið í samræmi við reglugerð þessa eða reglur sem kunna að verða settar, 
getur hún stöðvað verkið, þar til bætt verður úr ágöllum. 

8. gr. 
Skylt er hverjum húseiganda er vatnsæð hefur að halda vatnsæðum sínum vel 

við og láta tafarlaust gera við þær, ef leki kemur að þeim. Hann skal sérstaklega 
gæta þess að ekki frjósi í æðunum., Enginn má eyða vatni að óþörfu. 

9. gr. 
Hreppsnefnd, eða eftirlitsmanni hennar, er heimilt að fara um hús manna, þar 

sem vatnsæðar liggja, til þess að athuga þær og tæki þau, er sett eru Í samband við 
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þær. Ef þeim útbúnaði þykir í einhverju ábótavant, skal tafarlaust bætt úr því á 
kostnað eiganda. 

10. gr. 
Heimilt er hreppsnefnd að loka vatnsæðum fyrir þeim, sem vanrækja að láta 

gera við bilanir á pípum, eyða vatni að óþörfu eða greiða ekki vatnsskatt á réttum 
gjalddaga. Fullan vatnsskatt ber að greiða fyrir þann tíma sem vatnsæðar eru lokaðar 
af þessum sökum. Hreppsnefnd getur fyrirskipað takmörkun á vatnsnotkun, sé 
skortur á vatni. Þá getur hún lokað fyrir vatnið, þegar þörf krefur, vegna hreinsunar 
eða annarra framkvæmda við vatnsveituna, enda skal það tilkynnt áður, sé þess 
kostur. 

11. gr. 
Skylt er hverjum manni að láta af hendi land og landafnot í þarfir vatnsveitunnar, 

svo og mannvirki, og þola þær eignakvaðir, óhagræði og takmarkanir á afnotarétti, 
sem vatnsveitan kann að hafa í för með sér, enda komi fullar bætur fyrir samkv. 

mati, ef ekki næst samkomulag. 

12. gr. 
Vatnsveitan ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni, er leiða kann af rekstrar- 

truflunum er verða vegna vinnu við æðar vatnsveitunnar eða af öðrum ástæðum. 

13. gr. 
Hver sá, er veldur skemmdum á eignum vatnsveitunnar, eða á annan hátt bakar 

henni skaða, skal bæta það að fullu og sæta sektum, nema þyngri refsing liggi við 
að lögum. Engum er heimilt án leyfis eftirlitsmanns vatnsveitunnar eða slökkviliðs- 
stjóra, að taka vatn úr brunahönum vatnsveitunnar. 

14. gr. 
Vatnsskattur fellur í gjalddaga 15. janúar ár hvert. Húseigandi ber ábyrgð á 

greiðslu vatnsskatts, sem má taka lögtaki, og einnig er hann tryggður með lögveði 
í húseigninni næstu tvö ár eftir gjalddaga með forgangsrétti fyrir hvers konar samn- 
ingsveði og aðfararveði, án tillits til eisendaskipta. 

15. gr. 
Til að standa straum af kostnaði við vatnsveituna skal innheimta vatnsskatt 

af fasteignum eins og hann er ákveðinn í gjaldskrá vatnsveitunnar hverju sinni. 
Af húsum, sem ekki eru virt fasteignavirðingu, og greiða ber vatnsskatt af, skal 
greiða valnsskatt samkvæmt ákvæðum vatnsveitunnar. Aukavatnsskatt skal inn- 
heimta af verksmiðjum, iðnfyrirtækjum og öðrum atvinnufyrirtækjum, svo og öðrum 
sem nota vatn til annars en heimilisnotkunar. 

16. gr. 
Hreppsnefnd getur sett nánari reglur um framkvæmd þeirra mála, er reglugerðin 

fjallar um. Jafnframt getur hún veitt undanþágur frá reglugerðinni, ef hún telur 
gildar ástæður til slíks. 

17. gr. 
Brot gegn reglugerð þesari varða sektum allt að kr. 10.000,00 nema þyngri 

refsing liggi við að lögum. Með mál út af slíkum brotum skal farið að hætti opin- 
herra mála,
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Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Súðavíkurhrepps, 
staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, til þess að öðlast 
gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 16. júlí 1975. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. . 

Guðmundur Karl Jónsson. 

16. júlí 1975. Nr. 354. 
GJALDSKRÁ 

fyrir Vatnsveitu Súðavíkur. 

1. gr. 
Fyrir hvert hús, sem fær vatn frá Vatnsveitu Súðavíkur skal greiða tengigjald 

kr. 5 000.00. 

. 2. gr. 
Árlegur vatnsskattur skal reiknast af heildarmati hverrar fasteignar, þ.e. mati 

mannvirkja og lóðar skv. lögum um fasteignamat og fasteignaskráningu nr. 28 29. 
april 1963. 

Upphæð vatnsskattsins skal vera 0,15% af framangreindu mati. Lágmarksupp- 
hæð fyrir hverja skattskylda fasteign skal aldrei vera lægri en kr. 1 000.00. 

Aukavatnsskattur. 

3. gr. 
Aukavatnsskatt skv. 2. gr. skal greiða fyrir verksmiðjur, iðnfyrirtæki, útgerðar- 

stöðvar, frystihús, bifreiðaþvottaplön, svo og aðrir, sem nota vatn til annars en 
heimilisþarfa. 

4. gr. 
Aukavatnsskatt skal innheimta samkv. mæli eða áætlun vatnsveitunnar með 

kr. 3.50 fyrir hvern teningsmetra vatns, sé vatn ekki selt eftir mæli skal greiða 
af fasteignamati húsa og lóða árlegan vatnsskatt 1,5%. 

5. gr. 
Vatnsveilan lætur notendum í té löggilta vatnsmæla og er ársleigan fyrir hvern 

mæli kr. 1 500.00. 

6. gr. 
Vatnsveitan ákveður verð og skilmála og aðra tilhögun um sölu vatns til skipa 

í samráði við hafnarnefnd. 

7. gr. 
Fyrir önnur vatnsafnot en þau sem talin eru hér að framan skal hverju sinni 

greiddur aukavatnsskattur eftir ákvörðun vatnsveitunnar. 

8. gr. 

Framantalin gjöld miðast við bygsingarvísitölu 1455 stig en heimilt er hrepps- 
nefnd að hækka þau eða lækka í samræmi við breytingar á byggingarvísitölu um 
allt að 50% öll eða hvert um sig, án staðfestingar ráðuneytisins.
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9 
Gjaldár vatnsveitunnar er almanaksárið. Gjalddagi vatnsskatts er 15. janúar 

ár hvert og greiðist hann í einu lagi fyrir líðandi ár. Vatnsskattur samkv. 3. gr. 
fellur í gjalddaga mánaðarlega við aflestur mælis. Vatnsskattinn má taka lögtaki 
og er hann tryggður með lögveði í eignum næstu 2 ár eftir gjalddaga með forgangs- 
veði fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði. 

10. gr. 
Húseigandi ber ábyrgð á greiðslu vatnsskatts vegna húss síns. Eigandi fyrirtækis 

ber ábyrgð á greiðslu vatnsskatts vegna alvinnurekstrar síns. Útgerðarmaður skips 
eða skipstjóri ber ábyrgð á greiðslu vatns til skips. D 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 
til þess að öðlast gildi þegar í stað, og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 16. júlí 1975. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

Guðmundur Karl Jónsson. 

Nr. 355. 16. júlí 1975. 
REGLUGERÐ 

um holræsi og holræsagjöld í Súðavíkurhreppi. 

1. gr. 
Þar sem Súðavíkurhreppur hefur látið leggja holræsi í veg, götu eða annað 

opið svæði, eða þar sem hreppurinn hefur tekið að sér viðhald og endurnýjun eldri 
holræsa, er þeim húseigendum, er þar eiga hús að eða í námunda við, skylt að leggja 
á sinn kostnað ræsi frá húsinu, er flytji allt skólp frá því út í aðalræsi. Regnvatn 
af húsum og lóðum skal einnig, eftir því sem unnt er, leiða í ræsi. Vanræki einhver 
að láta gera holræsi (frá húsi að götu) innan hæfilegs frests, getur hreppsnefnd 
látið vinna verkið á hans kostnað. Sama gildir, ef húseigandi vanrækir viðhald 
heimæðar. 

2. gr. 
Hreppsnefnd annast öll framkvæmdastörf, sem holræsakerfi staðarins varða, 

svo sem viðhald, endurbætur, viðauka og umsjón alla, eða þeir menn, sem hrepps- 
nefnd felur það, undir hennar umsjón. Engum er heimilt að leggja ræsi í aðalræsi, 
nema með leyfi þessara aðila, og er skylt að hlíta í öllu fyrirmælum þeirra um gerð 
og legu ræsis og annað þess háttar, er máli skiptir. Hreppsnefnd annast reikningshald 
og fjárreiður holræsagerðarinnar. 

3. gr. 
Kostnaður allur við holræsakerfið greiðist úr sveitarsjóði. Til að standast bann 

kostnað ber hverjum húseiganda, sem tengir heimæð við aðalæð, að greiða tengigjald. 
samkv. ákvörðun hreppsnefndar. Einnig ber hverjum húseiganda, sem á hús við veg, 
götu eða opið svæði, þar sem holræsi er lagt í, að greiða árlegt holræsagjald til 
hreppsins. Upphæð holræsagjaldsins skal vera 0,15% af fasteignamati húsa og lóða 
samkv. lögnum um fasteignamat og fasteignaskráningu nr. 28 29. apríl 1963. Upphæð 
holræsagjaldsins skal þó aldrei vera lægri en kr. 1200.00 fyrir hverja gjaldskylda 
fasteign. Nú er fasteign, sem greiða ber af holræsagjald eigi virt fasteignavirðingu
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og skal þá greiða holræsagjald samkv. samþykktum uppdráttum. Þó skal aldrei reikna 
holræsagjöld af húsi það ár, sem bygging þess hefst. 

Tengigjald skal greiða kr. 5 000.00 fyrir hvert hús, sem er tengt holræsakerfi 
þorpsins. Holræsagjaldið er miðað við byggingarvísitölu 1455 stig og breytist einu 
sinni á ári til samræmis við byggingarvísitöluna, eins og hún er Í árslok hverju sinni. 
Hækkanir samkvæmt þessari málsgrein mega þó ekki vera meiri en 50% án stað- 
festingar ráðuneytisins. 

4. gr. 
Holræsagjaldið greiðist af hús- og íbúðareiganda, lóðareiganda, ef um eignarlóð 

er að ræða, en af leigutaka, ef um leigulóð er að ræða, og bera þessir aðilar ábyrgð 
á greiðslu gjaldsins. Gjaldið hefur lögtaksrétt og er tryggt með lögveðsrétti í lóð og 
mannvirkjum næstu 2 ár eftir gjalddaga þess, með forgangsrétti fyrir hvers konar 
samningsveði og aðfararveði. 

5. gr. 
Um gjalddaga og innheimtu holræsagjalds fer með sama hætti og um fasteigna- 

skatt, enda skulu gjöld þessi innheimtast sameiginlega. 
Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júni 1923, 

til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 16. júlí 1975. 

F. hr. 

Hallgrímur Dalberg. 0 
Guðmundur Karl Jónsson. 

17. júlí 1975. Nr. 356. 
REGLUGERÐ 

um holræsagjöld í Njarðvíkurhreppi. 

1. gr. 
Hverjum þeim, sem á hús eða húshluta í Njarðvíkurhreppi eða leigir lóð í bænum 

við götu eða opið svæði, sem holræsi hefur verið lagt í, ber að greiða árlegt holræsa- 
gjald til sveitarsjóðs Njarðvíkurhrepps. 

Upphæð holræsagjaldsins skal vera 0,15% af fasteignamati húsa og lóða sam- 
kvæmt lögum um fasteignamat og fasteignaskráningu nr. 28 29. apríl 1963. Sé ekkert 
mannvirki á lóð greiðist ekki holræsagjald. 

Lágmarksupphæð holræsagjalds fyrir hverja gjaldskylda fasteign skal aldrei 
vera lægri en kr. 750.00. 

Nú er fasteign, sem greiða ber af holræsagjald eigi virt fasteignavirðingu og skal 
þá greiða holræsagjald samkvæmt samþykktum uppdráttum. 

Þó skal aldrei reikna holræsagjöld af húsi það ár, sem bygging þess hefst. 
Holræsagjaldið er miðað við byggingarvísitölu 1455 stig og breytist einu sinni 

á ári til samræmis við byggingarvísitöluna, eins og hún er í árslok hverju sinni, þó 
ekki meira en 50% til hækkunar eða lækkunar. 

2. gr. 
Holræsagjald greiðist af hús- og íbúðareiganda, lóðareiganda, ef um eignarlóð 

er að ræða, en af leigutaka, ef um leigulóð er að ræða, og bera þessir aðilar ábyrgð 
á greiðslu gjaldsins. Gjaldið hefur lögtaksrétt og er tryggt með lögveðrétti í lóð og
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mannvirkjum næstu 2 ár eftir gjalddaga þess, með forgangsrétti fyrir hvers konar 
samningsveði og aðfararveði. 

3. gr. 
Um gjalddaga og innheimtu holræsagjalds fer með sama hætti og um fasteigna- 

skatt, enda skulu gjöld þessi innheimt sameiginlega. 

Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Njarðvíkurhrepps, 
staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, til þess að öðlast 
gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 17. júlí 1975. 

F. hr. 

Hallgrímur Dalberg.   
Guðmundur Karl Jónsson. 

Nr. 357. 17. júlí 1975. 
REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 81 8. mars 1973, fyrir Vatnsveitu Raufarhafnar. 

1. gr. 
13. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Árlegur vatnsskattur skal reiknast af heildarmati hverrar fasteignar þ.e. mat 

mannvirkja og lóðar, samkvæmt lögum um fasteignamat og fasteignaskráningu nr. 
28 29. apríl 1973. Upphæð vatnsskatts skal vera 0,40% af fasteignamati húss og lóðar, 
eins og það er á hverjum tíma notað sem álagningarstofn fasteignaskatts. Upphæð 
vatnsskatlsins skal þó aldrei vera lægri en kr. 2 000.00 fyrir hverja skattskylda fast- 
eign. Þó skal aldrei reikna vatnsskatt af húsi það ár, sem bygging fer fram. Sé bygging 
eigi virt fasteignamatsvirðingu skal greiða vatnsskatt samkvæmt lágmarksákvæðum 
þessarar greinar. 

Vatnsskatt skal greiða af öllum húseignum á vatnsveitusvæðinu sem vatni er 
veitt til eða valnsæð er frá. Fyrir tímabundin eða sérstök vatnsnot skal greiða sem 
hér segir, auk vatnsskatts: 

a. Vatnsnot í steypu til iðnaðar kr. 20.00 fyrir 100 kg af sementsnotkun. 
b. Fyrir þvottaplön, sem rekin eru til þvotta á bifreiðum t.d. í sambandi við elds- 

neytissölu, skal greiða kr. 10 000.00 á ári fyrir vatnsnotkun. 
c. Fyrir vatnsnotkun í sláturhúsum skal greiða aukagjald kr. 4.00 fyrir hverja 

slátraða sauðkind. 
d. Fyrir vatnsnotkun við síldarsöltun skal greiða kr. 20.00 á hverja uppsaltaða 

tunnu síldar. Sama gjald er fyrir hverja tunnu af söltuðum hrognum. 
Fyrir sjósaltaða síld, sem lögð er á land til pökkunar og pæklunar, skal greiða 

kr. 10.00 fyrir hverja útskipaða tunnu. 
e. Fyrir vatnsnotkun við síldarbræðslu skal greiða kr. 50.00 fyrir hvert landað 

síldartonn og kr. 40.00 fyrir hvert landað tonn af öðrum afla. 
f. Vatnsnot við fiskverkun skal greiða með kr. 50.00 á hverja smálest af innvegnum 

fiski, þar sem ekki er vatnsmælir. 
Greiðsla fyrir vatn tl skipa og báta í Raufarhafnarhöfn skal vera kr. 
60.00 fyrir hvern rúmmetra, Lágmarksgjald til fiskiskipa kr. 500.00 og annarra 
skipa kr. 1 000.00, þó skulu fiskiskip, sem gerð eru út frá Raufarhöfn, ekki greiða 
fyrir vatn. 

h. Greiðsla fyrir ótalin vatnsnot skulu fara eftir ákvörðun vatnsveitunnar. 

ss
}
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2. gr. 
14. gr. orðist svo: 
Þar sem vatnsnot eru mikil eða komi í ljós, að þau séu óeðlileg, er sveitarstjórn 

heimilt að krefjast aukavatnsskatts samkvæmt mælingum eða eftir ákvörðun sveitar- 
stjórnar, Aukavatnsskattur skal miðaður við kr. 7.40 fyrir hvern rúmmetra vatns. 
Nú sættir húseigandi og/eða valnsnotandi sig ekki við ákvörðun vatnsveitunnar á 
aukavatnsskatti og getur hann þá krafist þess, að vatnsnotkun hans sé mæld um 
eins mánaðar skeið, eftir vali vatnsveitunnar og verður aukavatnsskattur þess árs 
þá ákveðinn hlutfallslega við útkomu þeirrar mælingar. 

Reglugerðarbreyting þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Raufar- 
hafnarhrepps, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, til 
þess að öðlast gildi þegar í stað og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 17. júlí 1975. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

Guðmundur Karl Jónsson. 

17. júlí 1975. Nr. 358. 
REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 186 6. júní 1973, um Vatnsveitu Búðardals. 

1. gr. 
10. gr. orðist svo: 
Af öllum húseignum á vatnsveitusvæðinu, sem sérmetnar eru til fasteignamats 

og vatni er veitt í eða úr og næst til vatnsæða, skal greiða vatnsskatt, sem nemur 
0,5% af fasteignamatsverði árlega. Lágmarksgjald skal vera kr. 3 000.00 og hámarks- 
gjald kr. 7 000.00 af íbúð. 

j 2. gr. 
Í stað kr. 3.70 í 2. mgr. 11. gr. komi kr. 8.00. 

3. gr. 
13. gr. orðist svo: 
Heimilt er að krefja hvern þann aðila, sem leyfi fær til að leggja heimæð frá 

aðalveitu um allt að kr. 5000.00 í stofngjald af íbúðarhúsnæði miðað við %“ lögn, 
tengigjald af atvinnuhúsnæði verði í samræmi við flutningsgetu heimæðar. 

Regluserðarbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. 
júni 1923, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 17. júlí 1975. 

F. hr. 

Hallgrímur Dalberg.   
Guðmundur Karl Jónsson.
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REGLUGERÐ 

um stjórn bæjarmála Ísafjarðarkaupstaðar. 

I. KAFLI 

Um skipan bæjarstjórnar og verkefni hennar. 

1. gr. 

Bæjarstjórn Ísafjarðar skal skipuð 9 (níu) bæjarfulltrúum, kjörnum skv. lögum 
nr. 5/1962. 

2. gr. 
Bæjarstjórn er almennt í fyrirsvari fyrir Ísafjarðarkaupstað, og skal engu máli, 

er varðar sérstaklega hagsmuni bæjarins, til lykta ráðið án umsagnar bæjarstjórnar. 
Bæjarstjórn ber að gæta hagsmuna bæjarins í hvívetna og annast þau viðfangs- 

efni, sem henni eru fengin í lögum og reglugerðum, svo og málefni, sem henni eru 
fengin í samþykktum, er hún hefur sett eða á henni kunna að hvíla að öðru leyti. 

Meginverkefni hennar eru þessi: 
A. Bæjarstjórn fer með yfirstjórn á fjárreiðum bæjarins. 
1) Hún skal fyrir lok desembermánaðar ár hvert gera áætlun um tekjur og 

gjöld bæjarins fyrir næsta reikningsár (almanaksár). Í fjárhagsáætlun skal í megin- 
atriðum greina, hvernig fjárveiting til einstakra stofnana og framkvæmda skuli hag- 
að, sbr. B. lið, og enn fremur hvernig áætlaðar tekjur skiptast. 

2) Hún skal hafa yfirumsjón með fjárstjórn bæjarins, með því að tekjur skuli 
innheimtar og greiðslur inntar af hendi í samræmi við það, sem ákveðið er í fjár- 
hagsáætlun. Eigi má greiða fé úr bæjarstjóði nema heimild sé til þess í fjárhagsáætlun 
bæjarins og/eða bæjarstofnana, eða með annarri ákvörðun bæjarstjórnarinnar. Enn 
fremur að eignir bæjarins séu tryggilega varðveittar. 

3) Hún skal leggja fullnaðarúrskurð á ársreikninga bæjarins eigi síðar en 30. 
júní ár hvert. 

B. Bæjarstjórn hefur yfirstjórn verklegra framkvæmda bæjarins. Í fjárhagsáætl- 
un kveður hún á um, hvernig verklegum framkvæmdum skuli hagað í meginatrið- 
um á fjárhagsárinu. Hún getur og gert heildaráætlanir um framkvæmd tiltekinna 
verkefna, er taka yfir lengri tíma, svo og um einstök verk eftir því, sem ástæða 
þykir til. 

C. Bæjarstjórn kýs bæjarstjóra, bæjarráð og aðrar nefndir eftir því sem segir 
í reglugerð þessari eða öðrum samþykktum, svo og endurskoðendur reikninga bæj- 
arins. Enn fremur skipar hún fasta starfsmenn skv. þeim reglum er um getur Í 47. 
gr. og semur um laun þeirra. 

D. Bæjarstjórn setur reglur um stjórn bæjarmálefna og reglur um meðferð til- 
tekinna málefna bæjarins, ákveður lóðaleigur, gjaldskrá bæjarfyrirtækja, eftir því 
sem þörf krefur o. s. frv. 

II. KAFLI 

Fundarsköp bæjarstjórnar. 

3. gr. 
Á fyrsta fundi bæjarstjórnar í júnímánuði ár hvert kýs bæjarstjórn sér forseta, 

svo og Í, og 2. varaforseta, úr hópi bæjarfulltrúa til 1 árs í senn. Sá er réttkjörinn 
forseti, sem fengið hefur atkvæði meiri en helmings bæjarfulltrúa. Verði þeim at- 
kvæðafjölda ekki náð, skal kjósa að nýju, og skal þá kjósa um þá tvo, sem flest at- 
kvæði fengu.
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Ef þrir eða fleiri, sem skyldi kjósa, hafa fengið jafnmörg atkvæði skal varpa 
hlutkesti um, um hverja tvo skyldi kjósa. Verður þá sá rétt kjörinn, sem fleiri atkvæði 
fær, þó að hann fái ekki helming atkvæða. Verði atkvæðin jöfn, ræður hlutkesti. 

Aldursforseti gegnir forcetastörfum, uns kosinn hefur verið forseti. Ef enginn 
forseti er viðstaddur á fundi bæjarstjórnar, gegnir aldursforseti forsetastörfum, nema 
bæjarstjórn ákveði að kjósa sérstakan fundarstjóra í það skipti. 

Ef forseti deyr eða varaforseti, eða forfallast frá störfum bæjarstjórnar, áður 
en kjörtími þeirra er á enda, skal kjósa forseta í hans stað, fyrir þann tíma, sem eftir 
er kjörtímabils hans. 

4. gr. 
Forseti bæjarstjórnar stjórnar umræðum á fundum hennar. Hann sér um, að 

fundargerðir séu skipulega færðar í gerðabók og allar tillögur og ályktanir séu rétt 
og nákvæmlega bókaðar, svo og hverja afgreiðslu þær hljóta. 

Forseti sér um, að allt fari löglega og skipulega fram á fundum bæjarstjórnar. 
Hann úrskurðar um skilning á fundarsköpum, skv. samþykkt þessari, en skjóta má 
úrskurði han: undir úrlausn bæjarstjórnar, ef vafi leikur á um skilning fundarskapa. 

ð. gr. 
Bæjarstjórn kýs tvo skrifara og tvo varaskrifara úr hópi bæjarfulltrúa til 1 árs 

Í senn á sama fundi og forsetakosningar fara fram. Skrifarar skulu kosnir hlutfalls- 
kosningu. 

Skrifarar skulu telja saman atkvæði, þá er fram fara atkvæðagreiðslur í bæjar- 
stjórn. 

6. gr. 
Bæjarstjórn ræður sérstakan fundarritara utan bæjarstjórnar, sem sér um færslu 

gerðabókar og hafa skrifarar í samráði við forseta, eftirlit með því að rétt sé fært 
til bókar. 

Í gerðabók skal skráð, hvar og hvenær fundur sé haldinn, hverjir sitja fundinn, 
töluröð bæjarstjórnarfunda, svo og hver sé fundarritari, og einnig það, sem forseti 
vill láta til bókar færa, þótt ekki sé lil gefið í dagskrá fundarins. 

Í fundarlok skal lesa upp gerðabók, og skulu allir viðstaddir bæjarfulltrúar und- 
irrita hana. Hver fulitrúi, sem eigi er sammála hinum, á rétt á því, að ágreiningsálit 
hans verði ritað með fáum orðum í gerðabókina. 

  

7. gr. 
Bæjarstjórn heldur reglulega fundi, fyrsta og þriðja fimmtudag hvers mánaðar 

og skulu fundir að jafnaði hefjast kl. 20.00. Þó er bæjarstjórn heimilt að fella niður 
fundi í júlí og ágúst. 

Bæjarstjóri boðar fundi bæjarstjórnar. 
Aukafundi skal halda skv. ákvörðun bæjarstjóra, forseta bæjarstjórnar, eða ef 

3 bæjarfulltrúar, hið fæsta, æskja þess. 

8. gr. 
Bæjarstjóri semur dagskrá bæjarstjórnarfundar. 
Á dagskrá skal taka: 

I. Fundargerðir bæjarráðs og annarra lögmætra nefnda, sem þurfa kunna stað- 
festingar bæjarstjórnar á ályktunum sínum. 

2. Hvert það mál, sem fellur undir verksvið bæjarstjórnar skv. 2. gr. sbr. og 10. gr. 
laga nr. 58/1961, enda sé þess óskað af bæjarstjóra, bæjarráði, lögmætri nefnd 
eða bæjarfulltrúa, að málið sé á dagskrá tekið. 

3. Lögmætar kosningar nefnda og starfsmanna, svo og hvert það málefni annað, 
sem bæjarstjórn á um að fjalla að lögum. 

B 84
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Sá, sem óskar að fá mál tekið á dagskrá bæjarstjórnar, skal tilkynna það bæjar- 
stjóra skriflega með tillögu, fyrirspurn eða stuttri greinargerð, eigi síðar en kl. 12.00 
þriðjudag næstan fyrir bæjarstjórnarfund. 

Bæjarstjóri skal í síðasta lagi kl. 19.00 tveimur dögum fyrir boðaðan bæjarstjórn- 
arfund, hafa sent öllum bæjarfulltrúum og a.m.k. jafnmörgum varabæjarfulltrú- 
um dagskrá næsta bæjarstjórnarfundar. 

Í dagskrá skal tilgreina fundarstað og tíma, þær fundargerðir, sem fyrir fundi 
liggja, tillögur sem fram hafa komið, og gera í stuttu máli grein fyrir þeim málum 
öðrum, sem um skal fjallað. Fylgja skulu afrit fundargerða, tillagna, afrit af skýrsl- 
um og athugasemdir endurskoðenda svo og annarra gagna, sem geta til upplýsinga 
orðið um málefni á dagskrá. 

Ef ákveðinn verður aukafundur, skv. 3. mgr. 7. gr., skal að jafnaði til hans boðað 
með dagskrá, sem send verði bæjarfulltrúum og varafulltrúum með 24 klst. fyrir- 
vara. 

Heimilt er þó að boða aukafund með styttri fyrirvara, ef aðkallandi mál bíður 
afgreiðslu, enda sé þess getið með fundarboðun, hvaða mál sé á dagskrá. 

Mál skulu afgreidd í þeirri röð, sem dagskrá segir, nema bæjarstjórn ákveði 
að önnur röð skuli höfð. 

Heimilt er að taka mál á dagskrá, þótt ekki sé þess getið í fundarboði, enda sam- 
þykki % viðstaddra bæjarfulltrúa þau afbrigði. 

9. gr. 
Dagskrá bæjarstjórnarfunda skal auglýsa a. m. k. á fimm stöðum víðs vegar um 

bæinn. 

10. gr. 
Bæjarstjórnarfundi skal halda í heyranda hljóði. Bæjarstjórn getur þó ákveðið 

að ræða einstök mál fyrir luktum dyrum, t.d, einkamál manna eða mál, sem æski- 

legt er vegna hagsmuna bæjarins, að rædd séu fyrir luktum dyrum. 
Ef tillaga kemur fram um það, að mál skuli rætt fyrir luktum dyrum, skal úr 

því skorið með atkvæðagreiðslu án umræðna. 
Óheimilt er að skýra frá því, sen fram kemur við umræður fyrir luktum dyrum. 
Ef áheyrandi á bæjarstjórnarfundi ra:kar fundarfriði, getur forseti látið vísa 

honum út. 
li. gr. 

Bæjarstjórn getur enga bindandi ályktun gert, nema meira en helmingur bæjar- 
fulltrúa sé viðstaddur á fundi. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum mála, 
nema annað sé sérstaklega áskilið í samþykkt þessari. 

Bæjarstjóri og hver bæjarfulltrúi getur borið fram breytingartillögu, viðaukatil- 
lögu, frestunartillögu eða frávísunartillögu við hvert það mál, sem til umræðu er, og 
bæjarstjórn á úrskurðarvald um. Skulu slíkar tillögur vera skriflegar. 

Ef jafnmörg atkvæði eru með máli og á móti, fellur það, nema við kosningu, 

þá ræður hlutkesti. 
Mál má afgreiða með því að samþykkja það eða fella, vísa því frá með einfaldri 

eða rökstuddri dagskrá, vísa því til afgreiðslu bæjarstjóra, nefnda, eða með því að 
fresta því. 

Forseti sker úr því hvernig atkvæðagreiðslu um tillögur skuli hagað. 

12. gr. 
Bæjarstjórn afgreiðir mál við eina umræðu, nema hina árlegu fjárhagsáætlun, 

ársreikninga og reglugerðir, sem hljóta skulu staðfestingar ráðherra. 
Um þessi mál skulu fara fram tvær umræður og líða ein vika hið skemmsta á 

milli umræðna.
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13. gr. 
Atkvæðagreiðsla fer fram þannig, að bæjarfulltrúi réttir upp hönd. 
Nafnakall skal viðhafa, ef forseti ákveður, bæjarstjóri óskar eða tveir bæjar- 

fulltrúar hið fæsta. 
Við nafnakall er bæjarfullirúa skylt að greiða atkvæði, nema hann færi rök fyrir 

undanfærslu sinni, er forseti metur gild. 
Ef bæjarfulltrúi vill ekki una úrskurði forseta, má hann skjóta úrskurðinum til 

bæjarstjórnar, sem sker úr án umræðna. 

14. gr. 
Hver bæjarfulltrúi, sem vill taka til máls á bæjarstjórnarfundi, skal óska heim- 

ildar forseta. 
Að jafnaði skulu bæjarfuiltrúar taka til máls í þeirri röð, sem þeir hafa kvatt 

sér hljóðs. Heimilt er að víkja frá þessu, ef um er að ræða bæjarstjóra eða framsögu- 
menn svo og bæjarfulitrúa, sem gera vill stutta athugasemd eða leiðrétta ummæli um 
sjálfan hann. 

Ef tveir eða fleiri kveðja sér hljóðs samtímis, ákveður forseti í hvaða röð þeir 
tala. Bæjarfulltrúi skal standa við sæti sitt þá hann talar, nema forseti ákveði, að 

hann skuli flytja ræðu sína úr ræðustóli. 
Bæjarstjórn getur heimilað, ef % bæjarfulltrúa samþykkja, að maður utan bæj- 

arstjórnar megi tala á bæjarstjórnarfundum, en skylt skal honum þá að gæta í hví- 
velna fundarskapa. 

15. gr. 

Framsögumaður eða flutningsmaður tillögu má tala þrisvar við hverja umræðu 
máls, en aðrir bæjarfulltrúar tvisvar. Bæjarfulltrúa er þó heimilt að taka oftar til 
máls til að bera af sér ámæli eða gera stutta athugasemd. 

Bæjarstjóri, sem ekki er jafnframt bæjarfulltrúi, skal hafa málfrelsi á bæjar- 
stjórnarfundum til jafns við bæjarfulltrúa. 

Bæjarfulltrúi skal beina máli sínu tl forseta. 
Ekki má lesa upp prentað mál á bæjarstjórnarfundum, nema forseti leyfi. 

16. gr. 

Ef forseti telur umræður dragast úr hófi fram, getur hann lagt til, að umræðu- 
tími hvers bæjarfulltrúa megi ekki fara fram úr ákveðinni tímalengd eða umræðum 
hætt. 

Þá getur forseti hvenær seim er, lagt til að umræðu skuli lokið á ákveðnum tíma. 
Ekki má þó takmarka umræðu svo, að hún standi skemur en tvo tíma, meðan nokkur 
bæjarfulltrúi kveður sér hljóðs. 

Bæjarstjórn afgreiðir tillögur forseta, sbr. 1. og 2. mgr. umræðulaust. 
Hver bæjarfulltrúi getur borið fram slíka tillögu og skal hún einnig afgreidd 

umræðulaust. 
Ákvæði um takmörkun á ræðutíma eiga ekki við, þegar fjallað er um frum- 

varp að fjárhagsáætlun. 

17. gr. 
Skylt er bæjarfulltrúa að lúta valdi forseta í hvívetna, er að því lýtur, að gætt 

sé góðrar reglu. 

Ef bæjarfulltrúi ber aðra menn brigslum eða víkur verulega frá umræðuefninu, 
skal forseti víta hann. Ef bæjarfulltrúi er víttur tvisvar á sama fundi, getur forseti 
lagt til við bæjarstjórn, að hann verði sviptur málfrelsi, það sem eftir er fundar. 
Skal sú tillaga afgreidd umræðulaust.
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Ef bæjarfulltrúi hlýðnast ekki úrskurði bæjarstjórnar eða almenn óregla kemur 
upp á fundi, skal forseti gera hlé um stundarsakir, eða ef nauðsyn krefur, fresta 
eða slíta fundi. 

18. gr. 
Bæjarstjórn getur ákveðið, að allar umræður í bæjarstjórn skuli skrásettar. Má 

þá ekkert niður fella, sem fram hefur komið á fundi bæjarstjórnar og handrit af um- 
ræðum bera með sér. Engar breytingar má gera, nema leiðrétta þurfi auðsæjar og 
sannanlegar villur. 

Bæjarstjórn setur einnig ákveðið, að umræðurnar skuli gefnar út á prenti, ásamt 

því sem fest hefur verið í gerðabækur, svo og önnur skjöl, eftir því sem nauðsyn- 
legt kann að þykja. 

Ef bæjarstjórn ákveður slíka útgáfu, skal hún jafnframt kjósa nefnd tveggja 
bæjarfulltrúa tl að hafa umsjón með útgáfunni. 

Þá setur bæjarstjórn ákveðið, að bæjarstjórnarfundir skuli teknir á segulband, 
til geymslu einhvern ákveðinn tíma. 

Eftir hvern bæjarstjórnarfund, þar sem umræður hafa verið skrásettar sam- 
kvæmt framanrituðu, skal öllum bæjarfulltrúum sent eftirrit af fundargerð ásamt 
fylgiskjölum hennar. 

III. KAFLI 

Réttindi og skyldur bæjarfulltrúa. 

19. gr. 
Hverjum bæjarfulltrúa er skylt að sækja fundi bæjarstjórnar nema lögleg for- 

föll hamli. 
Honum er skylt að taka að sér störf, sem bæjarstjórn felur honum, t.d. forseta- 

störf, setu í bæjarráði eða öðrum nefndum o. s. frv. 

Sá, sem hefur verið forseti bæjarstjórnar, setið í bæjarráði eða öðrum nefndum, 
setur þó skorast undan kosningu jafnlangan tíma og hann hefur haft starfið á hendi. 

Bæjarfulltrúum er skylt að koma prúðmannlega fram á bæjarstjórnarfundum. 
Gæta þagnarskyldu um einkamál og hagi einstaklinga og félaga, sem þeir kynnu að 
fá vitneskju um sem bæjarfulltrúar. 

Þá er þeim og skylt að gæta hagsmuna og velferðar bæjarins út á við sem inn 
á við, eftir sinni bestu getu, vinna og stuðla að friðsamlegri lausn deilumála, sem 
upp kunna að koma milli bæjarstjórnarfulltrúa og hafa í huga, að heill bæjarfélags- 
ins er ofar þrasi og togstreitu stjórnmálanna. 

20. gr. 
Bæjarfulltrúum er heimilt að kynna sér bækur, skjöl og bréf bæjarins og stofn- 

ana hans. 

21. gr. 

Hver bæjarstjórnarfulltrúi á rétt á tiltekinni þóknun fyrir störf sín í bæjarstjórn, 
skv. ákvörðun hennar. 

22. gr. 
Ef bæjarfulltrúi, kosinn í nefnd eða til annarra starfa, forfallast um stundar- 

sakir vegna veikinda eða af öðrum ástæðum, á hann rétt á að tilnefna mann af sama 
lista og hann var kjörinn, til að taka sæti hans á meðan, enda hafi varafulltrúi ekki 
verið kosinn. 

Hafi hann engan tilnefnt, fer um varamenn, skv. 2. og 3. mgr. 20. gr. sveitar- 

stjórnarlaga.
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23. gr. 
Bæjarstjórn getur veitt bæjarfulltrúa, sem þess óskar, lausn frá bæjarfulltrúa- 

starfi. 

TV. KAFLI 

Bæjarráð. 

24. gr. 
Á fyrsta fundi bæjarstjórnar í júní ár hvert, skal kjósa þrjá menn í bæjarráð 

og þrjá til vara, hlutfallskosningu. Kosning bæjarráðs gildir uns nýtt bæjarráð hefur 
verið kjörið. Bæjarstjóri skal sitja fundi bæjarráðs. Á fyrsta fundi nýkjörins bæjar- 
ráðs skal það kjósa sér formann og varaformann. Formaður bæjarráðs hefur á hendi 
undirbúning funda bæjarráðs í samráði við bæjarstjóra. Formaður bæjarráðs stýrir 

fundum þess. 
Bæjarráð skal halda fund í viku hverri, að jafnaði á mánudegi. Aukafundi skal 

halda, ef formaður eða bæjarstjóri ákveða það eða ef bæjarráðsmaður óskar þess. 

25. gr. 
Bæjarráð fer ásamt bæjarstjóra með framkvæmdastjórn Ísafjarðarkaupstaðar að 

því leyti, sem hún er ekki öðrum fengin, skv. lögum, reglugerðum eða sérstökum 

samþykktum bæjarstjórnar. 
Bæjarráð skal gera tillögur til bæjarstjórnar í þeim málum, sem fyrir bæjarráði 

liggja. 
Bæjarráð getur þó tekið lokaafgreiðslu í þeim málum, sem bæjarstjórn hefur 

vísað Hl þess til fullnaðarafgreiðslu. 

26. gr. 
Bæjarráð hefur umsjón og stjórn á fjárhag bæjarins, undirbúning fjárhags- 

áætlana, tillögur til úrskurðar á reikningum bæjarins, samning skýrslu um eignir 
og skuldir bæjarins, svo og eftirlit með bókhaldi hans og innheimtu gjalda. Enn 
fremur stjórn og umsjón með vegamálum bæjarins, vinnuvélum bæjarins, holræsum, 
götum, vatnsveitu, vatnssölu og götulýsingu, lóða- og fasteignamálum, brunamálum, 
sjúkrahúss- og elliheimilismálum, barnaleikvöllum og dagheimili allt eftir nánari 
ákvörðun bæjarstjórnar og reglugerðum þar að lútandi. 

Í þeim tilvikum, að sérstökum nefndum bæjarstjórnarinnar er falið að hafa með 
höndum fyrrgreinda málaflokka, skal bæjarráð fjalla um fjárhagshlið málanna. 

Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn hvernig varið skuli fé til verklegra fram- 
kvæmda, að því leyti, sem slíkt er ekki fram tekið í fjárhagsáætlun. 

27. gr. 
Skylt er starfsmönnum bæjarins að sitja fundi bæjarráðs, ef það eða bæjarstjóri 

óskar þess, þegar til umræðu eru þau málefni, sem störf þeirra snerta. 

V. KAFLI 

Um bæjarstjóra. 

28. gr. 

Bæjarstjórn ræður bæjarstjóra. Ráðningartími hans skal að jafnaði vera hinn 

sami og kjörtímabil bæjarstjórnar. Heimilt er þó að ráða bæjarstjóra til lengri tíma. 

Ráðningarsamningur er uppsegjanlegur af beggja hálfu með sex mánaða fyrirvara.
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Á ráðningarkjörtímabilinu þarf uppsögn ráðningarsamnings tvær umræður í bæjar- 
stjórn. 

Nú næst ekki meiri hluti í bæjarstjórn fyrir ráðningu bæjarstjóra, svo og að bæj- 
arstjóri er í andstöðu við meiri hluta bæjarstjórnar, getur þá ráðherra ákveðið, að 
bæjarstjórnarkosningar skuli fara fram á ný. 

29. gr. 
Bæjarstjóri hefur á hendi framkvæmd ákvarðana þeirra, sem bæjarstjórn gerir, 

og framkvæmd á málefnum bæjarins yfirleitt að því leyti, sem bæjarstjórn hefur ekki 
ákveðið annað um tiltekið mál. 

Skylt er bæjarstjóra að hafa ákveðinn daglegan viðtalstíma og sé hann aug- 
lýstur í skrifstofu bæjarins. 

90. gr. 
Bæjarstjóri á sæti á fundum bæjarstjórnar og bæjarráðs og hefur þar sömu rétt- 

indi og skyldur sem bæjarfulltrúar, nema annað sé sérstaklega fram tekið í þessari 
samþykkt. Hann á einnig <æti í fastanefndum. 

Ekki hefur hann atkvæðisrétt í bæjarstjórn, bæjarráði eða í fastanefndum, nema 
hann sé til þess kjörinn. 

Hann hefur óbundið málfrelsi og tillögurétt á fundum bæjarstjórnar, bæjarráðs 
og nefnda. 

31. gr. 
Nú samþykkir bæjarstjórn ályktun, sem hefur verulegan kostnað í för með sér, 

sem ekki hefur verið gert ráð fyrir á gildandi fjárhagsáætlun og getur bæjarstjóri þá 
fellt slíka ályktun úr gildi um sinn, og skal þessi ákvörðun færð í gerðabókina. 

Um þetta skal hann svo fljótt sem verða má senda ráðuneytinu skýrslu, og leggur 
það úrskurð á málið. Bæjarstjóri skal senda bæjarstjórninni afrit af skýrslunni, svo 

að hún geti gert athugasemdir við hana, áður en hún fer til ráðuneytisins. 

32. gr. 
Útgjöld, sem ekki eru lögbundin, samningsbundin eða leiðir af fyrri samþykkt 

bæjarstjórnar, má ekki greiða, nema til komi samþykkt bæjarstjórnar. 
Ekkert gjald má greiða úr bæjarsjóði, nema bæjarstjóri ávísi því til greiðslu eða 

einhver sá, sem fengið hefur umboð bæjarráðs til slíks. 

33. gr. 
Bæjarstjóra er heimilt í samráði við bæjarráð að fela öðrum að gegna störfum 

sínum um skemmri tíma. Stendur sú ákvörðun óhögguð, nema bæjarráð ákveði aðra 

tilhögun. Ef um lengri forföll en tvo mánuði er að ræða, skal bæjarstjórn setja mann 
til að gegna starfi hans. 

VI. KAFLI 

Endurskoðendur. 

34. gr. 
Bæjarstjórn kýs endurskoðendur til eins árs í senn til að endurskoða reikninga 

bæjarins og fyrirtækja hans. 
Bæjarfulltrúar eru ekki kjörgengir til endurskoðunarstarfa. 

Um framkvæmd endur:koðunar fer eftir ákvæðum d. liðs III. kafla laga nr. 
58/1961. 

Lokið skal endurskoðun eigi síðar en 30. júní ár hvert.
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Kjörnir endurskoðendur eiga rétt á þóknun fyrir starf sitt eftir ákvörðun bæj- 

arstjórnar. 
35. gr. 

Bæjarráði er heimilt að fela löggiltum endurskoðanda að endurskoða reikninga 

kaupstaðarins og fyrirtækja hans sbr. 26. gr. Jafnframt getur það falið honum að 

hafa eftirlit með endurskoðun ársreikninga og sæta þess, að kröfum í lögum og 

reglum um bókhald og endurskoðun sveitarfélaga sé fullnægt. Senda skal hann 

bæjarráði skýrslu um niðurstöður sínar áður en bæjarráð gerir tillögu um afgreiðslu 

ársreikninga til bæjarstjórnar, 

VIT. KAFLI 

Nefndir. 

36. gr. 

Bæjarstjórn kýs hlutfallskosningu eftirtaldar nefndir og starfsmenn til að fara 

með tiltekin mál eftir því, sem lög mæla fyrir og samkvæmt sérstakri samþykkt 

bæjarstjórnar í júní ár hvert: 

A. Til eins árs: 

I. Bygginganefnd, fjórir aðalmenn og fjórir til vara. 

2. Hafnarnefnd, fjórir aðalmenn og fjórir til vara. 

3. Rafveitustjórn, fimm aðalmenn og fimm til vara. 

4. Félagsmálaráð, fimm aðalmenn og fimm til vara. 

5. Kjörskrárnefnd, þrír aðalmenn og þrír til vara. 

6. Atvinnumálanefnd, finm aðalmenn og fimm til vara. 

7. Endurskoðendur reikninga bæjarsjóðs, hafnarsjóðs, Fjórðungssjúkrahúss, vinnu- 

véla, vatnsveitu, Lífeyrissjóðs bæjarstarfsmanna, félagsheimilis, tveir aðalmenn 

og tveir til vara. Kjörnir endurskoðendur skipti með sér verkum við endurskoðun 

Vallarsjóðs og sé annar aðalmaður en hinn til vara. 

8. Umferðar- og öryggismálanefnd, þrír aðalmenn og þrír til vara. 

9. Endurskoðendur reikninga Rafveitu Ísafjarðar, tveir aðalmenn og tveir til vara. 

10. Kjörstjórnir við alþingis- og forsetakosningar: 

a) Yfirkjörstjórn kaupstaðarins, þrír aðalmenn og þrír til vara. 

b) Undirkjörstjórnir, þrír aðalmenn og þrír til vara í hverri undirkjörstjórn. 

11. Kjörstjórnir við bæjarstjórnarkosningar: 

a) Yfirkjörstjórn, þrir aðalmenn og þrír til vara. 

b) Undirkjörstjórnir, þrír aðalmenn og þrír til vara í hverri undirkjörstjórn. 

12. Stjórn Djúpbátsins h. f., tveir aðalmenn og tveir til vara. 

13. Stjórn Íþróttavallar, einn aðalmaður og einn til vara. 

14. Stjórn félagsheimilis, einn aðalmaður og einn til vara. 

15. Fulltrúa á sýslufund Norður-Ísafjarðarsýslu, er hafi ásamt sýslunefndinni, um- 

sjón með styrktarsjóði ekkna og barna þeirra Ísfirðinga, sem í sjó drukkna, þrír 

aðalmenn og þrír til vara. 
16. Fulltrúa á aðalfund Íshúsfélags Ísfirðinga h. f., þrír aðalmenn og þrir til vara. 

17. Fulltrúa á aðalfund Togaraútgerðar Ísafjarðar h. f., þrír aðalmenn og þrír til vara. 

18. Fulltrúa á aðalfund Hraðfrystihússins h. f., Hnífsdal, þrír aðalmenn og þrír 

til vara. 
19. Fulltrúa á fund Eigendafélags félagsheimilis, þrír aðalmenn og þrír til vara. 

B. Til fjögurra ára: 

Fræðsluráð, fimm aðalmenn og fimm til vara. 

9. Skólanefnd húsmæðraskólans, tveir aðalmenn og tveir til vara. 

3. Skólanefnd iðnskólans, tveir aðalmenn og tveir til vara.
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4. Skólanefnd héraðssgagnfræðaskólans Reykjanesi, einn aðalmaður og einn til vara. 
5. Menningarráð, fimm aðalmenn og fimm til vara. 
6. Stjórn Sjúkrasamlags Ísafjarðar, fjórir aðalmenn og fjórir til vara. 
7. Stjórn Fjórðungssjúkrahúss og elliheimilis, þrír aðalmenn og þrír til vara. 
8. Framtalsnefnd, fimm aðalmenn og fimm til vara. 
9. Barnaverndarnefnd, fimm aðalmenn og fimm til vara. 

10. Bókasafnsstjórn, sem einnig fer með stjórn héraðsskjalasafnsins, fjórir aðalmenn 
og fjórir til vara. 

11. Brunamálanefnd, fimm aðalmenn og fimm til vara. 
12. Landbúnaðarnefnd, þrír aðalmenn og þrír Hl vara. 
13. Sjó- og verslunardómur, sjö aðalmenn og sjö til vara. 
14. Sáttanefnd, tveir aðalmenn og tveir Hl vara. 
15. Byggðasafnsstjórn, einn aðalmaður og einn til vara. 
16. Millimatsnefnd, einn aðalmaður og einn til vara. 
17. Í fulltrúaráð Brunabótafélags Íslands, einn aðalmaður og einn til vara. 

C. Aðrar nefndir skv. skrá. 

Nefndir, sem starfa á vegum bæjarstjórnar skulu kjósa sér formann. 
Formenn skulu sjá um, að nefndir séu boðaðar til fundar, 
Ef tveir nefndarmenn hið fæsta, óska eftir, að fundur sé haldinn í nefnd þeirri, 

sem þeir eiga setu Í, geta þeir farið fram á það við nefndarformann og skal hann 
þá boða nefndina saman til fundar svo fljótt sem auðið er. 

Einnig getur bæjarstjóri boðað, að fundir skuli haldnir í nefndum, ef honum 
Þykir ástæða til, til að ræða ýmis bæjarmál. 

97. gr. 
Um skipan nefnda, valdsvið þeirra og verksvið fer eftir því, sem ákveðið er í 

lögum eða samþykktum bæjarstjórnar. Þar sem ekki er um slíkar reglur að ræða, 
getur bæjarstjórn sett þær. 

Ekki má framselja slíkri nefnd vald, sem bæjarstjórn er fengið að lögum. 
Þegar kjörtími nefnda er óákveðinn, skal litið svo á, að umboð nefndarmanna 

falli niður þegar kjörtími bæjarstjórnar er á enda, nema um sé að ræða nefnd, sem 
fengið hefur til úrlausnar ákveðið og afmarkað verkefni. Þá skal litið svo á, að 
starfi hennar ljúki fyrst, er verkefnið er til lykta leitt. 

38. gr. 
Allar nefndir bæjarstjórnar skulu færa gerðabækur um störf sín og skulu gerðir 

fastanefnda, svo og nefnda, sem bæjarstjórn setur í einstök mál, lagðar fyrir bæjar- 
stjórn til meðferðar og endanlegrar samþykktar eða synjunar. 

39. gr. 
Bygginganefnd skipa 4 menn auk bæjarstjóra, sem er sjálfkjörinn formaður 

nefndarinnar lögum samkvæmt. Tveir hinna kjörnu fulltrúa nefndarmanna skulu 
vera. bæjarfulltrúar, en tveir utan bæjarstjórnar. 

Byggingafulltrúa er ekylt að sitja fundi bygginganefndar. Bygginganefnd ann- 
ist byggingamálefni bæjarins samkvæmt fyrirmælum í lögum og samþykktum um 
þau mál. 

40. gr. 
Í hafnarnefnd er forseti bæjarstjórnar sjálfkjörinn formaður. Í nefndina eru 

kosnir tveir menn úr bæjarstjórn og tveir menn utan hennar og jafnmargir til 
vara valdir á sama hátt. Nefndin annast hafnarmálefni samkvæmt rafnalögum og
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hafnarreglugerð, sér um innheimtu hafnargjalda og reikninga hafnarsjóðs og hefur 
umsjón með störfum starfsmanna hafnarinnar. 

Bæjarstjóri er hafnarstjóri. 

41. gr. 
Í félagsmálaráð skulu kosnir fimm aðalmenn og fimm til vara. Ráðið skal 

fjalla um framfærslumál, æskulýðsmál, áfengisvarnamál, barnaheimili, barnaleikvelli, 
skipulag unglingavinnu eða vinnuskóla, þjónustu við aldraða og hvers konar almenna 
félagslega þjónustu. 

Félagsmálaráð skal halda fundi eigi sjaldnar en einu sinni í mánuði. 

42. gr. 
í kjörskrárnefnd skulu kosnir þrír bæjarfulltrúar og þrír til vara. Nefndin sér 

um endurskoðun kjörskrárstofns í tæka tíð fyrir allar almennar kosningar. 

43. gr. 
Stjórn Fjórðungssjúkrahússins skal skipuð fimm aðalmönnum og fimm til 

vara, skulu þrír fulltrúar kjörnir af bæjarstjórn og tveir fulltrúar af starfsmanna- 
ráði sjúkrahússins. 

Þeir þrír fulltrúar er bæjarstjórn kýs í stjórn F.S. Í. skipi stjórn elliheimilisins. 
Stjórn sjúkrahússins fer einnig með stjórn heilsugæslustöðvar á Ísafirði. 

44. gr. 
Í landbúnaðarnefnd skulu kosnir þrír aðalmenn og þrír til vara og skulu tveir 

aðalmenn og jafnmargir varamenn kosnir úr hópi starfandi bænda en hinir úr hópi 
bæjarfulltrúa. 

Nefndin sé bæjarstjórninni til ráðuneytis um landbúnaðarmál. Hún skal einnig 
sjá um fjallskil og fóðurgæsln. 

45. gr. 
Umferðar- og öryggismálanefnd skal skipuð þremur mönnum og þremur til 

vara. Hún hefur á hendi umsjón með umferðar- og öryggismálum í kaupstaðnum. 
Jafnframt <kal nefndin annast endurskoðun lögreglusamþykktar. 

46. gr. 
Heilbrigðis- og umhverfisverndarnefnd skal skipuð fimm mönnum og fimm til 

vara. Nefndin hefur á hendi heilbrigðismál, náttúruvernd og umhverfismál þar með 
talin útivistarsvæði og fólkvanga ef stofnaðir eru. Heilbrigðisfulltrúi skal sjálfskip- 
aður í nefndina. 

VIM. KAFLI 

Um starfsmenn bæjarins. 

41. gr. 
Bæjarstjórn skipar fasta starfsmenn bæjarins, os veitir þeinr lausn eftir því, sem 

nánar segir Í samþykkt þessari, nema vald til slíks sé að lögum fengið öðrum aðilum 
eða á annan veg mælt fyrir í reglugerðum um sérmál tiltekinna stofnana. 

Bæjarstjórn getur falið bæjarráði og forstöðumönnum bæjarstofnana að ráða 
í ákveðnar stöður. 

Fastar stöður skulu að jafnaði auglýstar til umsóknar, en heimilt er þó bæjar- 
stjórn (hæjarráði) að. skipa í stöðu án slíkrar auglýsingar. Bæjarstjórn (eða bæjar- 
ráð) getur ákveðið hver almenn skilyrði skulu gilda um skipun í stöður hjá bænum, 
svo sem sérskilyrði, er gilda skuli um ákveðnar stöður. 

B 85
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Um réttindi og skyldur starfsmanna bæjarstjórnar gilda ákvæði laga um rétt- 
indi og skyldur starfsmanna ríkisins eftir því sem við getur átt, nema annað sé 
sérstaklega ákveðið í samþykktum bæjarstjórnar. 

Bæjarstjóri f.h. bæjarstjórnar getur sett starfsmönnum erindisbréf og ákveðið 

þar starfssvið þeirra. 
Skylt er starfsmönnum að hlýða breytingum á starfssviði sínu, enda missi þeir 

einskis af launum við þá breytingu 

IX. KAFLI 

Breytingar á samþykktinni. 

48. gr. 
Til þess að gera breytingar á samþykkt þessari, þarf umræður á tveimur fund- 

um í bæjarstjórn, samþykki meiri hluta atkvæða og staðfestingu félagsmálaráðuneyt- 

isins. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Ísafjarðarkaupstaðar hefur samið og samþykkt, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 58 29. mars 1961 til þess að öðlast gildi 
þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi numin samþykkt um stjórn bæjarmála Ísafjarðarkaup- 

staðar nr, 200 19. okt. 1971. 

Félagsmálaráðuneytið, 21. júlí 1975. 

F. h. r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Guðmundur Karl Jónsson. 

Nr. 360. 28. júlí 1975. 
REGLUGERÐ 

um niðurgreiðslu verðs á brennsluolíu til íslenskra fiskiskipa. 

1. gr. 
Olíusjóður fiskiskipa skal starfræktur í þeim tilgangi að greiða niður verð á 

brennsluolíu til íslenskra fiskiskipa og skulu tekjur sjóðsins vera af sérstöku út- 

flutningsgjaldi, sem hér segir: 

a. 8 af fob-verði útfluttra sjávarafurða, annarra en þeirra sem getið er í b-, c- og 
d-lið þessarar greinar, svo og lagmetis og þeirra afurða, sem koma frá hvalveiðum, 

selveiðum og hrognkelsaveiðum. 
b. 11,5% af fob-verði útflutnings á saltfiski. 
c. 9,5% af fob-verði útflutnings á skreið. 
d. 6% af fob-verði útflutnings á loðnumjöli, loðnulýsi, þorskmjöli, þorskalýsi, 

fiskimjöli, karfamjöli, karfalýsi, humarmjöli, rækjumjöli, síldarmjöli og sildar- 

lýsi. 

2. gr. 
Útflutningsgjaldið skv. 1. gr. skal reiknað og innheimt á sama hátt og annað 

útflutningegjald af sömu vöru samkvæmt lögum nr. 19 16. apríl 1973 um útflutnings- 

gjald af sjávarafurðum. 
Gjaldið fellur í gjalddaga um leið og skip er afgreitt úr höfn eða áður en lagt 

er af stað til útlanda, ef engrar afgreiðslu er beiðst. Útflytjendur mega þó greiða 

80% af gjaldinu þegar gjaldeyrisskil eru gerð, enda sé tryggt að þau fari fram fyrir
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milligöngu íslensks banka, og séu tollyfirvaldi greidd 20% af gjaldinu ásamt afhend- 
ingu ávísunar á væntanlegt gjaldeyrisandvirði fyrir gjaldinu. 

Tekjum af þessu sérstaka útflutningsgjaldi skal haldið aðskildum frá tekjum 
af öðrum útflutningsgjöldum. Skulu tollyfirvöld og bankar, sem annast gjaldeyris- 
skil, senda greiðslur jafnóðum til Seðlabanka Íslands, er leggur þær í hinn sérstaka 
olíusjóð. 

3. gr. 
Seðlabanki Íslands skal annast stjórn og gæslu olíusjóðsins og sjá um niður- 

greiðslu til fiskiskipa á þann hátt sem hér segir: 

a. Til fiskiskipa sem taka brennsluolíu og landa afla sínum hérlendis. 
Miðað við ákvörðun verðlagsnefndar um útsöluverð á brennsluolíu kr, 20.20 

pr. líter af sasolíu og kr. 18515.00 pr. smálest af fuelolíu (950 sec.), skulu 
olíufélögin selja brennsluolíu til íslenskra fiskiskipa á eftirfarandi verði: 

Gasolíu á kr. 5.80 pr. líter. 
Fuelolíu á kr. 3 330.00 pr. smálest. 

Olíufélögin fá síðan greidda úr Olíusjóði fiskiskipa hjá Seðlabanka Íslands, 
fjárhæð jafnháa mismuninum á ofangreindu verði til fiskiskipa og útsöluverði 
söludags eins og það er ákveðið af verðlagsnefnd, samanber þó næstu málsgrein, 
enda hafi olíufélögin Játið sjóðnum í té afrit af kvittuðum sölunótum, þar sem 
greint er frá nafni og númeri skips, söludegi, sölustað, magni og tegund olíu. 

Hækki útsöluverð á brennsluolíu, eins og það er ákveðið af verðlagsnefnd 
frá því sem að framan er greint, breytist ofangreint söluverð olíufélaganna til 
íslenskra fiskiskipa að sama skapi, nema annað sé ákveðið. 

Miðað skal við að uppgjör til olíufélaganna fari fram mánaðarlega. 

b. Til fiskiskipa sem taka brennsluolíu erlendis vegna veiða á fjarlægum miðum 
eða söluferða á erlenda markaði. 

Útgerðir nefndra skipa geta mánaðarlega afhent Olíusjóði kvittaða reikninga 
vegna kaupa á brennsluolíu erlendis, þar sem greint sé frá nafni og númeri skips, 
söludegi, sölustað, magni, tegund og einingarverði. 

Að lokinni athugun á framlögðum reikningum endurgreiðir sjóðurinn út- 
gerðum skipanna mismun á kaupverði olíunnar og söluverði innlendra olíufélaga 
til íslenskra fiskiskipa, eins og það er þann dag sem olían er keypt, þó aldrei 
hærri upphæð en nemur niðurgreiðslu til innlendu olíufélaganna. 

c. Til fiskiskipa sem brenna svarto!líu (fuelolíu 950 sec.) á dísilvélum, hvort heldur 
skipin taka brennsluoliíu hérlendis eða erlendis. 

Miðað við að olíufélögin selji brennsluolíu til íslenskra fiskiskipa á eftir- 
farandi verði: 

Gasolíu á kr. 5.80 pr. líter. 
Fuelolín á kr. 3 330.00 pr. smálest. 

fái olíufélögin greidda úr Olíusjóði fiskiskipa kr. 12 500.00 á hverja smálest af 
svartolíu, sem seld er ofangreindum skipum, frá og með 1. júlí 1975 eftir sömu 
reglum og greitt er undir a- og b-liðum þessarar greinar. 

Kaupi umrædd skip svartolíu erlendis vegna veiða á fjarlægum miðum eða 
söluferða á erlenda markaði, skal endurgreiðslan aldrei vera hærri en kaupverð 
svartolíunnar þar. 

4. gr. 
„Fiskiskip“ merkir í reglugerð þessari sérhvert það skip (eða bát) sem gert er 

út til fiskveiða í atvinnuskyni og skráð er (nafn- og umdæmisnúmer) hjá Siglinga- 
málastofnun ríkisins.
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5. gr. 
Olíufélögin skulu láta Seðlabankanum í té þær upplýsingar sem nauðsynlegar 

teljast til eftirlits með því að ákvæðum reglugerðar þessarar sé fylgt. 

6. gr. 
Heimilt er að takmarka niðurgreiðslu á brennsluolíu til þeirra fiskiskipa, er 

sigla á erlendan markað, eftir nánari ákvörðun ráðuneytisins. 

7. gr. 
Skipstjórum eða útgerðarmönnum Íslenskra fiskiskipa, sem fá keypta brennslu- 

olíu á niðurgreiddu verði samkvæmt 3. gr. er skylt að halda til haga afritum af sölu- 
nótum og láta þau af hendi við Seðlabankann verði þess krafist. Seðlabankinn skal 
velja af handahófi einstök fiskiskip til athugunar á því, hvort olíukaup þeirra eru 
með eðlilegum hætti samkvæmt reglugerðinni. 

8. gr. 
Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða missi niðurgreiðsluréttinda eftir 

ákvörðun ráðuneytisins, auk viðurlaga samkvæmt almennum hegningarlögum, eftir 
því sem við á. Hver sá maður, sem veitir liðsinni sitt til slíkra brota, skal einnig 
sæta viðurlögum almennra hegningarlaga. 

9. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 56 27. maí 1976 um ráðstafanir í 

sjávarútvegi og um ráðstöfun gengishagnaðar til þess að öðlast þegar gildi og birtist til 
eftirbreytni þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er numin úr gildi reglugerð nr. 318 30. október 1974 um niðurgreiðslu 
verðs á brennsluolíu til íslenskra fiskiskipa. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 28. júlí 1975. 

Matthías Bjarnason.   
Gylfi Þórðarson. 

Nr. 361. 

REIKNINGUR 

Verslunarbanka Íslands hf. og Verslunarlánasjóðs fyrir árið 1974. 

Rekstursreikningur ársins 1974. 

  

Gjöld: 
Reksturskostnaður bankans: 

Laun #2... kr. 62 980 200.00 
Annar kostnaður .............0........ — 29 308 039.00 

— kr. 92 288 239.00 
Greiddir vextir ............0.0.0. 000 —  178835 432.00 

Afskriftir .............0.. 0 IR — 4 398 643.00 
Lagt í varasjóð ...............0.00000 0 — 17 617 280.00 
Óráðstafaður tekjnafgangur ........0.0...0...0 00... — 5 250 063.00 

  

Kr. 298 389 657.00



Forvextir 
Vextir af bankainnstæðum og verðbréfum 
Vextir af yfirdrætti hlaupareiknings 
Aðrar tekjur 
Óráðstafaður hagnaður frá fyrra ári 

Efnahagsreikningur pr. 31. desember 1974. 

Eignir: 
Sjóður 
Innlendir viðskiptabankar 
Seðlabankinn: 

Innst. á viðskiptareikn. 
Innst. v/alm. bindiskyldu .............. — 

5 124 740.00 
418 626 000.00 
  

Yfirdráttarlán 
Innlendir víxlar 
Vaxtabréf 
Skuldabréf 
Gjaldfallnar ábyrgðir 
Fasteignir 
Skrifstofuáhöld og húsbúnaður 
Ymsir skuldunautar 
Ogreiddir vextir 
Fjárfestingafélag Íslands hf. 
Verslunarlánasjóður: 

Stofnframlag bankans 
Hrein eign skv. sérreikn. -............. — 

10 000 000.00 
12 700 000.00 
  

Veltiinnlán 

Spariinnlán 
Seðlabankinn: 

Endurse!d lán 

Önnur lán ....000.. — 

20 000 000.00 
5ð 000 000.00 
  

Innheimt fé fyrir aðra 
Fyrirfram greiddir vextir 
Ýmsir skuldheimtumenn 
Ógreiddur arður 

Verslunarlánasjóður 
Eigið fé: 

Hlutafé 

Varasjóður 
Yfirfært til næsta árs .................. — 

Útflutningslánasjóður og Framkvæmdasjóður .. 

95 816 000.00 

kr. 

53 075 000.00 
42 741 000.00 
86 000 000.00 

5 250 063.00 
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141 431 447.00 

63 057 294.00 

52 412 397.00 

41 237 283.00 

251 236.00 
- 298 389 657.00 

14 730 985.00 
8 308 802.00 

423 750 740.00 
336 734 068.00 

1 073 190 870.00 
10 589 649.00 

277 641 767.00 
8 348 120.00 

44. 500 000.00 
6 200 000.00 
2 089 477.00 

24 101 567.00 
5 000 000.00 

„=. .22 700 000.00 
Kr. 2 257 886 045.00 

386 260 869.00 
- 1627 306 450.00 

75 000 000.00 
3 141 647.00 

23 877 956.00 
351 360.00 
956 380.00 
854 170.00 

6 146 150.00 

133 991 063.00   

Kr. 2 257 886 045.00
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Utan efnahagsreiknings: 
Abyrgðir vegna viðskiptamanna ...... kr. 173 592 042.00 

Reykjavík, 16. janúar 1975. 

Höskuldur Ólafsson. Kristján Oddsson. 

Tryggvi Árnason. 

Framanritaða reikninga Verslunarbanka Íslands hf. fyrir árið 1974 höfum við 
endurskoðað og vottum, að reikningarnir eru í fullu samræmi við bækur bankans. 
Einnig höfum við á árinu sannreynt, að víxlabirgðir bankans, verðbréf, sjóðseign og 
aðrar eignir samkvæmt reikningi þessum eru fyrir hendi. 

Reykjavík, 17. febrúar 1975. 

Hilmar Fenger. Bóðvar Pétursson. Kristján Jónsson. 

Framanskráða endurskoðaða reikninga Verslunarbanka Íslands hf. fyrir árið 
1974 hefur bankaráð samþykkt á fundi sínum í dag. 

Reykjavík, 11. mars 1975. 

Þ. Guðmundsson. Pétur O. Nikulásson. V. H. Vilhjálmsson. 

Guðmundur H. Garðarsson. Leifur Ísleifsson. 

Verslunarbanki Íslands hf. 
Reikningsyfirlit pr. 30. júní 1975. 

  

Eignir 
Sjóður ..........00000 00 kr. 71 931 689.00 
Innlendir tékkar ...............2...0.0. 020 —- 47 498 598.00 
Útibú bankans .........0.0..20. 2... — 284 291 484.50 
Innlendir viðskiptabankar .........0..0.%.0.0 0000 —-- 1777 188.00 
Seðlabankinn: 

Innst. v/alm. bindiskyldu .............0..02 000 — 464 187 000.00 
Yfirdráttarlán ....................2. 0200. — 396 363 624.90 
Innlendir víxlar ............2...20 000. — 1204621 545.00 
Vaxtabréf .................0 00. — 15 388 649.00 
Skuldabréf ................2 00... — 299 085 424.00 
Fasteignir  ............0..202 000. — 53 068 121.00 
Skrifstofuáhöld og húsbúnaður ...........0.0.00.00.0 0000. — 12 330 662.00 
Ýmsir skuldunautar ..........0...0 000 — 197 616.00 
Ógreiddir vextir (..............2 0... —- 24 101 567.00 
Fjárfestingafélag Íslands hf. ..........0...0.0..00 0... — 5 000 000.00 
Verslunarlánasjóður 

Stofnframlag bankans .................. kr. 10.000 000.00 
Hrein eign skv. sérreikn. ................ — 12 700 000.00 

— 22 700 000.00 
Reksturskostnaður .............0.%.%00. 0... r nr — 58 963 586.50 
Vaxtagjöld  ............0..02 0000. — 15 235 609.60 
Stofnkostnaður útibúa ............0...002. 00. 0200n —- 3 181 105.00 

  

Kr. 2 980 523 469.50
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Skuldir 
Veltiinnlán ...........00000. sn ens kr. 441 893 391.90 
Spariinnlán ..........0%%22000snn senn — 1679 464 060.00 

Seðlabankinn: 
Skuld á viðskiptareikn. ................ kr. 212 789 607.00 
Endurseld lán .........000000 00. —- 21 000 000.00 
Önnur lán 22.00.0000... — 11 000 000.00 

— - 244 789 607.00 

Innheimt fé fyrir aðra .......0.0020. 0000... —- 2 948 818.00 
Fyrirframgreiddir vextir ..........000.2 000. — 23 877 956.00 
Ýmsir skuldunautar ..............0..00 00. sr 6 757 103.00 
Útibú bankans ..........00..0. s.n — 247 120 086.50 
Skuldabréf útg. af banka .......0020000 000. — 10 000 000.00 
Ógreiðdur arður ...........2...0.0 0. nð nr — 918 440.00 
Útflutnings- og framkvæmdasjóðir ......00000.. 00 — 854 170.00 
Verslunarlánasjóður ..........0.00000 00 nan — 22 890 753.00 

Eigið fé: 
Hlutafé .........0.0.0000 000. kr. 95 816 000.00 
=- ógreitt hlutafé (...........00 00. — 43 984 000.00 

Kr. 51 832 000.00 

Varasjóður ........0.0000 00. kr. 86 000 000.00 
Yfirfært til næsta árs .......0..0000..0... — 1461 000.00 

, — 139 293 000.00 
Ýmsar tekjur ............0..20 0000. — 22 742 008.00 
Vaxtatekjur ...........0.000 0000. — 136 974 076.10 

Kr. 2 980 523 469.50 

Verslunarlánasjóður. 

Rekstursreikningur fyrir árið 1974. 

12 411 025.00 
13 148 366.00 
  

  

  

Vextir af lántöku .........00.0.0000 0... kt 

- áfallnir vextir pr. $1.12. ........... — 

Kostnaður .............00.. 0 

Hagnaður ............0.00.. 00 

Tekjur: 

Vextir af útlánum .......0000 0000. kr 

- áfallnir vextir pr. 31. 12. 200... — 

Lántökugjald .........0000. 000. kr 
— lántökukostnaður ........00000..... — 

  

Þóknun 

kr. 25559 391.00 
ARA — 583 505.00 
ARI — 5 500 000.00 

Kr. 31642 896.00 

18 984 983.00 
11 179 263.00 

kr. 30 164 246.00 
2 328 500.00 

870 000.00 
1458 500.00 

20 150.00 
  

31 642 896.00
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Efnahagsreikningur pr. 31. desember 1974. 

230 556 261.00 
11 179 263.00 

6 146 150.00 
  

Eignir 
Skuldabréf .........0.... 

Áfallnir Vextir „ll... 
Verslunarbanki Íslands hf. ........00.00.. 0 

Skuldir 
Skuldabréf v/endurlána .........0...0..0 00. 
Stofnframlag Verslunarbanka Íslands hf. ........0............ 
Áfallnir Vextir „0... 
Varasjóður 1/1 .........00.. 00. kr. 7 200 000.00 

hagnaður á árinu -.................... —— 5 500 000.00 

247 881 674.00 

212 033 308.00 
10 000 000.00 
13 148 366.00 

12 700 000.00 
  

Reykjavík, 16. janúar 1975. 

Höskuldur Ólafsson. Kristján Oddsson. 

Árni H. Bjarnason. 

247 881 674.00 

Framanritaða reikninga Verslunarlánasjóðs fyrir árið 1974 höfum við endur- 
skoðað og vottum, að reikningarnir eru í fullu samræmi við bækur sjóðsins. Einnig 
höfum við á árinu sannreynt, að birgðir sjóðsins af verðbréfum eru fyrir hendi. 

Reykjavík, 17. febrúar 1975. 

Hilmar Fenger. Böðvar Pétursson. Kristján Jónsson. 

Framanskráða endurskoðaða reikninga Verslunarlánasjóðs fyrir árið 1974 hefur 
bankaráð samþykkt á fundi sínum í dag. 

Reykjavík, 11. mars 1975. 

Þ. Guðmundsson. Pétur O. Nikulásson. V. H. Vilhjálmsson. 

Guðmundur H. Garðarsson. Leifur Ísleifsson. 
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1. ágúst 1975. 681 Nr. 362. 

REGLUGERÐ 

um tollfrjálsan farangur ferðamanna og farmanna við komu frá útlöndum. 

1. gr. 

Ferðabúnaður og annar farangur. 

Ferðamónnum, búsettum hér á landi, er heimilt að hafa með sér, án greiðslu 
aðflutningsgjalda, fatnað og ferðabúnað, sem þeir hafa haft með sér héðan til út- 
landa og auk þess varning fenginn erlendis í ferðinni eða um borð í skipi eða flugvél 

— annan en þann, sem talinn. er í 2. gr. — fyrir allt að 14000 krónur að smásölu- 

verði erlendis. Andvirði annarra vara en fatnaðar má þó ekki nema meiru en 7000 
kr. og andvirði matvæla (þar með talið sælgæti) ekki meiru en 1400 kr. Þó má 
andvirði myndavéla, sjónauka, útvarpstækja og segulbandstækja nema % hlutum af 
upphæðinni, enda gangi tollgæslumenn úr skugga um, að andvirði nýrra vara Í 
heild fari ekki fram úr kr. 14090. Börn yngri en 12 ára njóta ekki réttinda til inn- 
flutnings gjaldskyldra vara án greiðslu aðflulnings gjalda. 

Ferðamenn eru háðir innflutningstakmörkunum 3. og 1. greinar. 

Skipverjar og flugliðar innlendir: farartækja mega hafa með sér án greiðslu 
aðflutningsgjalda varning slíkan og greinir í Í. ml. þessarar greinar fyrir allt að 
2000 kr. við hverja komu til landsins, hafi þeir verið 20 daga eða skemur í ferð. 

Tilsvarandi undanþága er kr. 9000 fyrir lengri ferð en 20 daga og kr. 14000 
fyrir lengri ferð en 40 daga. Aðilar, sem þessi mgr. tekur (il, eru sjálfráðir um það, 
hvaða vörulegund þeir taka með sér skv. þessu heimildarák væði, og eru ekki háðir 

öðrum takmörkunum en þeim er leiða af 3. og 4. gr. reglugerðarinnar. 
Ferðamönnum, búsettum erlendis, er heimilt að hafa með sér til landsins án 

áreiðslu aðflutningsgjalda, til eigin nota á ferðalaginu, íverufatnað, sængurföt, við- 
leguútbúnað og annan ferðabúnað, að því tilskildu, að varningur þessi geli talist 
hæfilegur og eðlilegur miðað við tilgang ferðalagsins, dvalartíma viðkomandi hér- 
lendis og hagi hans að öðru leyti, og enn fremur að varningurinn verði fluttur úr 

landi við brottför eigandans að svo miklu leyti, sem hann eyðist ekki hérlendis. 

2. gr. 

Áfengi og tóbaksvörur. 

Við komu til landsins er ferðamönnum og áhöfnum heimilt að hafa meðferðis 

án greiðslu aðflutningsgjalda eftirtalið magn af áfengi og tóbaksvörum, sbr. þó 3. 
mgr. Á. gr. 

Áfengi þó 
ekki yfir 47% . 

styrkleika Tóbak ol 

I. Ferðamenn ............ FER .. 5 lítra. Auk 200 stk. vindl- ekkert. 

þess 1 lítra af ingar eða 250 gr. 
víni undir 21% annað tóbak. 

slyrkleika. 
B 86 
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Áfengi þó 

ekki yfir 47% 

styrkleika Tóbak Öl 

2. Skipverjar á íslenskum skipum, 
sem eru lengur í ferð en 20 daga . 2 X< % litra 400 stk. vindl- 48. fl. 
(Skipstjóra, 1. stýrimanni, 1. vél- ingar eða tilsvar- 
stjóra og bryta er heimill jafnstór andi magn annað 
aukaskammtur til risnu um borð). tóbak. 

ð. Skipverjar á erlendum skipum og 
Þeim íslenskum skipum, sem eru 
20 daga eða skemur í ferð ...... „ % lítra. 200 stk. vindl- 24. fl. 
(Skipstjóra, 1. stýrimanni, Í. vél- ingar eða lilsvar- 
stjóra og bryta er heimill jafnstór andi magn annað 
aukaskammtur til risnu um borð). tóbak. 

4. Flugáhafnir (þar með taldar auka- 100 stk. vindl- 12. tl. 
áhafnir) „ %s lítra. ingar eða tilsvar- 

andi magn annað 
tóbak. 

Skipverjar á íslenskum skipum, sem í fyrsta sinn er siglt til íslenskrar hafnar, 
skulu tollafgreiddir samkvæmt 3. tl. 

Í þessu sambandi reiknast hver vindill vega 5 gr, hver smávindill 25 sr. og 
hver vindlingur 1.25 gr. Smávindlar 1.5 gr. og léttari reiknast sem vindlingar. Hver 
flaska af öli má innihalda allt að 500 gr. 

Ef skip, sem er í utanlandssiglingum, dvelur hér við land lengur en 7 daga 

samfleytt, má gefa skipverjum undan innsigli 200 stk, af vindlingum eða tilsvar- 
andi magn af öðru tóbaki til hverra 7 daga. Skipstjóri, í. stýrimaður, 1. vélstjóri 
og bryti skulu vegna risnu, fá tvöfaldan tóbaksskammt þann, sem að framan greinir. 

Frekari ívilnanir varðandi áfengi og tóbak fá skipverjar ekki. 
Skipverjum og flugliðum erlendra farartækja er óheimilt að hafa með sér í 

land úr fararlæki sínu annað eða meira af hinum tollfrjálsa varningi en hæfi- 
legan dagskammt af tóbaksvörum við hverja landgöngu. 

Ákvæði þessi gilda, að því er áfengi varðar, ekki fyrir menn, sem eru undir 20 
ára aldri og að því er varðar tóbak ekki fyrir þá, sem eru undir 16 ára aldri, Menn 
njóta eigi undanþágu, nema þeir sanni aldur sinn með framvísun nafnskirteinis 
eða á annan hátt, ef tollgæslumaður krefst þess. 

3. gr. 

Innflutningsbann. 

Varning, sem bannað er með lögum að flytja til landsins, svo sem ósoðnar 

kjötvörur eða sláturafurðir, er óheimilt að flytja inn skv. 1. gr. 
Eftirtaldar vörur, sem háðar eru innflutningstakmörkunum eða leyfisveiting- 

um er einnig óheimilt að flytja inn samkvæmt 1. gr.: 

1. Egg og hvers konar afurðir alifugla. 
2. Smjör. 

ö. Lyf umfram þau, sem eru til persónulegra nota viðkomandi far- eða ferðamanns. 
4. Skotvopn. 

4. gr. 

Takmarkanir. 

Tollundanþágur skv. 1. og 2. gr. gilda einungis um varning, sem fluttur er inn 
til persónulegra nota viðkomandi eða fjölskyldu hans eða til smásjafa.
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Tollyfirvaldi er heimilt að ákveða, að hátollavörur sömu tegundar megi ekki 
flytja tollfrjálst inn skv. 1. gr. nema fyrir tiltekinn hluta af þargreindum fÍjár- 

hæðum. 
Flugliðar, far- og ferðamenn njóla ekki oftar en einu sinni á sama sólar- 

hringnum tollundanþágu skv. Í. og 2. gr. 

Tollundanþága ferðamanna skv. 1. mgr. 1. gr. gildir ekki um hluta af verði 

munar, en tollundanþága skipverja og flugliða innlendra farartækja skv. 3. og 4. 

mgr. Í. gr., getur þó gilt um hluta af verði munar svo framarlega sem verðmæti 

viðkomandi munar sé innan við tvölalda þá fjárhæð, sem tilgreind er í ð. og 4. 

tigr. Í. gr. 
Tollundanþága skv. 1. og 2. gr. tekur einungis til varnings, sem viðkomandi far- 

eða ferðamaður hefur í eigin vörslu við komu frá útlöndum. 

5. gr. 

Af vörum, sem eru undanþegnar tollum samkvæmt reglugerð þessari falla einnig 

niður Önnur aðflutningsgjöld, söluskattur við innflutning og einkasölugjöld. 

6. gr. 

Framvísunarskylda o. fl. 

Sérhver farþegi, sem kemur til landsins erlendis frá, skal við komuna ótil- 

kvaddur framvísa öllum farangri sínum við tollgæslumann. Að því búnu ber toll- 

gæslumanni að inna farþegann eftir, hvort hann hafi meðferðis tollskyldan varning 

eða varning, sem háður er innflutningstakmörkunum eða banni. Ef farþeginn kveðst 

kafa meðferðis tollskyldan varning þ.e. annan, meiri eða verðmætari varning en 

heimilaður er innflutningur á án greiðslu aðflutningsgjalda í 1. og 2. gr. þessarar 

reglugerðar, skal hann skýra tollgæslumanni nákvæmlega frá, hver sá varningur er 

og verðmæti hans. Af þeim varningi skal greiða aðflutningsgjöld að svo miklu 

leyti sem innflutningur hans er heimill. 
Þar sem tollafgreiðsla farþega fer fram, er tollyfirvaldi heimilt að hafa að- 

skilda tollafgreiðslu, annars vegar fyrir þá, sem h: ta engan tollskyldan farangur 

meðferðis við komu til landsins og hins vegar fyrir þá sem annað hvort hafa toll- 

skyldan farangur meðferðis eða farangur, sem háður er innflultningstakmörkunum 

eða banni. Skulu fyrrnefndir farþegar ganga um hlið, merkt grænu, átthyrndu 
skilti með áletruninni: "ENGINN TOLLSKYLDUR VARNINGUR“. Síðarnefndir far- 
þegar skulu ganga um hlið, merkt rauðu, ferhyrndu skilti með áletruninni: "TOLL- 

SKYLDUR VARNINGUR“. Við skiltin skal skráð "TOLLGÆSLA“. Áletranir skulu 
vera á íslensku og þeim erlendu tungumálum, sem tollyfirvaldi þykir ástæða til. 

Um leið og farþegi hefur gengið um hlið, sem merkt er samkvæmt framan- 
sögðu, telst hann hafa svarað því, sem tollgæslumanni bæri ella að spyrja um, 
hvort hann hafi meðferðis tollskyldan varning eða varning, sem háður er inn- 
ílutningstakmörkunum eða banni. 

Við tollafgreiðslu aðkomufars skal sérhver farmaður gera tollgæslunni skriflega 
grein fyrir öllum varningi, sem hann hefur meðferðis, hvort sem hann er toll- 
skyldur eða ekki, og framvísa honum ótilkvaddur fyrir tollgæslumanni. 

Óski tollsæslumaður eftir því að skoða farangur farþega eða farmanns, skulu 
þeir veita til þess alla aðstoð með því að opna töskur og umbúðir, taka upp úr þeim 

g gefa þær upplýsingar um farangurinn, sem um er beðið. Komi fram varningur 

við þessa skoðun, sem ekki er greint frá eins og fyrir er mælt hér að framan, skoðast 

hann ólöglega fluttur inn og skal gerður upptækur til ríkissjóðs.
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7. gr. 

Ymis ákvæði. 

Séu vörur, sem lollafsreiddar hafa verið með und: mbágu samkvæmt reglugerð 
þessari, seldar eða boðnar til sölu án þess að aðflutningsgjöld hafi áður verið greidd, 
varðar það refsingu samkvæmt ÍX. kafla laga nr. 59 28. maí 1969 um tollheimtu 
cg tolleftirlit. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 4. og ð. tölulið 2. gr. toll- 
skrár laga nr. 6 o. mars 1974 og 42. 11. 3. gr. sömu Jaga, skal taka gildi þegar í stað 
;g fellur þá jafnframt úr gildi reglugerð nr. 117 25. maí 1979 um sama efni svo og 

69. gr. reglugerðar nr. 41/1957 um toliheimlu og tolleftirlit. 

Fjármálaráðuneylið, 1. agúst 1975. 

Matthías Á. Mathiesen. 
Þorsteinn Ólafsson. 
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AUGLÝSING 

um aðalbrautir oe hámarkshraða. 

1. gr. 
Eftirtaldir vegarkaflar teljast aðalbrautir: 

a. Veslurlandsvegur frá Mógilsá í Kollafirði um Kollafjarðarkleifar að enda bundins 
sHtlags á veginum þar. 

b. Grindavíkurvegur frá Reykjanesbraut að mörkum þjóðvegar í þéttbýli við Grinda- (=) 

vík. 
c. Reykjanesbraut frá mörkum þjóðvegar í þéttbýli við Keflavík að mörkum þjóð- 

vegar í þélfbyli við Sandgerði. Við veg amól Garðskagavegar og Reykjanesbrautar 

  

norðan Keflavíkur skal þó Garðskagavegur njóla aðal brautarréttar gagnvart 

Reykjanesbraut. 

2. gr. 
Á tímabilinu frá í. maí til 30. september gilda eftirfarandi reglur un hámarks- 

hraða á vegarköflum samkvæmt a- og b-lið 1, gr., svo og á Reykjanesbraut frá vega- 
mótum við Garðskagaveg að mörkum þjóðvegar í þí éttbýli við Sandgerði: 

Hámarkshraði ökutækja, annarra en bifreiða, sem draga tengi- eða festivagna, 
skal vera 80 km. á klst. 

Hámarkshraði bifreiða, sem draga tengi- eða festivagna, skal vera 60 km. á klst. 

ð. gr. 
Auglýsing þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 50. gr. og 65. gr. umferðarlaga 
40 23. ágúst 1968, öðlast þegar gildi. fæ) í = 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 1. ágúst 1975. 

Ólafur Jóhannesson. 

Ólafur W. Slefansson. 
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GJALDSKRÁ OG REGLUR 

fyrir símabjónustu. 

Gildir frá 1. september 1975. 

I. KAFLI 

z Gjaldskrá fyrir talsímanotendur í sambandi við sjálfvirkar miðstöðvar. 

1. Stofngjald. 

1.1. Fyrir númer í miðstöð og venjulegt talfæri með línu ........ FRA kr. 15 800 
1.2. Fyrir hvert aukatalfæri í sama húsi (ekki hægt að tala á milli) „... — 4000 
1.3. Fyrir venjulegan aukatengil (ekkert afnotagjald) „............... — 3200 

Stofngjöld fyrir annan búnað eru samkvæmt sérgjaldskrá. 

Framangreint gjald miðast við síma innan marka samfelldrar þéttrar byggðar 
út frá hlutaðeigandi símstöð, samkvæmt nánari ákvörðun póst- og símamálastjórn- 
arinnar. Þó greiðist aukagjald þesar leggja á síma í hús. sem stendur meira en 50 
metra frá aðalvegi, þar sem aðaljarðsímar liggja. 

Utan þessara marka greiðist aukastofngjald af línuleiðinni frá nefndum mörk- 
um og til hlutaðeisandi notanda. Nefnd aukagjöld eru ákveðin af póst. og símamála- 
stjórninni í hvert skipti. 

Hluti af stofngjaldi — að jafnaði helmingur — greiðist fyrir fram, þegar síma- 
pöntun hefur verið tekin til sreina og undirbúningsframkvæmdir eru hafnar, og 
afgangurinn þegar síminn er tengdur í samband, og er þá miðað við hina gildandi 
gjaldskrá á hverjum tíma. 

Þegar handvirkum síma er breytt í sjálfvirkan síma, má krefjast aukastofn- 
gjalds, sem svarar hálfum mismun á stofngjaldi við sjálfvirkan og handvirkan síma. 

Stofngjöld fyrir aukatalfæri og annan sérbúnað gilda aðeins, þegar sami aðili 
hefur búnaðinn. 

Póst- og símamálastjórninni er heimilt að veita löggiltum rafverktökum sér- 
stakt leyfi til að draga símataugar í símapípur, sem tilheyra viðkomandi íbúðum 
enda hafi áður verið komið á samstarfi við hlutaðeigandi rafveitur varðandi sam- 
þykki teikninga fyrir símalagnir. 

Hér er aðeins um að ræða einfaldar símalagnir í íbúðarhúsum, það er uppsetn- 
ingu á tenglum, sem póst- og símamálastjórnin hefur viðurkennt og tengingu þeirra, 
en ekki tengingu inn í húskassa. 

Símnotendur ráða fjölda tengla, enda fellur stofngjald af þeim niður í þess- 
um tilfellum. 

2. Afnotagjald. 

Afnotagjald greiðist ársfjórðungslega fyrir fram. Umframgjald miðast að jafn- 
aði við notkun símans næsta eða næstsíðasta ársfjórðuns á undan. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Þó má þegar sérstaklega stendur á, vegna tilfærslu á greiðslumánuði ársfjórð- 
ungsgjalda, krefjast afnotagjalda 1--2 mánuði fram í tímann, þegar tilfærsla fer 

fram. 
Þegar væntanlegur símnotandi, sem pantað hefur síma, en af einhverjum ástæð- 

um hefur ekki vilja til þess að taka við honum, þegar stofnunin er reiðubúin að 
veita aðgang að línu og númeri í miðstöð, skal þó reikna hið venjulega afnotagjald 
af símanum strax frá þeim tíma er stofnunin gat látið umbeðna þjónustu í té, og 

síðari hluta stofngjalds. 

Árstjórðungsg 'jaldið fyrir númer í miðstöð og venjulegt talfæri með línu er 

kr „ 2350 að viðbættum kr. 6.10 fyrir hvert teljaraskref umfram 525 á ársfjórð- 
ungi, nema þar sem notendafjöldi er yfir 20000 á sama stöðvargjaldssvæði, 
þar verða 300 skref innifalin í fastagjaldinu. 

2.2. Fyrir verslunar- og/eða atvinnusíma greiðist gjaldið í 2.1 hér að framan, auk 

kr. 790 á ársfjórðungi. 
2.3. Ársfjórðungsgjald fyrir aukatalfæri (ekki hægt að tala á milli) .... kr. 340 

Hjá notendum, sem hafa tvær eða fleiri línur í sjálfskiptireit stöðvarinnar, er 

flokkunin miðuð við meðalskrefafjölda á númerunum. 

Framangreind gjöld miðast við síma innan marka samfelldrar þéttrar byggðar 

út frá hlutaðeigandi miðstöð, samkvæmt nánari ákvörðun póst- og símamálastjórn- 

arinnar. 
Utan þessara marka greiðist fjarlægðargjald af línuleiðinni frá nefndum mörk. 

um og til hlutaðeigandi notanda. 
Afnotagjöld fyrir annan búnað eru samkv. sérgjaldskrá, en gilda því aðeins að 

sami aðili hafi öll tækin. 

3. Flutningsgjald. 

. 3.1. Milli húsa á svæði sömu miðstöðvar fyrir hvert „venjulegt talfæri 
með línu .........000000. eens FRI ... kr. 7800 
(Flutningsgjald greiðist að fullu, enda þótt sími sé ; fyrir í því húsi, 

sem flutt er í). 

3.2. Innanhúss, á aðaltalfæri, aukatalfæri, aukabjöllu eða aukatengli ..... — 2700 

3.3. Milli stöðvargjaldssvæða ......0.0.0.0.00 FIRIR — 10 600 

Sé um óvenjulega kostnaðarsaman flutning að ræða, eða flutning á öðrum 

tækjum, sem ekki eru nefnd hér að framan, greiðist gjald, sem er ákveðið af póst- 

og símamálastjórninni. 
Sé sími fluttur á sama ári og hann er settur upp, eða oftar en einu sinni á sama 

ári, innan svæðis sömu símstöðvar, og aðeins er um nýja innanhússlögn að ræða og 

ekki neinn óvenjulegan kostnað, má lækka flutningsgjaldið (milli húsa) niður í 

allt að kr. 3 900 ef flutt er innan 6 mánaða, en í allt að kr. 5 200 ef 6—12 mánuðir 

líða á milli. 

4. Viðtökugjald og gjald fyrir númeraskipti. 

Flytji einhver í hús og taki samtímis við síma af öðrum aðila, sem hættir að 
vera símnotandi og án breytinga á símalögn, greiðist sama gjald og fyrir flutning 
milli húsa, þó hvorki af aukatengli né aukabjöllu. 

Viðtökugjald lækkar í kr. 1300 af heimilissíma, þegar barn eða tengdabarn 

lekur við símanum af foreldri og gagnkvæmt. Sama gildir um systkini. 
Óski simnotandi að skipta um símanúmer og ver si það samþykkt, er gjald fyrir 

slík númeraskipti kr. 2 800. 
Viðtökugjald fyrir sérbúnað verður ákveðið af póst- og símamálastjórninni 

í hvert skipti.
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5. Leiga og uppsögn. 

Segja má símasambandinu upp um mánaðamót með minnst Í mánaðar fyrir- 
vara, og skal það gert skriflega. 

Þegar sérstaklega stendur á, svo sem þegar um bráðabirgðasíma er að ræða, má 
þó leigja afnot af síma e. þ. 1. fyrir lægra gjald en venjulegt árlegt afnotagjald, og 
ákveðst gjaldið þá í hverju tilviki af póst- og símamálastjórninni með tilliti til 
aðstæðna. Sama gildir um stofngjald. 

11. KAFLI 

Gjaldskrá fyrir talsímanotendur í sambandi við handvirkar miðstöðvar, 

sbr. þó Ill. kafla um notendasíma í sveitum. 

1. Stofngjald. 

1.1. Fyrir númer í miðstöð og venjulegt talfæri með línu .............. kr. 12 700 
1.2. Fyrir hvert aukatalfæri í sama húsi ............0.00.0. 00... — 5500 
1.3. Fyrir aukatengil með rafvökum (ekkert afnotagjald) .............. — 3500 

2. Afnotagjald á ársfjórðungi. 

2.1. Fyrir hvert númer í miðstöð og venjulegt talfæri með línu. 

Afnotagjaldið er tilfært í heilum krónum. 

Afgreiðslutími 

miðstöðvar 2—3 notendur Yfir 3 notendur 
virkum dögum Sérlina á sömu línu á sömu línu 

2 std. 1080 860 640 
4 — 1450 1160 870 
6 — 1630 1310 970 
8 — 1840 1470 1100 

10 — 2 000 1600 1200 
12 — 2040 1640 1230 

14 — 2110 1690 1270 
16 — 2180 1750 1310 
24 — 2350 1870 1400 

Ef afgreiðslutími stöðvar er lengdur frá því sem að framan getur, bætist 
við ársfjórðungsgjaldið fyrir hverja % klukkustund til viðbótar sem svarar 
fjórðungi af mismun milli flokka fyrir sérlínu, en hlutfallslega lægra, ef fleiri 
eru á línu. Viðbótargjaldið skal þó hækka eða lækka þannig að standi á heil- 
um tug króna. 

2.2. Fyrir hvert aukatalfæri í sama húsi ...........2.0.0. 000... kr. 870 

2.3. Almenn ákvæði. 

Ofannefnt afnotagjald fyrir talfæri með línu og númeri í miðstöð hækkar um 

30% hjá hvers konar atvinnu- og verslunarfyrirtækjum og hjá einstökum atvinnu- 

rekendum og öðrum aðilum, sem að áliti stöðvarstjóra nota símann sérstaklega 
mikið. Þessi hækkun gildir þó ekki á stöðvum með afgreiðslutíma undir 10 klst. 
á virkum degi. 

Afnotagjald fyrir talsíma greiðist fyrir fram einn ársfjórðung í senn, og eru 
gjalddagar |. virkan dag í janúar, apríl, júlí og október. Þegar um nýtt samband er 
að ræða fer hæð gjaldsins í fyrsta sinn eftir því, hve langur tími er eftir af ársfjórð-
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ungi þeim, sem stendur yfir, þegar símasambandið er opnað, og telst þá hluti úr 
mánuði sem heill mánuður. 

Þegar væntanlegur símnotandi, sem pantað hefur síma, en af einhverjum ástæð- 
um hefur ekki vilja til þess að taka við honum, þegar stofnunin er reiðubúin að 
veita aðgang að linu og númeri í miðstöð, skal þó reikna hið venjulega afnotagjald 
af símanum strax frá þeim tíma er stofnunin gat látið umbeðna þjónustu í té, og 
síðari hluta stofngjalds. 

Afnotagjöld fyrir annan búnað eru samkv. sérgjaldskrá, en gilda því aðeins að 
sami aðili hafi öll tækin. 

3. Flutningsgjald. 

3.1. Milli húsa á svæði sömu miðstöðvar, fyrir hvert venjulegt talfæri 
með línu .............. FAIR AAA kr. 6400 

3.2. Innanhúss, á aðaltalfæri, aukatalfæri, aukabjöllu eða aukatengli ... -- 2700 
0.3. Milli stöðvargjaldsvæða ................ FR 8800 

Áðurnefnd gjöld, sem nefnd eru undir 2. og 3. eru lágmarksgjöld. Ef nýlagnir 
krefjast tiltölulega mikils kostnaðar að dómi póst- og símamálastjórnarinnar vegna 
tæknilegra annmarka, verða gjöldin ákveðin af póst- og símamálastjórninni í hvert 
skipti. 

Sé sími fluttur á sama ári og hann er settur upp, eða oftar en einu sinni á sama 
ári, og aðeins er um nýja innanhússlögn að ræða og ekki neinn óvenjulegan kostn- 
að má lækka flutningsgjaldið (milli húsa) niður í allt að kr. 3 900. 

4. Viðtökugjald og gjald fyrir númeraskipti. 

Flytji einhver í hús og taki samtímis við síma af öðrum aðila, sem hættir að 

vera símnotandi og án breytinga á símalögn, greiðist sama gjald og fyrir flutning 
milli húsa, þó hvorki af aukatengli né aukabjöllu. 

Viðtökugjald lækkar í kr. 1320 af heimilissíma, þegar barn eða tengdabarn 
lekur við símanum af foreldri og gagnkvæmt. Sama gildir um systkini. 

Óski símnotandi að skipta um símanúmer og verði það samþykkt, er gjald 
Fyrir slík númeraskipti kr. 2810. 

Viðtökugjald fyrir sérbúnað verður ákveðið af póst- og símamálastjórninni í 
hvert skipti. 

5. Leiga og uppsögn. 

Segja má símasambandinu upp um mánaðamót með minnst Í mánaðar fyrir- 
vara, og skal það gert skriflega. 

Þegar sérstaklega stendur á, svo sem þegar um bráðabirgðasíma er að ræða, 
má þó leigja not af síma e. þ. 1. fyrir lægra gjald en venjulegt árlegt afnotagjald, og 
ákveðst gjaldið þá í hverju tilfelli af póst- og símamálastjórninni með tilliti til að- 
siæðna. Sama gildir um stofngjald. 

II. KAFLI 

Notendasímar Í sveitum. 

1. Stofngjald. 

Um notendasíma á ábýlisjörðum í sveitum gilda eftirfarandi almennar reglur: 
1.1. Stofngjald fyrir hvern handvirkan síma er kr. 8 740. Sé um sérstaklega örðugar 

eða kostnaðarsamar lagnir að ræða ákveðst stofngjald af póst- og símamála- 

stjórninni í hvert skipti eða eftir samkomulagi.
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21. 

) 
ho

 

Stofngjald fyrir sjálfvirka síma sama og í Í. kafla 1., en þó með 20% afslætti, 
ef 2—8 eru saman um línu, en 40% afslætti, ef þeir eru fleiri um línuna. 

2. Afnotagjald á ársfjórðungi. 

Fyrir hvern handvirkan síma í sambandi við miðstöð með eftirfarandi af- 
greiðslutíma: 

9 Std. 2... kr. 5380 
Á — 670 
G ARA FR FR HR — 840 
8 — — 970 

10 — HI — 1030 
129 — AR HR FRI — 1060 
14 FIRIR FIRIR FER — 1140 

16 — FR AR IRUR — 1160 

DM AR MR HI — 1940 

„ Fyrir hvern sjálfvirkan síma greiðist sama gjald og um getur í 1. kafla 2. 

3. Almenn ákvæði. 

„ Síminn fylgir jörðinni, og má ekki rifta því. Nýr ábúandi á jörðinni þarf AA: S . J 

ekkert viðtökugjald að greiða. 

Flutning á símanum, ef notandi óskar, greiði hann eftir reikningi. 

Leggist jörð í eyði eða ef ábúandi vill ekki hafa símann, má taka hann burtu. 
Línuna skal þó ekki taka niður á fyrsta ári, ef líkur henda til, að jörðin verði 
aftur í byggð cða ábúendaskipti verði. Alt í samráði við hlutaðeigandi oddvita. 

Við nýlagningu annist hlutaðeigendur á sinn kostnað flutning efnis frá skips- 
hlið á Fimskipafélagshöfn út á línustæðið, svo og dreifingu efnisins þar. 

Símnotendur eru að sjálfsögðu háðir sömu reglum og venjum, sem almennt 
gilda um meðferð símtækja og starfrækslu notendasíma. 

Landssíminn hefur að sjálfsögðu, hvenær sem er, heimild Hl að fjölga símum 
út frá notendasímalínum eða í framhaldi af þeim. 

Stofngjöld greiðast fyrir fram og eigi síðar en þegar síminn er tengdur Í 
samband. Afnotagjald greiðist fyrir fram fyrir einn ársfjórðung í senn, og eru 
gjalddagar 1. virkan dag í janúar, apríl, júlí og október. 

Þegar um nýlt gjald er að ræða. fer sjaldið í fyrsta sinn eftir því, hve 
langur tími er eftir af ársfjórðungnum, sem stendur yfir, þegar símasambandið 
er opnað, og telst þá hluti úr mánuði sem heill mánuður. 

Undir ákvæði þessa kafla gjaldskrárinnar falla símar bænda í sveitum almennt, 
nema þeirra, sem búa í hverfum, þorpum eða kauptúnum eða í nágrenni þeirra 
og hafa síma á sérstakri linu eða fáir saman á línu, en um síma þeirra 
fer eftir ákvæði I. eða TI. kafla eftir því, sem við á, allt samkvæmt ákvörðun 
póst- og símamálastjórnarinnar. Þannig greiðist afnotagjald fyrir síma í sum- 
arbústöðum, veiðiskálum, íþróttaskálum, skólum, gisti- og veitingastöðum, 
hjá iðnrekendum, atvinnurekendum eða verslunum o. s. frv., samkvæmt T. eða 
TT. kafla, en ekki samkvæmt þessum kafla. Um síma hjá öðrum aðilum eða stofn- 
unum Í sveit, eða þar sem sérstaklega stendur á, fer í hvert skipti eftir ákvörð- 

un póst- og símamálastjórnarinnar eða eftir samkomulagi. 
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1.1. 

r. 964. 

1. 

Gjöld fyrir langlínusímtöl 

Dagtaxti er frá kl. 08:00 

Gjald- 
flokkur 

690 

IV. KAFLI 

Símtalagjald. 

Símtalagjald innanlands. 

sem valin eru sjálfvirkt: 

18. ágúst 1975. 

til kl. 20:00 frá mánudegi Hl föstudags og frá kl. 
08:00 til kl. 15:00 á laugardögum. 

Skref Verð fyrir 
í sek. hv. mín. kr. 

BI IRA ót. tími 

FIRIR 60 sek. 6.10 
FARNIR 4ð — 8.13 

BR 30 - 12.20 

FIRIR 24 — 15.25 

FIRIR 12 — 30.50 

FARIÐ 10 — 36.60 

FR 8 — 45.75 

FNF 6 - 61.00 

1.2. Næturtaxti er frá kl. 20:00 til kl. 08:00 frá mánudegi til föstudags og frá 
kl. 15:00 á laugardegi til kl. 08:00 næsta mánudag. 

2.2. 
2.3. 
2.4. 

Gjald- 
flokkur 

Skref Verð fyrir 
í sek. hv. mín. kr. 

FI 120 sek. 3.05 
FRA 90 — 4.07 
FRI 60 — 6.10 

FR 45 — 8.13 
FIRIR 24 — 15.25 
FRIÐI 20 — 18.30 
FR 15 — 24.40 

FR 12 — 30.50 

2. Langlínusímtöl afgreidd um handvirkar miðstöðvar. 

„Um  0— 10 km línulengd 
— 1025 — 
— 9510 — 
— 100-95 — 
— 995-350 — 
— Yfir 350 — — 

Minnsta 
gjald 

Umframgjald 

pr. mín. 

kr. 15 

— 23 

Ofannefnt símtalagjald gildir ekki, þegar um sjálfvirka afgreiðslu milli 
stöðva er að ræða, en þá er í hverju tilfelli ákveðið hvernig reikna skuli greiðslu 

fyrir millistöðva-símtöl. 
Hraðsímtal: þrefalt venjulegt símtalagjald. 

Forgangshraðsímtal: tífalt venjulegt símtalagjald. 
Kvaðning: kr. 50. Kvaðningargjald greiðist hvort sem náðst hefur í umbeðinn 
mann eða ekki.
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Afgreiðslugjald: kr. 60 reiknast ávallt fyrir handvirka afgreiðslu símtala um 
leiðir, þar sem sjálfvirkt langlínusamband er fyrir. 

2 „ Boðsending: kr. 85 á venjulegu útburðarsvæði símstöðva, og kr. 85 fyrir hvern 
byrjaðan km út fyrir það. Boðsendingargjaldið greiðist hvort sem úr símtali 

verður eða ekki. 

3. Símtalagjöld milli Íslands og annarra landa. 

Ákvarðast eftir alþjóðasamþvykktum og milliríkjasamningum, og tilkynnir 

póst- og símamálasljórnin þau, eins og þau eru á hverjum líma. 

4. Radíó-símtöl við skip og báta. 

Gjöld fyrir símtöl um íslenskar strandarstöðvar milli íslenskra skipa og 

lands: 
Línugjald kr. 69 fyrir fyrstu 3 mín. og kr. 23 fyrir hverja mín. eða brot úr 

mín. þar fram yfir. 
. Strandargjald kr. 135 ef skipið er ekki meira en 150 sjómílur frá landi, en 
annars kr. 192 fyrir fyrstu 3 mín. og kr. 45 eða kr. 64 fyrir hverja min. eða 

brot úr mín. þar fram vfir. 
Skipsgjald mismunandi eftir skipum, sé gjaldið tekið. 

. Aukaþjónusta eftir tegund, að ósk samtalsbeiðanda, greiðist samkvæmt TV. kafla. 

„ Fyrir radíósímtöl við skip til eða frá útlöndum er gjaldið þannig samsett: 

a. Gjaldið milli Íslands og viðkomandi lands. 
bh. Strandargjald. 
c. Skipsgjald, ef viðkomandi skip tekur slíkt gjald. 
d. Gjald fyrir aukaþjónnstu að ósk samtalsbeiðanda, sem greiðist samkv. TV. 2. 

V. KAFLI 

Símskeytagjald. 

1. Gjald fyrir símskeyti innanlands. 

Venjulegt símskeyti: Grunngjald kr. 58 og kr. 7 fyrir hvert orð. Lágmarks- 

orðafjöldi 7 orð. 
Blaðaskeyti: Kr. 1.70 fyrir hvert orð. Minnsta gjald kr. 50. 
Hraðskeyti: Tvöfalt venjulegt skevtagjald. 
Veðurskeyti: Kr. 70 fyrir hvert skeyti. 
Símapóstávísanir: Gjald kr. 250 án tillits til orðafjölda. 
Heillaskeyti: Kr. 7 fyrir hvert orð. Auk þess greiðist fyrir skrauteyðublað 
kr. 120. Grunngjald innifalið. 
Samúðarskeyti: Grunngjald kr. 58. Sendanda er í sjálfsvald sett, hve mikið 

hann gefur, og rennur sú upphæð óskert til Landsspítalasjóðs. 

Sendiferðir með símskeyti: Símskeyti eru borin út endurgjaldslaust allt að 

einum kílómetra frá símstöð. Í bæjum og kauptúnum er útburðarsvæðið þó 

miðað við samfellda byggð. Ef senda þarf með skeyti út fyrir útburðarsvæðið. 

skal greiða kr. 85 fyrir hvern kílómetra. Þetta gildir um fjarlægð. er nemur 

allt að 10 kílómetrum og undir venjulegum kringumstæðum. Þegar vegalengdin 

er meiri skal greiða gjald. sem ákveðið er eftir fyrirspurn í hvert skipti. 

Þótt ekki sé greitt fyrir sendiferð með símskeyti, sem afhenda skal utan 

útburðarsvæðis. ber símstöðinni að greiða fyrir því, að símskeytið komist til 

viðtakanda svo fljótt. sem unnt er, t. d. með því að sæta tækifærisferðum eða 
næstu póstferð eða láta vita af því í síma eða á einhvern annan tiltækan hátt.
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1.9. 

1.10. 

Fyrir fram greitt svar (RP): Ef sendandi óskar að greiða gjald fyrir svarskeyti, 
skal skrifa RP fyrir framan nafnkveðjuna og tiltaka jafnframt orðafjölda 
svarskeytisins. RP 10 þýðir, að svar sé greitt fyrir 10 orða skeyti. 
Samanburður Gl tryggingar gegn missímun (TC): Aukagjald er helmingur 
venjulegs símskeytagjalds. 

2. Gjald fyrir símskeyti til útlanda. 

Gjald fyrir símskeyti til útlanda ákveðst af alþjóðasamþykktum og milliríkja- 
samningum, og tilkynnir póst- og símamálastjórnin þan eins og þau eru á hverj- 
um tíma. 

3.1. 

3.1.1. 

#.2.3. 

3.2.4. 

33. 

3. Gjald fyrir skeytaafgreiðslu við skip og báta. 

Almenn loftskeyti. 

Gjald fyrir loftskeyti til og frá íslenskum skipum um íslenskar strandarstöðvar, 
ef afhendingar- eða ákvörðunarstöð skeytis er á Íslandi, er þannig samsett: 
a. Grunngjald fyrir hvert skeyti kr. 60. 
bh. Línugjald kr. 7 hvert orð. 
c. Strandargjald kr. 9 hvert orð. 
d. Skipsgjald, ef skipið tekur slíkt gjald. 
ce. Gjald fyrir aukaþjónustu að beiðni sendanda. 

Minnsta gjald er hið sama og fyrir 7 orð. 

Sérstök loftskeyti. 

Gjald fyrir blaðaloftskexti frá íslenskum skipum til afgreiðslu innanlands er 
þannig samsett: 
a. Línugjald kr. 1.70 hvert orð. 
bh. Helmingur venjulegs strandargjalds. 

Gjald fyrir hraðblaðaloftskeyti er þannig samsett: 
a. Línugjald kr. 1.70 hvert orð. 
hb. Venjulegt strandargjald. 

Minnsta gjald fyrir blaðaloftskeyti er hið sama og fyrir 14 orð. Blaðaloft- 
skeyti er aðeins leyft frá skipi til lands. 

Gjald fyrir veðurskeyti frá ísl. skipum til Veðurstofu Íslands er kr. 85. 

Gjöld fyrir önnur loftskeyti og sukaþjónustu eru í samræmi við 1. og 2. grein 
þessa kafla. 

Gjöld erlendra skipa eru samkvæmt alþjóðagjaldskrá. 

VI. KAFLI 

Telex og fjarritarar. 

1. Stofngjald, afnotagjald og flutningsgjald samkv. sérgjaldskrá. 

Gjöldin ákveðin af póst- og símamálastjórninni. 

2. Gjald fyrir telexritanir. 

2.1. Telexritanir innanlands greiðast með kr. 6.10 fyrir hvert teljaraskref og sam- 

2 2 
svarar það kr. 15.25 á mínútu. 

„ Gjald fyrir telexritanir til útlanda ákvarðast af alþjóðasamþykktum og milli- 
ríkjasamningum os tilkynnir póst- os símamálastjórnin þan eins og þan eru 

á hverjum tíma.
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3. Leiga, uppsögn o. fl. 

Stofngjald greiðisi fyrir fram, áður en uppsetning er hafin og afnotagjöld ber 
að greiða ársfjórðungslega fyrir fram, og eru gjalddagar hinir sömu og Íyrir afnota- 
gjald af síma. Hluti úr mánuði telst sem heill mánuður við fyrsta reikning. 

Notandi skal sjálfur annast og bera kostnað af tryggingu þess fjarritabúnaðar 
sem er í hans vörslu, gagnvart bruna, vatnsskaða eða öðru tjóni. 

Segja má sambandinu upp um mánaðamót með eins mánaðar fyrirvara, og 
skal það gert skriflega. 

Upplýsingar um endurkaupsverð búnaðar fást hjá pósti og síma hverju sinni. 

VII. KAFLI 

Línur. 

1. Stofngjald. 

Ef unnt er að láta innanbæjarlínu á leigu, skal stofngjaldið vera jafnt tvö- 
faldri ársleigu, þó aldrei lægra en sem svarar tvöfaldri ársleigu fyrir 1 km. Stofn- 
gjöld fyrir langlínu ákvarðast af póst- og símamálastjórninni hverju sinni. 

2. Afnotagjald. 

Ársfjórðungsleigan á hvern km skal vera þessi (minnsta gjald miðað við 100 m): 
2.1. Fyrir Í línu í innanbæjarjarðsíma 0.4—0.7 mm ......0.0.000..... . kr. 1000 
2.2. Fyrir í linu í langlínujarðsíma 0.9 mm .......000..00.. HA — 1400 
2.3. Fyrir 1 línu í langlínujarðsíma 1.4- 1.7 mm eða loftlínu ....... 20. —- 1600 
24. Viðskiptagjald: Leiga fyrir línu milli símabúnaðar og símamiðstöðvar á öðru 

2 
gjaldsvæði miðast við 40 þúsund mínútna notkun á ári, samkvæmt því gjaldi, 
sem gildir fyrir sjálfvirkt val á milli viðkomandi símamiðstöðva. 

Skemmstur leigutími skal ákveðinn með samningum í hvert skipi. Upp- 
sagnarfrestur er 6 mánuðir, og er hann gagnkvæmur. Leiga til fjarlægra staða 
ákvarðast af póst- og símamálastjórninni hverju sinni. 

VITI. KAFLI 

Sérbúnaður við sjálfvirkar og handvirkar miðstöðvar samkv. sérgjaldskrá. 

Gjöldin ákveðin af pósl- og símamálastjórninni. 

IX. KAFLI 

Skrásetning símnefna. 

Fyrir skrásetningu símnefna greiðist kr. 1500 á ári. Sé sama símnefni skrá- 
selt á fleiri en 10 símstöðvum, greiðist þó aðeins kr. 290 fyrir hverja skráningu 
þar fram yfir. Gjaldið greiðist fyrir fram fyrir almanaksárið. Brot úr ári telst sen 
heilt ár. Uppsagnarfrestur er 3 mánuðir, og er hann gagnkvæmur. 

Á. KAFLI 

1. Símaskráin. 

Póst- og símamálastjórnin gefur út símaskrá og leggur hverjum leigusíma til 
eitt eintak af hverri útgáfu símaskrárinnar. Framan á kápu símaskrár skulu prentuð 
svæðanúmer sjálfvirka símakerfisins og á bakhlið hennar upplýsingar, sem nauð- 
synlegt þykir, að dómi póst- og símamálastjórnar, að birta almenningi. Óheimilt 
er, að viðlagðri ábyrgð, ef út af er brugðið, að hvlja framangreindar upplýsingar 
með ógagnsærri hlífðarkápu eða á annan hátt. Póst- og símamálastjórnin ber ekki 
ábyrgð á villum, sem kunna að vera í símaskránni.



Nr. 364. a 694 18. ágúst 1975. 

2. Skrásetning í símaskrána. 
r 

Hver talsímanotandi fær nafn sitt skráð ókeypis í einni línu í stafrófsskránni. 

Gjald fyrir hverja línu í stafrófsskránni fram yfir það, sem að ofan segir, er kr. 
400. Sé auk aðalsímnotanda einn eða fleiri aukanotendur að sama síma, ber 
að greiða kr. 800 fyrir hvern aukanotanda. Aukasímnotendur geta ekki öðlast 
aðalsímnotendarétt (t. d. rétt til að fá símann fluttan eða skráðan eingöngu á 
sitt nafn) án þess að greiða uppselningargjald fyrir númerið að nýju eða viðtöku- 
gjald, enda hefur landssíminn einn umráðarélt símans. 

Breytir engu í þessu þó að aukasimnotandi hafi um lengri eða skemmri tíma 
haft nafn sitt í símaskránni eða greitt afnotagjaldið. 

Óski símnotandi, að símanúmer hans sé ekki prentað í símaskrá og ekki getið 
upp í 08, getur póst- og símamálastjórnin heimilað það gegn 600 króna gjaldi, 
sem greiðist einu sinni. 

Póst- og símamálastjórnin ákveður tilhögun á símaskránni, og hún getur 
synjað mönnum um upptöku starfsheita, sem hún telur óeðlileg eða vafasamt, að 
hlutaðeigandi hafi rétt að bera. 

3. Skrásetning í stafrófsskrána. 

5.1. Breytt letur í skrá, hver lína ........0.00000.0 00 .n00 nan kr. 700 

82. Aukanafn í skrá ..........0...e.enesses sen — 800 

3.8. Aukalínur í skrá, hver lína ........20.000000 0 ner — 400 

3.4. Aukanafn með breyttu letri (1 lína) kr. 700-4800 .....0002000.. — 1500 

Aukalínur eru taldar: Ef t. d. fyrirtæki lætur skrásetja nöfn starfsmanna sinna 

í skrána undir nafni fyrirtækisins. Sé slarfsmaður fyrirtækis ekki aðalsimnotandi 

og ekki skráður í skránni sem aukasímnolandi annars staðar en undir nafni fyrir- 

tækisins (en ekki undir sínu nafni), skal reiknað fyrir það kr. 650 sem aukanafn. 

4. Skrásetning í atvinnuskrána. 
4.1. Ókeypis skrásetning. 

Hver símnotandi, sem rekur atvinnu- eða verslunarfyrirtæki og óskar skril- 
lega eftir skráningu í atvinnu- og viðskiptaskrána í samræmi við þá flokkun, 
er póst- og simamálastjórnin hefur ákveðið, fær ókeypis eina línu til skrá- 
setningar á símanúmeri sínu, ásamt nafni og heimilisfangi, með venjulegu 
letri í einn flokk skrárinnar. Aukasímnotendur öðlast ekki rétt til ókeypis 

skráningar. 
4.2. Skrásetning gegn borgun. 

Ef símnotandi vill láta skrá sig í fleiri en einn flokk. kostar hver skrásetn- 
ing fram yfir þá fyrstu kr. 400. Ef nafnið óskast skráð með breyttu letri, 
kostar það kr. 700. Auglýsingarlína kostar kr. 400. 

5. Auglýsingar í símaskrá. 

Póst og símamálastjórninni er heimilt að taka auglýsingar til birtingar í síma- 

skránni, að því marki, sem hún telur að samrýmist númeraskránni. 

XI. KAFLI 

Radíótæki og þjónusta um radíóstöðvar. 

1. Eftirlitsgjöld, leyfisbréfagjöld o. fl. 

Gjöld fyrir leyfisbréf skulu vera sem hér segir: 

1.1. Leyfisbréf, þegar samanlagt sendiafl er yfir 100 wött (endurnýist 

á 5 ára fresti) .......20.00.0.0n0nn er kr. 1550
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1.2. Leyfisbréf, þegar samanlagt sendiafl er 100 wött eða minna (endur- 
nýist á 5 ára fresti) ................0 00... sr kr. 750 

1.3. Leytisbréf vegna amatörstöðvar ásamt upphafsskoðun ............ — 920 
1.4. Leyfisgjald vegna árlegrar framlengingar amatörleyfis ............ — 400 
1.5. Leyfisbréf vegna fjarstýringa á bílskúrshurðum (þarf ekki að endur- 

NÝJA) 20.000n0nrr — 1750 
1.6. Leyfisbréf vegna fjarstýringa á líkönum „..........2.0..0 00.00.0000. — 290 
1.7. Leyfisbréf fyrir öðrum radiótækjum en talin eru að ofan ......... — 340 
1.8. Fyrir skírteini talstöðvavarða .........0.0.000000 0... — 290 

Árleg eftirlitsgjöld fyrir stöðvar í skipum og bátum og fastastöðvar 
skulu vera sem hér segir: 

1.9. Eftirlitsgjald, þegar afl aðalsendis er yfir 100 wött .............. — 4000 
1.10. Eftirlitsgjald, þegar afl aðalsendis er 100 wött eða minna ........ — 2800 
1.11. Eftirlitsgjald fyrir hvern sendi umfram einn á sama stað ........ — 380 

Árleg starfrækslugjöld fyrir ferðatalstöðvar skulu vera sem hér 
segir: 

1.12. Starfrækslugjald fyrir ferðatalstöðvar, afl yfir 0.5 watt ........... — 920 
1.13. Starfrækslugjald fyrir ferðatalstöðvar, afl 0.5 watt eða minna .... — 630 

Ársfjórðungslegt starfrækslu- og viðskiptag jald fyrir aðrar farstöðvar 
skal vera sem hér segir, enda sé komið með þær til eftirlitsmanns, 

ef óskað er skoðunar: 
1.14. Gjald fyrir talstöð í bifreið (í þessu gjaldi eru innifaldar 100 af- 

greiðslur um landstöðvar Pósts og síma) .......000000 00 — 2100 

Önnur gjöld en að ofan greinir skulu vera: 
1.15. Innsiglisgjald (ferðakostnaður ekki innifalinn) ................... — 1900 
1.16. Gjald vegna aukaskoðunar amatörstöðvar ........0000.0 000. — 1000 

2. Viðskiptagjöld. 

21 Radiósímtöl við skip og báta. 
Sjá kafla IV. 4 hér að framan. 

22 Skeytaafgreiðsla við skip og báta. 
Sjá kafla V. 3 hér að framan. 

2.3. — Viðskiptagjöld vegna radióstöðva og í verstöðvum. 
Vegna radíóstöðva, sem komið er upp í verstöðvum á vegum samtaka úl- 
vegasmanna á viðkomandi slað, skal greiða eftirfarandi daggjöld. 

Fyrir 1— 6 báta ..............2 000... kr. 375 
Fyrir 6-— 16 báta .........0.000...2 0 2. — 660 
Fyrir 16--30 báta ..........20...0. 000... — 890 
Fyrir 31 bát og fleiri ............0.0... 0... — 1130 

Ef um leigutalstöð er að ræða, greiðast að auki venjuleg leisugjöld, sam- 
kvæmt sérgjaldskrá. 

24. Viðskiptagjöld og reglur vegna samningsbundinna viðskipta við fiskibáta. 
2.4.1. Póst- og símamálastjórnin lætur fiskibátum í té alla strandarstöðvaþjónustu, 

sem þeir þurfa á að halda, vegna reksturs og útgerðar bátsins, gegn ákveðnu, 
ársfjórðungslegu viðskiptagjaldi. 

24.2. Viðskipti þessi geta farið fram um hvaða strandarstöð Pósts og síma sem er. 

24.3. Í þjó nustu þessari eru innifalin símtöl, skeyti og skilaboð til afgreiðslu innan 
bæjarsímakerfis þess staðar, sem viðkomandi strandarstöð er staðsett á. 

"44. Afgreiðsla símtala eða skeyta um langlínukerfi Pósts og síma greiðist sam- 
kvæmt gjaldskrá þessari.
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2.4.5. Póst- og símamálastjórnin ber ekki ábyrgð á lauslegum, munnlegum skila- 
boðum, og eru þau afgreidd á ábyrgð þess, er óskar flutnings þeirra. 

2.4.6. Skilyrði þess, að útgerðarmaður eða félag geti orðið þessarar þjónustu að- 
njótandi eru: 
að allir fiskibátar, sem skráðir eru innan viðkomandi lögsagnarumdæmis og 
búnir talstöð, greiði slíkt viðskiptag sjald; að samtök útvegsmanna í viðkom- 
andi lör úsagnarumdæmi beri ábyrgð á greiðslu viðskiptagjaldanna á tilskild- 
um tíma; og að ofangreind viðskipti fjalli eingöngu um atriði, er varða úl- 
gerð og rekstur viðkomandi báts, og þess stranglega sætt, að þeim ákvæðum 
sé fylgt. 

24.7. Arsfjórðungslegt viðskiptagjald fiskibáta skal vera sem hér segir: 

a. fyrir báta minni en 100 tonn „........000.00........ kr. 2000 
b. fyrir báta 100 tonn og stærri ................ 2... 8300 

Í viðskiptagjaldinu er innifalin þjónusta strandarstöðva. allt að 25 sím- 
tölum og skilaboðum ársfjórðungslega fyrir báta minni en 100 tonn, og allt að 
40 símtölum og skilaboðum fyrir báta 100 tonn og stærri. 

Þau símtöl og skilaboð, sem umfram kynnu að verða ofangreindar magn- 
tölur skulu greiðast samkvæmt gjaldskrá þessari, ÍV. kafla 4. 

25.  Viðskiptagjöld landfarstöðva. 
2.5.1. Reglur um viðskiptagjöld landfarstöðva er að finna í kafla XI 5.8.1. 
2.5.2. Viðskiptag jjald er innifalið í ársfjórðungslegu starfrækslu- og viðskiptagjaldi 

samkv. grein 1. 14 í þessum kafla. 

3. Skyldutilkynningar skipa. 

Öll íslensk skip, sem eru tilkynningaskyld samkvæmt lögum frá 17. maí 1968 
og gildandi reglugerð þar að lútandi, greiði ársfjórðungsgjald fyrir flutning skyldu- 
tilkynninga um fjarskiptakerfið. 

Gjaldið skal vera svo sem hér segir: 

Fyrir skip undir 15 rúmlestum brúttó ........ NR „ kr. 660 
Fyrir skip að 50 rúmlestum brúttó .......... HR AR - 950 
Fyrir skip 50 að 100 rúmlestum brúttó .........00... —- 1930 
Fyrir skip 100 rúmlestir brúttó og yfir .........0.... —- 1700 

Gjald þetta er óviðkomandi öðrum viðskiptagjöldum vegna viðskipta skipa un 
strandarstöðvar Pósts og síma, og skal það greitt fyrir fram ársfjórðungslega. 

Óheimilt er að hagnýt: upplýsingar þær, er fást með skyldutilkynningunum, 
til annarra nota en öryggisgæslu vegna skipa og áhafna. 

4. Almenn ákvæði. 

4,1. Hver sá, sem óskar að slarfrækja radíótæki á landi, sjó eða í lofti, innan iís- 
lensks lögsagnarumdæmis, skal senda póst- og simamálastjórninni skriflega 
umsókn um Teyfi til þess, ásamt nauðsynlegum upplýsingum um tækin og til- 
gang notkunar. Þetta gildir þó ekki um viðtæki fyrir útvarp, sem er skráð hjá 
Ríkisútvarpinu. Verði slíkt leyfi veitt, er það gert með leyfisbréfi, þar sem 
tilgreind eru skilyrði fyrir leyfinu, leyfistími o. fl. Fyrir hvert leyfisbréf komi 
ákv eðið gjald, samkvæmt gildandi gjaldskrá um radíótæki, skal gjaldið greitt 
við afhendingu leyfisbréfs. 
Póst- og símamálastjórnin hefur eftirlit með notkun radíótækja. Talstöðvar 
í skipum og bátum með þilfari eru skoðaðar einu sinni á ári. Aðrar talstöðvar 

eru ekki háðar skoðanaskyldu, en eigendum þeirra er heimilt að koma með 

þær Ul skoðunar. 

4.2.
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Þegar framkvæma skal skoðun, skal viðkomandi stöðvarvörður sjá um, að 

nægilegt rafmagn sé fyrir hendi, svo prófa megi tækin. Enn fremur getur eftir- 

liísmaður krafist þess, að stöðvarvörður sé viðstaddur skoðun og til aðstoðar 

eftirlitsmanni sé þess þörf, t. d. við skoðun lífbátasenda og þ. u. 1. Sé stöðv- 

arvörður eða fullgildur staðgengill, að dómi eftirlitsmanns, ekki viðlátinn, þrátt 

fyrir ósk eftirlitsmanns, er honum heimilt að taka sér aðstoðarmann og ber 

þá leyfishafi stöðvarinnar aukakoslnað, er af því kann að leiða. Óski leyfis- 

hafi radiótækja aukaskoðunar, einhverra ástæðna vegna, ber honum að greiða 

fyrir framkvæmd hennar aukalega, hálft eftirlitsgjald að viðbættum ferða- 

kostnaði. 

Þeim, sem leyfi fær fyrir sendistöð, ber að sjá um, að enginn starfræki hana, 

nema sá, sem fengið hefur skírteini hjá póst- og símamálastjórninni, er heim- 

ili honum starfrækslu slíkrar stöðvar (skírteini loftskeytamanns eða talstöðv- 

arvarðar). Stöðin er þó ávallt undir yfirumsjón leyfishafa eða fulltrúa hans 

og starfræksla hennar á ábyrgð þeirra. 

Bæði stöðvarverði og leyfishafa eða fulltrúa hans er skylt að undirrita þagn- 

arheit og haga slarfrækslunni í einu og öllu samkvæmt fyrirmælum póst- og 

símamálastjórnarinnar og hlíta þeim ákvæðum og reglum, innlendum og al- 

þjóðlegum, sem settar eru og seltar kunna að verða um starfrækslu slíkra 

stöðva. Verði misbrestur á þessu, gelur póst- og símamálastjórnin afturkallað 

leyfisbréf stöðvarinnar, innsiglað hana eða, sé hún í leigu frá póst- og síma- 

inmálastjórninni, tekið hana í sína vörslu. 

Eftirlitsgjald, starfrækslugjald og annar kostnaður, vegna tækjaskoðunar, sreið- 

ist í síðasta lagi 10 dögum eftir framvísun reiknings. 

Pósl- og símamálastjórnin eða sérstakir umboðsmenn hennar sjá um uppsetn- 

ingu og viðhaldsþjónustu á fastastöðvum. Uppselningu og viðbaldsþjónustu 

á farstöðvum annast póst- og símamálastjórnin og þau verkstæði sem fengið 

hafa heimild til viðgerða á ákveðnum gerðum talstöðva. Leyfishafi greiðir 

þessa vinnu samkvæmt reikningi. 
Gjöld fyrir símtöl, símskeyti og annað það, sem gjaldskvll er og afgreitt er um 

símakerfið, fyrir tilstuðlan stöðvar leyfishafa, eru á ábyrgð hans og greiðast 

innan 10 daga frá framvísun reiknings. 

Hafi áfaliin gjöld, vegna radíótækja eða þjónustu, ekki verið greidd á tilsett- 

um tíma, er póst- og símamálastjórninni heimilt að innsigla viðkomandi stöð. 

Um borð í skipum skal þetta þó gert þannig, að nota megi stöðina í neyðar- 

tilfelli. Enn fremur er póst- og símamálastjórninni heimilt að innheimta þessi 

gjöld með símreikningum hlutaðeigandi leyfishafa, að viðlagðri lokun símans. 

Nú hefur stöð verið innsigluð vegna vanskila eða annarra brota. Skal þá leytis- 

hafi greiða innsiglisgjald, áður en enduroknun fer fram. Ferðakostnað vegna 

innsiglunar greiðir leyfishafi. 
Framangreindar reglur eiga ekki við um starfrækslu „amatör“-stöðva. Un þá 

starfsemi er fjallað í sérstakri reglugerð. 

Innflutningur erlendra radiótækja er háður samþykki póst- og símamálastjórn- 

árinnar. Innflytjendur skulu sækja um heimild á þar til gerðum eyðublöðum. 

Sé um fyrsta banflutning á talstöðvum að ræða, kannar póst- og símamála- 

stjórnin með tegundaprófun, hvort stöðvarnar uppfylla þær lágmarkskröfur, 

sem gerðar eru. Gjöld fyrir tegundaprófun eru samkvæmt sérstakri gjaldskrá 

fyrir radíótæki. 

Leyfi til starfrækslu radióstóðva má segja upp með minnst eins mánaðar fyrir- 

vara, miðað við mánaðamót, óski leyfishafi að hætta starfrækslu stöðvarinnar. 

Skal það gert skriflega og stílað til póst- og símamálastjórnarinnar. Vanræksla 

í þessum efnum leysir leyfishafa ekki frá greiðslu áfallinna gjalda. 
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58.2. 

1.1. 

Öll gjöld til póst- og símamálastjórnarinnar vegna starfrækslu radíótækja, sem ekki eru greidd á tilsettum tíma, eru Íögtakskræf, samkvæmt 1. gr. laga nr. 29 Írá 16. des. 1885. 
Pósi- og símamálastjórnin hefur nokkurt magn radiótækja til leigu eða til sölu, samkvæml nánari ákvörðun hverju sinni. Um kjör fer samkvæmt sérstakri gjaldskrá um radíótæki. 

. Reglur um starfrækslu talstöðva, sem annast viðskipti við bifreiðar eða 
önnur farartæki á landi, og viðskiptagjöld landfarstöðva. 

Póstur og sími starfrækir fastastöðvar bil almennra viðskipta við landfar- slóðvar. Enn fremur veitir póst- og símamálastjórnin einstaklingum, fyrir- tækjum og stofnunum leyfi til starfrækslu fastastöðva og úthlutar þeim tíðn- 
um fyrir slíkar stöðvar. 
Ekki er heimilt að tengja fastastöðvar aðrar en stöðvar Pósts og síma á nokkurn hátt við hið almenna símakerfi. 
Um fastastöðvar leyfishafa mega einungis fara fram viðskipti er varða atvinnu- rekstur hans. Óheimilt er að veita öðrum aðilum afnot af talstöðvum leyfis- 
hafa. 
Fastastöðvar leyfishafa og farstöðvar sem skipta eiga við stöðvar Pósts og síma skulu starfræktar af talstöðvavörðum, sem hafi skírteini útgefin af póst- og símamálastjórninni. Talstöðvaverðir undirrita Þagnarheit en auk þess eru 
allir þeir sem ábyrgð bera á starfrækslu talstöðva, bundnir slíku þagnarheiti, 
enda þótt þeir hafi ekki undirritað það. 
Skylt er að halda sérstaka radió-dagbók um allt það, er varðar rekstur stöðv- 
anna, svo sem innkomna og útfarna afgreiðslu. 
Stöðvum þessum er skylt að sinna neyðarþjónustu og þjónustu vegna Örvggis 
mannslífa, og má ekki í slíku tilfelli loka stöðvunum fyrr en neyðar- eða 
örvggisþjónustunni er lokið. 
Leyfishafi ber allan kostnað og alla ábyrgð af starfrækslu stöðvanna. 
Viðskiptagjöld landfarstöðva. 
Lexfishafar landfarstöðva greiða árlegt starfrækslu- og viðskiptagjald, sem 
ákveðið er af póst- og símamálastjórninni hverju sinni. Í viðskiptagjaldinu 
er innifalin þjónusta af hendi fastastöðva Pósts og síma, allt að 100 símtölum 
eða skilaboðum árlega, afgreiddum innan bæjarsímakerfis fjarskiptastöðv- 
anna. 

Vegna afgreiðslna út fyrir bæjarsímakerfi viðkomandi stöðva bætast við 
gjöld samkvæmt gjaldskrá fyrir langlinuviðskipti. 

Það, sem umfram er 100 afgreiðslur innan bæjarsímakerfanna, greiðist 
samkvæmt gjaldskrá TV. kafla 4 um radíósímtöl. 
Leyfishafi farstöðvar er ábyrgur fyrir viðskiptagjöldum seim falla undir gild- 
andi gjaldskrá. 

XII. KAFLI 
Afnot landssímans til skákkeppni gegn niðursettu gjaldi. 

Fyrir afnot landssímalína til skákkeppni greiðist á venjulegs símtalagjalds 
á tímabilinu frá 1. október til 20. apríl kl. 21:00--08:00. 

Lágmarksgjald miðast þó við þriggja stunda notkun á línunum. Hver byrjuð 
klukkustund telst sem heil. 

Á öllum öðrum tímum en þeim, sem að framan getur, reiknast fullt gjald, 
samkvæmt símtalagjaldskrá (sbr. IV. kafla).
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1.1. 

1.6. 

Umsóknir um afnot landssímalína til skákkeppni gegn niðursetlu gjaldi skulu 

koma frá Skáksambandi Íslands og sendar skriflega til símstjórans í Reykja- 

vík með minnst sólarhrings fyrirvara. Óskir um niðursett símagjöld til skák- 

keppni frá öðrum en Skáksambandi Íslands verða eigi teknar til greina. 

XIII. KAFLI 

i. Almennir skilmálar. 

Sá, sem óskar að fá talsíma eða aukið samband eða breytingar á samböndum 

og lækjum, er hann hefur áður fengið, sendi umsókn hér að lútandi á þar 

til gerðu eyðublaði er fæst hjá öllum stöðvarstjórum og skal tilgreina fulit 

nafn, nafnnúmer og heimilisfang, og skal hann þá hlíta þeim kjörum og 

ákvæðum, sem sett eru eða sett kunna að verða um notkun simatækja og sam- 

banda. 
Símasambandi er venjulega ekki komið á við nokkra húseign, nema húseigandi 

leyfi endurgjaldslaust að koma fyrir þráðum og öðrum símatækjum á húsi og 

lóð og ber þeim, er pantar sambandið að sjá um, að slíkt leyfi húseisanda fáisl. 

Krefjast má, að talsímanotendur setji tryggingu fyrir greiðslu allra gjalda fyrir 

afnot símans. 

Póst- og símamálastjórnin ákveður við hvaða stöð símabúnaður skuli tengjast, 

númer hans og nánara fyrirkomulag, og getur síðar breytt um númer, ef það 

telst nauðsynlegt. Handvirk langlínusamtöl hafa forgangsrétt fram yfir innan- 

bæjarsímtöl og getur landssíminn komið inn á sjálfvirk símtöl og beðið um, 

að viðkomandi leggi á, ef um innanbæjarsímtöl er að ræða. 

Enginn má gera eða láta gera breytingar á símasamböndum eða flytja síma- 

búnað úir stað. Öll slík verk verða framkvæmd eftir beiðni, en notandi greiði 

það gjald, sem ákveðið er. Allir nýir símar eða talsímasambönd í kaupstöðum 

eða kauptúnum eru eign Pósts og síma, en notendur greiði stofngjald og af- 

notagjald. Starfsmenn stofnunarinnar hafa hvenær sem er aðgang að öllum 

símalækjum og símalögnum. 

'Talsímanotendum er skylt að fara vel og gætilega með allan símabúnað er þeir 

hafa til afnota, og eru þeir bótaskyldir á öllu því sem aflaga fer og ekki stafar 

af eðlilegu sliti, svo og á öllu því er glatast úr þeirra vörslu í þessum efnuin. 

Brunatrygging venjulegs talfæris er fólgin í leigunni. 

Stranglega er bannað að setja nokkur tæki eða búnað í samband við tæki 

Pósts og síma, t. d. talfærasnúrur o. þ. h., enda hefur Póstur og sími að sjálf- 

sögðu rétt til að taka allan slíkan búnað burtu og láta viðkomandi sæta sektum 

eða missi símans, ef ástæða þykir til. 

Bili símabúnaður, ber þegar í stað að tilkynna það viðkomandi stöðvarstjóra 

er ser um, að gallarnir verði lagfærðir svo fljótt sem unnt er. Póstur og sími 

ber ekki ábyrgð á því, þótt sími verði ónothæfur um stund. Verði óþarfur 

dráttur á viðgerð símans má krefjast endurgreiðslu á afnotagjaldinu í hlut- 

falli við þann tíma, er síminn er ónothæfur, ef sambandsslitin eru meira en 

10 sólarhringar á ári. 
Póst- og símamálastjórnin tekur ekki á sig neina ábyrgð á afleiðingum þess, ef 

mistök kunna að eiga sér stað við afgreiðslu símskeyta eða símtala, hvort sem 

þau eru af völdum starfsmanna, línubilana eða annarra orsaka. 

Enginn lalsímanotandi má lána, leigja eða selja öðrum afnot talsímans, nema 

með leyfi Pósts og síma. Sé það engu að síður gert, hefur notandi fyrirgert 

rétti sínum til símans, og gelur stofnunin slitið sambandinu og tekið tækin 

burtu fyrirvaralaust, en notandi borgar samt afnotagjaldið til þess tíma, er 

hann hefði löglega getað sagt upp.
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19. Ef sími eða annar fjarskiptabúnaður, sem hefur verið tekinn á leigu, hefur 
ekki verið notaður samfellt í 6 mánuði eða lengur, er pósl- og símamálastjórn- 
inni heimilt að taka hann til afnota fyrir aðra, jafnvel þótt leigutaki vilji greiða 
áfram afnotagjald af hinum ónotaða síma eða búnaði. Gildir þetta einnig, 
þótt ekki hafi verið unnt að afgreiða beiðni um flutning símans á þeim tima. 

1.10. Póst- og símamálastjórninni er heimilt að synja þeim um síma eða loka símum 
þeirra um stundarsakir eða að fullu, sem eftir athugun og að dómi hennar hafa 
verulega slæm áhrif á afgreiðslu sjálfvirku símstöðvarinnar, eða ef sími þeirra 
er misnotaður svo sem með endurteknum gabbhringingum eða öðrum trufl- 
unum. 

1.11. Sé lina einhvers notanda óhæfilega oft á tali að dómi póst- og símamálastjórn- 
árinnar, getur stofnunin krafist þess, að notandinn fallist á lagfæringar. 

1.12. Þeir, sem af ásettu ráði eða sálauslega valda skemmdum á símum eða síma- 
tækjum og samböndum, sæta sektum samkvæmt 176. gr. hegningarlaganna, 
nema verknaðinum sé þannig farið, að þyngri refsing liggi við samkvæmt 
lögum. 

2. Greiðsluskilmálar. 

2.1. Gjöld fyrir langlínusímlöl greiðast samkvæmt reikningi, og ber talsímanotandi 
ábyrgð á greiðslunni fyrir hvert slíkt samtal, sem fram fer frá hans talfæri, 
hvort sem hann hefur sjálfur beðið um símtalið eða aðrir. Gjaldið greiðist í 
fyrsta skipti, er þess er krafist. 

2.2. Sé eitthvert gjald til símans ekki greill í síðasta lagi 10 dögum eftir gjalddaga, 
má slíta talsímasambandinu við þá síma, er skuldunautur er skráður fyrir, en 
skuldunautur er samt skyldur til að greiða til þess tíma, er hann hefði löglega 
getað sagt upp sambandinu, og er það þá þegar fallið í gjalddaga. Skuldunautur 
á því aðeins rétt til að fá aftur talsímasambandið að hann greiði hið áfallna 
gjald innan þriggja daga eftir að sambandinu er slitið, svo og að viðbættum 
kr. 400 fyrir lokun og enduropnun. Séu símagjöld eigi greidd á réttum tíma, 
má taka þau lögtaki samkvæmt Í. gr. laga nr. 29 frá 16. des. 1885. 

3. Leigutími. 

Þegar um er að ræða samband fyrir utan kaupstaðarlóð eða samband með sér- 
slöku fyrirkomulagi, gelur Póstur og sími krafist, að leigutíminn sé minnst eitt ár 
eða fleiri. 

4. Uppsögn. 

Segja má símasambandi upp um mánaðamót með minnst í mánaðar fyrirvara, 
nema þar sem sérákvæði gilda, og skal uppsögn vera skrifleg. 

5. Flutningar. 

Ef talsímanotandi þarf að láta flytja símatæki þan, er hann hefur til afnota, 
skal hann skriflega tilkynna það viðkomandi stöðvarstjóra, sem því næst lætur 
framkvæma flutninginn svo fljótt sem unnt er, en notandi greiðir hið ákveðna gjald. 
Gjaldið fyrir flutninginn greiðist fyrir fram. 

XIV. KAFLI 

Gjaldskrá þessi og reglur eru settar samkvæmt 12. gr. laga nr. 30 frá 1941, um 
fjarskipti og gengur í gildi 1. september 1975. Þó reiknast nýju gjöldin fyrir teljara- 
skref aðeins af símtölum, sem fram fara 1. september 1975 eða síðar. Jafnframt fellir 
þá úr gildi fyrri gjaldskrá og reglur útgefnar 13. desember 1974. 

Samgönguráðuneytið, 18. agúst 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. . 

Ólafur S. Valdimarsson.
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GJALDSKRÁ 
fyrir póstþjónustu. 
  

  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

    

TEGUND Innan. | Norður. | Önnur TEGUND SENDINGAR Burðar- SENDINGAR lands lönd lönd gjald kr 

A 
7 

Þyngd 
| Hámark stærðar ar mörk Burðar. | Burðar- Burðar- | og þyngdar g gj-kr. | gj.kr. gi-kr. | Gíróþjónusta (aðeins innanlands). | 

7 r Inn- og útborganir (ókeypis af eigin reikn- 
Bréf. 20 ar | 27 35 Í Lt) HAR 38 
Hámarksstærð: 100 | 54 | 54 80 
Lengd -- breidd 250 | 1 | 81 150 { Póstávísanir. 
-t þykkt 900 mía. 500 108 | 108 280 á a. Innanlands og til Norðurlanda: 
Mesta lengd 600 mm. 1000 370 | 420 470 Hámarksupphæð innanlands: 
Í ströngum: 2000 750 | 750 750 Kr. 200 000.00 (Símapóstávísanir kr. 
lengd - tvöfalt þver- | | 100 000.00). 
mál 1040 mm. | Burðargjald .......................... 65 
Mesta lengd 900 mm. | b. Til annarra landa: 
Hámarksþyngd 2 kg. Burðargjald: 
Lágmarksstærð: | Fyrir upphæð allt að 1000 kr. .......... 55 
90 x< 140 mm. Í ströng- | Fyrir hv. 1000 kr. eða minna þar yfir .... | 7 
um: Lengd - tvöfalt | | #8 Um hámarksupphæð póstávísana til út- | 
þvermál 170 mm. | | € landa veita pósthúsin upplýsingar. | 
Minnsta lengd 100 mm. | “ i 

T j 
Póstkort. | | 
Mest 105 < 148 mm | 23 23 23 { Póstkröfur. 
Minnst 90 x 140 mm Hámarksupphæð sama og póstávísana. 

| | Burðargjald sendingar eftir tegund. 
Prent. | | a. Innanlands og til Norðurlanda: 
Stærð sama og bréfa. 20 23! 23 Burðargjald eins og fyrir póstávísun. 
(Prentkort sama stærð 100 | 27 | 27 Póstkröfugjald ....................... 50 
og póstkort). 250 ; 40 40 b. Til annarra landa 
Hámarksþyngd 2 kg. 500 70 70 Burðargjald: | Bækur þó 5 kg. 1000 | 120 120 Fyrir upphæð allt að 1000 kr. .......... | 90 
Burðargjald fyrir prent | 2000 200 200 Fyrir hv. 1000 kr. eða minna þar yfir .... | 7 
yfir 1000 g til Norðurl. | 3000 | 300 300 | 
er sama og fyrir 4000 | 400, 400 | 
„Önnur lönd“ 5000 | 500) 500 Almennir bögglar (innanlands): 
Smápakkar 100 | 35 | 35 Hámark þyngdar og stærðar (lágmarksstærð | 
Stærð sama og bréfa. 250 | 55! 55 90 x 140 mm): Þyngd 20 kg mest. Lengd - | 
Hámarksþyngd 1 kg. 500 | 95 | 95 breidd þykkt 3 m. } 

1000 170 170 Mesta lengd 1.50 m. 
Burðargjald: 

Innrituð blöð og tímarit. | 1 kg 3 kg 5 kg 7 kg 10 kg 15 kg 20 kg 
Innritunargjald 5000 kr. 80 kr 140 kr 210 kr 240 kr 360 kr 500 kr 650 kr 
Ársgjald 270 kr. | | Fyrir rúmfreka og brothætta böggla greiðist Stærð sama og bréfa. „| hver | 50%, viðbótargjald. 
a) Til umboðsm. | 500 | Ti Um burðargj. fyrir böggla til útlanda veita 

(minnst 50 eintök . | pósthúsin upplýsingar. til hvers í einu). 

Hámarksþ. 20 kg ; Verðbréf og -bögglar. 
b) Til áskrifenda. 20 2 Burðargjald sendingar eftir tegund. | 

Hámarksþyngd % * | Skrásetningargjald. 60 
500 g hvert eintak. | 100 | 3 Tryggingargjald. . 200 6 Fyrir hverjar 5000 kr. eða minna þar yfir. | 60 

300 } 9 | 
400 ; 12 | 
500 | 15 |   
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Loftbréf: Söluverð kr. 40. Má senda flugleiðis til allra landa án viðbótargjalds. 

  

Blindraprent: Nýtur frígengis innan. og til útlanda, nema fluggj. til útlanda. Hámarksþyngd 7 kg. 

  

önnur gjöld. 
  

Ábyrgðargjald .......00..0000000 0000... 

  

Afturköllun sendingar, breyting á áritun, breyt- 

ing á póstkröfuupphæð, fyrirspurn um sendingu 

  

Hraðboðagjald: (Útburður bréfa og tilkynningar 

um böggla með sérstökum sendimanni, þegar 
eftir komu sendingar á ákvörðunarpósthús). 

Þar sem daglegur útburður er ........0..... 

  

Móttökukvittun .......000000   

Talning í verðbréfi innanlands: kr. 65 hver sending. 

Alþjóða-svarmerki: Söluverð kr. 60 
Skiptiverð í frímerkjum kr. 35 

Fyrirframgreiðsla eftir frankóseðli: kr. 50 

Tollmeðferð bréfa, prents og smápakka: kr. 35 

Tollmeðferð böggla: kr. 65 

Gjald fyrir að búa um böggla á ný: kr. 40 

Geymslugjald böggla: 50 kr. á dag frá 16. degi eftir 

komu bögguls á ákvörðunarpósthús 

Afhending ábyrgðarsendinga með móttökukvittun í eigin 

hendur: Utanlands og innan kr. 35 

  

Greiðsla skaðabóta póststjórnarinnar fyrir ábyrgðarsendingar, verðsendingar og böggla innanlands er sem hér segir: 

1. Verðbréf og -bögglar: Allt að upphæð hins tilgreinda verðs. 

2. Ábyrgðarsendingar og almennir bögglar: a. allt að kr. 2 360 fyrir glataða ábyrgðarsendingu. b. allt að kr. 8 260 

fyrir böggul, sem glatast eða eyðileggst. 

Bætur greiðast því aðeins, að sending hafi verið útbúin samkvæmt settum reglum, og að þeirra sé krafist innan 

árs frá þeim degi að telja, er sendingunni var skilað til flutnings. 

  

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt 13. gr. póstlaga nr. 31/1940 og gengur í gildi 

1. október 1975. Samtímis fellur úr gildi gjaldskrá fyrir póstþjónustu frá 13. des. 

1974. 
Samgönguráðuneytið, 18. ágúst 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 
Ólafur S. Valdimarsson.
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AUGLÝSING 
um friðland á Hornströndum. 

Samkvæmt heimild í 24. gr. laga nr. 47/1971 um náttúruvernd hefur Náttúru- verndarráð fyrir sitt leyti ákveðið að friðlýsa svæðið norðvestan Skorarheiðar í Norður-Ísafjarðarsýslu, og er það friðland. 

Mörk svæðisins eru þessi: 

Úr botni Hrafnsfjarðar um Skorarheiði í botn Furufjarðar, lína um Skorarlæk frá ósi í Skorarvatn og meðfram suðurströnd vatnsins, en síðan bein lína úr aust- asta hluta vatnsins í þá kvísl, við upptök, sem næst gengur vatninu og fellur í Furufjarðarós, ásamt 200 m breiðri spildu þar suður af. 

Reglur þessar gildi um svæðið: 
1. Mannvirkjagerð öll, jarðrask og önnur breyting á landi, svo og undan landi allt að 60 föðmum (115 m) frá stórstraumsfjörumáli, er háð leyfi Náttúru- 

verndarráðs. 
2. Umferð vélknúinna farartækja á landi utan vega og merktra slóða er bönnuð, 

nema með leyfi Náttúruverndarráðs. 
3. Leyfi landeiganda, sem í hlut á, þarf til allra veiða, eggjatöku og annarra hlunn- indanytja á svæðinu. Leyfi Náttúruverndarráðs þarf ef eigi er um að ræða hefð- bundnar nytjar, svo sem viðhald túna og garða. 
4. Heimilt er að ganga um svæðið og fara um það með hesta. Þó er skylt að ganga 

Þannig um, að ekki sé spillt gróðri, dýralífi, minjum, mannvirkjum, né öðrum 
verðmætum. Náttúruverndarráð setur nánari reglur viðvíkjandi umferð um hið 
friðlýsta svæði. 

5. Náttúruverndarráð og aðrar stofnanir, sem í hlut eiga, skulu stuðla að vernd 
menningarminja, gera greiðfærar gamlar götur og viðhalda vörðum. 

6. Bannað er að beita búpeningi á friðlandið. Þó tekur Þetta ekki til hesta þeirra, 
sem ferðast um landið, meðan á ferð þeirra stendur. 

í. Náttúruverndarráð setur nánari reglur um afnot landeigenda af eignum sínum 
á hinu friðlýsta svæði. 

8. Náttúruverndarráð hefur samráð við Landeigendafélag Sléttu- og Grunnavíkur- 
hrepps um nánari framkvæmd á reglum þessum. 

Til undanþágu frá reglum þessum þarf leyfi Náttúruverndarráðs eða þess, sem 
fer með umboð ráðsins. 

Uin viðurlög vegna brota á reglum þessum fer eftir ákvæðum náttúruverndarlaga. 
Ráðuneytið er samþykkt friðlýsingunni og tekur hún gildi við birtingu þess ar 
auglýsingar í Stjórnartíðindum. 

Menntamálaráðuneytið, 97 feortar 1975. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 

Knútur Hallsson.
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REGLUGERÐ 

fyrir Hitaveitu Ólafsfjarðar. 

Gildissvið. 

Reglugerð þessi gildir í lögsagnarumdæmi Ólafsfjarðarkaupstaðar. 

2. gr. 

Stjórn hitaveitunnar. 

Bæjarstjórn Ólafsfjarðar fer með stjórn hitaveitunnar. Bæjarstjórn er heimilt 

að skipa hitaveitustjóra er annast daglegan rekstur hitaveitunnar, en bæjarstjórn 

skipar starfsmenn honum til aðstoðar, eftir því sem þörf krefur. 

Bæjarstjórn felur hitaveitunefnd eftirlit með daglegum rekstri og framkvæmd- 

um hitaveitunnar. 

3. gr. 

Einkaleyfi hitaveitunnar. 

Hitaveita Ólafsfjarðar hefur einkaleyfi til dreifingar og sölu á heitu vatni 

innan lögsagnarumdæmisins. 

Bæjarstjórn getur þó heimilað einstaklingum og félögum að annast dreifingu 

og sölu á titlteknum svæðum undir yfirstjórn hitaveitunnar. 

4. gr. 

Dreifikerfi. 

Bæjarstjórn lætur leggja allt dreifikerfi hitaveitunnar utanhúss og inn fyrir 

húsvegg, enn fremur stofnleiðslu inn fyrir rennslihemil og telst dreifikerfi hita- 

veitunnar ná þangað og vera eign hitaveitunnar. 

Óheimilt er að tengja vatnsdælur við heimæðar nema leyfi hitaveitunnar sé 

fyrir hendi. 

5. gr. 

Viðhaldsskylda. 

Hitaveitan hefur viðhaldsskyldu á dreifikerfinu. Nolanda er óheimilt að tor- 

velda á nokkurn hátt aðgangs til eftirlits og viðhalds á dreifikerfinu og má m.a. 

ekki hylja það innanhúss. 

6. gr. 

Tenging. 

Þeim, sem á húseign við götu eða veg, þar sem dreifiæð hitaveitu leggur, er 

skylt að láta tengja hitakerfi hússins við hitaveituæðina. 

Nú eru sérstakir erfiðleikar á tengingu húss eða tenging þykir af einhverjum 

ástæðum ekki ráðleg, og getur þá bæjarstjórn ákveðið, að húsið skuli ekki tengt 

við dreifikerfið. 

7. gr. 

Frárennsli. 

Notanda er skylt að leiða hitaveituvatnið frá hitakerfi sínu í frárennsli hússins. 

B 89
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8. gr. 

Varmanotkun. 

Sú hitaorka, sem hitaveitan lætur í té er ætluð til upphitunar húsa og almennra heimilisnota. 
Nú kemur fram ósk um að nota hitaorku til annara þarfa en greinir í 1. mer. og þarf Hl þess sérstaka heimild bæjarstjórnar. 

9. gr. 

Varmaafl. 

Hitaveitan ákveður hámark varmaafls til notenda. Henni er heimilt að minnka Það eða loka fyrir um stundarsakir, telji hún nauðsynlegt vegna viðgerða, lenging: 
eða af Öðrum ástæðum. 

10. gr. 

Vatnsnot. 

Hitaveitunni er heimilt að nota aftur vatn, sem runnið hefur gegnum hitakerfi húss. Ef hitaveitan óskar ekki eftir að nota slíkt afrennslisvatn, getur hitaveitustjóri leyft notkun þess til upphitunar á geymslu, bílgeymslu, gróðurhúsi eða til annarra slíkra nota. Hitaveitustjóri selur þó jafnan afturkallað slík leyfi, ef hann telur í 
hitaveituna þurfa á vatninu að halda. 

ll. gr. 

Ábyrgð hitaveitunnar. 

Hitaveitan ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni, er leiða kann af rekstrar- truflunum, er verða vegna frosta, rafmagnsbilunar eða annarra óviðráðanlegra 
orsaka. 

Sama gildir, ef rennsli í æð er stöðvað um stundarsakir vegna viðgerða og annars slíks. Hitaveitan er ekki heldur bótaskyld vegna tjóns á mönnum eða eignum 
frá hitalögnum innanhúss, enda skal notandi hafa Öryggisventil á kerfi sínu sé 
þess þörf. 

12. gr. 

Umsóknir. 

Þeir, sem óska að gerast notendur hitaveitunnar, skulu sækja skriflega um 
það til hitaveitunefndar. 

Enn fremur skal húseigandi, sem ætlar að leggja hitakerfi í hús sitt eða breyta 
eldra kerfi, senda umsókn um það til hitaveitunefndar. 

Umsóknum skal fylgja uppdráttur í tveim eintökum af hitakerfi því sem tengja 
skal hitaveitunni. Uppdráttur skal vera á blaði af íslenskri staðalstærð. 

Þegar hitaveitunefnd hefur samþykkt umsóknina skal hitaveitustjóri árita bæði 
eintök uppdrátta. Annað eintakið skal varðveitt í skjalasafni kaupstaðarins, en 
hitt afhendist umsækjanda. Samþvkkt hitaveitunefndar fellir enga ábyrgð á hita- 
veituna varðandi hæfi hitakerfisins. 

13. gr. 

Eftirlit. 

Eftirlitsmaður hitaveitu skal hafa frjálsan aðgang að hitalögnum bæði innan- 
húss og ulan meðan á verki stendur. Engar hitalagnir má hylja fyrr en þær hafa 
verið viðurkenndar af eftirlitsmanni.
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14. gr. 

Viðurlög. 

Brot á reglugerð þessari varðar sektum allt að kr. 50 000 nema þyngri refsing 

liggi við samkvæmt lögum. Með mál út af slíkum brotum skal farið að hætti opin- 

berra mála. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, stað- 

festist hér með til að taka þegar gildi og Þirtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga 

að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. ágúst 1975. 

Gunnar Thoroddsen. 
— Jóhannes Guðfinnsson. 

5. ágúst 1975. Nr. 368. 
GJALDSKRÁ 

Hitaveitu Ólafsfjarðar. 

1. gr. 

Hitaveitan selur afnot af heitu vatni úr veitukerfum þeim, sem gerð hafa verið 

og verða gerð, eftir þeim reglum, sem settar eru Í gjaldskrá þessari samanber og 

reglugerð Hitaveitu Ólafsfjarðar nr. 367, 5. ágúst 1975. 

2. gr. 

Hitaveita Ólafsfjarðar lætur hverju húsi, sem er í sambandi við /atnsæðar 

hennar í té vatnsmagn er ætla má að nægi til hitunar á húsinu enda séu ofnar 

hússins nægilega stórir að dómi hitaveitustjóra, og hitalagnir í góðu lagi. 

Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil fyrir hámarksrennsli til hvers upp- 

hitunarkerfis og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það hámark, sem 

hemillinn er stilltur á. 
Hitaveitan lætur húseigendum í té aukahemil, ef þess er óskað. Einnig selur 

hitaveitan vatn eftir magnmæli, ef notandi þarf meira vatn í skamman tíma utan 

mesta álagstíma. Hitaveitustjóri ákveður til hvaða aðila skuli selja vatn eftir magn- 

mæli. 

3. gr. 

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils þess, er 

um getur í 2. gr. Hitaveitan breytir stillingu hemils eftir óskum húseiganda fyrsta 

árið, sem hús hans er tengt við hitaveitukerfið, en síðan verður hemilstillingu að 

jafnaði einungis breytt einu sinni á ári, og skal beiðni um breytingu komið á fram- 

færi við starfsmenn hitaveitunnar fyrir 1. janúar ár hvert. Hámarksstilling hemils 

gildir allt árið þóttt orkunotkun verði minni hluta úr ári. 

4. gr. 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

Fastagjald, kr. 400.00 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 

bh. Vatnsgjald, kr. 650.00 á mánuði fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu 

hemils. 

þa
)
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5. gr. 
Hitaveitugjöld skv. 4. gr. verða krafin Þriðja hvern mánuð, og skulu þau greið- 

ast til skrifstofu Ólafsfjarðarkaupstaðar. Gjalddagi er við framvísun reiknings 
eða tilkynningar um reikningsupphæð. Það eru vanskil ef gjöldin eru ekki greidd 
að fullu innan 10 daga frá gjalddaga. 

6. gr. 
Heimæðagjald Hitaveitu Ólafsfjarðar skal vera sem hér segir, fyrir eina heimæð: 
Fyrir hús allt að 400 m3 að utanmáli kr. 50 000.00 og síðan kr. 100.00 fyrir 

hvern mó þar yfir. 

7. gr. 
Hitaveilu Ólafsfjarðar er. heimilt að hækka eða lækka hitaveilugjöld skv. 4. 

og 6. gr. í sama hlutfalli og vísitala byggingarkostnaðar breytist. Þó skal meðal- 
heildarkostnaður við hitun húsa með heitu vatni ekki fara fram úr 80% af meðalheild- 
arkostnaði hitunar með olíukyndingu. Gjöld skv. 4. og 6. gr. miðast við bygginsar- 
vísitöluna 1881 stig. Breyting til hækkunar skv. Þessari gr. er háð sambvkki iðn- 
aðarráðuneywtisins. 

8. gr. 
Nú er tengingu heimæðar lokið og er þá heimæðasjaldið gjaldkræft. Þó er 

heimilt að veita gjaldfrest allt að 1 ári á hluta gjaldsins ef um er samið á sjalddasa. 
Í slíkum samningi skal kveðið á um vexti af eftirstöðvum gjaldsins. 

9. gr. 
Öll gjöld samkvæmt sjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. € hæð € e 

10. gr. 
Hitaveitan hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð 

notanda sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Heimilt er að loka vatnsrennsli 
að húsi, sem vangreidd eru af hitaveitugjöld. 

Fyrirætlun um lokun Þer að tilkynna með a.m.k. 5 daga fyrirvara. 
Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, er vanskilum veldur, kr. 

1000.00 í hvert skipti. 
Fullt afnotagjald ber að greiða fyrir þann tíma, sem hitavatnsæðum er lokað 

vegna vanskila. 

11. gr. 
Eftirlitsmanni hitaveitunnar skal hvenær sem er frjáls aðsangur að öllum 

hitakerfum sem tengd eru við hitaveituna. Húseiganda er skylt að hlíta tafarlaust 
fyrirmælum um viðgerðir á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn 
misnotkun heita vatnsins. 

12. gr. 
Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt Orkulögum nr. 58 frá 99. apríl 

1967, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut 
eiga að máli. Jafnframt er eldri gjaldskrá úr gildi felld. 

Íðnaðarráðnneytið, 5. ágúst 1975. 

F. hr. 

Árni Snævarr. 0 

Jóhannes Guðfinnsson.



12. ágúst 1975. 109 Nr. 369. 

REGLUGERÐ 

um gatnagerðargjöld í Hafnarhreppi, A.-Skaft. 

1. gr. 
Sveitarstjórn er heimilt að leggja gatnagerðargjöld á lóðir í sveitarfélaginu, 

eftir því sem nánar segir Í reglugerð þessari. Heimilt er að leggja gatnagerðargjald 
á land, seni sambærilegt telst, þólt ekki sé sérstök lóð. 

2. gr. 
Galnagerðargjöld eru tvenns konar: A-gjald, sem er gjald vegna þátttöku lóðar- 

hafa í kostnaði við að gera undirbyggða götu, og B-gjald, sem er gjald vegna þátt- 
töku lóðarhafa í því að leggja bundið slitlag á götu svo og ganga endanleg ga frá 
sangslétt. 

ð. gr. 
A-gjald vegna nýbygginga og viðbygginga við eldri hús, og skal miða við ákveðinn 

hluta byggingarkostnaðar á rúmmetra, eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands 
svo sem hér segir: 

    

sinbýlishús .........0.2.0 000 1.5% 
Tvíbýlishús og sambyggð einbýlishús á einni hæð ........ 1.2% 
Tveggja hæða fjölbýlishús .......0....0..00 000. 0.9% 
Fjölbýlishús, 3 hæðir og meira ............ 0. 0.6% 
Verslunar- og skrifstofubyggingar 1.5% 
Iðnaðarhús, vörugeymslur og annað atvi 1s ÍR 0.6% 

Af kjöllurum (jarðhæðum) og rishæðum, sem ekki eru notaðar til íbúðar eða 
alvinnurekstrar svo og bifreiðageymslur, skal greiða hálft gjald. 

Gjald skal miða við brúttó rúmmál húss, samkv. samþykktum uppdrætti. Rúm- 
mál skal reikna samkv. ÍST 50. Nú er ekki fyrir hendi samþykktur uppdráttur, og 
skal þá miða við þá stærð húss, sem skipulag gerir ráð fyrir, en sé slíkt ekki 
ákveðið í skipulagi, skal miða við eftirtaldar lásmarksstærðir: 

áinbýlishús með tilheyrandi bílgeymsliu ......0.... 200 mö 
Raðhús, tvíbýlishús, sambyggð einbýlishús: hver íbúð .......... 400 mö 
Fjölbýlishús (................. SEIÐI 300 mö 

  

Í atvinnuhúsnæði skal við útreikning rúmmáls til gatnagerðargjalds miðað við 
lofthæð 3.3 m að innanmáli, nema uppdráttur sýni annað. 

Framangreindar reglur gilda, ef hús er stækkað, að því er tl stækkunar tekur. 

4. gr. 
B-gjald bl að ljúka frágangi götu, umfram það sem segir í 3. gr., þ. e. til að 

leggja bundið slitlag og gangstétt, nær einnig bl eldri húsa, sem gatnagerðargjald 
hefur ekki áður verið greitt af. 

Skal þá miða gjaldið við ákveðinn hluta byggingarkostnaðar á rúmmetra eins 

og hann er talinn af Hagstofu Íslands svo sem hér segir: 

Einbýlishús 20.00.0002... 000. 10 % 
Tvibýlishús og sambyggð einbýlishús á einni hæð ........ 129 
Tveggja hæða fjölbýlishús ................... FR 0.9% 
Fjölbýlishús, 3 hæðir og meira .......0..... 00. 0.6% 
Verslunar- og skrifstofubysgingar 1.5% 
Iðnaðarhús, vörugeymslur og annað 0.6% 
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Auk þessa gjalds skal lóðarhafi greiða í gatnagerðargjald kr. 40 af hverjum 
fermetra lóðar. Af kjöllurum (jar Shæðum) og rishæðum, sem ekki eru notuð til 

íbúðar eða alvinnurekstrar, svo og bifreiðar geymslum, skal greiða hálft gjald. 

5. gr. 
Gjöld samkv. 8. og 4. gr. breytast samkvæmt vísitölu byggingarkostnaðar. 

Sveitarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjaldstuðla í 3. og 4. gr. hvorn um 
sig eða alla Í einu um allt að 50% án frekari staðfestingar ráðuneytisins. 

Sveitarstjórn hefur fulla heimild til þess að endurskoða flokkun húsa í gjald- 
stuðla, sbr. 3. og 4. gr. svo og gjald einstakra gjaldenda, ef sérstakar ástæður eru til. 

6. gr. 
Gjalddagi galnagerðargjalds, samkvæmt 3. gr. skal vera þegar byggingarleyfi 

er veitt. Sveitarstjórn er þó heimilt að veita gjaldfrest á hluta gjaldsins þar til 
byggingarframkvæmdir hefjast, eða í allt að 2 mánuði. 

7. gr. 
Gatnagerðargjald, samkv. 4. gr. miðast við þá vísitölu byggingarkostnaðar, sem 

í gildi er, þegar lagning bundins slitlags fer fram. Nú breytist vísitala meðan verk 
fer fram, og skal þá miðað við meðalvísitölu á því tímabili, sem um er að ræða. 

Gjald samkv. 4. gr. af fasteignum við gölu, þar sem þegar hefur verið lagt 
slitlag og/eða gangstétt, skal miða við vísitölu, sem í gildi er, þegar samþykkt 

þessi öðlast gildi. 
8. gr. 

Nú hefur gatnagerðargjald eða gangstéttargjald verið greitt af lóð og skal það 

þá gilda sem greiðsla á A-gjaldi. 
Ð 

9. gr. 
Gatnagerðargjald samkvæmt 4. gr. greiðist þannig að 20% greiðist, þegar laga- 

ingu bundins slitlags er lokið. Eftirstöðvar greiðist með jöfnum árlegum afborgunum 

á næstu 4 árum. 
Gjalddagi afborgana er 1. júlí. Ársvextir 10% greiðist eftir á á sömu gjald- 

dögum. 
Lokagreiðslu skal þó ekki innheimta fyrr en endanlega hefur verið gengið 

frá gangstétt fyrir framan lóð gjaldanda. 

10. gr. 

Galnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem það er lagt á, og gengur 

það ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla og tekur það 

einnig til vátryggingarfjár eignarinnar. 
Heimilt er að taka gjöld samkvæmt lögum þessum lögtaki samkv. lögum nr. 

29/1885. 
Sveitarstjórn sker úr ágreiningi er rísa kann um álagningu og innheimtu samkv. 

reglugerð þessari. 

Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Hafnarhrepps, stað- 

festist hér með, samkvæmt lögum um gatnagerðargjöld nr. 51/1974, sbr. lög nr. 

31/1975, til þess að öðlast þesar gildi. 

Félagsmálaráðuneytið, 12. ágúst 1975 

F. hr. 

Hallgrímur Dalberg 
Guðmundur Karl Jónsson.



28. júlí 1975. 711 Nr. 370. 

SAMÞYKKT 

um takmörkun hundahalds í Ísafjarðarkaupstað. 

1. gr. 
Bannað er að hafa hunda í Ísafjarðarkaupstað nema að uppfylltum eftirfarandi 

skilyrðum: 

a) Hundurinn skal skráður á skrifstofu bæjarins undir eftirliti heilbrigðisfulltrúa, 
og þar fær eigandi hundsins afhenta merkta plötu, sem skal jafnan vera í ól 
um háls hundsins. 

b) Árlega skal bæjarsjóði greitt leyfisgjald fyrir Þá hunda, sem undanþága er veitt 
fyrir. Upphæð gjaldsins ákveður bæjarstjórn fyrir eitt ár í senn. Upphæð gjaldsins 
skal miðuð við kostnað við eftirlit með hundum í bæjarfélaginu. 

c) Skylt er hundeiganda að hafa hund sinn ábyrgðartryggðan hjá viðurkenndu 
válryggingarfélagi. Við greiðslu árlegs leyfisgjalds skal leggja fram kvittun frá 
tryggingafélagi sem sýni að tryggingin sé í fullu gildi. 

d) Hundurinn skal aldrei ganga laus á almannafæri, heldur vera í taumi í fylgd 
með aðila, sem hefur fullt vald yfir honum. Eigi er leyfilegt að fara með hunda 
inn Í sjúkra- og skólahús, matvöruverslanir eða aðra staði, þar sem matvæli 
eru um hönd höfð. 

e) Leyfi fyrir einstökum hundum er jafnan háð því, að þeir raski eigi ró íbúa 
bæjarins og séu hvorki þeim né öðrum, sem um bæinn fara, til óþæginda. 

f) Hundeiganda ber að hlíta að öðru leyti lögum og reglum, er hundahald varða 
(Þ.á m. reglum um árlega hreinsun hunda og greiðslu hundaskatts), svo og fyrirmælum varðandi hreinlæti eða heilbrigðishætti. 

Við brot á skilyrðum fyrir undanþágu bl hundahalds skal fjarlægja viðkomandi 
hund. Skai hundinum komið fyrir, sé um að ræða minni háttar brot í fyrsta skipti. 
Zigandi hundsins yrði þá að leysa hann Þaðan út gegn greiðslu alls kostnaðar vegna 
brotsins. Sé um að ræða alvarlegt brot eða ítrekuð brot, afturkallast viðkomandi 
undanþága til hundahalds. 

Bæjarstjórn er heimilt, hvenær sem er, að afturkalla leyfi fyrir einstökum 
hundum eða öll veitt leyfi, telji hún þess þörf. 

2. gr. 
Hundar sem nolaðir eru til búrekstrar á lögbýlum innan marka kaupstaðarins 

eru undanþegnir leyfisgjaldi, en eru að öðru leyti háðir ákvæðum þessarar sam- 
þykktar í hvívetna. 

3. gr. 
Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Ísafjarðar, staðfestist 

hér með samkvæmt lögum nr. 19/1969 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit og lög nr. 7/1953 um hundahald og varnir segn sullaveiki, til þess að öðlast gildi þegar i stað. 

Heilbrigðis- og lryggingamálaráðuneytið, 28. júlí 1975. 

F. hr. 

Jón Ingimarsson. 

Ingimar Sigurðsson.



Nr. 371. 712 1. ágúst 1975. 

AUGLÝSING 

um breyting á gjaldskrá Hitaveitu Dalvíkur nr. 284 11. desember 1970 

með síðari breytingum. 

4. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

I. Fastagjald á mánuði verði kr. 560.00 fyrir hvern aðalhemil. 

Vatnsgjald verði kr. 787.00 fyrir hvern mínútulitra í hámarksstillingu hemils. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt Orkulögum nr. 58 29, apríl 

1967 staðfestist hér með lil að öðlast gildi nú þegar og birtist til eftirbreytni öllum, 

seh hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðnneytið, {. ágúst 1975. 

F. hr. 

Árni Snævarr. 0 

Jóhannes Guðfinnsson. 

  
Stjórnartíðindi B 32, nr. 364—-371. Útgáfudagur 28. ágúst 1975.



STJÓRNARTÍÐINDI B 33 — 1975 
    

25. ágúst 1975. 713 Nr. 372. 

AUGLÝSING 

um hækkun raforkuverðs í smásölu. 

Skv. heimild í Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, sbr. reglugerð nr. 112/1968 hefir 
ráðuneytið heimilað Rafmagnsveilum ríkisins 10% hækkun smásöluverðs seldrar 
raforku miðað við grunnverð í núgildandi gjaldskrá, frá og með 1. september 1975. 

Iðnaðarráðuneytið, 28. ágúst 1975. 

F. hr. 

Árni Snævarr. Í 
Jóhannes Guðfinnsson. 

  

Stjórnartíðindi B 33, nr. 372. Útgáfudagur 29. ágúst 1975. 
B 90 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



TJÓRNARTÍÐINDI B 34 — 1975 
  

ð 
  

Nr. 373. 714 29. ágúst 1975. 

AUGLÝSING 

um flutningsjöfnunargjald á sementi. 

Viðskiptaráðuneytið hefur með heimild í lögum nr. 62 frá 30. apríl 1973 um 
jöfnun flutningskostnaðar á sementi, að tillögu stjórnar flutningsjölnunarsjóðs 
sements, ákveðið, að flutningsjöfnunargjald pr. hvert tonn af sementi skuli vera 
kr. 1550.00 frá 1. september 1975, þar til annað verður ákveðið. 

Skulu innlendir framleiðendur (Sementsverksmiðja ríkisins) greiða gjaldið 
ársfjórðungslega til viðskiptaráðuneytisins, en af innfluttu sementi skal það innheimt 
með aðflutningsgjöldum. Annast toilstjórinn í Reykjavík og bæjarfógetar og sýslu- 
menn annars staðar á landinu innheimtuna, og skulu þeir skila gjaldinu til viðskipta- 
ráðuneytisins. 

Viðskiptaráðuneytið, 29. ágúst 1975. 

F. h. r. 

Yngvi Ólafsson. 0 
Gylfi Knudsen. 

  

Stjórnartíðindi B 34, nr. 373. Útgáfudagur 1. september 1975. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



STJÓRNARTÍÐINDI B 35 — 1975 
  
  

1. ágúst 1975. 115 Nr. 974. 

AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Sauðárkróks nr. 113 3. apríl 1973 
með síðari breytingum. 

II. KAFLI 
4. gr. orðist þannig: 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 
Vatnsgjald allt að kr. 990.00 á mánuði fyrir hvern mín.lítra í hámarksstillingu 

hemils. 

6. gr. orðist þannig: 

Heimæðagjald Hitaveitu Sauðárkróks skal vera sem hér segir: 

Rúmmál húss (utanmál) Heimæðagjald 

400— 2000 mö kr. 39300.00 fyrir 400 m? og kr. 31.00 pr/m“ þar yfir. 
2000— 6000 má kr. 88 900.00 fyrir 2000 m? og kr. 27.00 pr/m? þar yfir. 
6000—-10000 má kr. 196 900.00 fyrir 6000 mé og kr. 24.00 pr/m? þar yfir. 

meira en 10000 mö kr. 292 900.00 fyrir 10000 m? og kr. 20.00 pr/m þar yfir. 

7. gr. orðist þannig: 

Gjöld samkv. 6. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 1. júlí 1975 (1881 
stig). Er hitaveitunefnd heimilt að breyta þeim í samræmi við þær breytingar, sem 
á nefndri vísitölu verða. Breytingar Hl hækkunar skv. þessari gr. er háð heimild 
iðnaðarráðuneytisins. 

10. gr. 2. mgr. orðist þannig: 

Allan kostnað við lokun og opnun á ný, greiðir sá, er í vanskilum er, kr. 800.00 
í hvert skipti. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem samþykkt er af bæjarstjórn Sauðárkróks, er 
ákveðin skv. Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast þegar gildi og birtist til 
eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Íðnaðarráðuneytið, 1. ágúst 1975. 

F.h.r. 

Árni Snævarr. 
Jóhannes Guðfinnsson. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



Nr. 375. 716 5. ágúst 1975. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á grundvallarverði á óverkuðum 

saltfiski og á söltuðum ufsaflökum fyrir framleiðslutímabilið 

1. júní til 30. september 1975. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 
og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, vill ráðuneytið hér 
með staðfesta eftirfarandi grundvallarverð á óverkuðum saltfiski og á söltuðum ufsa- 
flökum fyrir framleiðslutímabilið 1. júní til 30. september 1975: 

Óverkaður saltfiskur. 

Stórfiskur nr. 1 kr. 285.00 á kg. 
Millifiskur nr. Í kr. 225.00 á kg. 
Smáfiskur 40/60 nr. 1 kr. 187.00 á kg. 
Smáfiskur 60/100 nr. 1 kr. 160.00 á kg. 

Verð á öðrum gæðafiokkum verður ákveðið í hlutfalli söluverða. 
Verð þessi eru f. o. b. Verðbil verður 3%, er miðast bæði við verðhækkun og 

verðlækkun. 

Söltuð ufsaflök. 
15/20 kr. 227.00 á kg. 
21/25 —  220.00 á kg. 
26/30 — 212.00 á kg. 
31/35 — 205.00 á kg. 
36/40 —— 197.00 á kg. 

Verð þessi eru c. i. f. Verðbil verður 3% er miðast bæði við verðhækkun og verð- 

lækkun. 
Greiðslur í sjóðinn eða úr honum miðast við 75% af verðbreytingu frá grund- 

vallarverði að viðbættu eða frádregnu verðbili. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 5. ágúst 1975. 

F. h.r. 

Jón L. Arnalds. A 
Gylfi Þórðarsor.. 

Nr. 976. 18. ágúst 1975. 

REGLUGERÐ 

fyrir Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, um fjallskil o. fl. 

I. KAFLI 

Um fjárrekstra á afréttir og notkun fjalllanda. 

1. gr. 

Hreppsbúar í þeim sveitum, þar sem nægileg afréttarlönd eru, skulu, ef þeir 

að áliti hreppsnefndar ekki eiga nægilegt fjallland fyrir sjálfa sig, skyldir að



18. ágúst 1975. 717 Nr. 376. 

reka í miðja afrétt að vorinu allt sauðfé sitt. Nú eru engin slík afréttarlönd til, heldur 
aðeins heimalönd og búfjárhagar. Getur þá hreppsnefnd annast um, ef ekki fást 
upprekstrarlönd í öðrum hreppum, og fénu jafnað niður á þær jarðir, sem að dómi 
ítölunefndar eða hreppsnefndar eru ekki fullsetnar og með samkomulagi við um- 
ráðamenn viðkomandi jarða. Skulu sveitarmenn skyldir að nota slíkan upprekstur 
eftir tilvísan hreppsnefndar eða ítölunefndar, svo framarlega sem upprekstrartoll- 
urinn fer ekki fram úr því, sem ákveðið er hér á eftir. Þar sem fjáreigendur Stykkis- 

hólms eru í fjallskila- og afréttarfélagi við Helgafellssveit, ber fjáreigendum Stykkis- 
hólms upprekstur í Helgafellssveit fyrir það upprekstrargjald, sem fjallskilareglu- 
gerðin ákveður eftir samkomulagi hreppsnefndar eða ákvörðun ítölunefndar. 

2. gr. 
Nú þykir einhverjum búendum eða jarðeigendum nauðsyn Hl bera, að ákveðið 

sé með Ítölu, hve margt fé megi vera í heimalöndum eða fjalllöndum, og er þeim 
bá heimilt að krefjast ítölumats samkvæmt gildandi lögum um ítölu. 

3. gr. 
Í upprekstrartoll greiðast kr. 50.00 fyrir hverja roskna kind og skal tollur þessi 

vera greiddur innan októbermánaðarloka ár hvert, ef ekki er öðruvísi um samið. 

Sé ekki greitt á gjalddaga, ber hreppsnefnd að sjá um innheimtu gjaldsins og hvílir 

lögtaksréttur á upprekstrargjaldinu. 

4. gr. 
Enginn má í heimildarleysi reka eða sleppa sauðfénaði eða hrossum í annarra 

manna lönd, sem hann á ekkert tilkall hl. Reka skal þannig fénað yfir lönd manna. 

að ekki hljótist skaði eða ógreiði af. 
Brot móti þessum kafla varða sektum frá kr. 3 000.00 til kr. 15 000.00 auk skaða- 

bóta eftir mati óvilhallra manna. 

IT. KAFLI 

Um vorsmalanir. 

5. gr. 
Hreppsnefnd hefur heimild til að skipa fyrir um smölun sauðfjár að vorinn 

til rúnings, þegar hentugt þykir. Ef þörf gerist. má hún láta göngur fara fram á 
afréttum og fjalllendum. Enn fremur ákveður hreppsnefnd leitardag, hver í sínum 
hreppi. 

Vorsmölun sauðfjár í fjallöndum og afréttum til rúnings skal lokið fyrir 10. 
júlí. þó er hreppsnefnd heimilt, ef sérstaklega stendur á og nanðsvn krefur að hennar 
áliti að framlengja tímann og ákveður hún þá síðasta smaladag. 

6. gr. 
Hreppsnefndin jafnar niður vorfjallskilum á menn á sama hátt og vanalegt er 

um niðurjöfnun fjallskila á haustin. Þó skulu þeir fjáreigendur, sem koma fyrir fé 
sínu til vorhirðingar hjá öðrum, vera undanskildir vorfjallskilum. En þeir, sem féð 
taka, kúlu sjá fyrir vorfjallskilum á því sem sínu eigin fé. 

7. gr. 
Allt það fé, sem við leitir þessar finnst. skal rekið til lösskilaréltar. Þó mega 

hrepnsnefndir fyrirskipa, að annars staðar sé fé að rekið, ef það þykir heppilegra, 
og skulu þær velja einn eða fleiri menn bar til hæfa, er sjái um. að allt gangi 
vel og skipulega fram, þar sem féð er rekið.
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8. gr. 
Skylt er hreppsnefnd að sjá um, að allt órúið fé innan hrepps og utan, sem 

í leitum þessum finnst sé rúið, og öll ómörkuð lömb séu mörkuð undir mörk mæðra 
þeirra eða eigenda. Borgun fyrir rúning á aðkomufé og mörkun á lömbum, sem ekki 
eru líkur til að umráðamenn hirði skal vera þessi: Fyrir að rýja kindina kr. 50.00 
og fyrir að marka lambið kr. 50.00 og skal sá er verkið vinnur, gera eiganda viðvart, 
sem svo um leið og hann hirðir ullina, greiðir allan áfallinn kostnað, enda geri sá, 

sem verkið hefur unnið, eiganda grein fyrir marki og öðrum einkennum á kindum 
þeim, er hann hefur rúið og markað. Ef menn þurfa að smala yfir lönd nærliggjandi 
hreppa skulu þeir fá leyfi til þess hjá hlutaðeigandi ábúanda eða hreppsnefnd, ef 
um eyðilönd er að ræða og ekki næst í umráðamann jarðar, og smala þá í samráði 
við hann. Ber sá, er leyfið veitir, alla ábyrgð á, að samrekstur og sundurdráttur fari 
vel og skipulega fram, að lömb villist ekki undan ám og að fé flækist ekki til ógreiða. 
Brot móti þessum kafla varða sektum frá kr. 3 000.00 til kr. 15 000.00. 

TIl. KAFLI 

Um sauðfjármörk. 

9. gr. 
Sýslunefnd ákveður hvenær markaskrá skuli prentuð og kýs hún þá markavörð 

til 8 ára í senn eða þess tímabils, er markaskrá gildir, hverju sinni. Markavörður 
skal hafa umsjón með upptöku nýrra marka og ganga úr skugga um að ekki sé cam- 
merkt innan héraðs eða í nágrannasýslum og að því búnu auglýsa markið. 

10. gr. 
Sérhver fjáreigandi <kal skyldur til þess að hafa glöggt og löglegt evrnamark 

á sauðfé sínu, en afeyrt er með öllu bannað og ný gatamörk. Nú eignast maður 
kindur, sem hann getur ekki markað undir sitt mark, og skal hann þá skyldur til 
bæði að fá leyfi markeiganda, ef kostur er á, að láta þær ganga með markinu, og 
Þrennimerkja og hornmerkja þær svo glöggt sem verða má. Afhenda her hrepps- 
nefndinni skriflega lýsingu á eyrnamarki og öðrum einkennum kinda þessara 
fyrir ágústmánaðarlok ár hvert. Nú vill einhver taka upp nýtt fjármark, skal hann 
Þá tilkynna það markaverði, sem athugar hvort sammerkt sé og að lokinni þeirri 
athugun sem um ræðir í 9. gr. auglýsir markið. Enginn má taka upp fjármark, 
sem annar sýslubúi hefur, né hafa fleiri en þrjú fjármörk. Enn fremur er bannað 
að taka upp ný mörk, sem skrásett eru í Dalasýslu sunnan varnargirðingar úr 
Hvammsfirði í Hrútafjörð og Mýrasýslu. Þetta nær þó ekki til þess, er barn tekur 
við marki foreldris. 

11. gr. 
Nú flytur markeigandi inn í sýsluna, skal hann þá tilkynna mark sitt á þann 

hátt sem segir í 10. gr. Eigi hann sammerkt við einhvern í sýslunni, skal hann 

leggja mark sitt niður eða semja við hlutaðeigandi um notkun þess. Skylt er 

hverjum markeiganda að láta prenta mark sitt, þegar markaskrá sýslunnar er prentuð. 
Allir markeigendur fá eitt eintak af markskránni. Komi það í ljós. að markeigandi 

komi ekki marki sínu til prentunar. skal það geymt á nafni viðkomandi hrepps, þar 
til næsta markaskrá verður prentuð. 

Verði mark ekki tilkynnt við serð nýrrar markaskrár að þeim tíma liðnum, 
fellur niður réttur viðkomandi manns eða erfingja hans til marksins. 

12. gr. 
Á brennimarki sýslunnar skulu vera stafirnir SH og að auki tölustafir, Þannis: 
SH 1 fyrir Kolbeinsstaðahrepp. 
SH 2 —- Evjarhrepp.
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SH 3 —- Miklaholtshrepp. 
SH 4 — Staðarsveit. 
SH 5 —- Breiðuvíkurhrepp. 
SH 6 —- Neshrepp utan Ennis. 
SH 7 —- Ólafsvíkurhrepp. 
SH 8 —  Fróðárhrepp. 
SH 9 — Eyrarsveit. 
SH 10 —- Helgafellssveit. 
SH 11 - Stykkishólmshrepp. 
SH 12 —- Skógarslrandarhrepp. 

Brennimörk þessi skulu vera sett framan á vinstra horn kindarinnar, en brenni- 
mörk eigenda framan á hægra horn. Skylt er öllum þeim, er soramarkaðar kindur 
eiga, að nota þessi brennimörk á hyrndar kindur. Ef eyrnamerki eru notuð í stað 
brennimarks, skulu vera þar fullir einkennisstafir hrepps og sýslu. 

13. gr. 
Markaskrá sýslunnar skal prenta áttunda hvert ár, nema sýslunefnd ákveði annað, 

og viðauka yfir mörk fjórða hvert ár, ef þörf krefur. Og skal hreppsnefndin í hverjum 
hreppi annast um að safna öllum eyrna- og brennimörkum í hreppnum og setia 
saman eftir stafrófsröð í sreinilegar skrár. Hreppsnefndin <kal því næst, eftir að 
hún hefur samið skrána, leggja hana fram til sýnis fyrir fjáreigendur í hreppnum, 
svo að hverjum þeirra gefist kostur á að sjá, að mark hans sé rétt skrásett. Síðan 
sendir hreppsnefndin skrána til markavarðar sýslunnar, sem annast tm, að aðalskrá 
sé samin yfir öll mörk í sýslunni. Skal hann hafa samráð um Það við sýslnnefnd. 
Sérhver markeigandi er skyldur að skýra hreppsnefnd frá marki sínu, svo að bað 
komi í markaskrána. Skal hver markeigandi greiða gjald fyrir prentun marks eftir 
ákvörðun sýslunefndar hverju sinni. Fyrir brennimörk skal þó eigi greiða sérstakt 

gjald. 
Fjáreigendur. sem flytja milli sveita skutu Hlkynna hreppstjóra fyrir 15. ásúst 

ár hvert um mark sitt svo og heir fjáreigsendur, sem tekið hafa upp ný mörk, en 

áður hafi markaverði verið tilkynnt sbr. ákvæði 10. gr. og hann gengið úr skugsa 
um að ekki sé sammerkt. 

14. gr. 
Enginn má blóðmarka kindur í réttum eða að hausti nema því aðeins að við. 

staddir séu tveir vottar. 
Brot móti þessum kafla varða sektum frá kr. 8 000.00 til kr. 15 000,00. 

IV. KAFLI 

Um fjall<kil. 

15. gr. 
Á hverju ári skulu hreppsnefndir, hver í sínum hreppi, kveðja skriflega, með 

nægum fyrirvara, alla þá, sem skyldir eru að ganga á fjall eftir sauðfé, samkvæmt 
16. gr. í reglugerð þessari til þess að leita afréttir og önnur fjalllönd, innan merkja 

þeirra. sem tilgreind eru í 18. gr. Fjallskilaboð betta gangi sem þingboð um hreppinn 
og varðar það sektum, ef tefet eða fellur niður. Skal í því nákvæmlega ákveða, 
hvernig fjallsöngum skal haga, rekstrum Hl rétta, gevmelu safnsins við réttina, 

Þangað til réttarhald byrjar, hverjir skulu sækia fé í utansveitarréttir og aðrar véttir, 
og hvað annað, sem tilheyrir fjallskilum. Til að sækja fé í utansveitarréttir skal 

velja mark-glögsa og gætna menn. Þeir skulu vera útbúnir með markaskrá sýslunnar.
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Hreppsnefndin skal og skipa fyrir um, hverjir skulu vera leitarstjórar, og skulu 
þeir ætíð skyldir til þess að ganga með leitarmönnum. Öll óhlýðni gegn fyrirskipun 
hreppsnefndar og leitarstjóra varðar sektum samkv. 26. gr. 

16. gr. 
Fjallskilaskyldur er hver sá maður, sem sauðfé á eða hefur undir hendi, hvort 

sem jörð hefur til afnota eða ekki. Þó skal heimilt að veita þeim mönnum, sem hafa 
sauðfé sitt í afgirtum heimalöndum sumarlangt eða eyjum, ívilnun í fjallskilum 
eftir mati viðkomandi hreppsnefndar. Verði slík ívilnun veitt að fullu sbr. þó ákvæði 
17. gr. um leitarskyldu lögbýla, en komi fé frá viðkomandi fjáreigsanda utan girð- 
ingar, skal hann greiða kr. 100.00 til kr. 200.00 fyrir hverja kind, eftir mati viðkom- 
andi hreppsnefndar. 

Fjallskilakostnaði og öðrum óhjákvæmilegum kostnaði við fjárheimtur að hausti, 
má jafna niður og leggja á bæði í vinnu og peningum eftir því, sem hreppsnefnd 
telur nauðsynlegt, enda stofni þá hrepparnir fjallskilasjóði til að jafna kostnað við 
fjallskil og fjárleitir milli fjáreigenda. 

Fjallskilakostnað má taka lögtaki samkv. lögum frá 16. des. 1885, um lögtök 
og fjárnám. 

Fjallskil skal leggja á með hliðsjón af skýrslu forðagæslumanns, síðari hluta 
vetrar. 

Nú reka menn einnig á fjall á öðru leitarsvæði, og eru þeir þá skyldir að inna 
fjallskil af hendi þar, eftir þeirri tölu roskins fjár, sem rekið er. En reki þeir ekkert 
fé til fjalls í heimahreppi, eru þeir undanþegnir fjallskilaskvldu þar, enda hafi þeir 
ekki umráð yfir lögbýli eða hluta af lögbýli. 

Annist síðast nefndir fjáreisendur ekki að fullu fénað sinn í réttum, skulu þeir 

sreiða áfallinn kostnað í heimahreppi við að koma fénu til skila. 
Verði mikill ágangur úr einni sveil á aðra, skal sú sveit sem áganginum veldur, 

skyld að leggja til fjallskila hjá ásangsþola. sem svarar 1 dagsverki á hverjar 70 
kindur, miðað við 1. rétt næsta ár á undan, þó á þetta ekki við um þá fjáreigendur, 
sem reka á fjall í öðru leitarsvæði samkv. 5. málsgrein þessarar greinar. 

17. gr. 
Þeir, sem hafa umráð jarða með fjalllendi, er telst til upprekstrarlands, og eigi 

eru ábúendur, svo og ábúendur á slíkum jörðum, þótt ekki hafi þeir sauðfé, skulu 
skyldir til fjallskila í þeim hreppi, sem jörðin liggur í. Fjallskil þessi svari til einu til 
þriggja dagsverka á ári fyrir hverja slíka jörð. Þeir, sem hafa lögbýli til umráða, 
eru einnig fjallskilaskvldir, þótt býlið teljist ekki upprekstrarland og sé ekki nytjað. 

18. gr. 
Þessi eru gangnamerki hreppa í milli: Langmerkin eru fjallgarðurinn, þar sem 

hann er hæstur, eins og vötnum hallar, eða þar sem hreppalönd ná saman, nema 
þar sem öðruvísi er ákveðið í grein þessari. 

Þvermerkin eru þessi: Á milli Hörðudals og Skógarstrandarhrepps: Gunnars- 
staðaá milli fjalls og fjöru. Leita Skógstrendingar þaðan að Kársstaðahálsi. Þaðan 
leita Helgfellingar og Stykkishólmsbúar að Grímsskarði (Syðra-dvsi), Rauðsteina- 
læk. Moldargilsá, Axarhamri og Tröllahálsi. Þaðan leita Evrsveitingar að Kaldnasa, 

Kistufelli, Höfðakúlum og Búland:gili. Þaðan leita Fróðhreppingar að Stafnafelli, 
Steinahlíð, Miðfellsöxl, Ytri-Moldarmúla, Hestdalsbotni. Hesti, Rauðkúlu, Folahnúk, 
Tvísteinu, Merarvörðu og Blindaugum. Þaðan leita Ólafsvíkurbúar um Geldinga- 
fell, baðan þvert niður í Giljatungu í Fossdal, Hróaskarð, Einbúa og Loðnugjá. 
Þaðan leita Neshreppingar að Skarðsvík, Brattahrauni, Kálfadölum, Miðfelli og



18. ágúst 1975. 721 Nr. 3786. 

Bárðarkistu. Þaðan leita Breiðvíkingar að Axlargangi, beina stefnu í Rjúpnaborgir, 
eftir hreppamörkum milli Staðarsveitar og Breiðuvíkur. Þaðan leita Staðsveitingar 
allt til hreppamarka milli Staðarsveitar og Miklaholtshrepps í Markgili og þaðan 
meðfram Baulárvallavegi beina línu í Baulárvallavatn og að Hvanngili og Vatnaá 
og þaðan leita Miklhreppingar austur að Skyrtunnu, Hafursfelli og Svínhóli. Þaðan 
leita Eyrhreppingar að Svínavatni, Svínask arði, Arná, Oddastaðavatni og Hafurs- 
fjarðará. Þaðan leita Kolhreppingar að Geirhnúk eftir Vatnshlíðareggjum að Klyt- 
sandi og Hítará. Meðan að Skóg arnesgirðingu við Ál *tafjörð er haldið við, skal hún 
skipta leitum milli Eyvhreppinga og Miklhreppinga, og er Selbóndinn fjallskilaskyldur 
í Eyjahreppi. 

Þar sem fjöll og hálsar ráða þvermerkjum, skal frá báðum hliðum gengið að 
ratnsskilum. 

Þrátt fyrir hin tilteknu gangnamerki hér að framan, er sveitarstjórnum sam- 
liggjandi hr. eppa þó heimilt að semja sín á milli um önnur gangnamerki, sem betur 
þykja henta hverju sinni. 

19. gr. 
Næsta dag fyrir leitardagana skal hver bóndi eða umráðamaður jarðar skyldur 

að leita vandlega sín heimalönd, þau, sem ekki eru leituð til rétta, og skal hann í 

tæka tíð reka allt fé, sem í þeim leitum finnst og hann ekki á sjálfur eða heima- 
fólk hans, til rétta eða í fjallsafnið. Heimalönd teljast aðeins þau lönd, sem að 
fornu voru notuð fyrir málnytupening og brúkunarhross, en víðáttumeiri lönd séu 
leituð eftir fyrirskipan hreppsnefndar. Fái fjáreigendur leyfi til að reka upp fé sitt 
eftir réttir, skulu þeir skyldir til að leggja menn til í smalamennekur og seinni leitir 
eftir samkomulagi við landeigendur viðkomandi jarða. 

20. gr. 
Tvær skulu fjallleitir á hausti hverju. Til fyrri leitar skal gengið daginn áður 

en réttað er, þar sem hreppsnefnd álítur þess þörf. Til síðari réttar skal gengið 
laugardaginn í 24. viku sumars og réttað sama dag, þar sem hreppsnefnd telur það 
fært. 

Leitardagar skulu til greindir í fjallskilaboðinu svo og réttardagar. 
Sé ekki fært vegna veðurs að leita hinn lögboðna leitardag, skal leita næsta 

færan dag og skulu þá oddvitar tilkynna slíka breytingu nágrannasveitunum. 

21. gr. 
Leitarstjórar skulu annast um, að leitir fari vel og skipulega fram. Til þess 

heyrir meðal annars, að leitarmenn hefji leitina, þá er sauðljóst er orðið, og hittist 
úr nágrannahreppi eða bíði hver eftir öðrum á gangnamerkjum, þar sem því verður 
við komið, enda haldi þeir leitinni samhliða hver Hl sinnar réttar. 

Nú hittir leitarmaður vanmetakind í leit sinni, og álítur, að hann geti ekki komið 

henni til réttar, án þess að vanrækja göngu sína. Skal hann þá athuga mark og nuð- 
kenni á henni og aflífa hana, ef hún er mjög aðframkomin og dysja forsvaranlega 

Þannig, að hann geti vicað til hennar og skýrt frá marki hennar. 

22. gr. 
Leitarstjórar skulu vandlega gæta þess, að allir þeir, sem fjallskil eiga að gera, 

leggi svo marga fullgilda menn til, sem hreppsnefndin hefur ákveðið skv. 16. gr. 
Nú vanrækir einhver að gera þau fjallskil, sem á hann vorn lögð, og má þá 

hrepnsnefndin eða leitarstjóri, verði því við komið, kaupa menn til að vinna það, 
sem á vantar til fjallskilanna upp á hans kostnað. eftir mati óvilhallra manna, enda 
gjaldi að auki sekt skv. 26. gr. 
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23. gr. 
Leitarstjóri skal strax tilkynna hlífðarlaust hlutaðeigandi hreppsnefnd alla 

óhlýðni gegn fyrirskipunum hans, en hreppsnefndin kærir slíkt sem sérhverja aðra 
vanrækslu með tilliti til fjallskila til sýslumanns til sekta. Sömuleiðis hefur hver 
einstakur maður rétt til að kæra til hreppsnefndar, hafi hún beitt við hann tang- 
indum eða íþyngt honum fram yfir það, sem reglugerð þessi leyfir, og skal hann 
hafa gert það skriflega til oddvita fyrir 20. október það ár, en nái hann ekki rétti 
sinum á þann hátt, getur hann skotið máli sínu til sýslumanns til endanlegs úrskurðar. 

24. gr. 
Fjallafé það, sem ofanslangrar að sumrinu, skal þegar þörf gerist, rekið til fjalls 

í lönd þau, sem notuð eru til upprekstrar, Veiti slíkur fénaður ágang á afgirt ræklar- 
lönd, er fjáreiganda skylt að taka slíkan fénað í örugga vörslu, svo að ekki valdi 
áframhaldandi tjóni eða usla. 

25. gr. 
Öll haustsmölun fyrir 1. rétt á þeim löndum sem leituð eru af < sangnamönnum 

er stranglega bönnuð. Þó getur hreppsnefnd veitt undanþágu frá þessu á leitarsvæði 
hreppsins, sé það nauðsynlegt vegna slátrunar á fé fyrir réttir eða af öðrum ástæðum. 
Allt það fé sem kemur úr utansveitarréttum skal flutt til lögskilaréttar og skulu 
skilamenn tilkynna eigendum eða umráðamönnum um það þar, þó er þeim heimilt 
að skila fé úr utansveitarréttum heim til eigenda þess. Ekki er skylt að reka óskilafé 
milli bæja eða hreppa. 

Hafi eigandi eða umráðamaður eigi hirt fé silt skv. framansögðu innan sólar- 
hrings, skal hreppsnefnd ráðstafa því á kostnað eiganda. 

26. gr. 
Hver sem finnur kind í fjalllöndum þeim, sem ekki teljast búfjárhagar, að 

afstöðnum öllum lögboðnum leitum, skal fá fundarlaun, eftir mati óvilhallra manna. 
Þó mega þau ekki fara fram úr M verðs þess, sem kindurnar eru metnar á. 

Af þeim kindum, sem finnast heima í búfjárhögum, ber ekki að greiða fundar- 
laun, en sérstaka fyrirhöfn, sem fyrir þeim er haft, ber að greiða. 

Komi utansveitarkindur fyrir í heimafé manna að afstöðnum öllum réttum. 
og hafi þær orðið þar innlyksa fyrir trassaskap þess, sem kindurnar hafa verið hjá, 
skal hann tafarlaust tilkynna eiganda kindanna og annast þær, eiganda að kostnaðar- 
lausu, þar til hann vitjar þeirra, ef eigandinn ekki sýnir ótilhlýðilegan drátt á að vitja 
þeirra. 

Brot móti kafla þessum varða sektum frá kr. 3 000.00 til kr. 15 000.00. 

V. KAFLI 

Um réttarhöld og meðferð á úrtíningsfé. 

27. gr. 
Þar skulu réttir vera, sem segir í 29. gr., og svo langt og víða til reka, sem 

segir í 18. gr. Breyta má þessu með samþykki meiri hluta hreppsbúa, hreppsnefnd- 
ar og sýslunefndar. 

28. gr. 
Þrisvar skal rétta á hausti í hverri lögskilarétt, skv. 20. gr., og skulu hrepps- 

nefndir annast um, að réttir séu að öllu vel upp byggðar og nægir dilkar handa 
öllun hreppsbúum, sem sjálfir annast um dilkadyr sínar, meðan á téttarhaldinu 
stendur, helst með grindum eða á annan jafntrvggan hátt, og annast þeir einnig
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um árlegt viðhald á dilkum sínum. Hreppsnefnd skal þó heimilt að taka í sínar 
hendur viðhald réttardilka, þar sem hún álítur slíka tilhögun heppilegri. 

Dilka handa utanhreppsbúum eru hreppsbúar ekki skyldir að leggja til, nema 
jafnstóra því dilkarúmi, sem þeir þurfa að fá hjá utanhreppsbúum. Þeir menn, 
sem reka fé sitt á fjall í öðrum sveitum, skulu sjá sér sjálfir fyrir dilkarúmi. Hrepps- 
nefndir kjósa einn mann fyrir réttarstjóra. 

29. gr. 
Réttir skulu haldnar í þeirri röð og á þeim dögum, er nú skal greint: Kaldár- 

bakkarétt, Þverárrétt, Vörðufellsrétt og Bjarnarhafnarrétt verða mánudaginn í 22. 
viku sumars. Myrdalsrétt, Setbergsrétt og Arnarhólsrétt, þriðjudaginn í 929. viku 
sumars. Langholtsrétt og Lárdalsrétt miðvikudaginn í 92. viku sumars. Ölkeldu- 
rétt og Grundarrétt fimmtudaginn í 23. viku sumars. Vallnarétt, Ólafsvíkurrétt og 
Bláfeldarrétt föstudaginn í 28. viku sumars. Grafarrétt og Hraunskarðsrétt laugar- 
daginn í 23. viku sumars. Kaldárbakkarétt, Kothraunsrétt, Lárdalsrétt og Fagur- 

hólsrétt eru aukaréttir, en hinar allar lögskilaréttir. 
Á meðan Bervík í Breiðuvíkurhreppi og nágrenni er í eyði, er Neshreppi skylt 

að leita svæðið suður að Bervíkurhrauni, enda sjái hann um viðhald Fagurhóls- 
réttar og rétti þar sem aukarétt, Breiðvíkingum að kostnaðarlausu. 

Í þeim hreppum, sem aukaréttir eru í. er hlutaðeigandi hreppsnefndum skylt 
að sjá um, að öllu úrtíningsfé, er fyrir kann að koma í ankaréttum á haustin, 
sé tafarlaust komið til lögskilaréttar. Hlutaðeigandi hreppsnefndum er skylt að sjá 
um, að aukaréttir séu þannig útbúnar, hvað dilka og fyrirkomulag snertir, að réttar- 
haldið geti farið vel og skipulega fram. 

30. gr. 
Hreppstjórar skulu halda lögreglu í hverri lögskila- og aukarétt, en véltarstjóri 

annast um innrekstur fjárins og sér um, að féð ekki tfroðist undir, gætir þess, að 
fénu sé ekki á nokkurn hátt misþyrmt, og kallar hreppstjóra til, ef svo ber við. Lítur 
eftir að sundurdráttur fjárins fari vel og skipulega fram. Markglöggir menn skoði 
dilka, áður en út er hleypt, og gæti þess, að féð fari ekki saman í dilkum. Skal því 
enginn hleypa út, fyrr en réttarstjórinn leyfir. sem ekki sé fyrr en búið er að 
töflulesa úrtíning, og skal þá aðalreglan sú, að utanhreppsmenn hleypi fyrst út og 
svo þeir sem lengst eru að. 

31. gr. 
Ómerkinga alla skal draga í sérstakan dilk, og skulu þeir geymdir þar, uns búið 

er að draga úr almenningnum. Að loknum fjárdrætti skal þeim :leppt í almenninginn 
eða girðingu umhverfis réttina og skal þangað færa allar ær, sem von er til um að 
ættu þá, svo þær geti helgað sér lömb sín. Réttarstjóri skal jafnan vera viðstaddur 
og engum skal heimilt að taka ómerking sem sína eign, nema með sambykki hans 
og meiri hluta hreppsnefndar, sé hann viðstaddur. Ala ómerkinga, sem enginn finnst 

eigandi að, skal selja strax á réttarstaðnum, og andvirði þeirra renna í hlutaðeigandi 
fjallskilasjóð, ef hann er til, annars í sveitarsjóð. Um ómerkinga, sem finnast eftir 
réttir, fer um sem annað óskilafé, ef enginn getur helgað sér þá. og rennur þá einnig 
andvirði þeirra í hlutaðeigandi fjallskilasjóð, ef hann er til, annars í sveitarsjóð. 

Geti menn sannað með framburði tvesgja óvilhallra manna og áreiðanlegra, 
að ær hafi helgað sér seldan ómerking, skal eigandi ærinnar fá andvirði ómerkinss- 
ins að frádregnum uppboðskostnaði. 

Á meðan ákvæði laga um sauðfjársjúkdóma eilda, skal þó þrátt fyrir fyrirmæli 
þessara greina öllum ómerkingum sem öðru óskilafé lógað strax. Verði því ekki við 
komið, skal féð gevmt í öruggri geymslu, þar til því verður slátrað.
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32. gr. 
Mvétning allan skal selja í hverri lögskilarétt, þó því aðeins að enginn geti 

helgað sér þá og að eyrun séu svo skemmd, að ekkert mark verði gert úr. Réttar- 
stjóri skal kalla til hreppstjóra og markglögga menn, bæði innan hrepps og utan 
hrepps, og séu þeir allir samdóma um markleysi þessara kinda, og fer þá um 
kindur þessar eins og annað óskilafé. Sama er un þá mvétinga, sem finnast eftir 
réttir. Andvirði þeirra, myétninganna, rennur í viðkomandi fjallskilasjóð, ef hann 
er til, annars í sveitarsjóð. 

3ð. gr. 
Öllum úrtíningi úr fyrstu rétt skal sleppt í land réttarbónda eða annars, ef 

hentugra þykir. En fé það, sem ekki dregst upp eða hirt er í skilarétt, skal þá þegar 
afhent hreppstjóra, og skal hann þá strax kveðja til með sér tvo markglögga menn 
og gætna. Skulu þeir allir skoða kindurnar, bæði evrnamörk og hornamörk, og segja 
til um mörk. Hreppstjóri skal skrifa mörkin nákvæmlega upp og lesa þau upp Í 
heyranda hljóði. Það, sem þá verður óuppdregið, skal þegar sett á opinbert uppboð, 
án útlausnarfrests. Allir þessir þrír menn bera ábyrgð á, að mörkunum sé rétt lýst. 

34. gr. 
Réttartoll fyrir lögskilarétt skal greiða úr sveitarsjóði búanda þeim á hvers landi 

réttin stendur, kr. 200.00 til kr. 500.00 eftir samkomulagi hlutaðeiganda eða mati 
óvilhallra manna. 

35. gr. 
Nú koma utanhreppskindur fyrir í einhverjum hreppi eftir afstaðnar skilaréttir, 

og þekkja menn eigendur að þeim. Skulu þær þá á kostnað eigenda þeirra geymdar 
í vörslu hreppstjóra eða annarra, ef heppilegra þykir. Hreppstjóri annast um, að 
eigendum verði tafarlaust gert aðvart um þetta, séu þeir í nálægum hreppum. Hafi 
eigendur ekki ráðstafað kindum þessum að viku liðinni, skal hlutaðeigandi hreppstjóri 
selja þær við opinbert uppboð, sem áður sé auglýst í hreppnum með nægum fyrir- 
ara. Kindur þær, sem koma fyrir eftir skilaréttir og ekki þekkjast eigendur að, 
skal fara með á sama hátt, sbr. þó 81. gr. Geymslukostnaður sé kr. 5.00 á sólarhring 
eða greiddur af eiganda eftir samkomulagi. 

36. gr. 
Lýsing á óskilafé, sem selt er á opinberu uppboði eða lógað er, skal hreppstjóri 

auglýsa í Lögbirtingablaði eigi síðar en í febr., á kostnað eiganda, ef hann gefur 
sig fram fyrir 1. okt. næsta ár á eftir, ella sveitarsjóðs. 

VI. KAFLI 

Um hross og naut. 

37. gr. 
Enginn hrossa- og kálfaeigandi má sleppa þeim ómörkuðum eða án eyrnamerk- 

ingar. Skyldur er hver sá, er hross á, sem ekki eru í daglegri hirðingu, að lýsa marki 
sínu á þeim fyrir hlutaðeigandi hreppsnefnd og láta prenta það við fyrsta tækifæri 
í markaskrá sýslunnar. 

38. gr. 
Hrossaeigendur í Snæfellsness- og Hnappadalssýslu skulu, ef viðkomandi hrepps- 

nefnd ákveður, skyldir til að hafa hross sín og nautgripi í öruggri vörslu. 
Sama gildir um þá, sem hross taka í hagagöngu og fóður.
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Valdi lausagönguhross átroðningi og skaða, skal sá er fyrir verður tilkynna 

það eiganda eða umráðamanni og krefjast úrbóta. Sinni hann því engu, eða aðeins 

til málamynda, skal tilkynna það lögreglu, sem fjarlægir hrossin á kostnað eiganda. 

Brot gegn kafla þessum varða sektum frá kr. 10 000.00 til kr. 50 000.00. 

VII. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

39. gr. 

Allar sektir, sem nefndar eru í þessari reglugerð, renna í hlutaðeigandi fjall- 

skilasjóð, sé hann til, annars í sveitarsjóð. 

40. gr. 

Vanræki einstaklingur eða sveitarfélag að framkvæma fjárleitir eða annað skv. 

reglugerð þessari, skulu viðkomandi sæta sektum frá kr. 2 000.00 til kr. 10 000.00. 

41. gr. 
Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið sem opinber mál. 

42. gr. 

Með reglugerð þessari fellur úr gildi reglugerð fyrir Snæfellsness- og Hnappa- 

dalssýslu um fjallskil o. fl. frá 20. september 1968. 

Reglugerð þessi, sem sýslunefnd Snæfellsness- og Hnappadalssýslu hefur samið 

og samþykkt, staðfestist hér með samkvæmt sveitarstjórnarlögum nr 42 12. maí 1969, 

um afréttarmálefni, fjallskil o. fl. 

Landbúnaðarráðuneytið, 18. ágúst 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 0 

Ragnheiður Árnadóttir. 

29. ágúst 1976. Nr. 977. 

FJALLSKILAREGLUGERÐ 

fyrir Mýrasýslu. 

I. KAFLI 

Um stjórn fjallskilamála. 

1. gr. 

Sýslunefndin í Mýrasýslu hefur á hendi yfirstjórn allra fjallskilamála innan 

takmarka sýslunnar, eins þótt afréttir eða fénaður, er þar gengur, sé eign utansýslu- 

búa. Hún sker úr ágreiningi og kærumálum, er til hennar verður skotið samkvæmt 

reglugerð þessari, eða samkv. gildandi lögum um afréttarmálefni á hverjum tíma. 

2. gr. 

Málefni þau, sem nefnd eru í 1. gr., standa undir umsjón og framkvæmd hrepps- 

nefndanna í Mýrasýslu, hverrar í sínum hreppi. Þær skulu gæta þess, að reglu- 

gerðinni sé hlýtt, og ef eitthvað er vanrækt at því, er hún fyrirskipar, eða brotið 

gegn ákvæðum hennar, að fullar bætur komi fyrir.
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Hreppsnefndir, hver í sínum hreppi, gera allar nákvæmari ákvarðanir um Í jall- 
skil og aðrar framkvæmdir samkvæmt reglugerð þessari eftir þörfum. Þær hafa 
úrskurðarvald í öllum ágreinings- og kærumálum innan hrepps. Úrskurðum þeirra 
má skjóta til sýslunefndar. 

Þar sem tveir eða fleiri hreppar, eða partar af hreppum, eiga einn afrétt saman, 
hafa hreppsnefndir allra þeirra stjórn fjallskilamála á hendi í sameiningu. Odd- 
vitinn í þeim hreppi, er rétt sú liggur í, er afrétturinn á að leitast til, skal kveðja 
til funda þeirra, er skipa eiga slíkuim málum. Á fundum ræður afl atkvæða. 

3. gr. 
Nú er afréttur innan ummerkja Mýrasýslu notaður af hreppsfélagi annarrar 

sýslu, og er þá heimilt að fela hreppsnefndinni í þeim hreppi umsjón og framkvæmd 
fjallskila á afréttinum. Fer þetta eftir samkomulagi við hreppsnefnd þess hrepps, 
er afréttur liggur í, en að öðru leyti eftir fyrirmælum þessarar reglugerðar. 

11. KAFLI 

Um notkun afrétta. 

4. gr. 
Stóðhross og sauðfé skal að jafnaði ganga á afrétti til sumarbeitar. Þó seta 

hreppsnefndir leyft frávik hér frá, og jafnvel bannað, að stóðhross séu á afrétt rekin. 
En gera verða viðkomandi hreppsnefndir þá ráðstafanir til, að slíkur fénaður sé í 
gæslu hafður í heimahögum, og valdi eigi usla í löndum annara manna, enda bæti 
eigendur, ef skaði hlýst af. 

ð. gr. 
Enginn má nota annan sameignarafrétt en þann, er hann á upprekstur á, nema 

hlutaðeigandi hreppsnefnd eða hreppsnefndir leyfi. Enginn má heldur taka hross 
eða sauðfé í sameiginlegt upprekstrarland af öðrum en þeim, sem heimili eiga í 
því upprekstrarfélagi, enda hafi fénaðurinn verið fóðraður á upprekstrarsvæðinu 
undanfarandi vetur. 

6. gr. 
Enginn má nota sameiginlegt upprekstrarland til annars en sumarbeitar fyrir 

afréttarfénað, nema hann hafi sérstaka heimild til þess. Enginn má ná sauðfé eða 
ótömdum hrossum úr afrétti, frá því 11 vikur eru af sumri til fjallgangna, nema 
hann fái til þess leyfi hreppsnefndar þess hrepps, er afrétt liggur í, enda fullnægi 
hann þeim skilyrðum, er hún setur. 

Þetta ákvæði nær og til þeirra afréttarnota, er nefnd eru í 7. grein. 

7. gr. 
Nú er afréttarland eða fjalllendi einstaks manns sameiginlegt leitarsvæði með 

sameignarafrétti, og ætlar hann að leigja það öðrum til sumarbeitar, þá er hann 
skyldur að tilkynna það fyrir 10. júnímánaðar hreppsnefnd þess hrepps, er landið 
liggur í, og jafnframt skýra frá, fyrir hve mikinn fénað landið er ætlað og hverjir 
notendur eru. Þó er honum óheimilt að taka annan eða meiri fénað í landið en 
hreppsnefnd samþykkir. 

TILL. KAFLI 

Um fjársmalanir á vorum og rekstur í afrétt. 

8. gr. 
Allir, sem jörð eða jarðarpart hafa og búfjárhagar fylgja, skulu smala á vorum 

þegar rýja þarf sauðfé eða reka það eða stóðhross í afrétt, allt eftir því sem hrepps-
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nefnd ákveður. Vanræki einhver slíka smölun, þá er nágrönnum heimilt að smala 
landið og reka fénað í aðhald til sundurdráttar, en haga skulú þeir framkvæmdum 
svo, að landnotanda verði sem minnst mein að, og aldrei má reka hans eigin fénað 
úr hagagirðingu nema hann leyfi. Hreppsnefnd getur einnig látið smala landið á 
kostnað þess, er á að gera það. 

9. gr. 
Skylt er hverjum þeim, er sauðfé hefur undir höndum, að ryja það þá tími er 

til þess kominn, svo og að marka lömb á vori. Nú finnast sauðkindur við smölun, 

er sloppið hafa úr heimahögum eða fjarri eiganda, órúnar, eða ómörkuð unglömb. 
Ber finnanda þá að gera eiganda viðvart, ef hann er í nágrenni, en að öðrum kosti 
að rýja þær, ef tímabært er, og marka unglömb. Skal hann gera eiganda full skil 
á ull og grein fyrir merki og öðrum einkennum á hverri kind, er hann hefur rúið 
eða markað. 

Geti finnandi eigi vitað með vissu hver eigandi er slíkra kinda, ber honum að 
inna af hendi sömu skil við hreppstjóra í hreppi sínum. Hreppstjóri ráðstafar ull 
eins og öðru óskilafé. 

Í ómakslaun fær finnandi þóknun, er ákveðst af sýslumanni, ef eigi umsemst 
öðruvísi. 

10. gr. 
Ef gróðurleysi eða illviðri banna eigi, á allur fjallskilaskyldur fénaður að vera 

á afrétt kominn fyrir 15. júlí ár hvert, ella svo fljótt sem tíð leyfir, nema hafður sé 
í afgirtum heimalöndum eða eyjum, sbr. 18. gr. Eigi má þó fénað á afrétt reka fyrr 
en nægur gróður er þar kominn. 

11. gr. 
Aldrei má án leyfis eiganda eða ráðstöfunar hreppsnefndar, reka fénað annarra 

manna á afrétt, nema víst sé að hann eigi þangað að fara og sé eigi tekinn í sínum 
heimahögum. Reka skal þannig gegnum heimalönd, að sem minnstur bagi verði, 
og aldrei yfir tún né engi, nema ómögulegt sé að fara aðra leið. 

12. gr. 

Hreppsnefnd hvers hrepps er heimilt að ákveða fyrir eitt eða fleiri ár í senn, 
hvað íbúar hreppsins, er á afrétt reka, skuli skemmst mega fara með rekstra sína, 
til þess að skilja þá eftir. Þó skal heimilt að skilja eftir á leiðinni allt að 20 kindur 
úr rekstri, ef þær eru örþreyttar og komnar í afrétt þann, er þær eiga að ganga á. 

13. gr. 
Hver, sem heimildarlaust rekur fénað í annars manns land, hvort sem það er 

heimaland eða afréttur og skilur hann þar eftir, er skaðabótaskyldur til landsnothafa 
eftir því sem hæfa þykir, auk sektar. 

14. gr. 

Ef kindur í rekstri gefast upp á leið til afréttar og þess vegna eða af öðrum 
ástæðum verður að skilja þær eftir í landi, sem ekki er heimilt að láta þær ganga 
í til beitar, þá skal eigandi eða umráðamaður þeirra sem skjótast láta umráðamann 
landsins vita um það og semja við hann, hversu með skal fara. Vanræki eigandi 
eða umráðamaður fénaðarins þetta, skal álíta, að hann hafi brotlegur orðið samkv. 
13. gr.
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15. gr. 
Nú er afréttarfénaður ekki rekinn í afrétt þá tími er til kominn, eða hafður 

annarsstaðar, sbr. 18. gr., en skilyrðum ekki fullnægt að áliti hreppsnefndar, og má 
hún þá láta reka fénaðinn í afrétt á kostnað eiganda eða umráðamanns. 

16. gr. 
Ef sauðfé eða hross ganga úr afrétti að sumri í búfjárhaga, þá má sá, er fyrir 

ágangi verður, reka fénaðinn aftur í afrétt þann, er hann hyggur hann úr vera. 
Skylt er nágrönnum hans að gera þetta með honum, ef hann kveður þá til. Skal haga 
rekstri svo, að ágangsfénaði verði ekki mein að. Kostnaður við slíkan rekstur í eitt 
skipti fæst ekki endurgoldinn, en verði að endurtaka slíka vörn fyrir ágangi það 
sama sumar, þá getur sá er fyrir ágangi verður, gert hreppsnefnd aðvart um það 
og skipar hún þá fyrir um smölun og rekstur til afréttar. Kveður hún til þess öðrum 
fremur þá, er fyrir ágangi verða og næstir eru ágangssvæðinu, en öllum sem til eru 
kvaddir er skylt að hlýða. Kostnaður greiðist úr sveitarsjóðum eða fjallskilasjóðum 
þeirra hreppa er eiga eða nota afrétt þann, er ágangsfénaður kom frá. 

Gangi stóðhross úr afrétti, og tolli þar ekki eftir itrekaðan rekstur, er þeim 
sem fyrir ágangi verður, heimilt að tilsegja þau eiganda, sem þá er skyldur að hirða 
þau. 

Nú er girðing, sem hindrar fénað í því að komast úr afrétti og veldur því, að 
hann safnast við slíka girðingu, svo að við örtröð liggur. Er viðkomandi hreppsnefnd 
þá skylt að hlutast til um, að slíkur fénaður sé aftur í afrétt rekinn, eða — ef það 
kemur ekki að haldi — fluttur í heimahaga. Ber henni að kveða nánar á um alla 
framkvæmd í þessu efni, og hvernig fénaði þessum skuli til skila komið. 

17. gr. 

Nú safnast fénaður að girðingu, sem er því til fyrirstöðu, að hann gangi sjálf- 
krafa á leið til afréttar, er þá stranglega bannað að sleppa honum um hlið eða á annan 
hátt yfir girðinguna. Ef sá, er fyrir slíkum ágangi verður, getur ekki á hagkvæmari 
hátt um samið, þá gerir hann hreppsnefnd í sínum hreppi aðvart um áganginn og 
ber henni þá, að láta smala ágangsfénaði og reka þangað sem hann má vera, á 
kostnað eiganda, nema öðruvísi sé ákveðið í samþykkt, er nái yfir ágangssvæðið. 

IV. KAFLI 

Um fjallskil og leitir. 

18. gr. 
Fjallskilaskyldur er hver sá, sem á kind eða stóðhross, hvort sem það er rekið 

á afrétt eða eigi. Öllum fjallskilakostnaði skal jafnað niður eftir fénaðarfjölda, er 
miðist við tölu geldra kinda. Hvert stóðhross jafngildir 5 kindum geldum, tvær ær 
með dilkum jafngilda 3 kindum geldum. 

Nú er allur fjallskilaskyldur fénaður hafður í afgirtu heimalandi eða eyjum. 
Er hreppsnefnd þá heimilt að fella niður allt að helmingi fjallskilaskyldu af fénaði 
þessum, enda meti hún vörsluna gilda. 

Heimilt er hreppsnefnd, ef afréttarskyldum búpeningi hefur fækkað mjög, svo 
að afréttir eru ekki að öllu leyti nýttir, að áliti hennar, að jafna allt að helmingi 
fjallskilakostnaðar niður á landverð bújarða, eins þó í eyði séu, að frádregnu verði 
ræktaðs lands og hlunninda, eftir gildandi fasteignamati. 

19. gr. 
Hver búandi eða húsráðandi er skyldur að halda uppi fjallskilum heimilismanna 

sinna gegn fullu endurgjaldi.
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20. gr. 
Þrennar aðalleitir skal gera á hverju hausti, til þess að smala til rétta. Í fyrstu 

leit skal smala sauðfé, en í annari og þriðju leit bæði sauðfé og hrossum. Þó má 
hreppsnefnd eða hreppsnefndir á fjallskilafundi ákveða, að hrossum skuli smalað 
lil fyrstu réttar og þeim þá réttað, en tilkynna skal það í þá hreppa upprekstrar- 
félagsins, er þar eiga hrossa von. 

Einnig skal eftir þörfum senda menn til þess að hirða fé og hross í útréttir, er 
fjárvon er við. 

. 21. gr. 
Til Fljótstunguréttar skal gera fyrstu leit föstudag, laugardag og sunnudag í 

21. viku sumars, aðra leit föstudag, laugardag og sunnudag í 22. viku sumars og 
þriðju leit mánudag, þriðjudag og miðvikudag í 23. viku sumars. 

Til Þverárréttar skal gera fyrstu leit sunnudag, mánudag og þriðjudag í 21. viku 
sumars, aðra leit föstudag, laugardag og sunnudag í 22. viku sumars og þriðju leit 
miðvikudag, í 23. viku og fimmtudag og föstudag í 24. viku sumars. 

Til Brekkuréttar skal gera fyrstu leil mánudag í 21. viku sumars, aðra leit 
laugardag í 24. viku sumars og þriðju leit laugardag í 25. viku sumars. 

Til Svignaskarðsréttar skal gera fyrstu leit mánudag og þriðjudag í 21. viku 
sumars, aðra leit laugardag og sunnudag í 24. viku sumars og þriðju leit laugardag 
í 25. viku sumars. 

Til Hraundalsréttar skal gera fyrstu leil mánudag, þriðjudag og miðvikudag í 
21. viku sumars, aðra leit laugardag og sunnudag í 24. viku sumars og þriðju leit 
laugardag í 25. viku sumars. 

Til Hítardalsréttar skal gera fyrstu leit mánudag og þriðjudag í 21. viku sumars, 
aðra leit laugardag og sunnudag í 24. viku sumars og þriðju leit laugardag í 25. viku 
sumars. 

Hreppsnefndum er heimilt að sera þriðju leit á öðrum tíma, en til er tekinn í 
þessari grein, ef sérstök ástæða þykir til. En hafa verða þær samráð sín í milli þar 
um, svo að samtímasmölun verði sem minnst raskað. Leitinni skal þó jafnan lokið 
fyrir 3. rétt. 

Í öllum hreppum sýslunnar skal smala heimalönd til annarrar og þriðju véttar. 
Auk þess skal fyrsti mánudagur í nóvember vera almennur smaladagur heimalanda, 
hrútar allir teknir þá í gæslu og afbæjarfé komið til réttra eigenda. Óskilafé, sem 
þá kann að finnast, skal farið með eins og segir í 43. gr. 

22. gr. 
Fyrir 10. ágúst ár hvert skal hreppstjóri hafa samið og sent oddvila þeirrar 

hreppsnefndar, er jafnar niður fjallskilum viðkomandi hrepps, skrá yfir alla fram- 
teljendur og fjölda sauðfjár og stóðhrossa, eins og það er fram talið eða hann telur 
rétt vera. Í Norðurárdalshreppi og Stafholtstungnahreppi skal skrá þessi vera í 
tvennu lagi og skipting hin sama og hreppanna í upprekstrarfélög. 

Skylt er hreppsnefnd, ef henni er kunnugt um annan og meiri fjallskilaskyldan 
fénað í upprekstrarfélagi en á skrá stendur, að jafna fjallskilum einnig á hann. 

23. gr. 
Hreppsnefnd hver jafnar niður fjallskilum á hreppsbúa sína og þá utanhrepps- 

búa, er fjallskil eiga að gera í hreppnum, nema öðruvísi sé um samið, sbr. 3. gr. 
Skal niðurjöfnun lokið svo tímanlega, að hún geti orðið öllum kunn eigi síðar en 
þremur dögum áður en leitir byrja. 

Niðurjöfnun skal birta með fjallskilaseðli eða fjallskilaseðlum, er gangi bæ 
frá bæ um hreppinn, og hefur hann eða þeir þá þingboðsrétt, Utanhreppsmönnum 
má boða fjallskil svo sem haganlegast þykir. 
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Í fjallskilaseðli skal skráð, hvaða fjallskil hver á að gera það haust, hvernig 
leitum og réttum skal haga, hver verði leitarforingi og annað því um líkt, eftir þörfum. 

24. gr. 

Hver búandi er skyldur til að leita heimaland ábýlisjarðar sinnar á hausti, að 
svo miklu leyti og svo oft sem hreppsnefnd ákveður, og reka skilvíslega til réttar 
eða annað allan óskilafénað, eftir nánari ráðstöfun hreppsnefndar. Nú er jörð í 
eyði og færast þá skyldur ábúanda yfir á jarðareiganda. 

Vanræki einhver slíka smölun, er heimilt að fara svo að sem fyrir er mælt 
i 8. gr., enda komi full greiðsla fyrir. 

20. gr. 
Hreppsnefnd eða hreppsnefndir skulu árlega meta allan fjallskilakostnað upp- 

rekstrarfélagsins til peningaverðs. Eftir því mati skal fara, þá eitthvað til fjallskila 
er greitt í peningum. Tillagi hvers einstaklings til fjallskila skal jafna niður með 
vinnu eða öðru þess háttar, að svo miklu leyti sem auðveldlega verður við komið. 
En heimilt er hreppsnefnd, ef hún telur það hagkvæmt, að ákveða að einhver hluti 
fjallskilatillags greiðist í peningum, án þess þó að jafnað sé á alla eða eftir sömu 
hlutföllum. 

26. gr. 
Hreppsnefnd skal árlega kjósa leitarstjóra fyrir hvert leitarsvæði, er hún á yfir 

að segja. Enga aðalleit má gera, nema leitarstjóri sé í henni og stjórni henni, enda 
er leitarmönnum skylt að hlýða fyrirmælum hans. 

Einnig skal hún kjósa réttarstjóra og foringja, er stjórni ferðum í útréttir, eftir 
því sem þurfa þykir. 

21. gr. 
Í gerðabók hreppsnefndar skal skrá niðurjöfnun fjallskila og yfir höfuð allar 

ákvarðanir, er hún gerir viðvíkjandi fjallskilum, leitum, réttum og smölunum. 

28. gr. 
Hver, sem fjallskil á að inna af hendi, skal vanda vel tillag sitt, svo sem með 

því eða senda fullgilda og vel útbúna menn í leitir, útréttir og annað því um líkt. 
Láti einhver farast fyrir að senda mann í leit eða gera önnur þau fjallskil, er hann 
hefur verið kvaddur til í fjallskilaboði og eigi má fresta, skal hann borga einum 
þriðja parti hærra verði en metið var tillag það, er vantar. 

Ef einhver sendir mann í leit, sem leitarforingi og helmingur manna í hans 
flokki telur óhæfan sökum galla eða ills útbúnaðar, skal vísa honum heim aftur, og 
er þá sá, er slíkan mann sendir, skyldur að borga eins og hann hefði engan sent. 
Sama gildir um mann Í útréttir. 

Sannist það eftir á, að einhver, sem fjallskil á að framkvæma, hafi vanrækt 
verk sitt, getur hreppsnefnd krafist uppbótar frá honum eða þeim, er sendi hann, 
eftir því er hæfa þykir. 

29. gr. 
Áður en leit byrjar, skal leitarforingi gæta þess í hæfilegan tíma, hvort nokkrum 

manni verði að vísa heim, hvort nokkurn vantar eða annað, er til leitarinnar þarf. 

Kaupir hann þá mann eða annað í stað þess er vantar, ef þörf krefur og þess er 
nokkur kostur. 

Leitarforingi hefur á hendi alla stjórn á leitunum. Hann skipar fyrir um hvernig 
hver leitarmaður hagar göngu sinni, gætir þess að farið sé eftir fyrirskipunum hans, 
að úr sé bætt, ef eitthvað fer óskipulega, að ekki sé illa farið með skepnur, að 
fatlaðar kindur og kindalamar sé flutt til byggða, að safnsins sé vel gætt þar til það
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er Í rétt komið og réttarstjóri tekur við stjórn, og yfir höfuð alls þess, er tilheyrir 
góðu skipulagi í leitum. 

30. gr. 
Þeir, sem sendir eru í útréttir, skulu hlýða foringja sínum. Hann skal gera það 

sem unnt er, til þess að ekki verði kindur eða hross eftir í útréttum, og fari þar fram 
markaskráryfirlestur, má ekki fara frá réttinni fyrr en honum er lokið. 

Sé einhver skepna svo fötluð, að hún verði ekki rekin með öðrum fénaði, þá 
skal útréttarmannaforingi ráðstafa henni svo sem hann telur hagkvæmast fyrir 
eiganda og á hans kostnað. Ráðstöfunina tilkynnir hann eiganda svo fljótt sem 
unnt er. Fatlaða kind má ekki skilja eftir milli bæja eða á víðavangi. 

Foringi útréttarmanna gætir þess, að skepnum sé ekki hætta búin í rekstri, í 
vatnsföllum, hraungjótum, af ofþreytu og öðru því um líku. 

3l. gr. 
Eftir að aðalleitir eru afstaðnar getur hreppsnefnd, ef henni þykir ástæða til, 

látið gera enn eina leit á leitarsvæði þau, er hún á um að sjá, og það er henni skylt 
að gera, ef fé hefur eftir leitir sést á þeim svæðum, en ekki náðst til byggða. Til 
þeirrar leitar má gera aukaniðurjöfnun á alla hlutaðeigendur. 

Leitin kallast eftirleit og skal hún ákveðin svo fljótt, sem við verður komið að 
afstöðnum aðalleitum. Heimilt er einstökum mönnum að gera eftirleit eða leita að 
fénaði í afrétti, eftir aðalleitir á haustum. Finni þeir fénað í afrétti eftir aðalleitir 
er þeim heimilt að taka fundarlaun, nema fénaðurinn finnist áður en eftirleit, sem 
hreppsnefnd hefur ákveðið að láta gera, hefur verið framkvæmd. Fundar- 
laun greiðist úr viðkomandi fjallskila- eða sveitarsjóðum og mega aldrei 
hærri vera en nemi einum fjórða af áætluðu verði sauðkinda og einum tíunda af 
verði hrossa. Sýslumaður sker úr ágreiningi um fundarlaun, ef upp kemur. 

32: gr. 
Nú þykir einhverjum niðurjöfnun fjallaskila ekki rétt og vill fá leiðréttingu 

á því, ber honum þó engu að síður að inna þau af hendi, en sent getur hann rök- 
studda kæru til hreppsnefndar fyrir lok októbermánaðar og beðið hana lagfær- 
ingar, og fer þá um hana sem útsvarskærur. Kærur út af aukaniðurjöfnun fjalla- 
skila fer um á sama hátt og kærur yfir aukaniðurjöfnun útsvara. 

V. KAFLI 

Um réttir og réttahöld. 

ðð. gr. 
Þessar skulu vera aðalréttir í sýslunni: 

1. Fljótstungurétt. Leitarsvæði hennar er: Heimalönd allra jarða í Hvítársíðu frá 

Gilsbakka að Kalmannstungu, að báðum meðtöldum, eins og Hvítá ræður að 
sunnan og girðingar að vestan og norðvestan að Skammá, svo og afréttur 
Reykdæla og Hálsasveitar og önnur heiðalönd að afréttarlöndum Þverárréttar 
og að löndum Húnvetninga að norðan og jöklum að austan. 

Fyrsta rétt skal vera mánudag í 21. viku sumars, önnur rétt mánudag í 
22. viku sumars og skilarétt fimmtudag í 24. viku sumars. 

2. Þverárrétt. Leitarsvæði hennar er: Öll heimalönd, heiðalönd og afréttarlönd 
allra jarða í Norðurárdal og Stafholtstungum austan Sanddalsár og Norðurár, 
svo og allra jarða í Þverárhlíð og Hvitársíðu allt að sirðingum þeim, er áður 
eru nefndar, að löndum Húnvetninga að norðaustan og að löndum Strandasýslu
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og Dalasýslu að norðvestan. Þó getur stjórn Þverárréttarfélags leyft að Lamba- 
tungur séu leitaðar til Fljótstunguréttar. 

Fyrsta rétt skal vera miðvikudag í 21. viku sumars, önnur rétt mánudag 

i 22. viku sumars og skilarélt laugardag í 24. viku sumars. 

3. Brekkurétt. Leitarsvæði er: Öll afréttarlönd og heimalönd tilheyrandi Norður- 
árdal og Stafholtstungum fyrir vestan Sanddalsá og Norðurá alll að löndum 
Dalamanna og Borghreppinga að norðan og norðvestan. 

Fyrsta rétt skal vera þriðjudag í 21. viku sumars, önnur rélt mánudag í 

23. viku sumars og skilarétt laugardag í 26. viku sumars. 
4. Skarðsrétt. Leilarsvæði er: Öll afréttarlönd og heimalönd tilheyrandi Borgar- 

hreppi og Borgarneshreppi. 
Fyrsta rétt skal vera miðvikudag í 21. viku sumars, önnur rétt þriðjudag 

í 23. viku sumars og skilarétt mánudag í 26. viku sumars. 
5. Hraundalsrétt. Leitarsvæði er: Öll afréttarlönd og heimalönd tilheyrandi Álfta- 

neshreppi, svo og fjallland Ytri-Hraundals. 
Fyrsta rétt skal vera fimmtudag í 22. viku sumars, önnur rétt miðvikudag 

í 23. viku sumars og skilarétt þriðjudag í 26. viku SuMArS. 
6. Hítardalsrétt. Leitarsvæði er: Öll afréttarlönd og heimalönd í Hraunhreppi, að 

undanskildu fjalllendi Ytri-H 'aundals. 
Fyrsta rétt skal vera miðvikudag í 21. viku sumars, önnur rétt þriðjudag 

í 23. viku sumars og skilarétt mánudag í 26. viku sumars. 
Aðrar og þriðju réttir í Álftaneshreppi og Hraunhreppi er heimilt að halda 

annarsstaðar en í aðalrétt, og heimilt að viðhalda aukaréttum til þess. 

34. gr. 
Aukaskilarétt má halda í hverju upprekstrarfélagi fyrir sig, hvenær sem hrepps- 

nefnd ákveður. 

Hreppsnefnd skal sjá um: 

a. Að almenningur réttar sé hæfilega stór og svo haganlega gerður, að engin 
hætta sé á, að fé þrengi sér meira saman á einum stað en öðrum og að gólt- 
flötur sé sem næst láréttur. 

b. Að veggir réttar og dilka séu svo vel gerðir, stöðugir og háir, að engin sauð- 
kind geti stokkið upp á þá. 

c. Að sérhver fénaðareigandi innan upprekstrarfélagsins hafi nóg dilkrúm fyrir 
fé sitt við réttina, að ómerkingadilkur sé til og að nægir dilkar séu til fyrir 
fé annarra upprekstrarfélaga. 

d. Að grindur eða hurðir séu í öllum dilkadyrum, sem dregið er um úr almenn- 
ingi, og ytri og innri dyrum réttar. 

36. gr. 
Hver sem jörð, eða jarðarpart hefur til ábúðar eða notkunar, eða fénað á, er 

skyldur til að vinna að byggingu aðalréttar, aukaréttar, dilka, girðingar til að 
seyma safn Í, leitarmannaskylis og hverrar annarar byggingar, sem notuð kann að 
verða við leitir eða réttir, og að viðhaldi þeirra, eftir því sem hreppsnefnd ákveður. 

Við hverja aðalrétt skulu allar jarðir í upprekstrarfélaginu eiga nóg dilkrúm, 
hver fyrir sig eða fleiri saman, og eru ábúendur skyldir til að kosta bygg ingu þeirra, 
eftir þeim hlutföllum, er hreppsnefnd ákveður. Vanræki einhver að vinna að dilka- 
byggingu eða viðhaldi, svo sem skylt er, getur hreppsnefnd látið vinna verkið á 

hans kostnað.
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Enn fremur skulu vera til sérstakir dilkar fyrir fé úr öðrum hreppum eða 
upprekstrarfélögum, er byggja skal og viðhalda á kostnað hlutaðeisanda, nema 
öðruvísi sé um samið. 

37. gr. 
Nú þykir meiri hluta hreppsnefndar, eða 5 bændum í upprekstrarfélagi, þörf 

á að færa aðalrétt á annan stað, eða endurbyggja rétt úr steinsteypu eða útlendu 

efni, þá skal hreppsnefnd sjá um að allir búendur, er hlut eiga að máli, verði 
kvaddir á fund til þess að ræða og greiða atkvæði um það mál. Verði meiri hluti 
fundarmanna með breytingunni, skal málið, ásamt sundurliðaðri áætlun um kostn- 
að og fjáröflun til byggingarinnar, borið undir sýslunefnd og leggur hún úrskurð 
á það. 

Kostnað við byggingu, endurbvgsingu eða viðhald réttar og annarra bygginga, 
sem taldar eru í 36. gr, svo og vexti og afborganir af lánum til slíkra bygginga, 
skal jafnað niður eftir þeim hlutföllum, er hreppsnefnd ákveður og sýslunefnd 
samþykkir. 

38. gr. 
Skylt er að leggja til land undir rétt, en engin umráð hefur landeigandi eða 

landsnothafi þess vegna yfir réttinni, en þóknun fyrir átroðning á landið við réttar- 
haldið fær hann eftir því sem um semur. En verði ágreiningur ákveður sýslunefnd 

gjaldið. 

39. gr. 
Í fyrstu rétt skal byrjað að rétta þá markljóst er, enda er þá öllum þeim. sem 

fjárvon eiga við réttina, skylt að vera þar til að hirða fénað sinn. Réttarstjóri sér 

um að allt fari skipulega fram við réttarhaldið og hefur vald til að banna allt, sem 
setur hindrað það eða tafið. Öllum, sem í rétt eru, er skylt að hlýða skipunum 
hans, og selur hann kært til sekta, ef út af er brugðið. Hann setur skipað annan 

í sinn stað eða sér til aðstoðar, ef þörf er á. 
Réttarstjóri sér um að ómerkingar séu látnir í þar til gerðan dilk og gefur 

hverjum, sem óskar þess, kost á að láta á helga sér lamb. Hann skal einnig sjá um 
að hryssur fái að helga sér folöld, þó ekki séu þau látin í ómerkingadilk. Enginn 
má taka ómerkinga án leyfis réttarstjóra. Enginn má draga sauðfé eða hross, nema 
látið sé í dilk eða annað aðhald, þar sem auðvelt er að kanna það, áður en út er 

hleypt. 
Enginn má hleypa út úr dilk, fyrr en réttarstjóri leyfir og búið er að kanna féð 

eða hrossin, ef réttarstjóri fyrirskipar það. 
Hreppstjóri þess hrepps, er rétt lHsgur í. skal ætíð vera við þá réttað er, og 

sæta lögreglu. 

40. gr. 
Skylt er hverjum þeim, er á von kinda eða hrossa í aðalrétt eða aukarétt síns 

réttarfélags, að hafa þar nægan mannafla til þess að hirða þar fénað sinn. Van- 
ræki einhver þetta. er réttarstjóra heimilt að láta hirða fénaðinn og flytja heim, á 
kostnað eiganda. 

41. gr. 
Þá er réttarstjóri álítur tíma tl kominn skal töfludráttur fara fram og 

markaskrár Mýrasýslu og nærliggjandi sýslna vera við hendina. Allar sauðkindur 
og hross, sem að því loknu hefur ekki verið ráðstafað á leið til eiganda, skal fara 

með sem Óskilafé.
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VI. KAFLI 

Um meðferð óskilafénaðar. 

42. gr. 
Alla ómerkinga, sem eigi hafa fundist eigendur að, svo og allar aðrar kindur, 

sem eftir verða í rétt hverri þá drætti er lokið og ekki er vitað með vissu um eig- 
endur að, skal hreppstjóri í þeim hreppi, er rétt liggur í, láta færa til slátrunar 
svo fljótt, sem við verður komið. Allt óskilafé, sem ætla má að eigendur geti fund- 

ist að síðar, skal hreppstjóri leggja inn á reikning embættis síns, svo síðar megi 
greiða út verð hverrar kindar, ef eigandi finnst. 

Hreppsnefnd kýs tvo fjárglögga menn til að lýsa mörkum og öðrum einkennum 

á óskilafénaði, er eftir verður og ráðstafa þarf. Verði þeir ekki á eitt sáttir um 
lýsingu á marki, kveður hreppstjóri til þriðja mann til þess að skera úr ágrein- 
ingnum. Vafaatriði skal þó getið í auglýsingu um óskilafénaðinn. 

Nú verður hross (eða nautgripur) í óskilum í lögskilarétt. Skal hreppstjóri þá 
selja slíka gripi við opinbert uppboð þegar í stað, með skilorðum 45. greinar, eða 
ráðstafa þeim á annan hátt um stundarsakir, ef hentara þykir. 

43. gr. 
Óskilafénað, sem finnst eða fram keimur eftir allar réttir og verður ekki komið 

til eigenda, skal reka til hreppstjóra í þeim hreppi. er fénaður finnst í, og skal hann 
að því búnu seldur við opinbert uppboð, svo fljótt sem verða má, nema um sauðfé 
sé að ræða, þá skal það fært til slátrunar. 

44. gr. 
Nú heimtir einhver kind með sínu marki, en kannast ekki við hana sem sína 

eign, þá skal með hana fara sem annað óskilafé. 

45. gr. 
Þá er óskilahross er selt, skal, auk venjulegra söluskilmála, áskilja að eiganda 

sé heimilt að innleysa það til sín innan 12 vikna frá söludegi. Hið selda hross skal 
vera í gæslu kaupanda, en ekki í ábyrgð hans, fyrr en að innlausnarfresti liðnum. 
Gæslukaup og hagatollur telst frá söludegi þar til hross er hirt af eiganda. Komi 
hross á hús og hey áður en innleyst er, greiðist kostnaður af því eftir samkomu- 
lagi. Hreppsnefnd þess hrepps, sem hross er selt í, sker úr ágreiningi út af kostnaði. 

Eiganda er því aðeins heimilt að innleysa hross, að hann um leið greiði allan 
áfallinn kostnað. 

46. gr. 
Eftir hvert uppboð á óskilahrossum, skal hreppstjóri svo fljótt sem verða má, 

senda auglýsingu til birtingar hreppstjórum, í aðliggjandi hreppum. Í auglýsingunni 
skal getið um kynferði. aldur, lít og auðkenni hins selda, svo og verð, nafn kaump- 
anda og bústað. 

47. gr. 
Fyrir árslok skal hreppstjóri birta í Lögbirtingablaði auglýsingu um óskila- 

fénað með mörkum, er fram hefur komið í hreppi hans á því ári, og þá er ekki 

útgenginn. Skal í auglýsingu greint mark og auðkenni hverrar skepnu, svo og vafa- 
atriða getið, ef einhver eru, sbr. 42. gr. Ennfremur skal í auglýsingu skorað á rétta 
eigendur að gefa sig fram og sanna eignarrétt sinn, innan 6 mánaða frá auglýsingar- 
degi.
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48. gr. 
Af andvirði óskilafjár greiðist allur áfallinn og löglegur kostnaður, hverju 

nafni sem nefnist. Að öðru leyti greiðist andvirði hins selda til hvers þess, er 
þykir hafa sannað eiganrrétt sinn, innan tiltekins tíma. 

49. gr. 
Þá er kröfufrestur er útrunninn samkv. 47. gr., skal hreppstjóri gera oddvita 

í sínum hreppi grein fyrir seldum og slátruðum óskilafénaði frá haustinu áður. 
Andvirði þess fénaðar, sem ekki hafa fundist eigendur að. skal hreppstjóri þá inna 
af höndum til oddvita, að frádregnum kostnaði. 

Hafi andvirði ómerkinga, myétninga eða fjár með óþekkjanlegum mörkum 
vegna skemmda, verið innheimt af hreppstjóra, ber honum að endurgreiða það til 
oddvita, að frádregnum kostnaði, fyrir lok marsmánaðar ár hvert. 

50. gr. 
Andvirði ómerkinga og óskilafénaðar“ er greiðist til oddvitanna í Hvítársíðu- 

hreppi. Þverárhlíðarhreppi og Stafholtstunenahreppi, rennur í sjóð, er heitir Fjall- 
skilasjóður Þverárréttar, og skal honum aðallega varið til viðhalds réttinni, með 

tilheyrandi girðingum. Oddviti Þverárhlíðarhrepps gerir árlega reikninga sjóðsins 
og skulu þeir endurskoðaðir og úrskurðaðir af oddvitum Hvítársíðu- og Stafholts- 
tungnahreppa. 

Andvirði ómerkinga og óskilafénaðar í öðrum hreppum sýslunnar, rennur í 
sveitarsjóðs hvers hrepns fyrir sig, eins og það er greitt til oddvita, nema viðkom- 

andi hreppsnefnd ákveði annað. Heimilt er þó hreppsnefnd í hreppi, er rétt liggur 
í, að greiða þóknun til marklýsinsarmanna og réttarstjóra af óskilafjárverði, er 
sveitarsjóði eða fjallskilasjóði tilheyrir, og af óskiptu því, er skipta á milli hreppa. 

VIT. KAFLI 

Um mörk og markaskrár. 

öl. gr. 
Hver maður skal einkenna fé sitt og hross með glöggu marki á eyrum. Enginn 

má fleiri mörk eiga í senn en tvö á sauðfé og eitt á hrossum. Enginn má heldur 
nota annars manns sauðfjármark á hrossum eða hrossamark á sauðfé. Ef kind er 

með annars manns marki á evrum, skal marka hana glöggu hornamarki eða brenni- 
marki. 

Skylt er að nota hreppsbrennimark á sauðfé og setja það á vinstra horn. 

Hreppsbrennimörk eru: 

M Í fyrir Hvítársíðuhrepp. 
M 2  —  Þverárhlíðarhrepp. 
M 3 —- Norðurárdalshrepp. 
M 4 — Stafholtstungnahrepp. 
M5 Borgarhrepp. 
M 6 Álftaneshrepp. 
M 7 —  Hraunhrepp. 
M 8 — Borgarneshrepp. 

52. gr. 
Mark helgar eiganda kind, nema sönnur komi fyrir að annar eigi, eða eigandi 

marks viðurkenni hana ekki sem sína eign, sbr. 44. gr. Kind, sem ekki ber rétt
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mark manns, er honum óheimilt að draga sér, hversu lítið sem á vantar eða um- 
fram er. Ef kind er með hornamarki eða brennimarki annars en þess, sem eyrna- 
markið á, skal sá talinn eigandi, sem á Þrennimarkið eða hornamarkið. Skal hann 
þó, ef eigandi eyrnamarks krefst, gera grein fyrir, hvernig hann hefur eignast kind- 
ina. Kind, sem er með eyrnamarki eins manns, hornmarki annars og brennimarki 
hins þriðja, skal talin eign þess, er brennimarkið á, en sönnur skal hann færa á 
eignarrétt sinn, ef krafist er. 

öð. gr. 
Enginn má upp taka mikil særingarmörk, sem vandi er að marka svo auð- 

Þekkt séu. Hin helstu þeirra eru: Afeyrt. blaðstúfrifað, blaðtvístúfrifað, satrifað. 

seilrifað, geirrifað, hvatblaðstýft, hvalhamrað, hvattvírifað, miðhlutað í sneitt, net- 
nál, sneiðblaðstyft, sneiðfráblaðstýft. sýlrifað, tíslað, tvíhamrað, tvístúfrifað, vagl- 
lögg, vaglrifað, vinkill, þrírifað í heilt, þrírifað í sneitt, þrírifað í stýft og þrístýft. 
Mörk þessi má heldur ekki nota þó fengin séu að erfðum, gefins eða keypt, eftir að 
reglugerð þessi gengur í gildi. 

ð4. gr. 
Sýslunefnd skal láta prenta markaskrá sýslunnar 8. hvert ár, eða oftar ef sér- 

stakar ástæður þykja til. Hver markeigandi er skyldur Hl að láta prenta mark sitt, 

eða mörk, í markaskránni hverju sinni, og gjalda fyrir svo sem sýslunefnd ákveð- 
ur. Fær hver markeigandi ókeypis eitt eintak af hinni nýju skrá. Mark, sem hvorki 
er prentað í gildandi markaskrá, né heldur auglýst í Lögbirtingablaði, sbr. 57. gr, 
skal talið niður fallið. Þó skal sá er áður átti slíkt mark, eiga forgangsrélt að því, 
allt að 8 árum, eða þar til markaskrá er gefin úl að nýju, hafi það þá ekki verið 

löglega tekið upp af öðrum. 
Sýslunefnd sér um að nægilega margar markaskrár séu sendar í þá hreppa 

utan sýslu, er fjársamgöngur eru við. 
Gjald það, er sýslunefnd ákveður fyrir mörkin, skal áætla svo hátt, að það 

nægi fyrir kostnaði við markasöfnun, skrásetningu og prentun markanna. Verði 

afgangur rennur hann í sýslusjóð, en nægi gjaldið eisi fyrir öllum kostnaði, greiðir 
sýslusjóður það sem á vantar. 

5ð. gr. 
Sýslunefnd kýs einn mann til þess að hafa umsjón með upptöku marka og 

búa markaskrá undir prentun. Þóknun fyrir þetta starf fær hann eftir því sem 

um semur og skal hún talin með kostnaði þeim, sem nefndur er í 54. gr. 

Starfstilhögun markavarðar getur sýslunefnd ákveðið nánar. 

56. gr. 
Þegar markaskrá skal útgefin, kveður markavörður á um tilhögun markasöfn- 

unar. Ef hann óskar þess eru hreppstjórar skyldir Hl að veita aðstoð við söfnun 
marka, gegn þeim hundraðshluta af innheimtum markagjöldum, sem sýslunefnd 

ákveður. Það skal vera aðalregla að markasöfnun fari fram ári fyrr. en marka- 
skrá er útgefin, svo nægur tími vinnist líl ákvörðunar um ný mörk, sem fram koma. 
Um slíka ákvörðun ber markaverði að hafa samráð við markaverði í nærliggjandi 
sýslum, til að forðast sammerkingar. 

Handrit nýrrar markaskrár skal vera á seðlum. Eitt mark skal fært á seðil 
hvern, ásamt nafni og heimilisfangi eiganda þess. og öðru því, er til auðkennis má 
vera. Seðlum þessum skal raða í stafrófsröð eftir heiti marks þannig, að fyrst sé 
nefnt yfirmark, ef eitthvert er, þá undirmark — og jafnan fyrr það, sem að framan
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er — og loks mark í miðju eyra (gat). Heimilt er þó að víkja frá ströngustu reglu 

um stafrófsröð innbyrðis, þegar framangreind aðalregla gerir það nauðsynlest. 

57. gr. 
Markavörður skal gera sér far um að koma festu og samræmi í nöfn og röðun 

marka, sbr. 56. gr. Öll mörk sem berast við söfnun til nýrrar markaskrár, skal hann 
bera saman við gildandi markaskrár, innan sýslu og utan, þar sem fjársamgöngur 
geta verið, jafnt þó varnargirðingar séu á milli. Heimilt er honum að fella niður 
ný mörk, sem borist hafa, ef sammerkt eru á þessum svæðum, eða of lík eldri 

mörkum, svo og ef bannað er að nota s'ík mörk, sbr. 53. gr. Nú hefur markavörður 
ákveðið að hafna marki af framangreindum ástæðum. og ber honum þá að til- 

kynna hlutaðeiganda það, og jafnframt benda á annað mark, er komið geti í stað- 
inn. Gelur hann sett markeisanda ákveðinn frest, allt að þremur vikum, tl um- 

sagnar um tillöguna. Berist ekki svar innan hins tilsetta tíma, skoðast tillaga marka- 
varðar fullgild. Ber honum þá að skrásetja markið, svo breytt, að því sinni. 

Að öðru leyti ber markaverði að taka til greina óskir og kröfur markeiganda, 

svo fremi að þær seti samræmst ákvæðum þeim, er þessi samþykkt setur um upp- 

töku nýrra marka. 

Vilji einhver mark upp taka í milli þess að markaskrá er samin, ber honum 
að fá til þess leyfi markavarðar. Sama gildir um mörk aðfluttra manna. Ný og 
aðflutt mörk, sem hlotið hafa staðfestingu markavarðar, ber honum að auglýsa í 

Lögbirtingablaði, á kostnað markeiganda. Eru þau þá fyrst heimil til notkunar, 
og halda gildi sínu þar til markaskrá sýslunnar er gefin út að nýju. 

   

58. gr. 
Sýslunefndinni í Mýrasýslu er heimilt að leila samvinnu við sýslunefndir Snæ- 

fellsnessýslu, Dalasýslu, Strandasýslu, Húnavatnssýslur og Borgarfjarðarsýslu til 
þess að afstýra sammerkingum innan þessara sýslna, eftir því sem henta þvkir. 

Kostnaður við það greiðist úr sýslusjóði. 

VITI. KAFLI 

Um eftirlit með föreun á fé o. fl. 

59. gr. 
Heimilt er að kaupa og selja fé í réttum, en skylt er kaupanda að gera réttar- 

stjóra aðvart um það áður en kaup byrja, og vera háður eftirlisti og fyrirskipunum 
hans. 

60. gr. 
Vilji einhver kanna fé eða hross, eða boða markað annars staðar en í réttum. 

Þá er honum skvlt að sera hreppsnefnd í þeim hreppi. er markaðsstaður er í, bað 
vitanlegt fyrir fram. Er henni þá heimilt að skipa eftirlitsmann á markaðinum. 

Skylt er eftirlitsmanni að stuðla að sóðri reglu við markaðshald. Þóknun fær 
hann svo sem um semur. 

61. gr. 
Svo skal rekstrum haga á sölufénaði eða öðrum förgunarfénaði, að sem minnst- 

ur bagi verði að, þeim sem lönd eiga, sem um er rekið eða áð er í. Varast skal að 
rekstri lendi saman við annan sams konar fénað. 

Verði rekstrarmenn sannir að því, að hafa tekið kind eða hross frá öðrum 
saman við í rekstur, er þeim skylt að koma hinu tekna á sinn stað aftur, cisanda 
að kostnaðarlausu. Hver, sem fyrir rekstri ræður, greiði auk þess fullar skaða- 
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bætur, ef tjón hlýst af, og sekt eftir atvikum, nema þyngri refsing liggi við að 
lögum. 

62. gr. 
Við hvert sláturhús eða aðra slálrunarstaði, skal vera markaeftirlitsmaður um 

aðal-slátrunartímann, skipaður af sýslumanni eftir tillögum forstöðumanns félags 

þess eða verslunar, er í hlut á. Fyrir starf sitt fær hann þóknun hjá félaginu eða 
kaupmanninum, er ekki skal minna vera en dagkaup verkamanna almennt. Hann 
skal athuga mark á hverri kind áður eða um leið og hún er leidd til slátrunar, og 
hafa vakandi auga á því, að misdráttur eða ruglingur eigi sér ekki stað. Þyki eftir- 

litsmanni eignarheimild á kind vafasöm, er honum skylt að leita upplýsinga um 

málið þegar í stað, eða síðar eftir atvikum. 

63. gr. 
Markaeftirlitsmönnum, er starfa í Borgarnesi um sláturtímann, er og skylt að 

hafa eftirlit með fé, er flytja á sjóleið þaðan til Reykjavíkur eða Suðurlands, áður 
eða um leið og það er flutt á skip, gegn þóknun frá seljanda. Er hverjum þeim, 
sem kindur annast til burtflutnings, skylt að sera grein fyrir hverjir eiga eða senda 
kindurnar, ef eftirlitsmaður krefst þess. 

64. gr. 
Nú kemur fyrir kind í sláturhúsi, eða Á slátrunarstöð, sem eigi tilheyrir nein- 

um af þeim, er þar eru viðstaddir, eða eigi verður ráðstafað þegar í stað af eig- 
anda, eða öðrum úr hans byggðarlagi, þá skal forstöðumaður slátrunar ráðstafa 
kindinni til slátrunar á nafni eiganda, ef kunnugt er hver hann er. Ef ekki er kunn- 
ugt um eiganda slíkra kinda, skal fara með þær sem annað óskilafé í þeim hreppi, 

sem ætla má að þær séu komnar frá. 
Ef sannað verður hver flutt hafi óráðstafaðar kindur, eða aðra gripi til slátur- 

húss, með þeim afleiðingum, sem af því hljótast, má gera hann skaðabótaskyldan, 
nema þyngri refsing liggi við að lögum. 

IX. KAFLI 

Ýmisleg ákvæði. 

65. gr. 
Hver, sem valdur er að illri meðferð á skepnum, svo sem með því að etja 

hundum um of, svelta þær eða misþyrma þeim, hindra ekki í tæka tíð, að þær 
troðist undir, skal sæta sektum og skaðabótum, ef tjón hlýst af, nema þyngri refs- 
ing liggi við að lögum. 

66. gr. 
Þegar einhver, sem fer með umboð hreppsnefndar samkvæmt reglugerð þessari, 

hefur samið um borgun fyrir vinnu eða annað, er þörf krefur, eins þótt innheimta 
þurfi hjá þriðja manni. ber hreppsnefnd ábyrgð á slíkum greiðslum og innheimtum. 

Im það, hver ber ábyrgð athafna eða vanrækslu, og ekki er berum orðum 
fram tekið í reglugerð þessari, fer eftir almennum lögum. 

67. gr. 
Brot gegn fyrirmælum bessarar reglugerðar varða sektum frá 5000--50 000 

krónum, nema þyngri refsing liggi við eftir öðrum lögum og renna í sveitarsjóð eða 
fjallskilasjóð þess upprekstrarfélags, er brot er framið í, eftir sömu hlutföllum og 
andvirði óskilafénaðar.
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68. gr. 
Með mál, sem rísa kunna út af brotum gegn fyrirmælum þessarar reglugerðar, 

skal farið að hætti opinberra mála. 

69. gr. 
Fjallskilareglugerð þessi, sem séslunefnd Myrasýslu hefur samið, staðfestist 

hér með samkvæmt sveitarstjórnarlögum nr. 58 29. mars 1961 og 3. gr. laga um 
afréttarmálefni, fjallskil o. fl. nr. 42 12. maí 1969 ll þess að öðlast gildi frá og 
með 10. september 1975 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Með reglugerð þessari er fjallskilareglugerð fyrir Mýrasýslu nr. 175, 26. ásúst 
1952, úr gildi felld, svo og síðari breytingar á þeirri reglugerð. 

Landbúnaðarráðnneytið, 29. ágúst 1975. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Ragnheiður Árnadóttir. 

20. ágúst 1975. Nr. 378. 
GJALDSKRÁ 

Rafmagnsveitna ríkisins um raforkusölu í smásölu. 

I. GJALDSKRÁRLIÐIR 

Rafmagnsveitur ríkisins selja raforku á þann hátt og við því verði, sem 
hér segir: 

1. Lýsing. 

11. Fast gjald ...........02.0. 0000 FI 
Orkugjald ...............0%.. 0000 kr. 46.20 á kWst. 

12. Fast gjald ..............200. 000 FI - F2 
Orkugjald ..............00 000 — 25.00 á kWst. 

2. Notkun til heimilisþarfa, búrekstrar o. fl. 

21. Fast gjald ..............0020 0000. FI 2 F8 
Orkugjald ..............00..00 00. kr. 12.00 á kWst. 
Markmæling: 

23. Aflgjald, lágmarksstilling 4 KW .................. — 63 026.00 á ári 
Aflgjald umfram 4 KW að hámarksaflstillingu 20 KW —- 8534.00 á KW á ári 
Orkugjald af allri notkun ............000. 0... -- 1.50 á kKWst. 
Orkugjald af notkun umfram aflstillingu .......... - 12.00 á kKWest. 

3. Vélanotkun o. fl. 

31. Fast gjald ..............0.0 00 FI - F2 
Lágmarksgjald  .........0..0.. 220 48 <F1 á ári 
Orkugjald „............... 0. kr. 25.00 á kWst. 

#2. Aflgjald, lágmark 3 KW 2... —- 46 305.00 á ári 
Aflgjald, umfram 8 KW 2... 12 489.00 á KW á ári 
Fast gjald ............. 0... FI 2 F8 
Orkugjald „................. 00 — 162 á kKWst.



Nr. 

34. 

41. 

42. 

44. 

318. 740 

Til súgþurrkunar á tímabilinu frá 1. júní til 31. okt. 
Aflgjald 
Fast gjald 
Orkugjald 

Fast gjald 
Orkugjald 

Roftími allt að 1 klst. á dag. 
Fast gjald, lágmark 2 kW 
Orkugjald 
Roftími allt að 2 <1.5 klst. á dag. 
Markmæling: 
Fast gjald .............020 00 

Aflgjald, lágmarksstilling 5 KW 20... 
Aflgjald, umfram 5 kW að hámarksaflstillingu 20 kW 
Orkugjald af allri notkun ........0000%0. 000... 

Orkugjald af notkun umfram aflstillingu .......... 
Roftími allt að 2 < 1.5 klst. á dag. 
Fast gjald, lágmark 2 KW ......... 
Orkugjald ..............0 00 
Roftími allt að 15 klst að degi til. .................. 

5. Utanhússlýsing. 

Fast gjald ..............0 00 
Fyrir hvert götuljósker ...........00.00 0... 

Orkugjald ............. 
Fast gjald .............200 00. 
Orkugjald ..............02 0200 

6. Lokun fyrir veitu. 

Gjöld fyrir lokun og enduropnun á veitu vegna vanskila 
eru samtals 

fyrir hvert skipti. 

1 A 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

Tr. 

29. ágúst 1975. 

4 656.00 á KW á ári 
F1 

2.00 á kWst. 

FI Fá 
5.60 á kWest. 

FI F4 
238 á KWst. 

F1 
18 000.00 á ári 
3 600.00 á KW á ári 

141 á kWst. 
12.00 á kWst. 

FI  F4 
1.23 á kWst. 

F1 
5 XF1 á ári 

5.75 á kWst. 
F1 

12.20 á kKWst. 

I. SKILGREININGAR OG ÝMIS ÁKVÆÐI 

1. Föst gjöld. 

a) Verslanir, skrifstofur, vinnustofur o. þ. h. 

Gangar, geymslur o. þ. h. 

Gjaldeiningar eru: 
a) Fyrir fjölskviduheimili. 

kr. 360.00 á mánuði 

13.40 á m? á mán. 

6.70 á m? á mán. 

142.00 á  gjaldein- 

ingu á mán. 

Hvert herbergi notað eða ætlað til íbúðar. en ekki gsangar, baðherbergi né 

geymslur. 
Herbersi 5 ferm. eða minni reiknast hálft, en 25 ferm. eða stærra tvö. 

b —
 

útveggja. 
Fyrir félagsheimili, skóla, gistihús. sjúkrahús o. þ. h. 20 ferm., mælt innan
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c) Fyrir útihús vegna búrekstrar. Fyrstu 50 ferm. eða minna, ein gjaldeining. 

Hverja næstu 100 ferm. ein gjaldeining. 

d) Fyrir fiskvinnslustöðvar, iðnaðar- og iðjuhús o. þ. h. 30 ferm. fyrir vinnslu- 

rúm, 40 ferm. fyrir geymslurúm. 

F4 Hvert uppsett KW  .......0000000renrnen. err. kr. 660.00 á ári 

2. Mestaaflsmæling. 

1. Aflmæling miðast við 15 min. meðalálag. 

2. Gjaldskrárliður 32. 
Gjaldskylt afl hvers almanaksárs er meðaltal fjögurra hæstu álestra, en 

hjá fiskibræðslum, fiskmjölsverksmiðjum og ll hliðstæðra nota, er sjaldskylt 

afl meðaltal hæstu álestra. 

3. Véla- og tækjaálag. 

1. Ef fasvikssltuðull hjá nolanda er lægri en 0,8, skal hann gera ráðstafanir á sinn 

kostnað til þess að hækka fasviksstuðulinn upp í það gildi. 

Notandi greiðir hærra verð fyrir raforku meðan fasviksstuðull er undir 0,8. 

9. Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra tækja, er valda tilfinnan- 

legum truflunum, um lengri eða skemmri tíma eftir aðstæðum hverju sinni. 

Heimilt er að laka fastagjöld af rafsuðuspennum samkvæmt F4. 

4. Verð til hitunar. 

Í gjaldskránni er verð til hitunar miðað við söluverð díselolíu í Reykjavík til 

olíukyndingar kr. 15.10 hver lítri. Við hverja 10 aura útsöluverðsbreytingu, frá 

grunnverði reiknað á kyndingarolíu skal hitaverð lækka eða hækka hver kWst. um 

4.0 aura á gjaldskrárlið 41, 1.7 aura á lið 42, 1,5 aura á lið 43 og 0.9 aura á lið 44. 

Einnig skal kWst.-gjald á gjaldskrárlið 23 lækka eða hækka um 1 eyri hver kWst., 

við sömu verðbreytingu á olíu. 

5. Gótulýsing. 

Rafmagnsveitur ríkisins sjá um uppsetningu götulýsingarkerfis samkv. ósk nol- 

anda, sem greiði stofnkostnað. Viðhald götulýsingar annast rafmagnsveiturnar á 

sinn kostnað. 

6. Takmörkun á vali gjaldskrárliða o. fl. 

Þegar um sérstakar aðstæður er að ræða, svo sem tímabundna notkun mikils 

afls, geta Rafmagnsveitur ríkisins takmarkað val notenda við ákveðna gjaldskrár- 

liði eða gert sérstaka samninga um skilyrði fyrir tengingu. Þar sem framleiðslu- 

kostnaður orku er sérstaklega hár, svo sem á díselstöðvasvæðum, eða flutningsgeta 

og/eða spennaafl er takmarkað, áskilja Rafmagnsveiturnar sér rétt til þess að gefa 

ekki kost á gjaldskrárliðum, þar sem orkugjald er lágt og/eða notkun mikil. 

IL HEIMÆÐARGJALD 

Heimlaugargjald skal greitt samkvæmt sérstökum reglugerðum og gjaldskrám 
um heimtaugargjöld til Rafmagnsveitna ríkisins.
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IV. ANNAÐ 

Söluskattur og hliðstæð gjöld 20% og 13% verðjöfnunargjald eru innifalin í 
öllum gjaldskrárliðum nema raforku til húshitunar og kWst.-gjaldi á gjaldskrárlið 
23. Gjaldskrárverðin breytast til samræmis við söluskattsbreytingar, sem kunna að 
verða. Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt Orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967 til að taka 
gildi Í. sept. 1975. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 245 26. maí 1975. 

Iðnaðarráðuneytið, 29. ágúst 1975. 

F. h. r. 

Árni Snævarr. in uu 

Jóhannes Guðfinnsson. 

Nr. 379. . 29. ágúst 1975. 
GJALDSKRÁ 

Rafmagnsveitu Reykjavíkur. 

I KAFLF 

GILDISSVIÐ 

1. gr. 
Gjaldskrá þessi gildir fyrir orkuveitusvæði Rafmagnsveitu Reykjavíkur. 

Il. KAFLI 

HEIMTAUGARGJÖLD 

2. gr. 
2.1 Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug, er tengir húsveitu við veitu- 

kerfi Rafmagnsveitu Reykjavíkur. Heimtaugargjaldið skal greitt við umsókn. 
2.2 Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar fyrir fullgerðar húsveitur og bráðabirgða- 

heimtaugar fyrir byggingarstaði. 
2.3 Aðalheimtaugar. 

Heimtaugargjöld fyrir aðalheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi 

  

töflu: 

Málstraumur/málraun Stofngjald Lengdargjald!) 
kr. kr/m 

G3A l-fasa 72 950 Innifalið 
63A 3-fasa 18 740 — 

100A 93 600 — 
2004 — 150 870 — 
ðlðA — 314 410 — 
300kVA — 439 400 Samkv. kostnaði 
500kVA — 738 440 — 
8S00OkVA — 1172 850 — 

1) Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast í heilum metrum frá næsta útitengiskáp eða rofa í 
spennistöð að stofnvarkassa eða stofntengikassa í húsveitu. 

Sjái eigandi húsveitu um lögn frá útitengiskáp eða rofa í spennistöð að stofnvarkassa 
eða stofntengikassa húsveitu á sinn kostnað, greiði hann aðeins stofngjald, en annist þá 
sjálfur viðhald heimtaugarinnar.
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2.4 Bráðabirgðaheimtaugar. 
Heimtaugagjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfar- 
andi töflu: 

Málstraumur Stofngjald Lengdargjald 1) 2) 
Jarðstrengur Lotftlína 

kr/m kr/staur 

GðA 1-fasa 12 940 1920 24 360 
G3A 3-fasa 18 170 1920 28 340 

1004 — 19 270 2470 32 480 

A merkir málstraum stofnvara í amper. 
KVA merkir málraun spennis í kilóvoltamper, þegar um sér spennistöð er að ræða. 

2.5 Séu aðstæður óvenjulegar að því er snertir fjarlægð húsveitu frá veitukerfi eða 
fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar skal heimtaugargjald ákveðast sam- 
kvæmt sérstökum samningi hverju sinni. 

2.6 Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekinnar húsveitu og hún að 
mestu leyti notuð í þágu þeirrar húsveitu, skal eiganda veitunnar skylt að leggja 
til lóð undir stöðina Rafmagnsveilunni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu 
hlíta skilmálum Rafmagnsveitunnar um stærð lóðarinnar og staðsetningu 
stöðvarinnar. 

2.7 Þegar aðalheimtaug er breytt úr loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug, svo 
og þegar heimtaug er stækkuð, skal greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju 
heimtaug, að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, hvort tveggja 
miðað við gildandi gjaldskrá, þegar breytingin fer fram. 

3. gr. 

Fellur niður. 

4. gr. 

Fellur niður. 
ð. gr. 

Fellur niður. 

III. KAFLI 

MÆLALEIGA 

6. gr. 

Rafmagnsveilan ákveður stærð og gerð mælitækja, sem notuð eru á hverjum 
stað í sambandi við sölu á raforku. 

Ársleiga eftir mælitæki skal vera sem hér segir: 

Upp að 30 A $6—55 A 56-—100 A Yfir 100 A   

Tegund mælitækis kr. kr. kr. kr. 

Einfasa kWst.-mælar, hemilmælar og lausar 
skiptiklukkur einar sér  .............. 344.00 

Þrífasa kWst.-mælar, þrifasa hemilmælar, 

einfasa frádráttarmælar, lausir #........ 761.00 1276.00 1472.00 2454.00 
Tvígjaldsmælar, mestumælar ............. 1276.00 1472.00 2331.00 3730.00 

Rofar: 

1X<X I0 A 2>X 30. A 1 914.00 
3< 1IÐ A—8>X GO A 2 331.00 
3>< 100 A- 3300 A 5 644.00 

2) Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram ó metra innan lóðarmarka í jarðstrengs- 
heimtaug og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug.
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Arsleiga eftir önnur mælitæki skal vera sem næst 15% af verði viðkomandi tækis, 
eftir nánari ákvörðun Rafmagnsveitunnar. 

8.1 

8.2 

8.3 

8.8 

o
o
 

io 
= 

Ekki skal greiða leigu eftir mæla, sem notaðir eru skv. 3. tl. 8. gr. 
Leiga skal greidd samtímis gjaldi fyrir raforku, 

IV. KAFLI 

SALA RAFORKU 

7. gr. 
Verð á raforku til lýsingar skal ákveðið sem hér segir: 
Kr. 43.58 hver kKWst., sem seld er um kWst.-mæli. 
Kr. 59 853.74 hvert árskW til útilýsingar, þótt mælitækjum verði ekki við komið, 
svo og raforku til götulýsingar, enda greiði þá notandi að auki stofnkostnað 
eða viðhaldskostnað að fullu, eftir ákvörðun Rafmagnsveitunnar. 
Kr. 11.55 hver kWst., sem seld er um kWst.-mæli. Auk þess ber þá að greiða 
fastagjald, er nemi kr. 5 985.36 á ári fyrir allt að 25 ferm. sólfflatarmáls rýmis 
þess, er lýsa skal, og kr. 184.77 fyrir hvern ferm. umfram 25 ferm. Fyrir sanga 
og geymslur skal deila fermetragjaldinu með 3.5. 
Kr. 12401.13 hvert árskW, og öll notkun kr. 11.55 hver kWest., ef um meira en 
2.5kW-afl er að ræða og árlegur notkunartími meiri en 2000 klst. Verði afl- 
mælingu skv. þessum lið ekki beitt, skal reikna fyrir hvern fermetra sólfflatar- 
máls 15 W á kr. 7505.65 árskW. Sé notuð lýsing með flúrlömpum, er heimilt 
að miða gjald skv. 1—-4. tl. við VA í slað W. 

8. gr. 
Verð á raforku til almennrar heimilisnotkunar skal ákveðið sem hér segir: 
Raforka til ljósa um sérmæli skal seld skv. 1. tl. 7. gr., en raforka til heimilisvéla 
um sérstakan mæli skal seld á kr. 10.85 hver kWst. 
Heimilt er að selja raforku til notkunar á skrifstofum, verslunum og verkstæðum 
skv. lið 8.1. 
Kr. 10.79 hver kWst., sem seld er um kWst.-mæli. Lágmarksgjald kr. 539.54 á 
ársfjórðungi. 
Kr. 9.44 hver kWst., sem seld er um sérmæli til suðunotkunar í veitingahúsum, 
gistihúsum og öðrum slíkum stöðum. 
Kr. 9.44 hver kWst., sem seld er til súgþurrkunar á heyi. 
Kr. 32 327.68 hvert árskW, sem selt er um hemilmæli og auk þess kr. 8.84 hver 
kWst. fyrir umframnotkun. Hemilstilling skal vera minnst 500 W að viðbættum 
100 W fyrir hvert íbúðarherbergi umfram tvö. 
Kr. 32 327.68 hvert árskW, sem selt er um hemilmæli til notkunar í skrifstofum, 
verslunum og verkstæðum. Umframnotkun skal seld á kr. 8.84 og hemilstill- 
ing miðuð við 500 W fyrir fyrstu 25 ferm. gólfflatar eða minna, og síðan 100 W 
fyrir hverja 12 ferm. eða minna. Beita skal 3. tl. 7. gr. við ákvörðun gjaldsins. 
Ef óskað er hærri hemilstillingar en um getur í þessum tölulið, skal gjaldið vera 
kr. 59 858.74 hvert árskW. 
Kr. 8.19 hver kWst., þegar orkan er seld sjúkrahúsum, heilsuverndarstöðvum, 

vistheimilum fyrir börn og elliheimilum. Taxti þessi tekur ekki til starfsmanna- 
bústaða þeirra sem eru utan aðalbygginga viðkomandi stofnunar. 

9. gr. 
Verð á raforku til vélarekstrar skal ákveðið sem hér segir: 
Kr. 21.74 hver kKWst., sem seld er um kWst.-mæli. 
Kr. 4 350.66 hvert uppsett árskW og öll notkun kr. 8.49 hver kWst.
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9.3 Ef raforka er seld um mestu-mæla fyrir mesta notað afl, skal greiða fyrir notkun 
sem hér segir: 

Kr. 7 287.82 árskW. 
Auk þess skal greiða kr. 3.71 fyrir hverja kWst. 

9.4 Kr. 23609.69 fyrir hvert árckW, sem selt er um hemilmæli, og kr. 11.55 hver 
kWst., sem umfram er. Rafmagnsveitan ákveður stillingu hemilmælis hverju 
sinni. Raforku til hitunar í iðnaði má selja skv. þessum lið. 

9.ð Kr. 22.91 fyrir hverja kWst., sem seld er til vinnuvéla, vinnuljósa og annarra 
nota við húsbyggingar, meðan á framkvæmdum stendur. 

10. gr. 
Verð á raforku til hitunar skal ákveðið sem hér segir: 

10.1 Kr. 4.57 hver kKWst., seld um kWst.-mæli, enda sé lágmarksnotkun 10000 kWst. 
á ári. 

10.2 Kr. 2.76 hver kWst. (án söluskatts), sem seld er um kWst.-mæli, ef straumur 

er rofinn allt að tveim klst., tvisvar á dag. 
10.3 Heimilt er að selja raforku til heimilisnota á kr. 2.98 hverja kWst. (án söluskatts), 

en þá skal fastagjald vera kr. 9 075.89 á ári fyrir eins herbergis íbúð og kr. 4 171.87 
að auki fyrir hvert herbergi, sem þar er fram yfir, allt að kr. 25 780.61 á ári. 

10.4 Kr. 3.96 hver kWst. fyrir notkun til hitunar á neysluvatni, stóra kæliklefa og 
fyrir vatnsdælur í íbúðarhúsum. 

10.5 Kr. 1.99 hver kWst. (án söluskatls), sem seld er um kWst.-mæli, ef straumur 
er rofinn með klukkurofa í tvær klst. tvisvar á dag. 

10.6 Kr. 1.26 hver kWst. (án söluskatts), sem seld er um kWst.-mæli, ef straumurinn 
er rofinn með klukkurofa kl. 9—-21, enda séu fyrir hendi nægilega stórir hita- 
seymar til dagsnotkunar. Þegar um er að ræða hitun á húsrými, sem er stærra 
en 2000 rúmmetrar, eða aðra hliðstæða notkun á afli, er heimilt að láta raforku 
i té á tímanum kl. 12:30— 16:30. 

10.7 Kr. 2.23 hver kWst., sem seld er um tvígjaldsmæla á tímabilinu kl. 22:00—9:00 

og kr. 9.44 hver kWst., sem seld er á tímabilinu kl. 9:00—-22:00. 

11. gr. 
Rafmagnsveitan má, með samþykki borgarráðs, selja raforku eftir sérstökum 

samningi. 
Heimilt er að setja sérstök skilyrði um raforkusölu til ígripanotkunar fléiri en 

eins aðila um sama mæli, svo sem um hafnarskápa, og annars staðar, þar sem þess 
er talin þörf, þar með talið að krefjast fyrirframgreiðslu og tengigjalds. Rafmagns- 
veitunni er heimilt að ákveða sérstakt gjald fyrir launafl hjá þeim notendum, sem 
kaupa orku samkv. aflgjaldskrá. 

12. gr. 

Borgarstjórn ákveður gjald fyrir götu- og hafnarlýsingu. 

13. gr. 
Rafmagnsveitu Reykjavíkur er heimilt að breyta gjaldskrá þessari til samræmis 

við verðbreytingar samkvæmt hlutfallsgrundvelli, sem fæst úr síðasta ársreikningi 
Rafmagnsveitunnar, enda sé grundvöllurinn lagður fyrir stjórnarnefnd veitustofnana 

borgarinnar til staðfestingar. Ef fyrirhuguð gjaldskrárhækkun nemur meira en 20% 
skal leita staðfestingar ráðherra. 

Þættir þeir, sem tekið skal tillit til eru: orkukaup, verðjöfnunargjald, kostnaður 
vegna launa, vélakostnaður, efnis- og vaxtargjalda. Gjaldskrárbreytingar samkvæmt 
framansögðu er heimilt að framkvæma allt að tvisvar á ári. Fyrirhugaðar gjaldskrár- 
breytingar skulu tilkynntar Orkustofnun, áður en þær taka gildi. 
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Telji borgarstjórn Reykjavíkur nauðsyn á, að ráðstafanir séu gerðar til að draga 
úr rafmagnsnotkun, er henni m. a. heimilt að hækka rafmagnsverðið á notkun um- 
fram meðalnotkun á hverjum gjaldskrárlið allt að 10-földu verði. Í útreikningi meðal- 
notkunar skal tekið tillit til orku- og aflþarfar. 

14. gr. 

Verð á orku um hvern mæli reiknist í heilum krónum, þannig að færri aurum 
en 30 sé sleppt, en ella sé upphæðin hækkuð upp í næstu heila krónu. 

V. KAFLI 

ÝMIS ÁKVÆÐI 

15. gr. 
Nú er notuð heimild til að rjúfa straum á veitu vegna vanskila notanda með 

greiðslu gjalda, skv. gjaldskrá þessari, og skal þá taka gjald, kr. 1000.00 fyrir að 
setja straum á að nýju. 

16. gr. 
Et í ljós kemur við skoðun, að notuð eru óleyfileg vör eða of stór, skal loka 

veitunni tafarlaust og er ekki heimilt að opna hana að nýju, fyrr en notandi hefur 
greitt gjald, kr. 1000.00 til Rafmagnsveitunnar. 

17. gr. 
Skilyrði fyrir sölu raforku til hitunar skv. 10. gr. eru þau, að vélaafl, götulínur 

og spennar þoli álagið að dómi rafmagnsstjóra, notandi kosti tengingu klukkurofa 
og búnaði öllum sé hagað skv. fyrirmælum rafmagnsstjóra. 

. 18. gr. 
Í útreikningi á fjölda herbergja í íbúð skal aðeins telja stofur og svefnherbergi 

0. þ. h, en ekki eldhús. Herbergi minna en 5 mé skal telja sem hálft, en þar sem her- 
bergjastærð fer fram úr 25 mé skal reikna hverja byrjaða 25 m? sem eitt herbergi. Þar 
sem meðalstærð herbergja í íbúð er minni en 10 m? má reikna með þeirri meðalstærð. 
Þegar heildartala herbergja hefur verið reiknuð út samkvæmt þessu skal hún hækkuð 
upp í heila næstu tölu, ef stendur á hálfu. 

19. gr. 
Söluskattur 17%, 2% viðlagasjóðsgjald og 1% í sjóð til að draga úr áhrifum 

verðhækkana á olíu til íbúðahitunar eru talin með í upphæð gjalda þeirra, sem um 
ræðir Í gjaldskrá þessari. 

20. gr. 
Verðjöfnunargjald, 13% samkvæmt lögum um verðjöfnunargjald af raforku er 

innifalið í gjöldum þeim, sem um ræðir í gjaldskrá þessari. 

21. gr. 
Rafimagnsveitan leiðbeinir gjaldendum, er þess óska, um val gjaldskrárliða eftir 

tegund notkunar.
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22. gr. 
Gjaldskrá þessa skal endurskoða í heild eigi síðar en að fimm árum liðnum. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 
og Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að taka gildi 1. september 1975. Jafnframt er 
úr gildi felld eldri gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur nr. 176 11. apríl 1975. 

Iðnaðarráðuneytið, 29. ágúst 1975. 

2 F. hr. 

Arni Snævarr. a nu 

Jóhannes Guðfinnsson. 

2. september 1975. Nr. 380. 
FJALLSKILAREGLUGERÐ 

fyrir hreppana milli Þjórsár og Hvítár (Ölfusár) og þær jarðir í Biskups- 

tungnahreppi, er liggja sunnan Hvítár í Árnessýslu. 

I KAFLI 

Um afrétti og heimildir fyrir notkun þeirra. 

1. gr. 
Um afrétti. 

Þeir eiga afrétt, sem að fornu hafa átt. Afréttur Hrunamannahrepps er milli 
Hvítár og Stóru-Laxár, afréttur Flóa- og Skeiðamanna milli Stóru-Laxár og Fossár, 
afréttur Gnúpverja milli Fossár og Þjórsár. Að öðru leyti fara mörk afréttanna eftir 
landamerkjaskrám og fornri venju. Austasti hluti af afrétti Flóa- og Skeiðahreppa 
er sérstaklega nefndur Skeiðamannaafréttur. 

2. gr. 
Um ágang af fé, sem heima er á sumri. 

sigendum búfjár er skylt að gæta þess, að það gangi ekki öðrum til tjóns. Nú 
verður eigandi eða ábúandi jarðar fyrir ágangi af fé, sem heima er á sumri, 08 
fer inn á afgirt svæði, og getur hann þá snúið sér til hreppsnefndar með umkvörtun, 
en hún aðvarar hlutaðeiganda. Sinni eigandi ekki slíkri viðvörun, getur hrepps- 

nefnd látið reka féð á afrétt eða heim til hans. Kostnað af slíkum upprekstri má 
innheimta hjá eiganda á sama hátt og fjallskil, og er eindagi sá sami. 

3. gr. 
Um upprekstrarbann. 

Nautpening og hross er óheimilt að reka til afréttar, nema til komi samþykki 
hlutaðeigandi hreppsnefndar og/eða stjórnar afréttarmálafélags. 

Enginn má reka sauðfé annarra manna inn fyrir afréttargirðingu án leyfis eig- 
anda, nema alrúið sé og markað. 

4. gr 

Um gróðurvernd, uppgræðslu og ítölu á afrétti. 

Hreppsnefndir og/eða stjórn afréttarmálafélaga hafa í samvinnu við landgræðslu 
ríkisins og gróðurverndarnefnd sýslunnar eftirlit með notkun afréttar og beitarþoli.
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Eftirlitið skal við það miðað, að land sé nytjað svo, að eigi valdi rýrnun eða eyð- 
ingu landkosta og að landspjöll séu ekki unnin að óþörfu. 

Nú telur landgræðslustjóri þörf á að láta fara fram rannsókn á beitarþoli 
afréttar og hún leiðir í ljós, að hætta er á gróðurryrnun eða eyðingu lands sökum 
ofbeitar eða náttúruhamfara og skal þá hreppsnefnd og/eða stjórn afréttarmála- 
félags leita samkomulags við landeigendur um úrbætur. 

Náist ekki samkomulag er skylt að krefjast ítölu í löndin samkvæmt lögum 
42/1969 um afréttarmál, fjallskil o. fl. 

Heimilt er hreppsnefnd og/eða stjórn afréttarmálafélags að leggja fram fé til 

að græða upp eydd og vangróin lönd og til að bæta gróið land, enda liggi fyrir 
álitsgjörð landgræðslustjóra um að þess sé þörf og loforð um fjárframlög frá 
landgr æðslu ríkisins. 

Telji hreppsnefnd og/eða stjórn afréttarmálafélags að afréttir þeirra verði 
fyrir ágangi sauðfjár af nærliggjandi afréttarlandi er þeim rétt að óska eftir rann- 
sókn landgræðslu ríkisins á tjóninu. Nú næst ekki samkomulag um bætur og á þá 
tjónþoli rétt á, að sýslumaður skipi nefnd þriggja óvilhallra manna til að skera 
úr málinu. 

5. gr. 
Um yrkingu afréttar og hlunnindi. 

Réttur landeiganda til að nota afréttarland sitt nær aðeins til beitar að sumrinu, 

en til annarra nytja afréttar og til að ljá öðrum ítölu sína þarf leyfi hreppsnefndar 
og/eða stjórnar afréttarmálafélags. 

Hreppsnefnd og/eða sljórn afréttarmálafélags sjá um að hlunnindi á afrétti, 
svo sem veiði, námur og jarðhiti, séu nytt að eðlilegum hætti, enda gangi leigan, 
sem greidd er fyrir notin í viðkomandi fjallskilasjóð eða sveitarsjóð. 

II. KAFLI 

Um upprekstra til afrétta. 

6. gr. 

Um rekstrartíma. 

Eigi má reka fé á afrétt fyrr en hreppsnefndir og/eða stjórn afréttarmálafélags 

leyfa. 

7. gr. 
Um rekstrarstaði. 

Á Hrunamanna- og Gnúpverjaafrétti skal reka í þá staði, sem hreppsnefndir 
þeirra hreppa ákveða með ráði hreppsbænda. 

Á Flóamannaafrétti skal reka á þessa rekstrarstaði: 
Hraungerðis-, Sandvíkur- og Selfosshreppar í Kamb- og Kiljansfitjar; Villinga- 

holts- og Gaulverjabæjarhreppar í Hestfjallaver og Þvei Árdalstuns gu; Skeiða-, Stokks- 

eyrar- og Eyrarbakkahreppur í Kinn og Ber gólfsstaði. 

8. gr. 
Um rekstrarmenn. 

Hverjum rekstri fylgi nægilega margir menn, eftir því sem hreppsnefndir 
ákveða, sömuleiðis nægile ga útbúnir að hundum, hestum og öðru.
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9. gr. 
Um rekstrarforingja. 

Einn sé foringi fyrir hverjum rekstri. Hann skipar fyrir um alla nánari til- 
högun á rekstri þeim, sem honum er trúað fyrir, og sér um að reglum þessum sé 
hlýtt og ber ábyrgð á því, sérstaklega ber honum að sjá um, að rekstrinum sé 
haganlega dreift, og ær látnar taka lömb sín. 

10. gr. 
Um reksturinn. 

Reka skal hæst og gætilega og æia svo oft. sem þörf gerist. Eigi má að óþörfu 
reka yfir engjar og aldrei æja í slægjulöndum. Eigi má skilja fé eftir í heimalöndum, 
sem um, er farið, nema brýn nauðsyn sé til sökum þess, að fé sýkist á leiðinni, en 
þá skal látið vita um það og beðið fyrir það á næstu bæjum. Eigi má heldur hleypa 

óviðkomandi fé saman við rekstra. Fari fé saman við reksturinn og rekstrar-menn 
geti ekki skilið það frá, skal leita aðstoðar af næstu bæjum, ef í byggð er, og er 

öllum skylt að veita rekstrarmönnum slíkt lið ókeypis, ef unnt er. Hreppsnefndum 

ber, hverri í sinni sveit, að greiða fyrir rekstrum haust og vor með útvegun án- 

insarstaða og rekstrarleiða. 

11. gr. 

Um eftirskilið fé í heimalöndum. 

Ef rekstrarmenn, eða þeir sem flvtia fé á bílum eða vögnum, skilja fé eftir 
af rekstrinum í heimalöndum án ráðstöfrnar. taka hlutaðeisandi bændur bað til 

gæslu og tilkynna það jafnframt hreppsnefnd sinni. Ráðstafar hún þá fénu. Rétt 

er, að hún láti reka féð á réttan afrétt á kostnað þeirra, er féð skildu eftir, ef það 
hefur verið skilið eftir að nauðsvnjalausn. Liggur sá reikningur undir úrskurð 

sýslumanns og heimtar hann endurgjaldið af hlutaðeisendum, svo og ákveður sekt, 

ef burfa þykir. 

TIT. KAFLI 

Um fjallskil. 

12. gr. 

Um skyldur til fjallskila. 

a. Hreppsnefnd eða stiórn afréttarmálafélass reiknar út fiallskilakostnaðinn ár 
hvert, með því að leggja í dagsverk og meta til verðs vinnu þá, sem þarf tl 

smölunar afréttar og annan kostnað. fjallskilum tilheyrandi, sem hún telur 

nauðsynlegan. 
bh. Hreppsnefndaroddvitar skulu hafa tilbúnar skýrslur ár hvert, þar sem skráð er 

landverð allra jarðeigna í hreppnum eftir gildandi fasteisnamati, að frádregn- 
um hlunnindum og ræktun, ásamt tölu vetrarfóðraðs sauðfjár samkvæmt upp- 

lýsingum forðagæslumanna. 
Oddvitar í afréttarfélasi Skeiða- og Flóahrenpa skulu einnig legsja fram 

á aðalfundi félagsins skýrsln um tölu vefrarfóðraðs fjár, ásamt vottorði hrepps- 

nefndar um tölu þess fjár, sem hver einstakur bóndi hefur öðrum að meinlausu 

í heimahögum. 

c. Af heildar fjallskilakostnaði <kal % lagður á landverð jarða, samanber bh. lið, 

er greiðist af ábúanda eða umráðanda. sé um eyðijörð að ræða. % fjallskila- 

kostnaðarins skal jafnað niður á fjallskilaskyldan búpening, sem er allt vetrar- 
fóðrað sauðfé.
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d. 

Ef hreppsnefnd telur sannað, að sauðfjáreigandi reki ekki fé á afrétt, má 
hún undanþiggja fé hans fjallskilum að 74 á fjallskilaskyldan búpening. Bundið 
skal það þeim skilyrðum, að féð valdi ekki öðrum jarðeigendum tjóni. 
Hver sá, sem fjallskilaskyldur er, samkvæmt c-lið, er skyldur til að taka þátt 
í fjallskilum eftir því og á þann hátt, sem hreppsnefnd skipar fyrir um, hvort 
sem um fjallferðir, vinnuframlög eða peninga-greiðslur er að ræða. Er hver 

húsráðandi skyldur til að inna fjallskil af hendi fyrir heimamenn. En heimilt 
er honum að bera upp við hreppsnefndina aðfinningar um, hvernig fjallskilum 
er jafnað niður á aðra, eða sjálfan hann, eða einhverjum hafi ranglega verið 

sleppt. Skal slík kæra koma Þréflega til oddvita innan 4 vikna frá fjallskila- 

fundi. Hreppsnefnd leggur síðan úrskurð á kæruna. Úrskurði hreppsnefndar 

um fjallskilakæruna má skjóta til sýslunefndar og skal gera það skriflega 
innan ársloka. Sýslunefnd leggur síðan á næsta fundi fullnaðarúrskurð á málið. 

Hafi fjallskil ekki verið greidd fyrir 15. október, falla á þau dráttarvextir 
á sama hátt og útsvör. 

Fjallskil má taka lögtaki. 

Enginn sá, sem fjallskil eru lögð á, getur komist hjá að inna þau af hendi. 
fyrir eindaga, þótt hann hafi kært yfir þeim og lagt það mál undir úrskurð. 

Ef sýslunefndin lækkar fjallskilin, skal endurgjalda gjaldþegni það, er hann 
hafði greitt fram yfir þá upphæð, er sýslunefndin gerði honum að greiða. 

13. gr. 
Um undirbúning fjallskila. 

Skeiða- og Flóahreppar skulu vera eitt afréttarmálafélag, eins og verið hefur, 
og mynda oddvitar hreppana stjórn þess. 

Stjórn félagsins heldur afréttarmálafund í ágústmánuði ár hvert og oftar, ef 
þurfa þykir. Skulu fjallkónsar hreppanna mæta á fundinum. Í stað oddvitanna má 
þó senda aðra menn, sem hlutaðeigandi hreppsnefnd kýs. Boða skal oddvita Hruna- 
manna- og Gnúpverjahreppa á fundinn. 

A. 

h. 

Verkefni afréttarmálafundar eru: 

Að kjósa tvo menn, formann og gjaldkera. Skal formaður boða til funda í 
félaginu. 

Ákveða tölu fjallmanna og útvega menn til þeirra starfa, sem hreppsnefndirnar 
taka ekki að sér að sjá um. 
Gera áætlun um kostnað við smölun afréttarins, hirðingu fjár í útréttum, refa- 
veiðar, viðhald rétta og afréttarsirðingar o. fl. 
Jafna niður kostnaðinum sbr. 12. gr. b. og c. liði. Þegar fjallskilum hefur verið 
jafnað milli sveita, skulu oddvitar greiða til gjaldkera niðurjafnað gjald, að 
svo miklu leyti, sem það er ekki innt af höndum í fjallskilum. Skal greiðsla 
koma til gjaldkera fyrir 1. nóv. ár hvert. 

14. gr. 
Um fjallkónga. 

Hreppsnefndir og/eða stjórn afréttarmálafélags ráða fjallkónga eða umsjónar- 
menn leitanna, einn eða fleiri, eftir því sem hasar á hverjum stað, og getur enginn, 
sem til þess er fær, skorast undan slíkum starfa. Fjallkóngar fara eftir fyrirskip- 
unum hreppsnefndanna, það er þær ná, en í afrétti hafa þeir öll ráð og umsjón 
á hendi um allt, er að leitunum lýtur. Þeir skipa í leitir og stjórna leitum og rekstri 
fjárins til rétta. Þeir hafa og, með ráði hreppsnefndar og hreppstjóra, umsjón við
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réttarhöldin í aðalréttum. Ef menn sýkjast í fjallleitum, ef slys verða, ef óvenju- 
legar hættur koma fyrir eða einhvern vanda ber að höndum, ráða fjallkóngar hvað 
til bragðs skuli taka, með ráði þeirra fjallmanna, sem þeir treysta best. En eigi 
bera fjallkóngar ábyrgð á ráðstöfunum sínum nema varði við lös. Rétt er að fjall- 
kóngur fái þóknun af sveitarsjóði eða fjallskilasjóði. Hreppsnefndir eða fjallkóngar 
ráða aðra umsjónarmenn við fjallasöfn, eftir því sem á stendur, og hafa þeir sömu 
skyldur og völd sem fjallkóngar. það sem þeirra verkahringur nær. Ef fjallkóngur 
eða leitarforingi fatlast svo í leit, að hann setur ekki tilnefnt mann í sinn stað, þá 
kjósa leitarmenn annan. Ef ágreiningur verður, þá ræður afl atkvæða, og er sá 
rétt kjörinn, sem fær flest atkvæði. 

15. gr. 
Um fjallmenn. 

Sérhver maður, sem sendur er í fíallleitir. þarf að vera með fullri heilsu og 

verkgreind og vel útbúinn að öllu leyti. Á fjallskilafundinum eða fyrir fjallferð 

skulu allir þeir, sem menn eiga að leggja til fjallleita, segja til hvern mann þeir 
láti fara. Segir þá fjallkóngur til, ef sá maður þykir eigi gildur, en hreppsnefnd 
sker úr ef á greinir. Vilji hlutaðeigandi ekki láta duglegri mann, ef kostur er á að 

fá hann, þá kaupir hreppsnefndin fjallmann á hans kostnað. 

18. gr. 
Um skyldur fjallmanna. 

Skylt er hverjum fjallmanni að vera har í göngu. sem fjallkóngur skipar hon- 

um. sé hann til þess fær, og smala vandlega svæði það, er hann skal leita. Skylt 

er fjallmönnum að sýna fjallkónsi sínum. og öðrum þeim. sem yfir þá ern skipaðir, 
fregðulausa hlýðni í öllu því er þeir geta. Geri þeir sig seka í óhlýðni eða einhverju 
ósæmilegu framferði, þá setur fjallkónsur, með ráði fjallmanna sinna, gert þá ræka. 
Er þá svo á að líta sem hlutaðeigandi bóndi hafi engin fjallskil gert. Komi þetta 
fyrir borgi sá, er slíkan mann hefur sent, fjallskilin fullu verði. 

TV. KAFLI 

Um fjallleitir. 

17. gr. 
Um skyldu til fjallleita. 

Skylt er hverjum hreppi að láta fara fram þrjár leitir á afrétti sínum á hverju 
hausti: Fjallsafn, eftirsafn og eftirleit. 

Nú liggur grunur á, að fé sé eftir á afrétti að eftirleit lokinni og getur þá 
hreppsnefnd eða stjórn afréttarmálafélags látið fara fram aðra eftirleit á kostnað 
hlutaðeigandi fjallskilasjóðs. 

18. gr. 
Um tilhögun á fjallleitum. 

Ekki má breyta til um leitir. nema hlutaðeisandi hreppsnefndum eða afréttar- 
málafundi, sbr. 13. gr., þyki ástæða tl, en þó mega þær breytingar eigi koma í bága 
við reglugerð þessa né við hagsmuni annarra sveitarfélaga. — Svo skal leitum haga, 

r 
þar sem því verður við komið, að sem minnstar misgöngur verði afrétta á milli,
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19. gr. 
Um leitartímann. 

Í leitir skal farið svo snemma, að leitarmenn, að öllu stórforfallalausu, verði 

komnir Í aðalréttir og skilaréttir á þeim tíma, þá er þær á að halda. 

20. gr. 
Um leitarstaði. 

Þá staði skal leita, sem að fornu hefur verið, en þó má leita víðar, ef hlutað- 
eigandi hreppsnefndir telja þess þörf, og er enda skylt, ef víðar er von kindastöðva. 

21. gr. 

Um samsmölun Gnúpverja, Skeiða- og Flóamanna. 

eð
 

Landið fyrir innan Fjórðungssand og Norðurleitina, milli Dalsár og Kisu, 
smala Skeiða- og Flóahreppar sameiginlega með Gnúpverjum. Tölu fjallmanna á 
þessu svæði ákveður afréttarmálafundur, sbr. 13. gr., í samráði við Gnúpverja, enda 
kosti þeir hana að jöfnum hlutum. Á þessu svæði stjórna Gnúpverjar leitum. Á 
sama hátt kosta Skeiða- og Flóahreppar á móti Gnúpverjum eftirsafnið í heild 
að %, eftirleit alla að %% og viðhald leitarmannahúsa í sama hlutfalli og viðkom- 
andi hreppar nota þau. 

22. gr. 

Um meðferð á annkrömuðu fé. 

Þá er veikt fé eða annkrama finnst í fjallleitum, skulu þeir, er fjallkóngur 
ákveður, koma því lifandi til byggða, ef unnt er. Að öðrum kosti skal slátra því 
þegar í stað og dysja. 

23. gr. 
Um mörkun dilka á afréttum og í heimalöndum. 

Hver sá, sem fjallskil innir af höndum. hvort heldur við smölun afrétta eða 

heimalanda, skal leitast við að handsama, svo fljótt sem verða má, ómerkinga, sem 

/art kann að verða, og auðkenna þá, ef þeir fylgja móður. 

24. gr. 
Um björgun og bjarglaun. 

Nú verður vart fjár í ógöngum. og er þeim þá skylt, er sér, að tilkynna það 
oddvita viðkomandi sveitarfélass og/eða formanni viðkomandi afréttarmálafélass. 
Skal hann þá leitast við að fá færa menn til að bjarga fénu, ef fært þykir. Sé 
björgun óframkvæmanleg eða of hættuleg að dómi björgunarmanns eða aðstæður 
það örðugar, að tvöfalt verð fjárins hrökkvi ekki fyrir björgunarkostnaði, er skylt 

að skjóta féð, sé það unnt. Takist björgun kinda úr slíkum ógöngum greiðir eis- 

andi kindar hálft verð hennar fyrir björgun, en sveitarsjóður, þar sem eigandi er 

heimilisfastur, hinn hluta kostnaðar. Náist kind eða kindur hins vegar ekki lifandi, 
skal svslusjóður, þar sem björgunartilraun var gerð. bera kostnað vegna tilraunar- 

innar, enda samþykki sýslumaður reikninga. 

25. gr. 
Um leitarmannahús. 

Svo skulu vera mörg hús til skýlis fjallmönnum á afrétti hverjum og svo 

útbúin, sem vanir fjallmenn og aðrir kunnugir menn álíta nauðsynlegt. Hrepps- 
nefndir og/eða stjórn afréttarmálafélass annast um byggingu og viðhald húsa,
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og skal sá kostnaður, sem af því leiðir, tekinn úr fjallskilasjóði eða sveitarsjóði 
þeirra hreppa, sem afréttinn eiga. Hver sem um hús gengur, skal jafnan læsa því, 
er hann fer þaðan. Ef það verður sannað á einhvern, að hann hafi gengið hirðu- 
leysislega um hús, eða skemmt það á einhvern hátt, án brýnna nauðsynja, skal sá 
hinn sami bæta það að fullu. Hafi það verið gert af kerskni eða öðrum illum hvötum, 
varðar það auk þess sektum, nema þyngri hegning liggi við. 

V. KAFLI 

Um réttir og réttahöld. 

26. gr. 
Um skiptingu á réttum. 

Réttir (lögréttir) eru þrennskonar: 1. aðalréttir. 2. skilaréttir og 3. aukaréttir. 

Aðalréttir eru þær, sem rekin eru til fjallsöfn úr fyrstu leit. Skilaréttir eru þær, 

sem rekin eru til eftirsöfn eða fjársöfn úr fleiri hreppum. Aukaréttir eru þær, sem 
rekin eru til fjársöfn úr smölunum í hverri sveit, og skal hreppsnefnd sjá um 
byggingu og viðhald þeirra. 

27. gr. 
Aðalréttir og skilaréttir. 

Aðalréttir og skilaréttir eru: Fyrir Hrunamannahrepp: Hrunaréttir, Gnúpverja- 
hrepp: Skaptholtsréttir, Skeiða- og Flóahreppa: Reykjaréttir. 

28. gr. 
Um aukaréttir. 

Aukaréttir eru: Fyrir Hrunamannahrepp: Hrunarétt, Gnúpverjahrepp: Skapt- 
holtsrétt, Skeiðahrepp: Reykjarétt, Villingaholtshrepp: hjá Dalsmynni, Gaulverja- 
bæjarhrepp: hjá Gaulverjabæ, Hraunserðishrepp: að Skeggjastöðum, Sandvíkur- 
hrepp og Selfosshrepp: að Litlu-Sandvík, Stokkseyrar- og Evrarbakkahreppa: í landi 
Litla-Hrauns. 

29. gr. 
Um viðhald á réttum. 

Viðhald aðalrétta skal kostað af fjallskilasjóðum viðkomandi hreppa. Því má 

kæra það fyrir sýslunefnd, ef þeim er ekki vel við haldið, og heldur hún þá hlutað- 
eigendum til þess. Til þess að réttir séu í góðu ástandi heyrir það, að þær séu 

nægilega rúmsgóðar og löglegar, veggir vel stæðilegir os nægilega háir, og að ekki 

standi vatn í þeim, þótt rigningar gangi. sér í lagi ekki í almenningsréttinni, svo 
og að þar sé í nánd nothæft vatnsból. Dilkar séu einnig í sama standi. Grind sé í 
almenningsdyrum og hurð á öllum dilkdvrum. Við hverjar aðalréttir og skilaréttir 
skulu utansveitarhreppar, þeir er eisa þar fjárvon eiga dilka, rúmgóða og vel úr 
garði gerða. Þeir, sem leigðan fá afrétt annars staðar en á sínum afrétti, sjái sér 
sjálfir fyrir nægilegu dilkarúmi, en hreppsnefnd í þeim hreppi, sem réttin er í. 

vísar á stað ef byggja þarf nýjan dilk, eða réttarbóndi fyrir hennar hönd, sömu- 
leiðis hvar taka má byggingarefni. Réttarbóndi hefur, að því leyti sem unnt er, 

eftirlit með því, að réttir séu ekki að óþörfu skemmdar. Skemmdir á réttum varða 
bótum og sektum. Verði ágreiningur um not dilka, skal hreppsnefnd eða stjórn 
viðkomandi fjallskilafélags skera úr. 

B 95
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30. gr. 
Um réttafærslu. 

Þar skulu réttir vera, sem fyrir er mælt í 27. og 28. gr. þó má flytja aukarétt, 
ef meiri hluti þeirra búenda. er þá rétt sækir, vill flytja hana, enda komi Hl sam- 

þykki landeigenda. Ef ágreiningur rís milli réttarbónda og afréttarfélags eða hrepps- 
nefndar um leigu fyrir afnot landsins, sem réttirnar þarfnast, skal gerðardómur 
skera úr. Skal hann þannis skipaður, að réttarbóndi tilnefnir einn mann hrepps- 
nefnd annan, en sýslumaður tilnefnir oddamann. 

31. gr. 
Um réttatímann. 

Aðalréttir Hrunamannahrepps og Gnúpverjahrepps eru haldnar fimmtudaginn 
í 22. viku snmars, en aðalréttir Skeiða- og Flóahreppa daginn eftir. Skilaréttir 
Hrunamannahrepps og Gnúpverjahrepps eru haldnar laugardaginn í 23. viku sum- 
ars, en Skeiða- og Flóahreppa að morgni næsta dags, og skal þeim lokið fyrir 
hádegi. Önnur skilarétt í Hrunarétt og Skaptholtsrétt er miðvikudaginn í 25. viku 
sumars, en í Reykjarétt fimmtudaginn næstan á eftir. Aukaréttir eru haldnar, þá 

er hlutaðeisandi hreppsnefndir fyrirskipa. 
Stjórn afréttarmálafélags os/eða hreppsnefnd er heimilt að láta taka fé frá 

afréttargirðingu fyrir Hlsettan leitartíma, ef stjórnin og/eða hreppsnefndin telur 
það nauðsynlegt. 

32. gr. 
Um smölun til rétta. 

Smala skal vandlega heimalönd allra jarða fyrir allar skilaréttir og koma úr- 

sangsfé til rétta. Smölun fer fram: Til skilarétta í Hrunamanna-Gnúpverja-, Skeiða- 
og Flóahreppum daginn fyrir þær. 

3ð. gr. 
Um réttun afréttarfiár oe bvægðasafna. 

Undir eins og fé kemur af afrétti skal rétta því: 

1. Aðalsafnið af afrétti Gnúnveriahrepps í Skantholtsrétt, ásamt safni úr austur- 
leit Skeiða- og Flóahreppa. Þó má réttun ansturleitarsafnsins ekki taka lengri 

tíma en 2 klst. 
Aðalsafni af afrétti Skeiða- os Flóahrepna í Revkjarétt. 

Aðalsafni af afrétti Hrunamannahrepps í Hrunarétt. 

Eftirsmölun af afrétti Hrunamannahrepps í Hrunarétt. 
Eftirsmölun af afréttum Gnúpverja-. Skeiða- os Flóahreppa, ásamt bvegða- 
safni Gnúpverjahrepps, fyrst í Skaptholtsrétt, en síðan í Reykjarétt. 

A
I
 

Á sama hátt skal rétta því fé. er sótt kynni að vera til afréttar fyrr en á venju- 

legum tíma, sbr. #1. gr. 
Austurleit Skeiða- og flóahreppa er áskilin rekstrarleið fyrir fjallsafnið niður 

með Þverá um Fossnes. á þjóðveginn, þar sem skemmst er og minnst til haga. 

34. gr. 
Um dráttarskyldu í réttum. 

s 
Skylt er hverjum fjáreiganda. eða þeim, sem á fjárvon í réttum að hafa þar 

nægilega marga menn til að draga fé sitt, bæði í aðalréttum og skilaréttum, og 

hirða þar að loknum réttum það fé. er þeir eiga. Öllum, sem afréttarnot kaupa, er
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skylt að láta draga fé sitt í aðalrétt hlutaðeigandi sveitar, og óheimilt er þeim að 
láta það ganga ódregið í úrgangi til annarrar réttar. 

35. gr. 
Um lögreglu í réttum. 

. Allir, sem til þess eru kvaddir að sjá um að draga og hirða fé í réttum, skulu 
vinna að því verki trúlega og kappsamlega, en ekki mega þeir draga meðan inn 
er rekið. Allir, sem í réttir koma, skulu hegða sér þar siðsamlega á allan hátt og 
engar óspektir gera, svo og varast að tefja þá, sem þar eiga að starfa að því að 
hirða féð, nema brýna nauðsyn beri til. 

Fjallkóngur í aðalréttum og hreppsnefndir, eða þeir hreppsnefndarmenn, sem 
sérstaklega hafa slíkt á hendi, í öllum réttum, skulu sjá um, að allt fari fram með 
reglu, er lýtur að hirðingu fjárins, en önnur umsjón hvílir á lögreglu og hrepp- 
stjórum. Skylt er lögreglu að vera í aðalréttum til að halda þar reglu. Í öllum 
öðrum réttum ber hreppstjórum að halda reglu, nema sýslumaður hafi í tíma séð 
fyrir annarri löggæslu. 

36. gr. 
Um úrgangsfé úr réttum. 

Urgangsfé úr öllum réttum láta hlutaðeigandi hreppsstjórar slátra í sláturhúsi 
þegar að loknum réttum. 

37. gr. 
Um ómarkað sauðfé í réttum. 

Ómerkinga alla, er koma af afréttum eða sem koma fyrir í byggð, skal reka til 
oð 

allra lögrétta. Þar skal vera til sérstök rétt til þess að draga þá í. Réttarbændur 
skulu gæta þeirra á meðan á réttum stendur, nema öðruvísi sé um samið. Gera 

skal þar, með umsjón hreppstjóra, tilraunir til þess að lambamæður helgi sér 
ómarkaða dilka. Þeim ómerkingum, eldri sem yngri, sem enginn getur helgað sér 
eða sannað eignarrétt sinn á með óbrigðulum einkennum, skal slátra í sláturhúsi 
að loknum réttum og rennur andvirðið til réttabænda, nema öðruvísi sé um samið. 
Um kalineyrt fé fer sem annað óskilafé, og sömuleiðis um ómerkinga, er koma fyrir 
eftir veturnætur. 

VI. KAFLI 

Um fjármörk og marklýsingar á óskilafénaði. 

38. gr. 

Um fjármörk. 

Til þess að geta sannað eignarrétt sinn á fénaði, þurfa eigendur að hafa lög- 
heimil mörk á honum. Fjármörk eru: evrnamörk, hornamörk og brennimörk. Eyrna- 
mörk skulu vera á öllu fé, en hornamörk og eigin brennimörk því aðeins að eigendur 
vilji. Ekki mega menn eiga námerkt frekar en þörf gerist, og hefur sýslunefnd rétt 

lil að kveða á um, hversu námerkt má vera. 

Erfðamark ræður meira en nýupptekið mark, að öðru jöfnu. Öll eyrnamörk í 
sýslunni skal rita á skrá og prenta hana að minnsta kosti á 8 ára fresti, Annast sýslu- 
nefnd um það og tekur borgun fyrir hvert mark, er hún telur að nægja muni fyrir 
útgáfu-kostnaði. Rennur það í sýslusjóð, en hann ber kostnaðinn af prentun skrár- 
innar. Allir fjáreigendur skulu hafa sýslubrennimark og hreppsbrennimark á fé
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sínu, eftir því sem sýslunefnd segir fyrir um, og lætur hún prenta þau í markaskránni. 
Skal hver fjáreigandi hafa brennimerkt hverja þá kind, sem er með hornum, áður 
en henni er sleppt eftir hinn fyrsta vetur, sem hún er fóðruð, með brennimarki þess 
hrepps. sem hann býr í. Ekki má taka upp mörk né auglýsa mörk þeirra, sem flytja 
inn í sýsluna, án leyfis sýslunefndar eða þess manns, er hún setur til þess að hafa 
umsjón með mörkum milli þess að markaskrá er prentuð. Lætur markavörður nug- 
lýsa mörkin í Lögbirtingablaðinu segn hæfilegu gjaldi frá markeiganda. Eigi má 
prenta í markaskrá neitt mark, sem er afeyrt, eða önnur slík soramörk. Enn fremur 

skal, við endurprentun markaskrár, unnið að því að enginn hafi fleiri en tvö fjármörk. 
Skylt er að marka hross með eyrnamarki hverrar sveitar. 

Brennimörk og hrossamörk hreppana eru þessi: 

Hreppar Brim. Hrm. 

Hrunamannahreppur fj Hófbiti framan. 
Gnúpverjahreppur 8 Gagnbitað. 
Skeiðahreppur 9 Standfjöður aftan. 
Villingaholtshreppur 10 Vaglskora aftan. 
Gaulverjabæjarhreppur 11 Gagnfjaðrað. 

a
 

=
 

19
 Hraungerðishreppur Hófbiti aftan. 

Sandvíkurhreppur 13 Stig framan. 
Stokkseyrarhreppur 14 Stig aftan. 
Eyrarbakkahreppur 15 Sneitt aftan. 
Selfosshreppur 18 Heilrifað. 

Hrossamörk hreppana eru á vinstra eyra og brennimörk á vinstra horni fjárins. 

39. gr. 
Um markalýsingar. 

Hreppstjórar skulu semja markalista yfir allt það óskilafé, sem þeir hafa látið 
slátra á hausti og ekki hefur spurst til eiganda að. Markalistann senda þeir til manns, 
sem sýslunefndin hefur tilnefnt, en hann annast um að markalistinn sé birtur í 

einu lagi í Lögbirtingablaðinu, eigi síðar en fyrir árslok. 

40. gr. 
Um meðferð á óskilahrossum. 

Almenn hrossasmölun skal fara fram laugardaginn í 5. viku vetrar og óskila- 
hrossum réttað í aukarétt hvers hrepps. Þau hross, sem ekki ganga þar út, skal hrepps- 
nefnd koma í gæslu gegn hæfilegri þóknun, er greiðist af eiganda þeirra eða andvirði. 
Hreppstjóri skal þegar skrifa upp mörk á þeim og senda í þá hreppa, sem 

helst geta verið líkur til að hrossin séu úr. Séu þau ekki gengin út eflir 3 vikur skal 
hreppstjóri selja þau við almennt uppboð, er auglýst sé í víðlesnu blaði með næsgi- 
legum fyrirvara. Að sölu lokinni lýsir hreppstjóri þeim í Lögbirtingablaðinu með 
lit, auðkennum og marki, ef mörkuð eru. Þau óskilahross, sem finnast kunna á öðrum 

tíma árs, og eigandi þekkist ekki að, eða hirðir ekki um, þótt þekktur sé, má afhenda 
hreppsnefndinni til ráðstöfunar, og lætur hún, ef henni svo sýnist, fara með þau 

sem önnur óskilahross. 
Um andvirði óskilahrossa, sem enginn getur helgað sér, innan þess tímamarks, 

sem ákveðið er í 41. gr. fer á sama hátt og andvirði óskilafjár.
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41. gr. 
Um útlausnarrétt og andvirðisgreiðslu óskilafjár. 

Tólf vikna útlausnarfrestur er á seldum hrossum, en enginn á sauðfé. Hross 
falla eiganda meðan útlausnarfresturinn stendur yfir. Andvirði sauðfjár og hrossa 
fá eigendur allt að 10 mánuðum frá sláturdegi sauðfjár og söludegi hrossa. að frá- 

dregnum öllum kostnaði. 

42. gr. 
Um ómarkað fé og illa markað. 

Eigi þarf að lýsa ómerkingum þeim, sem fyrir koma eftir aðalréttir og skila- 
réttir, né heldur því fé, sem er svo kalineyrt eða brunnið á eyrum, soramarkað eða 

að öðru leyti svo illa markað, að markglöggir menn geta ekki gert úr markinu, og 
skal því slátrað sem óskilafé. En gefi eigandi sig fram og geti glögglega sannað cig 
sína, fær hann hana eða andvirði hennar að kos tnaði frádregnum. Sama gildir um 
ómörkuð eða illa mörkuð hross sem sauðfé. 

4ð. gr. 
Um leifar andvirðis óskilafjár. 

Andvirði óskilafjár, sem enginn getur helgað sér innan hins ákveðna tíma og 
eigi hefur gengið í marklýsingarkostnað, rennur í fjallskilasjóði hreppanna, þannig 
að Hrunamannahreppur og Gnúpverjahreppur fá óskipt andvirði óskilafjár, sem 
þar kom fyrir, en andvirði þess, sem kom fyrir í öðrum hreppum á því svæði, er 
reglugerð þessi nær yfir, rennur í afréttarmálasjóð Flóa- og Skeiðahreppa. 

VII. KAFLI 

Um almenningssmalanir og millirekstra. 

44. gr. 
Um vorsmalanir. 

Á hverju vori skal smala allan Flóa og Skeið föstudaginn í 11. viku sumars. 
Á sama hátt skal smala Hrunamannahrepp og Gnúpverjahrepp mánudaginn í 1l. 
viku sumars. Þó má fresta smölun í þeim hreppum um allt að viku ef hreppsnefnd 

telur þess þörf. 
Réttahöld geta hreppsnefndir fyrirskipað, ef það þykir henta, og ráða þá allri 

tilhögun þeirra. Í hreppunum skal svo oft smalað og rekið á milli, sem hreppsnefnd- 
irnar fyrirskipa, og réttir geta þær á sama hátt látið halda, ef ástæða þykir til. 

45. gr. 
Um óskilafé á vorin. 

Allt óskilafé, sem kemur fyrir á lögboðnum smaladögum haust og vor, skal 
rekið til rétta. Innansveitarmenn hirða þar fé silt, en utansveilarfé sé ráðstafað af 
hlutaðeigandi hreppum eða afréttarmálafélagi. 

46. gr. 
Um haustsmalanir. 

Eftir veturnætur skal almenn smölun fara fram í öllum hreppum mánudaginn 

annan í vetri. Skal þá hver bóndi reka til skilaréttar allt óskilafé, sem fyrir kemur 

í landi hans. Um frekari haustsmalanir fer á sama hátt og um getur í 44. gr.
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41. gr. 
Um skil á fénaði. 

Hverjum bónda ber að hreinsa vel heimalönd sín af öllum óskilum við hverja 
almenningssmölun vor og haust, og halda öllu fé annarra sem best til skila. Bregðist 
fyrirskipuð smölun hjá einhverjum, án þess að lögmæt forföll komi til, varðar það 
sektum. Verði einhver ber að því að smala illa heimalönd sín við almenningssmölun, 
hefur hreppsnefnd vald til að setja tilsjónarmann við smölun hans, eða þá að láta 
framkvæma hana, hvort tveggja á hans kostnað. Sé einhver svo mannfár, að hann 
geli ekki af eigin rammleik smalað heimaland sitt, þá er boðið er, ber hreppsnefnd 
að útvega honum styrk til þess, ef fáanlegur er á hans kostnað, nema því aðeins að 
sveitarfélagið vilji styrkja Lil þess ókeypis. Öll vísvitandi vanskil á fénaði varða 
sektum, nema þau séu svo vaxin, að þyngri refsing liggi við. 

48. gr. 
Um meðferð á fénaði. 

Þess skal jafnan vandlega gæta, hvenær sem fé er smalað eða rekið á milli, 
réttað eða geymt, að fara svo vel með féð sem framast er unnt: eigi handleika það 
eða kvola meir en þörf gerist, eigi láta það standa inni í svelti nema sem skemmst, 
eigi láta vera of þröngt um það, né fara svo með það á annan hátt, sem setur hrjáð 
það fram yfir þörf. Allar slíkar óþarfa pyntingar ber að meta sen illa meðferð á 
skepnum. 

49. gr. 
Um óþrif í fénaði. 

Ef vart verður við einhver ískyggileg óþrif eða veikindi í fénaði, skal þegar 
taka það frá öðrum fénaði og tafarlaust tilkynna það hreppstjóra, er þá lætur rann- 
saka það og segir dýralækni til, ef hætta þykir á ferðum. 

VIII. KAFLI 

Um rekstra á sölufé. 

ö0. gr. 
Um rekstrarmenn. 

Hverjum rekstri skulu fylgja nægilega margir menn, vandaðir, duglegir og vel 
útbúnir. En það telst nægileg tala ef 2 menn reka allt að 100 fjár, 3 menn allt að 
200 fjár og 4 menn allt að 400 fjár, og svo fleiri menn eftir líkri tiltölu, ef fleira fé 
er rekið í einum rekstri, en ekki mega þeir jafnframt hafa annað á hendi, ef ekki 
er betur mennt. Ekki mega að jafnaði vera færri en 2 rekstrarmenn, hversu fátt 
sem rekið er. Þó má einn maður reka, ef ekki eru reknar nema 15 kindur. 

ól. gr. 
Um rekstrarforingja. 

Hvort sem rekstrarmenn eru fleiri eða færri, skal ávallt einn vera vfirmaður, 
er annist um að þessum rekstrarreglum sé hlýtt, og ber hann ábyrgð á því gagnvart 
þeim, er kynnu að kæra, en aðgöngu á hann aftur að samrekstrarmönnum sínum, 
ef þeim er um að kenna. Þó hvílir ábyrgðin aðeins á hverjum einstökum rekstrar- 
manni, er brýtur, ef brotið er svo vaxið, að það á undir almenn hegningarlög.
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52. gr. 
Um rekstrarmark. 

Allt fé í sölurekstrum skal vera auðkennt með ákveðnu rekstrarmarki, er sé 

svo glöggt, að það sjáist tilsýndar í björtu og svo traust, að það máist ekki af þótt 
volviðri gangi, og sé sams konar rekstrarmark á öllum kindum í sama rekstri. 

oð. gr. 
Um áningu og áfanga. 

Reka skal hægt og gætilega, æja nógu oft og hafa áfanga eigi of langa. Eigi má 
æja Í slægjulöndum meðan heyannir standa yfir, en úr því má æja hvar sem vill 
utan túns, hvort heldur í byggð eða óbyggð. 

öd. gr. 
Um vörn við því, að tjón verði af rekstrum. 

Svo skal rekstrum hagað, að sem minnstur bagi verði að þeim er þau lönd eiga, 
sem um er rekið. Varast skal, að rekstrum lendi saman við annað fé, ef hjá því verður 
komist. Eigi má halda áfram með rekstra úr því er farið að skyggja til muna, nema 
brýna nauðsyn beri til að ná í áfanga, og aldrei úr því dimmt er orðið. Svo má aldrei 
leggja upp með rekstra fyrr en markljóst er orðið. 

öð. gr. 
Um rannsókn á rekstrum. 

Nú ber svo til að öðru fé lendir saman við rekstur, og skal þá stöðva reksturinn, 
el á ferð er, en ella halda kyrru fyrir og eigi leggja aftur af stað með hann ef í byggð 
er fyrr en búið er að rannsaka hann af 2 tilkvöddum skilríkum mönnum. Getur 
enginn skorist undan slíkri rannsókn sem til þess er fær, og ber að gera það ókeypis, 
ef það tekur ekki yfir 2 klukkustundir, ella ber rekstrarmönnum að greiða þóknun 
fyrir, eftir úrskurði sýslumanns, ef á greinir, en aðgöngu eiga rekstrarmenn með 
þá borgun að eigendum fjárins, ef þeim hefur ekki verið sjálfum um að kenna. 

56. gr. 
Um talningu á rekstrinum. 

Telja skal féð í rekstrinum hvenær sem viðstaða verður svo, að féð dreifi sér 
nokkuð til muna, bæði þegar staðar er numið og haldið af stað aftur. Vanti þá fé 
í reksturinn, skal gera aðvart um það á næsta bæ, sem að er komið, og biðja fyrir 
það sem vantar. En ef fleira fé er komið í reksturinn en honum á að fylgja, skal á 
næsta bæ, sem að er komið, rétta reksturinn og skilja það frá, sem að hefur komið, 
og sjá til að það komist í álthaga sína, eigendum að skaðlausu. 

57. gr. 
Um óleyfilega fjártöku í rekstra. 

Verði einhver sannur að því, að hafa tekið fé annarra í rekstur heimildarlaust, 

skal hann bæta það eigendum að fullu, eftir samkomulagi eða mati óvilhallra manna, 
er sýslumaður tilnefnir, ef með þarf. 

58. gr. 
Um fjárflutninga með bifreiðum. 

Sé fé flutt á bifreiðum, skal pallurinn hólfaður þannig, að eigi séu fleiri en 
10—-12 kindur í hólfi. Á pallinn skal bera hey eða annað það, er fær fénu fótfestu.
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Skylt er að hafa a. m. k. 1 mann hjá fénu til eftirlits. Losa skal saur og undirburð 
af bílpöllum þar sem vænta má að sem minnst sýkingarhætta verði af slíku. 

IX, KAFLI 

Almenn ákvæði. 

59. gr. 
Um úrskurðarvald. 

Í öllum þeim atriðum, sem eigi er minnst á í þessari reglugerð, en eru samkyns 
eða skyld að efni, skulu hreppsnefndir ráða því, er snertir þeirra eigin sveitir, þó 
svo, að það komi ekki í bága við landslög eða reglugerð þessa, né skerði skýlausan 
rétt annarra sveilarfélaga. Bera skulu hreppsnefndir þau atriði, er að þessu lúta, 
og þær hafa ástæðu til að ætla, að almenning varði, undir sveitunga sína, og ber þeim 
að taka sem mest tillit lil óska almennings, ef þær eru á rökum byggðar, en skera 
verða hreppsnefndir úr sjálfar, ef á greinir. 

Sýslunefnd ræður í þeim atriðum er hagsmunir tveggja hreppa eða fleiri í 
sýslunni koma í bág hverjir við aðra. Þá getur hún veitt leyfi til, að hér að lútandi 
mál, sem að lögum bera undir hana, séu lögð í gerð. Stjórnarráðið ræður ef í málum 
Þessum greinir á við aðrar sýslur. 

60. gr. 
Um sektir og málssóknir. 

Brot gegn reglugerð þessari varða 5 000.00—50 000.00 króna sektum, nema þyngri 
refsing liggi við. Sektarféð rennur í sveitarsjóð eða fjallskilasjóð þess hrepps, sem 
brot er framið í. Ef brotið er framið í afrétti, skal líta svo á, sem brotið sé í þeirri 
sveit eða sveitum, sem afréttinn eiga. 

61. gr. 
Fjallskilareglugerð þessi, sem sýslunefnd Árnessýslu hefur samþykkt, stað- 

festist hér með samkvæmt sveilarstjórnarlögum nr. 58 29. mars 1961 og 3. gr. laga 
um afréttarmálefni, fjallskil o. fl. nr. 42 12. maí 1969 til þess að öðlast gildi frá og 
með 10. september 1975 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Með reglugerð þessari er úr gildi numin fjallskilareglugerð fyrir hreppana milli 
Þjórsár og Hvitár (Ölfusár) og þær jarðir í Biskupstungnahreppi, er liggja sunnan 
Hvítár í Árnessýslu, nr. 162 frá 8. september 1953. 

Landbúnaðarráðuneytið, 2. september 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 0 

Ragnheiður Árnadóttir. 
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 223 19. ágúst 1974, um bann við veiði smásíldar. 

1. gr. 
Í stað orðanna „25 em“ í 1. mgr. 1. gr., 2. gr, 1. og 3. mgr. 3. gr. og 5. gr. 

komi orðin 27 cm. 

2. gr. 
Í stað orðanna „Fiskmat ríkisins“ í 6. gr. komi orðin Framleiðslueftirlit sjávar- 

afurða. 

. 3. Er. 
Ákvæði Lil bráðabirgða reglugerðarinnar orðist þannig: 
Á tímabilinu 15. september 1975 til 15. september 1976 eru síldveiðar með öðrum 

veiðarfærum en reknetum bannaðar á svæði fyrir Suður- og Vesturlandi frá línu, sem 
dregin er í réttvísandi suðaustur frá Eystra-Horni suður um og vestur fyrir að línu, 
sem dregin er rétlvísandi norðvestur frá Rit. 

Þó getur sjávarútvegsráðuneytið á þessu tímabili heimilað veiðar á allt að 7500 
lestum síldar í herpinót og bundið leyfi þeim skilyrðum, er þurfa þykir þ. á m., að 
síldin skuli söltuð um borð í veiðiskipum og að þessu magni skuli skipt niður á 
einstök skip. 

Síldveiðar með reknetum á þessu svæði skulu því aðeins heimilar, að möskva- 
stærð netanna sé minnst 63 mm., þegar möskvinn er mældur í votu neti, teygður 
horna á milli eftir lengd netsins. Komist flöt mælistika 63 mm. breið og 2 mm. þykk 
þá auðveldlega í gegn. 

d. gr. 
Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða sektum samkvæmt lögum nr. 44 

óð. apríl 1948, með síðari breytingum, og skal með mál út af brotum farið að hætti 
opinberra mála. 

5. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 44 5. apríl 1948, um vísindalega 

verndun fiskimiða landgrunnsins, til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til 
eftirbreytni þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 5. september 1975. 

F. h.r. 

Jón L. Arnalds. 
  

Þórður Á sgeirsson. 
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GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Borgarness. 

Í gjaldskrá þessari eru taxtar reiknaðir í gjaldstigum, g. kWst. = kilówattstund 

= orkueining, kw = kílówatt = afleining 

Verðgildi gjaldstigs skv. V. kafla: 1 g == kr. 8.10. 

I, KAFLI 

RAFMAGNSSALA 

Rafveita Borgarness selur rafmagn á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

1. Orku- og afltaxtar (þ. e. kWst.-kw-taxtar). 

11. Um mestafl-mæli: 

11.1 Fyrir hverja kKWst. ......20... 0.3 g = kr. 2.40 

11.2 Fyrir hvert árskílówatt ........ 1600  g = — 12960.00 

11.3 Fast árgjald = grunngjald .... 1600 g 

Fast árgjald = mæligjald, MI .. 1200 g 2800 g = 22 680.00 

12. Um markafl-mæli: 

12.1 Fyrir hverja kWst. 
— allrar notkunar .......0.... 03 g = — 240 

— notk. umfram markstillingu 3 gg = — 24.30 

12.2 Fyrir hvert árskílówatt ........ 1600  g = — 12 960.00 

12.3 Fast árgjald = grunngjald .... 1600 g 

Fast árgjald == mæligjald, MI .. 1200 g 2800  g == — 22680.00 

2. Orkutaxtar (þ. e. kWst.-taxtar). 

21. Um kWst.-mæli: 

21.1 Fyrir hverja kKWst ............ 1 g = kr. 8.10 

912 Fast árgjald = grunngjald á kw 

skv. Vðl 600  g == — 4860.00 

Fast árgjald = mæligjald, M2 .. 600  g = — 4860.00 

Lágmark: 5000 g/ári (sbr. v. 21). 

22. Um kWst.-mæli: 
99.1 Fyrir hverja kWst. 

— allt að 1200 kKWst./ári .... 3 gg = — 24.30 

— umfram 1200 kWest./ári .... 2 5 = — 16.20 

99,9 Fast árgjald = mæligjald, M2 .. 600  g = — 4860.00 

3. Tímataxtar (þ. e. með skilyrðum um notkunartíma). 

31. Um kWst.-mæli til hitunar: 

11 Án rofs ........0e rr 0.64 g = kr. 5.14 

31,2 Allt að 1% klst rof á sólarhring 22.00.0000... 00... 0.36 g == — 2.90 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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31.3 Allt að 27 klst rof á sólarhring .......... BR 034 g = — 2.73 
31.4 Allt að 4% klst rof á sólarhring .......... 027 g = — 217 
ö1.5 Allt að 147 klst, rof á sólarhring .............. 0... 019 g = — 153 
Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar skv. lið v. 3 
Taxtar 31. (1—5) eru án söluskatts, en hann innheimtist ekki af rafmagni til hús- 

hitunar. 

Aðrir tímataxtar, er til greina kunna að koma, falla undir 4. lið. 
Mæligjöld og rofagjöld skv. 2. kafla. 

4. Sérákvæði um rafmagnssölu. 

Þegar sérstaklega stendur á, er rafveitusljóra heimilt, að tilskildu samþykki 
rafveitunefndar, að selja rafmagn eftir sérstökum samningi í hvert skipti, þó eigi 
lengur en til tveggja ára í senn. Undir þennan lið fellur raforka til götu- og hafnar- 
lýsingar, með lágmarksgjaldi 13 g/kWst. 

Önnur ákvæði og skýringar vegna einstakra taæta. 

v. 11: Aflnotkun mælist sem meðalálag í 15 mínútur. 
v. 12: Lágmarksstilling markafis er 5 kw. 

v. 21: Grunngjald reiknast þannig: 

a) vegna rafvéla fyrir föst vinnutæki: 
af ástimpluðu rafafli, samanlagt reiknað í heilum kw. 

hb) vegna lýsingar o. fl.: 
miðað er við 0.05 kw á hvern m? sólfflatar í rými því, sem lýsa skal. Saman- 
lagt flatarmál skal reiknað í heilum fermetrum utanmáls rýmisins. 

ce) vegna rafmagns Hl heimila: 

í stað gólfflatargjalds skv. b-lið, má teikna með 0.3 kw á hvert herbergi, 
sem ætlað er til íbúðar, og eldhús. 
Herbergi stærra en 25 mé? reiknast sem tvö. 

Lágmarksgjald taxta 21 (KWst.-gjald -- fast árgjald) er 5000 gjaldstig á ári. 
Í stað taxta 21 má velja taxta 22, ef hagkvæmara þykir. 

v. ðl: Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

a) að raforka sé aflögu vegna almennrar notkunar (forgangsnotkunar) að 
dómi rafveitustjóra. 

b) að vélaafl, spennar og línur þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
ce) að straumur sé rofinn á til lum tímum með sjálfvirkum rofa, og kosti 

notandinn tengingu rofans og greiði leigu af honum skv. 2. kafla gjaldskrár. 
d) að tæki, lagnir og allur búnaður í sambandi við rafhitunina sé samkvæmt 

fyrirmælum rafveitunnar og seltum reglum, m. a. ofnar fasttengdir með 
sérstökum, rofum og hitastillar notaðir. 

e) að notkun um mæli lagnarinnar sé minnst 6000 kWst./ári. 

  

  

almennt: 

a) Ef fasviksstuðull hjá notanda er lægri en 0.85, getur rafveitan krafist þess, 
að notandinn geri ráðstafanir til að hækka stuðulinn á sinn kostnað upp 
í það gildi, en greiði að öðrum kosti hærra verð fyrir raforkuna. 

h) Rafveitustjóri getur bannað notkun tiltekinna tækja (t. d. rafsuðuspenna) 
eða takmarkað notkun þeirra á tilteknum tímum, ef nauðsyn krefur að 
hans dómi vegna truflana eða annarra annmarka af völdum þeirra. 

c) Hilunartaxtar 31 standi jafnan á heilum eyri, en allir aðrir taxtar reiknast 
í heilum tug aura.
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II. KAFLI 

MÆLAGJÖLD OG ROFAGJÖLD 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mæla, rofa og stýritækja, sem nota skal 
fyrir hverri veitu, og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða 

eftirfarandi árgjöld: 

1. Af mælum, þ. e.: 

— mestafl-mæli eða markafl-mæli .......... M 1 = 1200 g = kr. 9720.00 
— kWst.-mæli .......000000 0000... M 2 = 600 g = — 4860.00 

2. Af rofum, þ. e.: 

— klukkurofa 80 A eða stærri ........000... R 1 = 800 g = — 6 480.00 

— klukkurofa minni en 80 A 20.00.0000... R 2 = 600 g == — 4860.00 

— fjarstýribúnaði  .........000000 0... R3 = 600 g = — 4 860.00 

Af öðrum mælum og rofum en þeim, sem nefndir eru hér að framan, skal árgjaldið 

vera sem næst 20% af verði tækisins. 

Ill. KAFLI 

TENGIGJÖLD 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir húsveitu. 

Af hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna skal greiða tengigjald sem hér segir: 

1 2 3 4 

Málstraumur 

stofnvara í Flutningsgeta Tengigjöld skv. jöfnu 

Gjald- 220 V 380 V skv. stærð g = 1500 4 150 XkKVA 

skrár- kerfi kerfi stofnvara eða Gjaldstig — Tengigjald 

liður A A spennis kVA g kr. 

Ti 2 60 1>X 60 0.22%X 60 = 13 3400 27 540 

T2 3> 60 2>X 60 0.38< 60 = 22 4 800 38 880 

T3 3 > 100 3> 60 0.38 < 100 = 38 7 200 58 320 

T4 3100 0.66 < 100 = 66 11 400 92 340 

TS 3 > 200 0.38 X 200 == 76 12 900 104 490 

T6 3 X 350 3 > 200 0.66 > 200 == 132 21 300 172 530 

T7 3 X 350 0.66 X 350 = 231 36 100 292 410 

T8 300 41 500 336 150 

19 500 76 500 619 650 

Fyrir aðrar stærðir stofnvara eða spenna en hér er talið, skal reikna tengigjald 

eftir sömu jöfnu og að ofan, sbr. 3. og 4. dálk. 

Önnur ákvæði: 

a) um heimtaugar: 
Tengigjaldið miðast við allt að 15 metra jarðstrengsheimtaus eða allt að 

30 metra loftlínuheimtaug. Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við 

götu, stystu greiðfæra leið að varkassa eða töflu. 

Yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern metra umfram fyrstu 15 

metrana, þannig: 
Y (J) = (200 3 X KVA) gjaldstig á metra.
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Yfirlengdargjald loftlínu reiknast á hvern metra umfram fyrstu 30 metrana, 
þannig: 

Y (L) = (40 - 2 X KVA) gjaldstig á metra, að viðbættum 2000 gjaldstigum 
á hvern stólpa í umframlínu. 

b) um spennistöðvar: 
Tengigjald skal reikna eftir stærð spennis, þegar spennistöð er byggð að 

mestu eða öllu leyti í þágu eins notanda. Skal notandi þá leggja til lóð eða hús- 
næði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra 
vegna staðsetningar stöðvarinnar. Húsnæðið skal fullnægja að öllu leyti settum 
skilyrðum um gerð spennistöðvahúsa. Þegar lóð er lögð til, er það gert rafveit- 
unni að kostnaðarlausu, en kostnaður notanda við gerð húsnæðis fyrir spenni- 
stöðina kemur til frádráttar tengigjaldi skv. þessari gjaldskrá, þó aldrei meiri 
frádráttur en tengigjaldinu nemur. 

c) almennt: 

Þessi gjaldskrá tengigjalda gildir í skipulögðum hverfum, en í óskipulögðum 
hverfum skal greiða tengigjald eftir kostnaðarreikningi heimtaugar eða spenni- 
stöðvar. Tengigjald fellur í gjalddaga, þegar sótt er um heimtaug eða spennistöð. 

Fyrir bráðabirgðaheimtaug skal greiða sem svarar 1500 gjaldstigum eða eftir 
reikningi, ef um verulega hærri kostnað er að ræða. 

IV. KAFLI 

OPNUNARGJÖLD 

Opnunargjald nemur allt að 100 gjaldstigum, en skal standa á heilu hundraði 
króna og er nú samkvæmt því kr. 800.00. 

Opnunargjaldið greiðist í þessum tilvikum: 
1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 

komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun. 
2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 

laust, og verður hún ekki opnuð fyrr en notandinn hefur greitt á skrifstofu raf- 
veitunnar gjald fyrir enduropnun. 

V. KAFLI 

VERÐGILDI GJALDSTIGS 

Rafveitunni er heimilt að breyta verðgildi gjaldstigs til samræmis við breytingar 
á reksturskostnaði rafveitunnar. Skal þá reiknað eftir hlutfallsgrundvelli, sem fæst 
úr síðasta ársreikningi og fjárhassáætlun rafveitunnar, enda sé grundvöllurinn sam- 
Þykktur af rafveitunefnd og hreppsnefnd. 

Hlutdeild kostnaðarliða í verðgildi gjaldstigsins er þannis, reiknað í % og krónum: 

Kennitölur reksturskostnaðar 
Fyrra gildi 

31/12 ?74 Breyting Núgildi 
kr. % stuðull kr. % 

a) Raforkukaup .................... 2.944 47.1 1.39 4.092 50.5 
b) Launagjöld .................. 0.756 12.1 1.25 0.945 11.7 
c) Efni og aðkeypt þjónusta ......... 0.650 10.4 1.30 0.843 10.4 
d) Skrifstofukostn., opinber gjöld o. a. 0.175 2.8 1.30 0.227 2.8 
e) Vaxtakostnaður ................. 0.162 2.6 1.30 0.211 2.6 
f) Söluskattur, verðjöfnunargjald ... 1313 21.0 1.36 1.782 22.0 

Heildartölur 6.25 100 (1,29) 8.10 100 
Samþykki verðgildi gjaldstigs: sg = kr. 6.25 kr. 8.10 
Samþykkt verðgildi dagsett 1/10 '74
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Gjaldskrárbreytingu má gera, ef rekstur skost naður hefur hækkað eða lækkað um 

5% eða meira. Skal þá að jafnaði miðað við 1. janúar eða 1. júlí. 

Fyrirhugaðar gjaldskrárbreytingar skulu tilkynntar Orkustofnun áður en þær 

taka gildi. 
Verðgildi gjaldstigs reiknast í heilum tug aura. 
Breytingar til hækkuner gjaldskrár þessarar eru háðar heimild iðnaðarráðu- 

neytisins. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júni 1923 
sg Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til þess að öðlast þegar gildi. Jafnframt er úr gildi 

felld gjaldskrá sama efnis nr. 312 10. október 1974. 

Iðnaðarráðuneytið, 8. ágúst 1975. 

F. hr. 

Árni Snævarr. rn 
Jóhannes Guðfinnsson. 
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GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Akraness. 

KAFLI 

RAFORKUSALA 

1. Almenn notkun. 

Rafveita Akraness selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A.1. Til lýsingar: 
Um kWst.næli á kr. 9.25 hverja kWst. auk fastagjalds er reiknast þannig: 
Kr. 15.18 á mánuði af hverjum mt? gólfflatar, er lýsa skal. Þó skal aðeins 

reikna helming gólfflatar til gjalda í göngum og seymsíum o. þ. h. Einnig í 
sjúkrahúsum, elliheimilum og vistheimilum fyrir börn. Ákvæði þetta nær ekki 

til starfsmannabústaða þessara stofnana. 

B.1. Til heimilisnotkunar: 
Um kWst.-mæli kr. 7.85 hverja kWst. auk fastagjalds, er reiknast þannig 

Kr. 66.33 á mánuði fyrir hvert herbergi, sem ætlað er til íbúðar og eldhús. 

Herbergi, sem er minna en 5 mé? skal reikna sem hálft, en ef herbergi er stærra 

en 25 m? skal reikna hverja byrjaða 25 m? sem herbergi. 

C.1. Til véla: 
Um kWst.-mæli kr. 9.25 hverja kWst. auk fastagjalds, er reiknast þannig 
Kr. 196.10 á mánuði fyrir hvert KW í ástimpluðu rafafli fastra vinnuvéla. 

Eftir þessum lið má einnig selja raforku án fastagjalds til eldunar- og þvotta- 
tækja í sjúkrahúsum, elliheimilum, vistheimilum barna og í gisti- og veitinga- 

húsum. 
Um kWst.-mæli án fastagjalds, þannig: 

A.2. Tillýsingar og ýmissa nota, sem ekki verður felld undir aðra liði gjaldskrárinnar: 

Kr. 37.60 fyrir hverja kKWst. 
B.2. Til véla og vinnulagna í byggingum í smíðum og til véla við Akranesshöfn: 

Kr. 19.60 fyrir hverja kWst.
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Eftir þessum lið má einnig selja raforku til skipa við Akranesshöfn. Gjald 
miðast við hverja byrjaða tólf tíma og allt að 40% af ástimplaðri flutnings- 
getu tengla er verða 3 X 35 A og 3 X 6ð A. 220 V. 

C.2. Til véla í matvælaiðnaði: 
Kr. 6.95 fyrir hverja kWst., enda sé uppsett rafafl fastra véla yfir 40 KW 

og árlegur nýtingartími vélanna eigi skemmri en 1200 kWst. á hvert uppsett 
KW þeirra. Rafveitan áskilur sér rétt til að rjúfa strauminn í allt að 1% klst. 
á dag um hádegið á tíma mesta álags. Eftir þessum gjaldskrárlið má einnig 

selja raforku til rafsuðu málma. 

E.2. Til gatna- og hafnarlýsingar: 
Samkvæmt árlegri ákvörðun bæjarstjórnar Akraness, og kosti rafveitan 

rekstur og viðhald lýsingarkerfisins. 
Um mestaálagsmæli þannig: 

A.3. Til atvinnufyrirtækja með meira en 40 kKW afl, sem mesta ársálag: 
Kr. 9 030.00 fyrir hvert kW mesta álags á árinu og kr. 2.68 fyrir hverja kWst. 

11. KAFLI 

HITANOTKUN 
Um kWst.-mæli á: 

D.1. Kr. 5.13 hver kWst. án rofs. 

D.2. Kr. 3.10 hver kWst. með allt að 1'% klst. rofi á sólarhring. 
D.3. Kr. 2.88 hver kWst með allt að 2% klst. rofi á sólarhring. 
D.4. Kr. 230 hver kWst. með allt að 47% klst. rofi á sólarhring. 
D.5. Kr. 1.63 hver kWst. með allt að 14 klst. rofi á sólarhring. 

D.6. Kr. 1.89 hver kWst. ef notkun fer fram eingöngu á tímabilinu frá 1. maí til 
15. október ár hvert. Roftími er allt að 3 klst. á sólarhring. Einnig má selja 

eftir þessum taxta orku, sem rafveitunni er heimilt að rjúfa að vild. 

Eftir taxta D.3. má einnig selja raforku með blönduðu rofi, þannig að hluti 
notkunar sé rofinn í 1474 klst. á sólarhring, en á móti sé a. m. k. jafn mikið afl órofið. 

Gjaldið breytist með útsöluverði á dísilolíu í Reykjavík á hverjum tíma og 

miðast hér við grunnverð kr. 16.25 á olíulítra. KWst. gjaldið standi jafnan á heilum 
eyri. 

Sala til hitanotkunar er háð nánari ákvörðun rafveitustjóra og rafveitunefndar 
m.a. með tilliti til: 

a. Að raforka sé aflögu vegna almennrar notkunar (forgangsnotkunar) að dómi 
rafveitustjóra. 

b. Að vélaafl, spennar og rafstrengir þoli álag að dómi rafveitustjóra. 
c. Verðlags og hagkvæmni slíkrar sölu, að dómi rafveitustjóra og rafveitunefndar: 

Notendur rafhita skulu fá skrifleg leyfi (hitaleyfi) fyrir slíkri notkun. Þar 
skal greint frá hve mikið afl er heimilt að setja upp og hvaða gjaldalið skuli 

greitt eftir. Ef tvö ár eru liðin frá útsáfu slíks leyfis, en notkun ekki hafin, skal 
leyfið endurnýjað. Sé það ekki gert, fellur leyfið úr gildi. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar eru: 

d. Að straumur sé rofinn á tilskildum tíma með sjálfvirkum búnaði og kosti not- 
andinn tengingu slíks búnaðar og greiði leigu af honum samkvæmt 2. kafla. 

e. Að tæki, lagnir og allur búnaður í sambandi við rafhitunina sé samkvæmt fyrir- 
mælum rafveitunnar og settum reglum. M. a. ofnar fasttengdir með sérstökum 

rofum, hitastillar notaðir.
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f. Að notkun um mæli hitalagnarinnar sé eigi minni en 6000 kWst. á ári. Undan- 
þegin þessu ákvæði er þó notkun samkvæmt taxta D.1. Ef notkun er minni en 
6000 kWst. á ári, er rafveitunni heimilt að krefjast gjalds fyrir 6000 kWst. 
notkun eða færa notkunina yfir á taxta D.1. 
Þegar sérstaklega stendur á, er rafveitustjóra heimilt, að tilskildu samþykki 

rafveitunefndar, að selja raforku eftir sérstökum samningi í hvert skipti. 

TIl. KAFLI 

MÆLA- OG ROFALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og serð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri veitu, 
og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af mæli- 
tækjum samkvæmt eftirfarandi: 

1. Af einfasa kWst.-mæli, allt að 30 amp. ......00...000.. kr. 24.00 á mán. 
2. Af þrifasa kWst.-mæli, 50 amp. og minni #.............. — 2800 - — 
3. Af þrífasa kKWst.-mæli, yfir 50 amp. til 200 amp. ........ — 117.00 - — 
4. Af þrifaca kWst.-mæli, yfir 200 amp. ......00.00 0... — 17490 - —- 

Af kKlukkurofum skal notandinn greiða leigu sem hér segir: 
1. Af ein- eða tvínóla kl.rofa 40 amp. og minni .............. kr. 150.00 á mán. 
2. Af þrípóla kl.rofa 60 amp. og minni .......000.0.000.... — 190.00 - — 
3. Af þrípóla kl.rofa yfir 60 amp. til 200 amp. .....0.00000... — 240.00 - — 
4. Af þrípóla kl.rofa yfir 200 amp. ........000. 00... — 305.00 - — 
5. Af fjarstýrandi klukkurofa ...........00.0 000... — 5000 - — 

Af öðrum mælitækjum og rofum en þeim, sem nefnd eru í skránni, skal árs- 
leigan vera sem næst 20% af verði tækisins. Leiguna skal innheimta um leið og gjald 
fyrir raforkuna. 

IV. KAFLI 
TENGIGJÖLD 

(Heimtaugargjöld) 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir hús- 
veitu. Af hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna, skal greiða tengigjald, sem 
hér segir: 

Flutnings- Tengigjald jarð- 
Gjald- Málstraumur stofnvara geta miðuð strengsh. allt að 
skrár- 220 V 380 V við stærð 15 m eða lofth. 
liður kerfi kerfi stofnvara allt að 30 m 

Nr. Amp. Amp. kVA kr. 

1.1 2 60 1 60 13 20 133.00 
1.2 3>< 60 2 60 22 28 296.00 
1.3 3 X 100 3X 60 38 40 583.00 
14 3 >< 100 66 66 834.00 

15 3 >< 200 76 76 028.00 

1.6 3 X< 350 3 >< 200 132 124 707.00 

1.7 3 < 350 231 213 108.00 

Fyrir vinnuheimtaugar fyrir hús í byggingu á skipulögðum svæðum skal greiða 
kr. 7 350.00. Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stystu greiðfæra 
leið að varakassa. Yfirlengdarsjald jarðstrenss reiknast á hvern metra umfram fyrstu 

15 metrana þannig: Yj = (1760 - 13 X KVA) kr.m. Yfirlengd loftlínu reiknast á
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hvern metra umfram fyrstu 30 metrana þannig: Yl = (288 9 < KVA kr.m. að 

viðbættum kr. 14813.00 á hvern stólpa í umframlinu. 

Tengigjöld miðuð við stærð spenna. 

Gjaldskrárliður Stærð spennis Tengigjald 

Nr. kVA kr. 

2.1 150 141 498.00 
2.2 300 282 995.00 
2.3 500 449 913.00 
24 750 668 280.00 

Tengigjald skal reikna eftir þessum gjaldskrárlið, þegar spennistöð er byggð, 
að mestu eða öllu leyti í þágu eins notanda. Skal notandi þá leggja til lóð eða hús- 
næði fyrir <pennistöðina eftir því sem hagkvæmara þykir, að dómi rafveitustjóra, 
vegna staðsetningar stöðvarinnar. Húsnæðið skal fullnægja að öllu leyti settum 
skilyrðum um gerð spennistöðvahúsa. Kostnaður notandans við gerð húsnæðis fyrir 
spennistöðina kemur til frádráttar tensigjaldi skv. þessari gjaldskrá. Þó aldrei meiri 

frádráttur en tengigjaldinu nemur. 
Þessi gjaldskrá tengigjalda gildir í skipulögðum hverfum innan Akranesskaup- 

staðar. Í óskipulögðum hverfum greiðist tengigjald eftir kostnaði skv. reikningi raf- 
veitunnar. Tengigjald fellur í gjalddaga, begar setningu heimtaugar eða byggingu 
spennistöðvar er lokið. 

V. KAFLI 

OPNUNARGJÖLD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun, kr. 1 300.00. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafarlaust, 
og verður hún eigi opnuð fyrr en notandinn hefur greitt 1 300.00 króna gjald 

í skrifstofu rafveitunnar. 
Í framangreindu verði er innifalinn 20% söluskattur, nema í kafla 2, sölu til hita- 

notkunar, en á þá sölu er ekki lagður söluskattur. Á 1. kafla gjaldskrárinnar er einnig 

lagt 13% verðjöfnunargjald. 
Hækki innkaupsverð á raforku er rafveitunefnd heimilt að hækka gjaldskrá 

þessa um allt að 50% af þeirri hækkun, þó aðeins að til komi sérstakt sambykki 
iðnaðarráðuneytisins. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 
og Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að taka gildi 1. september 1975, og birtist til 
eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er eldri gjaldskrá nr. 247 29. 
maí 1975 úr gildi felld. 

Iðnaðarráðuneytið, 10. ágúst 1975. 

F. hr. 

Árni Snævarr. 
  

Jóhannes Guðfinnsson.
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REGLUGERÐ 

um gatnagerðargjöld A í Skútustaðahreppi. 

1. gr. 
Sveitarstjórn er heimilt að leggja gatnagerðargjöld á lóðir í hreppnum, eftir því 

sem nánar segir í reglugerð þessari. 
Heimilt er að leggja gatnagerðargjald á land, sem sambærilegt telst, þótt ekki 

sé sérstök lóð. 

2. gr. 
Gatnagerðargjald A er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í kostnaði við undir- 

byggingu götu fyrir bundið slitlag. 

3. gr. 

Gatnagerðargjald skal nema ákveðnum hundraðshluta byggingarkostnaðar pr. 
m? eins og hann er á hverjum tíma í vísitöluhúsinu samkvæmt útreikningi Hagstofu 
Íslands, svo sem hér segir: 

Einbýlishús  ...........0..00.0 0000. BIÐ 4.0% 
Verslunar- og skrifstofubygging AP Oo FA 4.0% 
Opinberar byggingar ..........0...0.00 0... „. 4.0% 
Iðnaðarhús, vörugeymslur og annað atvinnuhúsnæði .. 1.0% 

Af kjöllurum og rishæðum, sem ekki eru notuð til íbúðar eða atvinnurekstrar, 

svo og bifreiðageymslum, skal greiða hálft gjald. Gatnagerðarsjald af íbúðarhúsum 
skal aldrei vera lægra en sem nemur greiðslu af 300 mö húsi. 

4. gr 

Sveitar: stjórn skal vera heimilt að hækka eða lækka gjaldstuðla, sbr. 3. gr., hvern 
um: sig eða alla í einu, um allt að 50% án frekari staðfestingar ráðuneytisins. 

5. gr. 

Sveitarstjórn setur reglur um gjalddaga við hverja úthlutun lóða og tekur 
ákvörðun um gjaldfrest. 

6. gr. 

Innifalið í gatnagerðar gjaldi A er byggingarleyfisgjald og tengigjald holræsa 
vegna heimæðar úr aðalræsi í brunn við húshlið. 

7. gr. 
Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem það er lagt á sbr. lög nr. 

51/1974 og gengur það ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla 
næstu 2 ár eftir gjalddaga og tekur einnig til vátryggingarfjár eignarinnar. Heimilt 
er að taka gjöld samkvæmt reglugerð þessari lögtaki samkvæmt lögum nr. 29/1885. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af sveitarstjórn Skútustaðahrepps, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum um gatnagerðargjöld nr. 51/1974 til að öðlast 
gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eisa að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. ágúst 1975. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

Guðmundur Karl Jónsson.
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SAMÞYKKT 

um gatnagerðargjöld A í Akraneskaupstað. 

1. gr. 
Bæjarstjórn Akraness leggur gatnagerðargjöld á lóðir í lögsagnarumdæmi 

ke uupstaðarins, eftir því, sem nánar segir í samþykkt þessari. Heimilt er að leggja 
satnagerðargjald á land, sen sambærilegt telst, þótt ekki sé sérstök lóð. 

2. gr. 
Gatnagerðargjald A er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í kostnaði við undir- 

byggingu götu með tilheyr andi lögnum. 

ð. Er. 

Bæjarstjórn ákveður að leggja á satnagerðarsjald vegna nýbygginga og skal 
miða gjaldið við ákveðinn hundr: aðshluta af byggingarkostnaði á rúmmetra eins og 
hann er talinn af Hagstofu Íslands, svo sem hér segir: 

Einbýlishús  ........ BAÐ BI 2.2% 
Tvíbýlishús og sambyggð einbýlishús á einni hæð ...... 14% 
Tveggja hæða raðhús og íbúðarhús ............... „.. 13% 
Fjölbýlishús ..........200202 000. 0.7% 
Verslunar- og skrifstofubygging BAR 2.2% 
Iðnaðarhús, vörugeymslur og annað atvinnuhúsnæði .. 1.8% 
Opinberar byggingar .........00..00000 0 22% 

Af kjöllurum, bifreiðageymslum og rishæðum, sem ekki eru notuð til íbúðar 
eða atvinnurekstrar, skal greiða hálft gjald. Auk þessa gjalds skal lóðarhafi greiða 
kr. 25.00 af hverjum fermetra lóðar. Gjald skal miða við stærð húss, samkvæmt 

samþykktum uppdrætti. Nú er ekki fyrir hendi samþykktur uppdráttur og skal þá 
mið a við stærð húss, sem skipulag gerir ráð fyrir, en sé slíkt ekki ákveðið í skipulagi, 
kal miða við eftirfarandi lágmarksstærðir: 

Einbýlishús með tilheyrandi bílgeymslu #„............. 500 mö 
Raðhús, tvíbýlishús, sambyggð einbýlishús, hver íbúð . 400 mö 
Fjölbýlishús, hver íbúð .........00.00%00 0000. 300 mö 

Í atvinnuhúsnæði skal ætið við útreikning rúmmáls til gatnagerðargjalds miðað 
við lofthæð 3.3 m að innanmáli, nema uppdráttur sýni lægri lofthæð. Framangreindar 

reglur gilda, ef hús er stækkað, að því er til stækkunar tekur. 

d. gr. 

Gjöld samkvæmt 3. gr. breytast árlega, samkvæmt vísitölu byggingarkostnaðar, 

sem gildir um áramót. 
- 
5. gr. 

Bæjarráð setur reglur um gjalddaga og tekur ákvörðun um gjaldfrest. 

6. gr. 
Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem það er lagt á og gengur 

það, ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla og tekur þannig til 
vátryggingarfjár eignarinnar. 

Heimilt er að taka gjöld, samkvæmt lögum þessum, lögtaki samkvæmt lögum 

nr. 29/1885.
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Samþykkt þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Akraneskaupstaðar, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum um gatnagerðargjöld nr. 51/1974 til þess að 
öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 15. ágúst 1975. 

F. hr. 

Hallgrímur Dalberg.   
Guðmundur Karl Jónsson. 

Nr. 386. . 29. ágúst 1975. 
AUGLÝSING 

um hækkun raforkuverðs í smásölu. 

Skv. heimild í Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, hefir ráðuneytið heimilað Raf- 
magnsveitu Reykjavíkur 10% hækkun smásöluverðs seldrar raforku miðað við 
grunnverð í núgildandi gjaldskrá, frá og með 1. september 1975. 

Iðnaðarráðuneytið, 29. ágúst 1975. 

F.h.r. 

Árni Snævarr. 

Jóhannes Guðfinnsson. 
  

Nr. 387. 29. ágúst 1975. 
AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá fyrir Hitaveitu Hveragerðis nr. 306 9. október 1974. 

4. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

a. Fastasjöld: 
1. Gróðurhús, 100 m? og stærri, kr. 2 000.00 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 
2. Önnur hús kr. 800.00 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 

b. Vatnsgjöld: 
1. Gróðurhús kr. 220.00 á mánuði fyrir hvern mínútulítra. 
2. Önnur hús kr. 640.00 á mánuði fyrir hvern mínútulítra. 
6. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 
Heimæðasjöld (tengigjöld) eru sem hér segir fyrir hverja heimæð: 

Hús allt að 300 m3 kr. 84 000.00. 
Hús 300--2000 má kr. 84 000.00 fyrir 300 m? og kr. 63.00 hvern mö? þar yfir. 

Hús stærri en 2000 mó kr. 193 000.00 fyrir 2000 möð og kr. 53.00 hver mö? þar yfir. 
Stofngjald fyrir aukahemil á sama inntaki er kr. 10 000.00. 
7. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 
Gjöld samkvæmt þessari gjaldskrá miðast við vísitölu bvesingarkostnaðar 1. 

júlí 1975. Er hitaveitunefnd heimilt að breyta gjöldunum í samræmi við þær breyt- 
ingar, sem verða kunna á vísitölunni. 

Heimild tl hækkunar skv. þessari gr. er háð samþykki iðnaðarráðuneytisins.
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Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt Orkulögum nr. 58 29. apríl 
1967, staðfestist hér með til að taka gildi nú þegar, og birtist til eftirbreytni öllum, 
sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 29. ágúst 1975. 

F.h.r. 

Árni Snævarr. 

29. ágúst 1975. . Nr. 388. 
AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Hríseyjarhrepps nr. 322 8. nóvember 1973. 

4. gr. orðist þannig: 
Hitaveitan tekur leigu af hemlum og skal hún vera kr. 420.00 á hemil á mánuði. 
Vatnsgjald er kr. 750.00 fyrir hvern lítra á mínútu. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt Orkulögum nr. 58 29. apríl 
1967 staðfestist hér með til að taka þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum, sem 

hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 29. ágúst 1975. 

F.h.r. 

Árni Snævarr.   
Jóhannes Guðfinnsson. 

29. ágúst 1975. . Nr. 389. 
GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Voga- og Vatnsleysustrandarhrepps og Rafveitu Njarðvíkur. 

RAFORKA 

Rafveita Voga selur raforku á þann hátt og með því, sem hér segir: 

1. Lýsing. 

1. Um kWst.-mæli á kr. 40.00 hver kWst. 
2. Um kWst.-mæli á kr. 15.60 hver kWst., auk fastagjalds er nemi kr. 175.00 á ári 

af hverjum fermetra sólfflatar í því rúmi er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal 
greiða af gólffleti í verslunum, vinnustofum og á skrifstofum, en fyrir geymslur 
og ganga skal greiða kr. 60.70 af fermetra á ári. 

2. Almenn heimilisnotkun. 

1. Um kWst.-mæli á kr. 10.00 hver kWst.
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3. Vélanotkun. 

Um kWst.-mæli á kr. 22.20 hver kWst., hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, 
má krefjast minnsta ársgjalds kr. 5 733.00 á hvert uppsett kW. vélanna. 

Til fiskiðnaðar með fasttengdum vélum kr. 17.60 hver kWst. 

Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla við fisk-, kjöt- og mjólkuriðnað er yfir 
20 kW: 

a) Um kWst.-mæli á kr. 9.10 hver kWst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt 
að 3 klst. á dag, í mesta álagstíma rafveitunnar, um hádegið og síðdegis, en 
þó eigi lengur en 1% klst. í senn. Notandi kostar klukkurofa fyrir vélalagnir 
eða tvígjaldsmæli, sem settur er til eftirlits með, að rofið sé á tilskildum tímum. 

b) Um tvígjaldsmæli á kr. 37.50 hver kWst., í 174 klst. á dag á tímum mesta 
álags rafveitunnar, en þó ekki lengur en 1 klst í senn, en kr. 6.00 hver kWst. 
utan þess tíma. 

Um mæli á kr. 10 362.00 fyrir hvert kW. mest notaðs afls á árinu, mælt sem 15 

min. meðalálag og auk þess kr. 3.75 á notaða kWst. Gjald vegna ljósanotkunar 
kr. 105.00 á hvern fermetra í vinnustofum, kaffistofum o. þ. h., en kr. 43.00 á 
hvern fermetra í vörugeymslum og kr. 77.60 annars staðar. 

5. Hitun. 

Um kWst.-mæli á kr. 2.55 hver kWst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 
3 klst. á dag í tímum mesta álags rafveitunnar, um hádegið og síðdegis, en þó 
eigi lengur en í 1% klst. í senn. 

Um kWst.-mæli á kr. 1.20 hver kWst. í 9 klst. á tímanum frá klukkan 22 til 7. 

Um kWest.-mæli á kr. 4.75 hver kWst., án rofs. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar ern: 

Að línur og spennar þoli álagið, að dómi rafveitustjóra. 

Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina. 

Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum vafveit- 
unnar og Rafmagnseftirlits ríkisins. 

Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninga á hitaþörf þess rýmis, er hita skal 
þegar þess er krafist. 

6. Önnur raforka. 

Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 
slíkra staða á kr. 12.00 hverja kWst., enda sé notkun mæld með sér mæli og 

suðutæki fasttengd. 

Til nota um vinnulagnir við byggingu meðan á byggingu stendur, kKWst. mælir 
á kr. 2240 hver kWst. 

Til bökunarofna í brauðgerðarhúcum um kWst.-mæli á kr. 3.80 hver kKWst. í 
tímanum frá klukkan 22 til 8.30 og kr. 10.00 hver kWst. í tímanum frá klukkan 

8.30 til 22. 

Til gatnalýsingar á kr. 12.00 hver kWst. 
Alla rafmagnsnotkun, sem ótalin er og ekki kemur undir aðra gjaldskrárliði, 

skal setja eftir gjaldskrárlið 1.1.
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7. Mælaleiga. 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri 

veitu og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða af mæli- 

tækjum, sem hér segir: 

Af einfasa mælum upp að 30 amper 2.....0........ kr. 60.00 á mán. 
Af þrífasa mælum 50—-220 amper .......00...... — 175.00 - — 
Af þrífasa mælum upp að 50 amper 2......0.0.... — 10.00 - — 
Af þrífasa mælum yfir 220 amper 2............ „2. — 230.00 - — 
Af liða fyrir álagsstýringu (.......0..2000. 0... . — 360.00 - — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í gjaldskránni, skal ársleiga vera 

sem næst 20% af verði mælitækisins. Leiga er innheimt um leið og gjald fyrir raforku. 

8. Opnunargjöld. 

1. Hafi gjald samkv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt svo að til lokunar hafi komið 

fyrir veituna, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 1 430.00. 
9. Ef fundin eru við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafarlaust, 

og verður hún eigi opnuð aftur fyrr en notandinn hefur greitt kr. 1 430.00 á 

skrifstofu rafveitunnar. 
3. Verði raforkunotandi uppvís að notkun raforku án mælingar, skal hann sæta 

ábyrgð skv. lið nr. 2, nema þyngri refsing liggi við. 

9. Heimtaugargjöld. 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar og/eða spennistöðvar fyrir 
hverja húsveitu. Umsækjandi heimtaugar skal gera grein fyrir væntanlegri notkun 

húsnæðis og helstu raforkunotkun, jafnframt leggja fram raflagnarteikningar. Ein 

heimtaug er lögð að hverri lóð (hverri eign) og skal greitt af hverri heimtaug (spenni- 
stöð) yfir allt að 15 metra. Jarðstrengsheimtaug frá jarðstrengskerfi og allt að 30 
metra. Loftlínuheimtaug frá loftlínukerfi samkvæmt eftirfarandi tölum. 

Málstraumur stofnvara 
i 3X220 V Hámarks Heimtaugar- 

Gjaldskrá- kerfi afl gjald 
liður Amp. kVa. kr. 

1. 3 60 22 46 200.00 
2. 3 > 100 38 67 100.00 
3. 3 X< 200 100sp 132 000.00 
4. 3 X 390 220 000.00 

sp == spennir. 

Rafveitan leggur ekki jarðlinu heimtaugar að húsum á þeim tíma árs, sem frost 
er í jörðu. Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stystu leið að 
varkassa í úlvegg. Teljist hagkvæmara að hafa kassa á innvegg, skal leita samþykkis 

rafveitustjóra um gerð og frágang pípu, sem strengurinn verður dreginn Í. 
Sé jarðlínuheimtaug lögð frá loftlínu (samkv. ósk heimtaugarbeiðanda) skal 

lengd heimtaugar reiknuð frá loftlínustólpa að inntakskassa, en skeri heimtaugin 
akbraut, skal breidd akbrautar dregin frá. Yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á 
hvern metra umfram fyrstu 15 metra þannig: 

Yj = (812 KVA) kr./m. Yfirlengdargjald loftlínu reiknast á hvern metra um- 

fram fyrstu 30 metra þannig: YI == (62 - 3 KVA) kr./m. að viðbættum kr. 13 800.00 
á hvern staur í umframlengd. Sé bráðabirgðaheimtaug lögð í vinnuskúr eða hús í 
byggingu er greitt fyrir hana eins og hér segir:



Nr. 369. 716 29. ágúst 1975. 

60 amper einfasa ..........000000. 0000. kr.  9600.00 
60 amper þrífasa  ..........00000 00... —- 12 100.00 

Séu aðstæður þannig að kostnaður við lagningu bráðabirgðaheimtaugar verði 
óeðlilega hár, má taka gjald fyrir hana samkvæmt kostnaði. Telji rafveitustjóri að 
auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða spennis, skal notandi greiða mismun, sam- 
kvæmt gjaldskrá. Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja upp spennistöð að mestu 
eða öllu leyti vegna eins notanda, skal hann leggja til lóð og/eða húsnæði fyrir spenni- 

stöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra vegna staðsetningar 
slöðvarinnar. Þegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja settum skilyrðum um 
serð húsa spennistöðva að dómi rafveitustjóra. Eðlilegur kostnaður notenda við 
gerð húsnæðis fyrir spennistöðina greiðist af rafveitunni í leiguformi t. d., fyrir 
lengri tíma — kemur þannig til frádráttar heimtaugargjaldi. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt hverfi að ræða 
eða aðstæður óeðlilegar, skal greiða heimtaugargjald samkvæmt kostnaðarreikningi. 
Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. 

10. Ýmis ákvæði. 

Söluskattur og hliðstæð gjöld 20% og 13% verðjöfnunargjald eru innifalin í 
öllum gjaldskrárliðum nema raforku til húshitunar. Gjaldskrárverðin breytast til 
samræmis við söluskattsbreytingar, sem kunna að verða. Hreppsnefnd er heimilt að 
hækka og lækka gjöld, sem ákveðin eru í 1. til 6. lið gjaldskrár um allt að 20%, enda 
sé breytingin heimiluð af iðnaðarráðuneytinu og auglýst í Lögbirtingablaðinu, áður 
en til hennar kemur. 

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt Orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967 til að taka 
gildi 1. september 1975. Jafnframt eru eldri gjaldskrár sama efnis úr gildi felldar. 

Iðnaðarráðuneytið, 29. ágúst 1975. 

F. hr. 

Árni Snævarr. 
  

Jóhannes Guðfinnsson. 

Nr. 390. 29. ágúst 1975. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 178 9. nóvember 1959 um vöruhappdrætti Sambands 

íslenskra berklasjúklinga, sbr. reglugerð nr. 291 26. september 1974. 

1. gr. 
6. gr. orðist svo: 
Vinningar eru samanlagt 17 500 að tölu í öllum 12 flokkunum og eru samanlagt 

að verðmæti kr. 201 600 000.00. 
Stjórn SÍBS ákveður vinningatölu og verðmæti þeirra í hverjum flokki. Þó séu 

aldrei færri en 1 000 vinningar í 1. flokki og ekki fleiri en 2500 vinningar í 12. flokki. 

2. gr. 
7. gr. orðist svo: 
Verð ársmiða er kr. 4 800.00, en endurnýjunarverð í hverjum flokki kr. 400.00. 

Ef menn vilja kaupa hlutamiða eftir að drættir eru byrjaðir á árinu, skal greiða



29. ágúst 1975. 771 Nr. 390. 

fyrir hann, auk verðs hans í flokki þeim, sem næst á að draga í, samanlagt verð 
hlutarins í öllum flokkum, sem dregið hefur verið í á árinu. 

3. gr. 
Reglugerð þessi, sem seit er samkvæmt heimild í lögum nr. 18 22. apríl 1959 um 

vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga, sbr. lög nr. 32 5. maí 1969 
og lög nr. 22 10. april 1974 öðlast gildi 1. janúar 1976. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 29. ágúst 1975. 

Ólafur Jóhannesson.   
Ólafur W. Stefánsson. 

29. ágúst 1975. Nr. 891. 
SAMÞYKKT 

um breytingu á lögreglusamþykkt fyrir Húsavíkurkaupstað, nr. 33 27. janúar 1972. 

1. gr. 
67. gr. orðist svo: 
Hundahald er bannað á Húsavík, bæjarstjórn er þó heimilt að veita undanþágu 

frá banninu með þeim skilyrðum, sem talin eru upp í samþykkt um hundahald í 
Húsavíkurkaupstað. 

Flækingshunda og hunda úr aðliggjandi sveitum, sem ekki eru í fylgd með 
eiganda eða umráðamanni og í taumi, er lögreglunni heimilt að handsama og lóga 
þegar í stað. 

Hundar, sem ráðast á menn eða skepnur, eru réttdræpir. 

Skylt er lögreglustjóra að hafa eftirlit með því, að hundaeigendur komi hundum 
sínum til lækninga samkvæmt því, sem mælt er fyrir um lækningu hunda af band- 
ormum. 

2. gr. 
Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Húsavíkur hefur samið og samþykkt sam- 
kvæmt lögum nr. 1 3. janúar 1890, sbr. lög nr. 67 28. nóvember 1919, um lögreglu- 
samþykktir fyrir kaupstaðina, staðfestist hér með og birtist til eftirbreytni öllum 
þeim, sem hlut eiga að máli. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 29. ágúst 1975. 

Ólafur Jóhannesson. 
  

B 98



Nr. 392. 118 4. september 1975. 

FJALLSKILAREGLUGERÐ 

fyrir V-Húnavatnssýslu. 

I. KAFLI 

Um stjórn fjallskilamála. 

1. gr. 
Vestur-Húnavatnssýsla er eitt fjallskilaumdæmi. Sýslunefnd hefir á hendi yfir- 

stjórn allra fjallskilamála í sýslunni. Hreppsnefndir fara með framkvæmd þeirra 
og sæta þess, að farið sé eftir ákvæðum laga nr. 42 frá 12. maí 1969 um afréttarmál- 
efni o. fl. og fjallskilareglugerðar þessarar. Þær geta gert nákvæmari ákvarðanir 
í einstökum atriðum, enda raski þær í engu reglugerð þessari né brjóti í bága við lög. 

2. gr. 
Hvert sveitarfélag er ein fjallskiladeild. Heimilt er að tvö eða fleiri sveitarfélög 

myndi fjallskiladeild. Fara þá viðkomandi hreppsnefndir sameiginlega með stjórn 
fjallskilamála í deildinni, þ. e. upprekstrarfélaginu og er ætíð við það miðað í reglu- 
serð þessari. Nánari fyrirmæli um samstarf þetta má gera með samningi, sem sýslu- 
nefnd staðfestir. 

3. gr. 
Hver fjallskiladeild færir sérstakt bókhald og hefir sér sjóð, fjallskilasjóð. Til 

hans falla allar innborganir vegna fjallskilamála, þar með talið andvirði óskilafjár, 
og úr honum greiðist allur útlagður kostnaður við þau, samkvæmt reglugerð þessari, 
og ákvæðum viðkomandi fjallskilastjórnar. Fjallskilasjóðsreikningar skulu endur- 

skoðaðir árlega á sama hátt og sveitarsjóðsreikningar. 

IT. KAFLI 

Um vorsmalanir sauðfjár. 

4. gr. 

Hver sem hefur jörð til ábúðar eða umráða, þar með taldar eyðijarðir og eyði- 
lönd, er skyldur að annast fjársmalanir á vorum eftir því sem hreppsnefnd mælir fyrir 
um. Vanræki einhver fyrirskipaða smölun, sem honum ber að framkvæma, sjái 
hreppsnefnd um að smalað sé á hans kostnað. 

5. gr. 
Hafi aðkomufé komið að við vorsmölun, skal tilkynna eiganda um það og ráð- 

stafar hann þá fé sínu. Ber landráðanda eða þeim, sem smölun annast, að láta eiganda 
búfjárins í té þá aðstoð, sem unnt er. Ráðstafi eigandi ekki fé sínu, skal því sleppt. 
Þó skal marka ómörkuð lömb og laga á ullarfé, til varnar ullarhafti. Farið skal vel 

með allan fénað við smölun og réttarstörf, eins og framast er kostur og þess gætt 
að ekki villist undan. 

Fénað, sem spjöllum veldur í túni eða garðlöndum, skal eigandi tafarlaust taka 

í sína vörslu. 

TIl. KAFLI 

Um rekstur til afrétta og meðferð afréttarfjár. 

6. gr. 
Rétt til upprekstrar á afrétt eiga allir búfjáreigendur, sem landsnytjar hafa í 

viðkomandi upprekstrarfélagi. Hreppsnefnd getur gert samþykkt um notkun afrétt-
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arins, enda sé hún staðfest af sýslunefnd og komi ekki í bága við lög eða reglugerðir 
um afréttarmál. 

Frjálst er að hafa fénað heima í heldum girðingum eða heimahögum, enda komi 
þá til leyfi hreppsnefndar. 

7. gr. 
Upprekstur til afréttar hrepps eða upprekstrarfélags, fari eigi fyrr fram á vorum 

en hreppsnefnd heimilar og með þeim takmörkunum, sem hún ákveður og lög leyfa. 
Eigi má heldur neinn pening reka til afréttar á öðrum árstíma. 

Rekstri til afréttar skal haga þannig, að sem minnstur bagi verði að í heima- 
löndum og þess gætt, að skepnur verði ekki fyrir ónæði eða óþarfri styggð. Komi 
fénaður saman við rekstur, skal hann skilinn úr svo fljótt sem unnt er. Gildir það 
jafnt um rekstur til og frá afrétti. 

8. gr. 
Verði einhver fyrir ágangi búpenings, sem af afrétti gengur eða hefur ekki verið 

þangað rekinn, getur hann gert umkvörtun til viðkomandi oddvita, sem þá skipar 
fyrir um, að fénaður þessi sé rekinn til afréttar á kostnað upprekstrarfélagsins. 

Hafi oddviti eigi annast reksturinn á umræddum peningi innan sólarhrings frá 
því honum var tilkynnt um áganginn, hefur sá, er fyrir ágangi verður, heimild til 
að reka fénaðinn til afréttar og greiðist sá kostnaður einnig úr fjallskilasjóði eftir 
reikningi. Verði ágreiningur um rekstrargjald þetta, sker sýslunefnd úr. 

Ef hreppsnefnd er kunnugt um, að fénaður þessi hafi ekki verið rekinn til af- 
réttar, eða svo illa að áteljandi sé, getur hún krafist endurgreiðslu af eigendum 
fénaðarins. 

9. gr. 
Hver, sem heimildarlaust rekur fénað sinn, sem á afrétt á að fara, í annars land 

til beitar um sumar, hvort heldur það er heimaland, fjallland eða afréttarland, greiði 

skaðabætur til landráðanda eftir mati hreppsnefndar í þeim hreppi, er landráðandi 
á heima í. Mati þessu má skjóta til hlutaðeigandi sýslunefndar. 

10. gr. 
Eigi má ónáða fé í afréttinum að þarflausu, og ekki taka þaðan búpening, nema 

leyfi hreppsnefndar komi til. Hreppsnefnd skal fylgjast með gróðurfari á afréttum 
og njóti hún til þess Hðsinnis gróðurverndarnefndar sýslunnar. Þá ber hreppsnefnd 
að fylgjast með, hvort fénaður safnast svo að afréttargirðingum að tjón verði á, eða 
landi liggi við örtröð. Beri það til, skal bót á ráða, með rekstri inn á afréttinn, nema 
mjög sé á sumar liðið, þá með smölun til réttar. Skal þá farið með, eftir atvikum, 
sem göngur væru. 

IV. KAFLI 

Um fjallskil. 

11. gr. 
Hreppstjóri skal, áður en 16 vikur eru af sumri, senda hreppsnefnd skrá um 

tölu sauðfjár og fjallskilaskyldra hrossa í hreppnum. Skýrsla þessi skal sýna hvað 
hver einstakur eigandi á af sauðfé og hrossum til fjallskila. 

Skýrsla þessi sé samin eftir síðasta skattframtali, en allar áorðnar breytingar 
á eign til fækkunar eða fjölgunar fjallskilaskylds búpenings, svo og tölu taminna 
hrossa, skal tilkynna hreppstjóra, áður en 14 vikur eru af sumri. Ber að taka allt 
slíkt til greina í skýrslunni. Jafnframt gerir hreppstjóri, ef hreppsnefnd óskar, skrá 
yfir álagningarbært landverð jarðeigna í hreppnum, samkv. 12. gr.
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12. gr. 

Fjallskilaskylt er ailt sauðfé og hross, veturgömul og eldri, þó ekki brúkunar- 
hross allt að 5 á eiganda, enda gangi þau í heimahögum. 

Hver fjallskilaskyldur maður skal leggja til fjallskila á þann hátt, sem hrepps- 
nefnd ákveður. Allan fjallskilakostnað upprekstrarfélagsins skal meta til peninga- 
verðs, þannig að jafnhátt gjald komi á hverja sauðkind og jafnhátt á öll hross. 

Hross skal meta jafnt og þrjár til sex sauðkindur. Telji hreppsnefnd, að hross 
skuli bera meiri kostnað hlutfallslega, getur hún leitað samþykkis sýslunefndar til 
þess. Heimilt er hreppsnefnd að leggja allt að %% áætlaðs kostnaðar fjallskilasjóðs 
á landverð allra jarða í hreppnum. Þar með taldar eyðijarðir, að frádregnu verði 
ræktaðs lands og hlunninda, miðað við gildandi fasteignamat á hverjum tíma. Hrepps- 
nefnd er heimilt að fella niður fjallskil á allt að helmingi af fjallskilaskyldum peningi, 
sauðfé og hrossum, annarri tegundinni eða báðum, sem gengur í öruggri girðingu. 
Fjallskil skulu innt af hendi í vinnu, eftir því sem þörf krefur og hreppsnefnd ákveður, 
ella goldin í peningum. Vinnu skal meta til peningaverðs sem næst gildandi meðal 
kauptaxta. Mönnum búsettum utan upprekstrarfélagsins er óheimilt að reka búfé 

á afrétt, nema með leyfi viðkomandi hreppsnefnda, eða þeir hafi þar jörð til afnota. 
Skal hreppsnefnd heimilt að leggja allt að 50% hærra fjallskilagjald á búfé manna, 
sem lögheimili eiga utan upprekstrarfélagsins og hafa þar ekki landsnytjar. 

13. gr. 

Skyldur er hver fjáreigandi að gera fjallskil á þeim afrétti og í þau lönd, sem liggja 
til leitar að lögrétti eða aukaréttum í því upprekstrarfélagi, sem hann á heimili í. Nú 

á fénaðareigandi fénað á afrétti og/eða í heimahögum í öðru upprekstrarfélagi en 
hann á heimili í, og skal hann gera þar fjallskil, er fé hans gengur. Ef eitthvert upp- 
rekstrarfélag eða einstakur maður á og nolar afréttarland, sem öðru upprekstrar- 
félagi ber að leita samkvæmi þessari grein, skal það eða hann gera þar full fjallskil 
eftir fénaðarfjölda þeim, sem rekinn er í afréttarlandið, samkvæmt sömu reglum 
og fénaðareigendur upprekstrarfélags þess, er leita ber. Þó hafa hlutaðeigandi 
hreppsnefndir heimild til að gera um þetta sérstaka samninga. 

14. gr. 

Þar sem tveir eða fleiri hreppar nota sömu afrétti, skulu hlutaðeigandi hrepps- 
nefndir eiga fund með sér í sautjándu viku sumars, til þess að semja um, hvernig 
fjallgöngum skuli hagað. Oddviti í þeim hreppi þar sem aðalrétt stendur, kveður 
til þess fundar. Skal þá hver hreppsnefnd leggja fram skýrslu um fjallskilaskyldan 
fénað manna í hreppnum samkvæmt 11. gr. Verði ekki samkomulag um sameiginleg: 
niðurjöfnun fjallskila, skal skipta þeim á milli hreppanna í réttu hlutfalli við fjall- 

skilaskyldan fénað hvors um sig. Verði ágreiningur um þetta milli nefndanna, sker 

sýslunefnd úr því, eða oddviti hennar Hl bráðabirgða. 

15. gr. 
Nú eiga nokkrir fjáreigendur að gera fjallskil af fénaði sínum eða einhvers 

hluta fénaðarins í öðrum hreppi en þar sem þeir eru búsettir, og skal þá hreppstjóri 
heimilishreppsins senda hreppstjóra, er hlut á að máli, skýrslu um þann fénað, er 

þeim ber að greiða fjallskil fyrir og tilkynnir þá hreppstjóri viðkomandi hreppsnefnd 
tölu fénaðarins og nöfn og heimilisföng eigenda. Skýrslur þessar séu sendar svo 
snemma, að þær komist í hendur hreppsnefndar, áður en fjallskilaniðurjöfnun fer 

fram. Takist það ekki, leiðréttir hlutaðeigandi hreppsnefnd fjallskilaniðurjöfnunina 
síðar, eftir því sem skýrslurnar gefa tilefni til.
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16. gr. 
Fjallgöngur á afréttum og viðlendum heimalöndum, þar sem afréttarpeningur 

sengur að jafnaði, skulu vera tvennar eða þrennar hvert haust, en þó aðeins einar 

eða tvennar í Vatnsnesfjalli (Heimaland). Heimilt er þó hreppsnefndum í fjárskipta- 

hólfi Miðfjarðar og Staðarhrepps að láta eftirleit fara fram með aðstoð þyrlu meðan 

varnargirðingum er við haldið. Skylt er, að fjallleitir séu tryggilega framkvæmdar. 

Gangnadagana er bannaður allur heinrekstur og sundurdráttur á afréttar- 
peningi á einstökum bæjum. 

Gangnatíma ákveða hreppsnefndir í samráði við aðliggjandi sveitarfélög og 
eftir því sem nauðsyn er, vegna gróðurfars afréttanna og annarra ástæðna. 

. 17. gr. 
Öllum fjallskilum skal hreppsnefnd jafna niður í tæka tíð. Nú þykir einhverjum 

niðurjöfnun fjallskila eigi rétt og vill fá leiðréttingu á því, þá ber honum eigi að 

síður að inna álögð fjallskil af hendi, en sent getur hann rökstudda kæru til hrepps- 
nefndar fyrir 20. október. Náist ekki samkomulag getur viðkomandi skotið máli 
sinu til syslunefndar til úrskurðar. 

18. gr. 
Hreppsnefnd eða kjörinn maður af henni, er nefnist fjallskilastjóri, kveður hrepps- 

búa með gangnaboði til fjallskila nægum tíma áður en fjallgöngur hefjast. Í gangna- 
boði skal nákvæmlega taka fram, hvað hverjum ber að leggja til fjallskila það haust. 
Einnig skal brýnt fyrir sangnamönnum að vera vel út búnir að fat aði, mat og öðrum 
nauðsynlegum búnaði. Ef einhver vanrækir að gera þau fjallskil, sem hann er kvaddur 
til, skal hann borga þau því verði, er hreppsnefnd ákveður. án tillits til mats. á þeim, 
Þó ekki yfir hálft annað matsverð þeirra. Ekki leysir það fjallskilaskyldan aðila undan 
fjallskilaskyldu, þótt gangsnaboð berist honum ekki í tíma, áður en fjallgöngur skulu 

byrja. 
Ekkert má fyrirskipa í gangnaboði, er komið gelur í bág við fulltryggjandi fjall- 

skil eða ákveðin réttastörf innan sýslu. 

  

19. gr. 
Hreppsnefnd eða stjórn upprekstrarfélags skipar einn duglegan sangnastjóra fyrir 

hvern sangnaflokk. Gangnastjóri skal skipa fyrir um tilhögun gangna og hafa alla 

stjórn á þeim, þar til komið er á réttarsta ið. Hann skal sjá um, að fjársöfnin séu rekin 
með reglu til réttar og kveðja menn til að gæta safnsins, uns vöktunarmenn hafa tekið 
við því. Hver gangnamaður er skyldur að hlýða sangnastjóra sínum. Öl óhlýðni við 

skipanir hans varða sektum. Gangnastjóri skal gæta hess, að farið sé svo vel sem 
unnt er með fé og hross í söngum. Öllum vanmetapeningi, sem ekki verður komið 
lifandi til byggða, skal lógað. Heimilt er sangnastjóra að skilja vanmetapening lHfandi 

eftir, þá komið er í byggð, og tilkynni hann það þegar eiganda. Eisanda ber þá að 
ráðstafa þeim fénaði svo fljótt sem kostur er. 

20. gr. 
Ef veður eða aðrar ástæður hamla göngum eða torvelda fulla gagnsemi beirra, 

að dómi gangnastjóra fyrir einum eða fleiri leitarflokkum samligg sjandi leitarsvæða, 

skal þeim frestað yfir svæðið í heild. Skulu hrepp<nefndir annast um, að gangnastjórar 
seti haft samráð með sér, eftir því sem nauðsyn krefur, áður en göngur hefjast. 

Kostnaður við þær ráðstafanir greiðist úr fjallskilasjóði. 

Verði gangnamenn, sem komnir eru saman Hl leita, eða lagðir upp Í leit, frá að 
hverfa, ber þeim þóknun úr fjallskilasjóði, en skyldir eru þeir að mæta til gangna, 
Þegar þeir eru tilkvaddir. 
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21. gr. 
Nú hefir fjáreigandi ráð á fleiri mönnum til gangna, en honum ber að láta, og 

hefir þá gangnastjóri eða hreppsnefnd vald til þess að kveðja þann mann til gangna, 
sem hæfastur er. Sama gildir um önnur fjallskil. Ef gangnastjóri telur að gangna- 
maður sé vanhæfur tl starfsins, þá ber honum ekki skylda til að taka hann gildan 
og ber þeim, sem hann sendir, að senda annan í hans stað eða greiða fjallskilin að 
fullu. 

Engan má senda í göngur yngri en fimmtán ára, nema leyfi gangnastjóra komi 
til. 

Launa skal gangnastjóra af fjallskilasjóði. 

22. gr. 
Ef fjallskilaskyldur maður hefir engan hæfan mann til gangna og selur ekki 

útvegað hann, skal hann tilkynna það skriflega hreppsnefnd eða fjallskilastjóra 
minnst sex dögum áður en fjallgöngur eiga að hefiast og borgar hann þá að fullu 
manni beim, sem hrepp<nefnd ræður til starfsins, svo og allan kostnað því samfara, 
þó ekki yfir hálft annað matsverð fjallskilanna. 

23. gr. 
Hreppsnefndir skulu sjá um, að til sén á afréttum hentugir skálar fyrir gsangna- 

menn og hesta þeirra, þar sem þess er hörf. Sén beir búnir nanðsynlegustu tækjum 
svo sem hitunartækjum o. fl. Ber að halda skálum þessum vel við ásamt öllum 
tækjabúnaði, sem ætið sé til staðar yfir gangnatímann. Kostnaður sá, er af bessu 
leiðir. greiðist úr fjallskilasjóði. 

V. KAFLI 

Um réttir og réttastörf. 

24. gr. 
Eftir tillögum hreppsnefndar eða hreppsnefnda ákveður sýslunefnd, hvar aðal- 

réttir skuli vera. Séu hreppsnefndir eigi sammála, sker sýslunefnd úr. Sömuleiðis 
ákveður sýslunefnd undir hvaða aðalrétt hver ankarétt heyrir og enn fremur hverja 

afrétti og heimalönd ganga skal til hverrar réttar og ráða sýslumörk, nema öðruvísi 
sé ákveðið. 

25. gr. 
Hreppsnefndir skulu sjá um. að réttir, aðalréttir og aukaréttir, sén vandlega 

bvægðar og vel við haldið. Við hverja aðalrétt skuln allar jarðir í upprekstrar- 

félaginn eiga næsilegt dilkrúm. annað hvort hver fyrir sig eða fleiri saman í dilk. 

Enn fremur skulu vera sérstakir dilkar fyrir ómerkinsa og fénað úr öðrum sveitum. 

Þar sem hreppsnefnd þykir þurfa, skal hafa sérstaka hrossarétt. Kostnað við réttar- 
byggingu os viðhald hennar skal greiða úr fjallskilasjóði og teljast sem annar fjall- 

skilakostnaður. 

26. gr. 
Hreppsnefnd skal með gangnaboði skina hæfa menn tl að fara í réttir annara 

sveita, Hl að hirða bar sanðfé og hross hreppsbúa. Þeir, sem til eru valdir, mega 

eigi allir yfirgefa rétt fyrr en störfum er þar að fullu lokið, úrskurðað hefur verið 
um óskilapening og sala hrossa farið fram, ef um er að ræða. 

27. gr. 
Hreppsnefndir skulu skipa duglega réttarstjóra við hverja aðalrétt og aukarétt í € > 

„... 
og skal greiða honum fyrir starfa sinn úr fjallskilasióði. Réttarstjóri skal vera kominn
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í tæka tíð hvern réttardag. Skipar hann fyrir um, hvernig fjárdrætti skal haga og 
heldur mönnum til starfa. Hann bannar og óreglu, er veldur hindrun við réttarstörfin. 

Sýni nokkur í réttinni óhlýðni gegn skipunum hans, varðar það sektum. 

28. gr. 
Meðan fjárskiptahólfum er við haldið, skal réttarstjóri annast eftir föngum, að 

fé af öðrum fjárskiptasvæðum sé fjarlægt úr réttinni svo fljótt sem kostur er. Skal 
ætla sérstakan dilk fyrir slíkt fé. Hafi smitandi sjúkdómur svo sem garnaveiki komið 
fram í sauðfé innan svæðisins, skal réttarstjóri hafa umsjón með að fé frá þeim 
heimilum sé dregið hið fyrsta í dilka. Hefur hreppsnefnd með samþykki sauðfjár- 
sjúkdómanefndar heimild til að fyrirskipa sérmerkingu þess fjár, áður en fé er 

sleppt af húsi á vorum. 

29. gr. 

Hreppsnefndir skulu skipa glögga menn til þess að skoða fé utansveitarmanna 

áður en það er rekið frá rétt. Enginn má hleypa úr dilk fyrr en réttarstjóri leyfir 

og fénaðareigendur ekki fara úr rétt fyrr en fjárdrætti er lokið. 

30. gr. 
Réttarstjóri skal annast um að ómörkuð lömb sén hirt á réttinni og dregin í 

sér dilk, svo eigendum gefist kostur á að láta lambsmæður helga sér þau. Að afloknum 
réttum tekur hreppstjóri alla þá ómerkinga, er ekki hafa fundið mæður, í sína vörslu 
og selur þá á staðnum, sé salan leyfð að lögum. ella skulu þeir fluttir í sláturhús 
og lagðir inn sem eign fjallsk ilasjóðs. Ekki má torvelda mönnum að láta ær helga 
sér ómerkinga, þótt réttum sé lokið, meðan þeir eru enn í vörslu hreppstjóra. Ómerk- 

ingar Í aukarétt skulu ganga til aðalréttar sem annar úrtíningur. Béttarstjórar skulu 
kveðja menn til að draga eftir markaskrám, begar drætti er langt komið og mega 

þeir ekki yfirgefa þann starfa fyrr en lokið er. 

31. gr. 
Frá hverri aukarétt skulu Hlkvaðddir menn tafarlaust koma fénaði, sem þar 

er ekki hirtur, til aðalréttar og sé hann þangað kominn, áður en fjárdrætti er þar 

lokið. 

32. gr. 
Í fjárréttum má enginn afmarka fé, án þess hann jafnframt skýri fyrir hrepp- 

stjóra eða réttarstjóra hverja heimild hann hafi til afmörkunarinnar. Hreppstjóri 

eða réttarstjóri skal samstundis rita hjá sér nafn hins fyrra eiganda kindarinnar, 

ef hann er ekki nærstaddur. og mark hennar áður en því var breytt og undir hvers 

mark hún er mörkuð. 

VI. KAFLI 

Um smölun, réttun og hirðinsu hrossa. 

33. gr. 
Á haustum skal ásamt sauðfé smala hrossum af afréttum og víðlendum heima- 

löndum og reka til réttar. Skal haga sundurdrætti og hirðingu þeirra í réttum á sama 

hátt og sanðfé, að svo miklu leyti sem við getur átt. Á meðan á réttum stendur, skal 

réttarsljóri gæta þess, að hryssum gefist kostur á að helga sér ómörkuð folöld og 

kappkosta að öðru leyti að haga allri meðferð á hrossum þannig, að ekki hljótist 
slvs af. Ómörkuð folöld, sem engin hryssa helgar sér, skulu hoðin upp og seld að 

aflokinni rétt. Skulu þau seld með tveggja sólarhringa innlausnarfresti.
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34. gr. 
Hrossum, sem eru í óskilum, þegar skilarétt á sauðfé fer fram, skal komið til 

réttar, þar sem það hentar, samtímis sauðfé og réttuð þá fjárrélt er lokið. Heimilt 
er hreppsnefndum að skipa fyrir um almenna smölun og skil á hrossum á tíma- 
bilinu frá 1. nóv. til 15. des. ár hvert. Ef sérstakar ástæður mæla með, getur hrepps- 
nefnd skipað fyrir um almennar smalanir og skil á hrossum á öðrum árstímum. 
Við skil á hrossum skulu hreppsnefndir hver fyrir sig annast um hirðingu fjall- 
skilaskyldra hrossa úr sínu upprekstrarfélagi í nærliggjandi hreppum. 

VII. KAFLI 

Um hreinsun heimalanda og fjárskil á haustum. 

30. gr. 
Hver búandi eða landráðandi er skyldur að hreinsa heimaland sitt á haustum, 

eftir því sem hreppsnefnd mælir fyrir, og gilda þar um ákvæði 4. gr., eftir því sem 
við getur átt. Hreppsnefnd skal skipa fyrir um minnst tvær smalanir haust hvert. 
Seinni smölun heimalanda skal eigi fara fram síðar á haustum en í fyrstu viku vetrar, 
nema sérstakar ástæður hamli. Skilarétt skal halda haust hvert og á þeim stað og tíma 
sem hreppsnefnd ákveður. 

36. gr. 
Í fjalllendi eins og Vatnsnesfjalli skal síðasta frjárhreinsun að haustum yfirleitt 

fara fram með flokkaleit, er kemur þá í stað smölunar. Til leitar leggja landráðendur 
eftir fyrirmælum hreppsnefndar. 

Hafi hreppsnefndir samliggjandi sveitarfélaga samráð með sér um leitardag. 
Hreppsnefnd ákveður leitarsvæði og tilnefnir leitarstjóra. Stjórnar hann leitinni á 
sínu svæði. Leitarstjórar hafi samband sín á milli um tilhögun leitar, svo misgöngur 
verði ekki milli leitarsvæða. 

37. gr. 
Þyki það henta í einstökum hreppum, að rekstrar gangi bæ frá bæ, hefur hrepps- 

nefnd vald til að ákveða slíkt, einnig ákveður hún rekstrarleiðir. Hreppsnefndir 
semja með sér um skil utanhreppsfénaðar, Greiðist kostnaður við þau tir viðkomandi 
fjallskilasjóði. 

VIT. KAFLI 

Um meðferð óskilapenings. 

38. gr. 
Þegar fjárdrætti er lokið í aðalréttum og eftir ern kindur, sem teljast til úrtín- 

ings, skulu þær afhentar hreppstjóra í þeim hreppi, sem aðalrétt stendur. Skal hann 
þá ásamt marklýsingamönnum skoða og skrifa upp mark og einkenni á hverri kind, 
svo rétt og nákvæmlega sem framast má verða. Hreppstjóri skal síðan annast um að 
koma óskilafé, sem ekki þekkist eða ekki er hirt, í sláturhús. 

39. gr. 
Við hverja aðalrétt séu tveir marklýsingamenn, tilnefndir af hreppsnefnd eða 

stjórn upprekstrarfélagsins. Taka þeir þóknun úr fjallskilasjóði. Hreppstjóri kveður 
sér til aðstoðar tvo valinkunna menn til að skoða mörk og auðkenni óskilagrips 
eða kindar, sem fyrir kemur utan rétta, enda skal tafarlaust tilkynna hreppstjóra um 
allan óskilapening. Finnist eigandi hans í næstu hreppum, skal gera honum viðvart, 
en eigi má færa kindur milli fjárskiptasvæða, nema leyfi réttra aðila komi til.
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40. gr. 
Komi óskilahross fyrir í réttum eða utan rétta á hvaða árstíma sem er, skal 

með farið eftir því sem við á samkvæmt 38. gr. Auglýsa skal hross og selja, hafi 
eigandi ekki gefið sig fram innan viku og sannað eignarrétt sinn. 

Hross skal selja með 12 vikna innlausnarfresti og jafnlöngum gjaldfresti, og 
eru þau ekki í ábyrgð kaupanda, þótt misfarist, fyrr en að þeim fresti liðnum, nema 
um sé að kenna algeru skeytingarleysi hans eða handvömm. Hver sá, sem gerir kröfu 
til óskilahrossa, sanni eignarrétt sinn svo að ekki verði um villst og greiði jafnframt 
allan áfallinn kostnað. Ákvæði þessarar greinar gilda, eftir því sem við á um stóð- 
hesta, sem seldir eru samkvæmt búfjárræktarlösum nr. 31/1973, 31. sr. Einnig gilda 
hér um sömu ákvæði gagnvart nautgripum, sem í óskilum eru. 

41. gr. 
Fyrir lok hvers árs skal hreppstjóri senda greinilega lýsingu á öllu óskilafé, 

sem selt hefur verið eða fargað í hreppnum á árinu, til birtingar í Lögbirtingablaði. 
Skal hann síðan annast um greiðslu, að frádregnum kostnaði, á andvirði þess óskila- 
fjár, sem eigendur sanna eignarrétt sinn á. Geti enginn sannað eignarrétt sinn, fellur 
andvirðið til fjallskilasjóðs viðkomandi hrepps eða upprekstrarfélags. Alt óskilafé, 
sem fargað er, skal lagt inn á sérreikning hreppstjóra, þannig að greiða megi verð 
hverrar kindar fyrir sig, ef eigandi finnsl. 

IK. KAFLI 

Um eftirleitir og björgunarlaun. 

49. gr. 
Þegar löggöngur og eftirleit á afréttum hafa farið fram, skulu hreppsnefndir 

Þeita heimild Hl aukaeftirleita á afréttum. Fyrir kind, sem finnst í auka-eftirleit, 
skal greiða fundarlaun. Skulu þau vera jafnhá í krónum talið og verð á meðaldilk. 
Fyrir hross skulu fundarlaun nema einum og hálfum fundarlaunum fyrir kind. 
Borgun Hl eftirleitarmanna greiðist úr fjallskilasjóði viðkomandi upprekstrarfélass. 

43. sr 
Fjallskilasjóður greiðir kostnað, sem af því leiðir. að sækja fjallskilaskyldan 

pening, sem kemur fyrir í öðrum sveitum eftir réttir. 
Um björgunarlaun fyrir fé, sem næst úr ógönguklettum, skal farið með eins og 

sagt er í VIT. kafla laga um afréttarmál o. fl. nr. 49, frá 19, maí 1989. 

X. KAFLI 

Um mörk eg markaskrár. 

44. gr. 
Skylt er að marka eða merkja allan búpening. Mark helgar markeisanda kind 

eða grip, nema sannað sé að annar eigi. 

Mark skal vera glöggt. Markavörður selur bannað mikil særinsarmörk (sora- 
mörk). Taka má upp sérstaka merkingu hrossa, sem þá kemur í stað eyrnamarks. 
Sama er um nautgripi, ella skal marka þá eða merkja með plötu í eyra. 

Jafnframt eyrnamarki skal merkia sanðfé sýslu- og hreppsmerki. hvrnt fé með 
brennimarki á vinstra horn, en kollótt fé með plötu í vinstra eyra. Þó er þetta ekki 
skylt, þar sem fé er ekki rekið til afréttar. Óheimilt er, að skepna heri mark annars 
manns, óauðkennd, nema leyfi komi tl. Kind, sem ekki ber að öllu rétt mark manns, 
er bonum ekki heimilt að draga sér. Draga ber eftir mörkum, ræður hornamark 
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fremur en eyrnamark og brennimark fremur en eyrnamark og/eða hornamark. Þó 
er þeim, sem kindin er dregin, skylt að gera grein fyrir eignarrétti sínum, sé þess 
krafist. Nú er kind eða gripur með óglöggu marki eða skemmdu, en maður vill helga 
sér eftir líkum, telst hann réttur eigandi, komi hreppstjóri og marklýsingamenn sér 
saman um það. Komi til ágreinings eða mótmæla sker markadómur úr. 

45. gr. 
Mörk ganga að erfðum. Gefa má mark svo og selja. Taka má upp nýtt mark, 

gerðarmark. Tilkynni tveir eða fleiri fjáreisendur sama mark til prentunar, er erfða- 
mark rétthæst síðan gjafamark svo kaupamark og síðast gerðarmark. Aðfluttur 
maður skal breyta marki sínu þótt erfðamark sé, ef sammerkt er eða námerkt innan 

sýslu. 

46. gr. 
Sýslunefnd sér um, að prentuð sé markaskrá fyrir sýsluna eigi sjaldnar en 8. 

hvert ár. Sérhver markeigandi skal koma marki sínu í markaskrá og greiðir gjald 
fyrir, eftir ákvörðun sýslunefndar. Hvert heimili, sé þar markeigandi, fær eitt ein- 
tak af markaskránni ókeypis. Sýslunefnd kýs eða ræður markavörð til ákveðins tíma, 
sem hún tiltekur eða um semst. Starf markavarðar er að sjá um söfnun marka ásamt 
öðrum undirbúningi að prentun markaskrár og að sjá um prentun hennar. Hefir 
hann heimild til, samkv. þessari reglugerð og með tilvísun til laga nr. 42/1969, að 
útiloka námerkingar innan héraðs og leitast jafnfram! við að fyrirbyggja sammerk- 
ingar og námerkingar við næstu héruð. Vilji einhver taka upp mark utan markaskrár, 
skal hann fá til þess leyfi markavarðar, sem auglýsir þá markið í Lögbirtingablaði. 
Enginn má nota mark nema það sé prentað í markaskrá eða auglýst. Eigendaskipti 
á marki skal tilkynna markaverði. Markavörður skal sjá um, að ný gatamörk séu 

ekki tekin upp í sýslunni. 
Mark, sem hvorki er prentað í gildandi markaskrá, né heldur auglýst í Lög- 

birtingablaði, skal talið niður fallið og er öðrum heimilt að taka það upp. Þó skal 
sá, er áður átti markið eiga forgangsrétt til marksins, ef hann tekur það upp innan 
8 ára. Markavörður skal vinna að því að fá ráðstöfunarrétt á mörkum manna, er 
flutt hafa úr héraðinu, og nota eigi né ráðstafa marki sínu á annan hátt. 

47. gr. 
Sýslunefnd kýsi á aðalfundi sínum fjórða hvert ár þrjá menn í markadóm, ásamt 

varamönnum, til fjögurra ára. 

Starf markadóms er að skera úr, ef marklýsingamönnum í réttum ber ekki 
saman við markskoðunarmenn í sláturhúsum um mörk á óskilafénaði. Einnig úr 

öðrum ágreiningsatriðum um vafamörk. 

KI. KAFLI 

Um eftirlit í sláturhúsi og rekstur á fé til slátrunar. 

. 48. gr. 
Í hverju sláturhúsi skal láta glöggan og samviskusaman mann skoða mark á 

öllu sauðfé og stórgripum, sem til slátrunar kemur. 
Komi ómarkaður gripur, er óheimilt að taka hann til slátrunar, nema eignarréttur 

sé að fullu sannaður. Ef til slátrunar kemur kind eða gripur með vafasömu eða 
skemmdu marki, skal fylgja umsögn um mark frá marklýsingamönnum, er um hafa 
fjallað. Beri þeirra áliti ekki saman við álit markaskoðunarmanns sláturhússins eða 

ekki hafi áður farið fram markaskoðun, sker markadómur úr samkv. 47. gr. 
Telji markadómsmaður ástæðu til að geyma höfuð vafagrips í frysti, allt að 

einu ári, er sláturleyfishafa skylt að verða við því.
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49. gr. 
Allur fénaður, sem rekinn er til slátrunar í kauptún, skal vera merktur skýru 

rekstrarmerki, er sé svo glöggt, að það sjáist tilsýndar í björtu og svo traust, að það 
máist ekki af, þótt votviðri gangi. Svo skal rekstrinum hagað, að sem minnstur bagi 

verði að, þeim, er lönd eiga, sem um er rekið eða í er áð. Varast skal, að rekstur lendi 

saman við annað fé. Eigi má halda áfram með rekstur úr því farið er að skyggja, 
nema brýna nauðsyn beri til. Svo má aldrei leggja upp með rekstra fyrr en mark- 

ljóst er orðið. 

50. gr. 
Nú ber svo til, að öðru fé lendir saman við rekstur. Skal þá strax, er rekstrarmenn 

hafa orðið þess varir, draga það fé úr rekstrinum og gæta vandlega, að engin kind 
verði eftir, er eigi á í honum að vera. Skulu rekstrarmenn sjá um, að það fé, er saman 

við hefur komið, komist í átthaga sína eigendum að kostnaðarlausu. 
Þegar bilflutt er til sláturhúss skal þess vandlega gætt, að afbæjarpeningur fari 

ekki þar með, nema tryggt sé, að eigandi sé því samþykkur. 

XIT. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

51. gr. 
Heimilt er hreppsnefndum að gera samþykktir um varnargirðingar fyrir 

afréttarlöndum til varnar gegn því, að afréttarpeningur gangi ofan af afrétti eða 

sleppi á afrétt, þegar heima skal ganga. Enn fremur til varnar því, að afréttarpeningur 

gangi á víxl af einum afrétti á annan. Greiðslu kostnaðar við slíkar girðingar skal 

haga þannig að leggja að hálfu kostnað á landverð jarða í ábúð og að hálfu á fjall- 

skilaskyldan afréttarpening. Nánari ákvæði skal setja með samþykktum og skal haga 

um þær, svo sem fyrir er mælt í girðingarlögum nr. 10 frá 25. mars 1965. Séu fjall- 

skilamál eða samþykktir fyrir afréttargirðingar til umræðu á almennum sveitarfundi, 

hafa þar atkvæðisrétt allir búendur, sem þar hafa jörð eða jarðarhluta til afnota. 

52. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varðar sektum frá kr. 5 000.00 til kr. 50 000.00 sem 

rennur í fjallskilasjóð viðkomandi upprekstrarfélags. 

53. gr. 

Með mál þau, sem rísa út af brotum á reglugerð þessari, skal farið að hætti 

opinberra mála. Þó má, ef hlutaðeigendur koma sér saman um það, skjóta einstökum 

ágreiningsalriðum til endanlegra úrslita sýslunefnda. 

54. gr. 

Fjallskilareglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt sveitarstjórnarlögum nr. 

58 29, mars 1961 og 3. gr. laga um afréttarmálefni, fjallskil o. fl. nr. 42 12. maí 1969 

til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að 

máli. 

Með reglugerð þessari er úr gildi numin fjallskilareglugerð fyrir Vestur-Húna- 

vatnssýslu frá 30. júlí 1960, ásamt breytingum á henni, er síðan hafa verið gerðar. 

Landbúnaðarráðuneytið, 4. september 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Haukur Jörundarson. 

Endurprentað blað.
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REGLUGERÐ 

um gatnagerðargjöld í Ólafsvíkurhreppi. 

1. gr. 
Hreppsnefnd er heimilt að leggja gatnagerðargjöld á lóðir í lögsagnarumdæmi 

Ólafsvíkurhrepps eftir því sem nánar segir í reglugerð þessari. Heimilt er að leggja 
gatnagerðargjald á land, sem sambærilegt telst, þótt ekki sé sérstök lóð. 

2. gr. 
Gatnagerðargjald A er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í kostnaði við undir- 

byggingu götu með tilheyrandi lögnum. 

ð. gr. 
Nú ákveður hreppsnefnd að leggja á gatnagerðargjald vegna nýbyggingar og 

skal þá miða gjaldið við ákveðinn hundraðshluta af byggingarkostnaði á rúmmetra, 
eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands, svo sem, hér segir: 

Einbýlishús ...........0.00002000 0000 1,5% 
Tvíbýlishús og sambyggð einbýlishús á einni hæð ............ 1% 
Tveggja hæða raðhús og íbúðarhús ....................00.... 1% 
Fjölbýlishús ...........00...200 0000 eens /% 
Verslunar- og skrifstofubyggingar ..................0...000... 1,5% 
Iðnaðarhús, vörugeymslur og annað atvinnuhúsnæði .......... %4% 
Opinberar byggingar ................0000 0. eens nn 1,5% 
Bílskúrar .............20.0000. 0000 eee 1,5% 
Önnur hús ..........000000e eeen 4% 

Auk þessa gjalds skal lóðarhafi greiða kr. 40.00 af hverjum fermetra lóðar. 
Gjald skal miða við stærð húss, skv. samþykktum uppdrætti. Nú er ekki fyrir hendi 
samþykktur uppdráttur, og skal þá miða við stærð húss sem skipulag gerir ráð 
fyrir, en sé slíkt ekki ákveðið í skipulagi, skal miða við eftirtaldar lágmarksstærðir: 

Einbýlishús með tilheyrandi bílgeymslu .........0.000.000.. 500 mö 
Raðhús, tvíbýlishús, sambyggð einbýlishús hver íbúð ........ 400 mö 
Fjölbýlishús ...............002%20.0eennsesnn 300 mö 

Í atvinnuhúsnæði skal við útreikning rúmmáls til gatnagerðargjalds miðað við 
lofthæð 3,3 m að innanmáli, nema uppdráttur sýni annað. 

Framangreindar reglur gilda, ef hús er stækkað, að því er til stækkunar tekur. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt 3. gr. breytast árlega samkvæmt vísitölu byggingarkostnaðar, 

sem gildir um áramót. 

5. gr. 
Hreppsnefnd er heimilt að hækka eða lækka gjaldstuðlana sbr. gr. 3, hvern 

fyrir sig eða alla í einu, um allt að 50% án frekari staðfestingar ráðuneytisins. 

6. gr. 
Gjalddagar gatnagerðargjalda skv. 3. gr. skulu vera sem hér segir: Ef um er 

að ræða leigulóð í eigu sveitarfélags, getur sveitarstjórn áskilið að úthlutun verði 
háð því, að full skil verði gerð innan ákveðins frests, áður en byggingarleyfi verður 
veitt eða sérstakur samningur gerður um greiðslur.
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1. gr. 
Gatnagerðargjald B er gjald vegna þátttöku húseigenda og lóðarhafa í að leggja 

bundið slitlag á götur og til Tagning Jar gangstétta. Gjaldið nemur ákveðnum hundraðs- 
hluta byggingarkostnaðar á rúmmetra eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands 
svo sem hér segir: 

1. Einbýlishús með eða án tvíbýlisaðstöðu .........0..00..... AÐ 3% 
2. Tvíbýlishús og sambyggð einbylisraðhús á einni hæð ...... FR 2% 
3. Tveggja hæða íbúðarhús ............00.00000 000. FR FRA 2% 
4. Fjölbýlishús FI NI FRIÐI 1% 
5. Verslunar- og skrifstofubygging BAR lo FR FR 3% 
6. Iðnaðarhús, vörugeymslur og annað atvinnuhúsnæði ............ 1,5% 
1. Opinberar byggingar  .......0.0..0.00.. 0. HR 3% 
8. Bifreiðageymslur  ........0....00 0... HARA 3% 
9. Önnur hús. 

Auk þessa gjalds skulu lóðarhafar greiða í galnagerðargjöld kr. 60.00 af hverjum 

fermetra lóðar. 

Gjald af íbúðarhúsnæði skal þó aldrei vera lægra en gjald miðað við 250 mö? 
hús. 

8. gr. 
Upphæð gatnagerðargjalda samkvæmt 7. gr. skal miðast við þá vísitölu sem 

í gildi er þegar lagning varanlegs slitlags fer fram. Nú breytist vísitala, meðan verk 
fer fram, og skal það þá miðað við meðalvísitölu á því tímabili, sem um er að ræða. 

Gjald af fasteignum við götur þar sem lagt hefur verið varanlegt slitlag og/eða 
gangstétt á síðustu fimm árum, skal miða við þá vísitölu sem, í gildi er, þegar sam- 
þykkt þessi öðlast gildi. 

9. gr. 
Hreppsnefnd er heimilt að hækka eða lækka gjaldstuðlana sbr. gr. 7, hvern 

fyrir sig eða alla í einu, um allt að 50% án frekari staðfestingar ráðuneytisins. 

10. gr. 
Gatnagerðargjald samkvæmt 7. gr. greiðist þannig að 20% greiðist, þegar lagn- 

ingu varanlegs slitlags er lokið. Eftirstöðvar greiðast með jöfnum árlegum afborg- 
unum á næstu 4 árum. 

Gjalddagi afborgana er 1. júlí. Ársvexlir 10% greiðast eftir á á sömu sjalddögum. 
Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem er lagt á, og gengur það 

ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla og tekur það einnig til 

vátryggingafjár eignarinnar. 

Heimilt er að taka gjöld samkvæmt lögum þessum lögtaki skv. lögum nr. 
29/1885. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Ólafsvíkurhrepps, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 til að öðlast gildi þegar í stað og 
birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut kunna að eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 5. september 1975. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

Guðmundur Karl Jónsson.
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REGLUGERÐ 

um gjöld fyrir tilkynningar og skráningar vörumerkja o. fl. 

1. gr. 
Fyrir tilkynningu vörumerkis til skráningar skal greiða gjald, kr. 1 800.00. 

2. gr. 
Fyrir beiðni um endurnýjun á skráningu vörumerkis, skal greiða gjald, 

kr. 1 800.00. 

ð. gr. 
Fyrir skráningu vörumerkis og fyrir endurnýjun skráningar skal greiða gjald, 

kr. 700.00 fyrir hvern flokk, sem samþykktur er til skráningar eða endurnýjunar 
merkisins. 

4. gr. 
Fyrir innritun í vörumerkjaskrá greiðist gjald, kr. 350.00. 

5. gr. 
Fyrir útskrift eða staðfest myndrit Ér vörumerkjaskrá og fyrir tilkynningar 

greiðist gjald, kr. 100.00. 
Fyrir rannsókn á því hvort vörumerki sé skrásett, skal greiða gjald, kr. 100.00 

fyrir hvern flokk, sem rannsóknin nær til. 

6. gr. 
Fyrir tilkynningu gæðamerkis til skráningar skal greiða gjald, kr. 5 000.00. 

7. gr. 
Gjöld samkv. 1., 2. og 6. gr. reglugerðarinnar skulu ekki endurgreidd, þótt 

um skráningu eða endurnýjun sé synjað, eða tilkynning eða beiðni sé afturkölluð. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt 46. gr. laga nr. 47 2. maí 1968, um, 
vörumerki, til að öðlast gildi 15. október 1975 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð sama efnis, nr. 152 17. 
maí 1973. 

Iðnaðarráðuneytið, 10. september 1975. 

F. h.r. 

Árni Þ. Árnason.   
Jóhannes Guðfinnsson.
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AUGLÝSING 

um friðland í Flatey. 

Samkvæmt heimild í 24. gr. laga nr. 47/1971 um náttúruvernd hefur Náttúru- 
verndarráð á fundi sínum 21. febrúar 1975 ákveðið að friðlýsa austurhluta Flat- 
eyjar á Breiðafirði ásamt nálægum hólmum. 

Mörk hins friðlýsta svæðis eru þessi: 

Friðlandið nær yfir Flatey, austan línu er hugsast dregin þvert yfir Mjósund 
á austanverðri eynni, svo og eftirtaldar eyjar er liggja suður af austanverðri Flatey: 

Akurey, Langey, Geirshólma, Hádegishólma. Grasflögur og Kerlingarhólma. 
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Reglur þessar gilda um svæðið: 

1. Öll umferð er óheimil á tímabilinu 15. apríl til 15. ágúst nema með leyfi ábú- 
enda í umboði Náttúruverndarráðs. 

2. Bannað er að raska gróðri og trufla dýralíf á svæði þessu, bæði á landi og í 
fjöru. Þó skal ábúendum heimilt að nytja það æðarvarp, grasnytjar og önnur 
hefðbundin hlunnindi svo sem verið hefur. Ábúendum er og heimilt að gera 
þær ráðstafanir er heimilar eru í lögum til eflingar æðarvarpi, svo sem að 
bægja frá vargi. 

3. Mannvirkjagerð öll, jarðrask og önnur breyting á landi og í sjó innan svæðis- 
ins er háð leyfi Náttúruverndarráðs. 

4. Ábúendur annast vörslu svæðisins í umboði Nállúruverndarráðs. 
Til undanþágu frá reglum þessum þarf leyfi Náttúruverndarráðs eða þess sem, 

fer með umboð ráðsins. 
Um viðurlög vegna brota á reglum þessum fer eftir ákvæðum nátlúruverndar- 

laga. 

Ráðuneytið er samþykkt friðlýsingunni, sem tekur gildi við birtingu þessarar 
auglýsingar í Stjórnartíðindum. 

Menntamálaráðuneytið, 1. september 1975 

F. hr. 

Birgir Thorlacius.   
Runólf ur Þórarinsson. 

Nr. 396. 4. september 1975 

SAMÞYKKT 

um gatnagerðargjöld í Stykkishólmi. 

1. gr. 
Sveitarstjórn er heimilt að leggja gatnagerðargjöld á lóðir í lögsagnarumdæmi 

bæjarins eftir því sem nánar segir í reglugerð þessari. Heimilt er að leggja gatna- 
gerðargjald á land, sem sambærilegt telst, þótt ekki sé sérstök lóð. 

2. gr. 

Gatnagerðargjald A er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í kostnaði við undir- 

byggingu götu með tilheyrandi lögnum. 

3. gr. 

Nú ákveður sveitarstjórn að leggja á satnagerðargjald vegna nýbyggingar og 

skal þá miða gjaldið við ákveðinn hundraðshluta af byggingarkostnaði á rúmmetra, 

eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands, svo sem hér segir: 

Einbýlishús .......00000220 0000. eeen 1.5% 
Tvíbýlishús og sambyggð einbýlishús á einni hæð ............ 1.0% 

Tveggja hæða raðhús og íbúðarhús .......000000 00.00.0000... 1.0% 

Fjölbýlishús .......00000002 00 en snar 0.5% 

Verslunar- og skrifstofubyggingar ............02... FIRIR 1.5%
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Iðnaðarhús, vörugeymslur og annað atvinnuhúsnæði .......... 0.5% 
Opinberar byggingar ..........0.20000.0 0. eens 1.5% 
Bílskúrar ..........0200.000 0000. 1.5% 
Önnur hús ..............0..20vene err 0.5% 

Auk þessa gjalds skal lóðarhafi greiða kr. 40.00 af hverjum fermetra lóðar. 
Gjald skal miða við stærð húss, skv. samþykktum uppdrætti. Nú er ekki fyrir hendi 
samþykktur uppdráttur, og skal þá miða við stærð húss, sem skipulag gerir ráð 
fyrir, en sé slíkt ekki ákveðið í skipulagi, skal miða við eftirtaldar lágmarksstærðir: 

Einbýlishús með tilheyrandi bílgeymslu ............... BR 500 mö 
Raðhús, tvíbýlishús, sambyggð einbýlishús, hver íbúð .......... 400 mö 
Fjölbýlishús ...........0.02000 2000 0nn rns 300 mö 

Í atvinnuhúsnæði skal við útreikning rúmmáls til gatnagerðargjalds miðað við 
lofthæð 3.3 m að innanmáli, nema uppdráttur sýni annað. 

Framangreindar reglur gilda, ef hús er stækkað, að því er til stækkunar tekur. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt 3. gr. breytast árlega samkvæmt vísitölu byggingarkostnaðar, 

sem gildir um áramót. 

5. gr. 
Gjalddagar gatnagerðargjalds, skv. 3. gr. skulu vera sem hér segir: 
Ef um er að ræða leigulóð í eigu sveitarfélags, getur sveitarstjórn áskilið að 

úthlutun verði háð því, að full skil verði gerð innan ákveðins frests, áður en byggs- 
ingarleyfi verður veitt eða sérstakur samningur gerður um greiðslur. 

6. gr. 

Gatnagerðarsjald B er gjald vegna þátttöku húseigenda og lóðarhafa í að leggja 
bundið slitlag á götur og til lagningar gangstétta. Gjaldið nemur ákveðnum hundraðs- 
hluta byggingarkostnaðar á rúmmetra eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands 
svo sem hér segir: 

1. Einbýlishús með eða án tvibýlisaðstöðu ...............2..0.... 3% 
2. Tvíbýlishús og sambyggð einbýlishús á einni hæð og raðhús .... 2% 
3. Tveggja hæða íbúðarhús .............200000. 00... 0... 2% 
4. Fjölbýlishús ............0002000000nn ene 1% 
5. Verslunar- og skrifstofubyggingar ...........0...02000. 0... 0... 3% 
6. Iðnaðarhús, vörugeymslur og annað atvinnuhúsnæði ............ 1.5% 
7. Opinberar byggingar  ...........000000002 000 3% 
8. Bílgeymslur ..........020000000n0 err 3% 
9. Önnur hús ..............e.eeess ess 1% 

Gjald af íbúðarhúsnæði skal þó aldrei vera lægra en sem svarar 300 mö. 
Auk þessa gjalds skulu lóðarhafar greiða í gatnagerðargjöld kr. 60.00 af hverj- 

um fermetra lóðar. 

7. gr. 
Upphæð gatnagerðargjalda samkvæmt 6. gr. skal miðast við þá vísitölu sem 

í gildi er þegar lagning varanlegs slitlags fer fram. Nú breytist vísitala, meðan verk 
fer fram, og skal það þá miðað við meðalvísitölu á því tímabili, sem um er að ræða. 

Gjald af fasteignum við götur, þar sem lagt hefur verið varanlegt slitlag og/eða 
gangstétt á síðustu fimm árum, skal miða við þá vísitölu sem í gildi er, þegar sam- 
þykkt þessi öðlast gildi. 

B 100
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8. gr. 
Sveitarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjaldstuðla samkv. í. gr. hvern 

um sig eða alla í einu um allt að 50% án frekari staðfestingar ráðuneytis. 

9. gr. 
Gatnagerðargjald samkvæmt 6. gr. greiðist þannig að 20% greiðist, þegar lagn- 

ingu varanlegs slitlags er lokið. Eftirstöðvar greiðast með jöfnum árlegum afborg- 
unum á næstu 4 árum. 

Gjalddagi afborgana er Í. júlí. Vextir 10% greiðast eftir á á sömu gjalddögum. 

10. gr. 
Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem það er lagt á, og gengur 

það ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla og tekur það einnig 
til vátryggingarfjár eignarinnar. 

Heimilt er að taka gjöld samkvæmt lögum þessum lögtaki skv. lögum, nr. 
29/1885. 

Samþykkt þessi sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Stykkishólmshrepps, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum um gatnagerðargjöld nr. 51/1974 til að öðlast 
gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 4. september 1975. 

F. hr. 

Hallgrímur Dalberg. 

Guðmundur Karl Jónsson. 

Nr. 397. 4. september 1975. 

REGLUGERÐ 

um álagningu gatnagerðargjalds í Búðahreppi. 

1. gr. 
Húseigendur í Búðahreppi skulu greiða til sveitarsjóðs Búðahrepps gsatna- 

gerðargjald fyrir hús og lóðir um leið og götur eru lagðar bundnu slitlagi. 
Gjöldin skal miða við ákveðinn hundraðshluta byggingarkostnaðar pr. mö eins 

8 hann er 1. nóvember ár hvert í vísitöluhúsinu samkv. útreikningum Hagstofu 
slands. 

Gjöldin eru sem hér segir: (lágmarksstærðir) 

1. Einbýlishús með bifreiðageymslu að 600 mð .......0.000000..0...... 1.0% 
2. Parhús, tvíbýlishús og raðhús á einni hæð að 500 m3 .........0.... 0.9% 
3. Fjölbýlishús á tveim hæðum eða fleiri með fleiri en 4 íbúðum að 

400 MB 0000 ss ss 0.4% 
4. Tveggja hæða hús með allt að 4 íbúðum og raðhús á tveimur hæðum 

að 500 m8 .......2...00.0ne nr 0.8% 
5. Verslunar- og skrifstofuhús pr. mð ........22000000 00... 1.2% 
6. Iðnaðarhús og vörugeymslur pr. m3 .......200200 0000... 0.8% 
7. Fyrir umframstærðir í íbúðarhúsum skal greiða 20% meira en að framan getur 

fyrir hvern mö. 
Ef byggt er við eldra hús skal aðeins greiða af stækkun umfram lágmarksstærð.
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8. Lóðarhafar greiði í gatnagerðargjald kr. 35.00 af hverjum m? lóðar. 
9. Bifreiðastæði greiði húseigendur sjálfir. 

10. Heimkeyrslur að húsum við millilóðir skal hreppurinn greiða. 

2. gr. 
Upphæð gatnagerðargjalds samkv. 1. gr. skal miðast við þá byggingarvísitölu, 

sem í gildi er 1. nóvember það ár sem lagning bundins slitlags fer fram. Gatna- 
gerðargjald við þær götur, sem bundið slitlag hefur verið lagt á við gildistöku 
þessarar reglugerðar skal miðast við byggingarvísitölu 1. nóvember 1974. 

Til útreiknings skal nota magntölur fasteignamatsins (mð húsnæðis og m? 
lóðar). 

3. gr. 

Gatnagerðargjald samkv. 1. gr. skal greitt á 5 árum með jöfnum afborgunum. 
Gjalddagar eru 16. júlí ár hvert, í fyrsta sinn ári eftir að lagning bundins slitlags 
fer fram. Lokagreiðsla skal þó eigi innheimt fyrr en lagningu gangstétta er lokið 
við viðkomandi götu. 

Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem það er lagt á og gengur 
það ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla, næstu tvö ár eftir 
gjalddaga og tekur einnig til vátryggingarfjár eignarinnar. Heimilt er að taka gjöld 
samkvæmt reglugerð þessari lögtaki samkv. lögum nr. 29/1885. 

Reglugerð þessi er samin og samþykkt af hreppsnefnd Búðahrepps, staðfestist 
hér með samkvæmt lögum, um gatnagerðargjöld nr. 51/1974, til þess að öðlast þegar 
gildi. 

Félagsmálaráðuneytið, 4. september 1975. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Guðmundur Karl Jónsson. 

4. september 1975. Nr. 398. 

REGLUGERÐ 

um álagningu gatnagerðargjalds við byggðar götur í Búlandshreppi. 

Húseigsendur í Búlandshreppi skulu greiða til sveitarsjóðs Búlandshrepps gatna- 
gerðargjald fyrir hús og lóðir um leið og göturnar eru lagðar bundnu slitlagi. Til 
útreiknings skal nota eftirfarandi einingartölur: 

A. 1. Einbýlishús m/bifreiðageymslu að 400 m3 ............ kr. 125 000.00 
2. Parhús að 400 m3 ..........20000 0000 — 100 000.00 
3. Tvíbýlishús á 2 hæðum, tveggja hæða íbúðarhús m/allt 

að 4 íbúðum og raðhús á 1 hæð að 400 mð .......... — 80 000.00 
4. Raðhús á 2 hæðum að 400 m3 .........0.02. 0000... —  60000.00 
5. Fjölbýlishús á 2 hæðum m/allt að 8 íbúðum að 300 m3ð — 50 000.00 
6. Fjölbýlishús á 3 hæðum eða fleiri, m/fleiri en 8 

íbúðum að 300 M3 .......0022000000 nn — 35 000.00 
7. Verslunar- og skrifstofuhús per mð .................. — 200.00 
8. Tðnaðarhús og vörugeymslur per m3 .........00...02... — 150.00 
9. Umframstærðir í íbúðarhúsum per m3 ................ — 200.00
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10. Ef byggt er við eldri hús og stærð þeirra verður meiri en lágmarksstærð 
skal greiða sama gjald fyrir umframstærðir og áður greinir. 

B. 1. Lóðarhafar greiði í gatnagerðargjald kr. 40.00 af hverjum, m? lóðar. 
C. 1. Bifreiðastæði greiða húseigendur sjálfir. 

Öll gjöld eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar í nóvember 1974. 

2. gr. 
Upphæð gatnagerðargjalds samkv. Í. gr. skal miðast við þá byggingarvísitölu, 

sem Í gildi er þegar lagning bundins slitlags fer fram. 

3. gr. 
Gatnagerðargjald samkv. 1. gr. skal greitt á fjórum árum með jöfnum afborg- 

unum. Gjalddagar eru 15. júlí ár hvert, í fyrsta sinn sama ár og lagning bundins 
slitlags fer fram. Lokagreiðslu skal þó ekki innheimta fyrr en endanlega hefur 

verið gengið frá viðkomandi götu. 

4. gr. 
Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem það er lagt á og gengur 

það ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla, næstu tvö ár á 
eftir gjalddaga og tekur einnig til vátryggingarfjár eignarinnar. Heimilt er að taka 
gjöld samkvæmt reglugerð þessari lögtaki, samkv. lögum nr. 29/1885. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Búlandshrepps, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 um gatnagerðargjöld til þess að 

öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 4. september 1975. 

F. hr. 

Hallgrímur Dalberg.   
Guðmundur Karl Jónsson. 

Nr. 399. 4. september 1975. 

SAMÞYKKT 

um gatnagerðargjöld í Grundarfirði. 

1. gr. 
Sveitarstjórn er heimilt að leggja gatnagerðargjöld á lóðir á skipulögðu svæði 

Grundarfjarðar, eftir því sem nánar segir í reglugerð þessari. Heimilt er að leggja 
gatnagerðargjald á land, sem sambærilegt telst, þótt ekki sé sérstök lóð. 

2. gr. 

Gatnagerðargjald A er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í kostnaði við undir- 

byggingu götu með tilheyrandi lögnum. 

3. gr. 

Nú ákveður sveitarstjórn að leggja á gatnagerðargjald vegna nýbyggingar og 

skal þá miða gjald við ákveðinn hundraðshluta af byggingarkostnaði á rúmmetra, 
eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands, svo sem hér segir: 

Einbýlishús ......0000000 0000. sneri 1.5% 
Tvíbýlishús og sambyggð einbýlishús á einni hæð ............ 1.0%
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Tveggja hæða raðhús og íbúðarhús .........0.2.0.0 0000. 00... 1.0% 
Fjölbýlishús ............00000.000nn ner 0.5% 
Verslunar- og skrifstofubyggingar ..........0.00000 000... 0... 1.5% 
Iðnaðarhús, vörugeymslur og annað atvinnuhúsnæði .......... 0.5% 
Opinberar byggingar ...........000022 0000 BAR 1.5% 
Bílskúrar ..............000 0000. 1.5% 
Önnur hús ..........00000 00 ðr sr 0.5% 

Auk þessa gjalds skal lóðarhafi greiða kr. 40.00 af hverjum fermetra lóðar. 
Gjald skal miða við stærð húss, skv. samþykktum uppdrætti. Nú er ekki fyrir hendi 
samþykktur uppdráttur, og skal þá miða við stærð húss, sem skipulag gerir ráð 
fyrir, en sé slíkt ekki ákveðið í skipulagi, skal miða við eftirtaldar lágmarksstærðir: 

Einbýlishús með tilheyrandi bílgeymslu .......2.0000. 0... 0... 500 mö 
Raðhús, tvíbýlishús, sambyggð einbýlishús, hver íbúð .......... 400 mö 

Fjölbýlishús .........00.202000.0 0000 300 mö 

Í atvinnuhúsnæði skal við útreikning rúmmáls til gatnagerðargjalds miðað við 
lofthæð 3.3 m að innanmáli, nema uppdráttur sýni annað. 

Framangreindar reglur gilda, ef hús er stækkað, að því er til stækkunar tekur. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt 3. gr. breytast árlega samkvæmt vísitölu byggingarkostnaðar, 

sem gildir um áramót. 

5. gr. 
Gjalddagar gatnagerðargjalds, skv. 3. gr. skulu vera sem hér segir: 
Ef um er að ræða leigulóð í eigu sveitarfélags, getur sveitarstjórn áskilið að 

úthlutun verði háð því, að full skil verði gerð innan ákveðins frests, áður en bygg- 
ingarleyfi verður veilt eða sérstakur samningur gerður um greiðslur. 

6. gr. 
Gatnagerðargjald B er gjald vegna þátttöku húseigenda og lóðarhafa í að leggja 

bundið slitlag á götur og til lagningar gangstétta. Gjaldið nemur ákveðnum hundraðs- 
hluta byggingarkostnaðar á rúmmetra eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands 

svo sem hér segir: 

1. Einbýlishús með eða án tvíbýlisaðstöðu ........00.0000.0.0..00. 3% 
2. Tvíbýlishús og sambyggð einbýlishús á einni hæð og raðhús ...... 2% 
3. Tveggja hæða íbúðarhús ............22.0000 000 denn 2% 
4. Fjölbýlishús ..........0022000.. eeen 1% 
5. Verslunar- og skrifstofubyggingar ..........2002000 0... ....0... 3% 
6. Iðnaðarhús, vörugeymslur og annað atvinnuhúsnæði ............ 1.5% 
7. Opinberar byggingar ............220000.. 00 nuna 3% 
8. Bílgeymslur ..........0.00000 0000 3% 
9. Önnur hús ...........c.sccvees rr 1% 

Gjald af íbúðarhúsnæði skal þó aldrei vera lægra en sem svarar 250 mö. 
Auk þessa gjalds skulu lóðarhafar greiða í gatnagerðargjöld kr. 60.00 af hverj- 

um fermetra lóðar. 

7. gr. 
Upphæð gatnagerðargjalda samkvæmt 6. gr. skal miðast við þá vísitölu sem Í 

gildi er þegar lagning varanlegs slitlags fer fram. Nú breytist vísitala, meðan verk 
fer fram, og skal það þá miðað við meðalvísitölu á því tímabili, sem um er að ræða.
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Gjald af fasteignum við götur, þar sem lagt hefur verið varanlegt slitlag og/eða 
gangstétt á síðustu fimm árum, skal miða við þá vísitölu sem í gildi er, þegar sam- 
þykkt þessi öðlast gildi. 

8. gr. 
Sveitarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjaldstuðla samkv. 1. gr. hvern 

um sig eða alla í einu um allt að 50% án frekari staðfestingar ráðuneytis. 

9. gr. 
Gatnagerðargjald samkvæmt 6. gr. greiðist þannig að 20% greiðist, þegar lagn- 

ingu varanlegs slitlags er lokið. Eftirstöðvar greiðast með jöfnum árlegum afborg- 
unum, á næstu 4 árum. 

Gjalddagi afborgana er 1. júlí. 10% vextir greiðast eftir á á sömu gjalddögum. 

10. gr. 
Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem það er lagt á, og gengur 

það ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla og tekur það einnig 
til vátryggingarfjár eignarinnar. 

Heimilt er að taka gjöld samkvæmt lögum þessum lögtaki skv. lögum nr. 
29/1885. 

Samþykkt þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Eyrarsveitar, stað- 
festist hér með samkvæmt lögum um gatnagerðargjöld nr. 51/1974 til að öðlast 
gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 4. september 1975. 

F. hr. 

Hallgrímur Dalberg.   
Guðmundur Karl Jónsson. 

Nr. 400. 12. september 1975. 

FJALLSKILAREGLUGERÐ 

fyrir Dalasýslu. 

I. KAFLI 

Um stjórn fjallskilamála. 

1. gr. 
Sýslunefnd Dalasýslu hefur yfirstjórn allra fjallskilamála innan sýslunnar, en 

hreppsnefndir annast stjórn og framkvæmd þeirra í hverjum hreppi. 

2. gr. 
Hver hreppsnefnd haldi sérstaka fjallskilabók. Í hana skal rita það sem við- 

kemur fjallskilum í hreppnum. 

IT. KAFLI 

Um afrétti, smölun þeirra og annarra leitarlanda. 

3. gr. 
Fjallskil skulu ná til þess lands, sem leitað hefur verið undanfarin ár. Þó er 

hreppsnefnd heimilt að ákveða annað.
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4. gr. 
Alla þá menn í hverjum hreppi, sem skyldir eru til, samkv. 5. gr. að gera 

fjallskil, skal hreppsnefnd kveðja til þess skriflega á ári hverju með nægum fyrir- 
vara. Í slíkum fjallskilaboðum skal taka fram, hvaða fjallskil hver og einn eigi 
að inna af hendi, í hvaða landi hver skuli ganga, hvernig fjallskilum skuli haga, 

rekstrum til réttar, geymslu safnsins við réttina þar til réttarstarf byrjar, hverjir 
sækja skuli fé í réttir utanhrepps, hverjir skuli vera leitarstjórar og hve margir 

og yfirleitt sérhvað annað er að fjallleitum lýtur. 
Fjallskilaboð gangi sem þingboð um hreppinn og varðar sektum, ef það tefst 

eða glatast fyrir vanrækslu eða hirðuleysi. 
Allir fjáreigendur skulu að forfallalausu, skyldir til að taka við leitarstjóra- 

starfi og hafa það á hendi, svo sem hreppsnefnd vill. Til að sækja sauðfé og hross 
í réttir utanhrepps skulu ávallt valdir markglöggir og aðsætnir menn, og skulu 
þeir hafa með sér markaskrá sýslunnar, er ný mörk séu færð inn Í. 

5. gr. 
Fjallaskilaskyldur er hver sá. sem á kindur, hvort sem eru í heimahögum eða 

ekki, og hross á afrétti. Skal hver leggja til fjallskila það, sem hreppsnefnd ákveður. 
Hreppsnefndin skal meta allan fjallskilakostnað leitarsvæðisins til peningaverðs, og 
ber að jafna því sialdi niður á alla þá, er fjallskilaskyldir eru, eftir réttu hlutfalli. 
Nefnist sú upphæð fjallskilasjóður. Skal jafnt auratal last á hvert hross, bar sem 
þeim er smalað til réttar, sem á 3 sauðkindur. Þegar fjallskil einhvers nema hálfu 
dagsverki eða meirn, á hreppsnefnd heimtingu á, að hann leggi mann til fjallskila, 
ef þörf krefur. Reki menn fénað sinn í aðra hreppa til sumargöngu, eða hafi fé 
sitt í girðingu yfir sumarið. er hreppsnefnd heimilt að færa niður fjallskilakostnað 
að nokkru. Fotl fjallskil greiðast af fé því, sem utanhreppsmenn reka til símargöngu 
í hreppinn, og ber sá. er tekur fénaðinn, ábyrgð á greiðslunni. Húsráðendur skulu 
inna af hendi fjallskil fyrir heimafólk sitt gegn endurgialdi frá hlutaðeigendum. 

Tekjum fjallskilasjóðs skal varið til að greiða kostnað við fjallskil á hausti, 
sæslukostnað á úrtíninssfé o. fl. eftir ákvæðum hreppsnefndar. Tekjur fjallskila- 

sjóðs hafa lögtaksrétt. 

6. gr. 
Allir búendur hreppsins eru skyldir að láta smala heimalönd sín fyrir seinni 

rétt svo snemma. að allt ókunnust fé, er finnast kann í heimalandi, geti náð til 
réttar, áður en réttarstarf hefst. Búenfur skulu flytja féð til réttar eða í réttarsafn. 

Á eyðiiörðum Þvílir smölunarskylda á þeim, er hafa á leign beitarafnot jarðar- 
innar. Sé iðrðin ekki nvtiuð á þann hátt. þá sjái hreppsnefnd um smölun á kostnað 
jarðareisanda. Heimilt er hreppsnefnd að lesgia fjallskilakostnað á eigendur eyði- 

jarða os jarða í áhúð, sem ekki hafa sanðfjárbú, sem svara einu dagsverki á hver 

30 009 í landverði jarðarinnar samkvæmt fasteignaverði 1971. Sveitarstjórn er heim- 

ilt að ákveða vorsmölun til mörkunar oc rúnings ef hún telur ástæðu til. 

Ensinn má smala ógirt lönd frá 10. júlí til fyrstu réttar, nema með leyfi hlutað- 

eigandi oddvita. 

7. gr. 
Aðalhaustleitir skulu vera tvær: Fyrsta leit laugardag í 23. viku sumars, nema 

í Miðdalahreppi, sínnudag í 23. viku sumars, þó aldrei síðar en 25. sept. en ella 

langardag í 29. vikn sumars. Þessar undantekningar eru frá áður gefinni reglu: 
Haukadalshreppi skal fyrsta leit til Vatnsréttar vera degi fyrr en til Kirkiufells- 
réttar, en til Fellsendaréttar degi síðar en til Kirkjufellsréttar. Til Dunksréttar skal
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leitað degi fyrr en til Hólsréttar. Heimilt er að skipta leitum á tvo daga, ef þörf 
krefur vegna mannfæðar. 

Önnur leit skal á hverjum stað vera tveim vikum, síðar en fyrsta leit. 
Réttað skal leitardagana í Dunksrétt, Flekkudalsrétt, Tungurétt, Ormsstaðarétt 

og Skarðsrétt, en í hinum réttunum næsta dag eftir leitardag. 

8. gr. 
Skilaréttir skulu haldnar daginn eftir aðra leit í öllum hreppum sýslunnar, 

nema í Gillastaðarétt skal rétta degi síðar. 

9. gr. 
Eftirleitir fari fram eftir ákvörðun hreppsnefndar. Þurfi að skilja eftir kindur 

í leitum, hvort sem er í sjálfheldu eða af völdum sjúkdóma eða slysa, sjái viðkom- 
andi leitarstjóri í samráði við oddvita um að ná í féð, sé þess kostur. Kostnaður 

greiðist úr fjallskilasjóði. 

10. gr. 
Leitarstjórar skulu gæta þess vandlega, að allir þeir sem menn eiga að leggja 

til í fjallleitir, sendi svo marga fullgilda leitarmenn, sem hreppsnefnd hefur fyrir- 
skipað, og að allir leitarmenn fylgi fjársafni sínu til réttar. Þeir skulu og sjá um, 
að leitir fari vel og skipulega fram, að leitarmenn hefji leit sína strax og sauðljóst 

er orðið, bíði hver eftir öðrum á gangnamótum, að svo miklu leyti sem því verður 
við komið, og haldi leitunum samhliða. 

Ef einhver sendir mann í leit, sem leitarforingi telur óhæfan sökum galla eða 
ills útbúnaðar, skal vísa honum heim aftur, og er þá sá er slíkan mann sendir, 

skyldur að borga eins og hann hafi engan sent. Sama gildir um þann, er sendir 
ófullgildan mann í útréttir. 

11. gr. 

Ef einhver vanrækir að láta mann til fjallskilastarfa, skulu leitarstjórar eða 
hreppsnefnd kaupa mann í staðinn, sé þess kostur. og greiði sá manninum, er leit- 
ina átti að inna af hendi. Fáist ekki maður til leitarstarfa, greiði sá, er dassverkið 

átti að inna af hendi, dagsverkið til fjallskilasjóðs. 

ITI. KAFLI 

Um réttir, réttarstörf og úrtíning. 

12. gr. 
Hreppsnefndir skulu sjá um, að lögréttir og aukaréttir séu ávallt í góðu standi. 

Skulu dilkar að jafnaði svo stórir, að eigi þurfi að hleypa út úr þeim fyrr en fjár- 
drætti er lokið. Hreppsnefndir skulu sjá um, að bílum, og dráttartækjum sé fært að 
lögrétt, og aðstaða sé til að koma réttarfé á bíla eða fjárvagna. 

Allir þeir hreppar, er sauðfé gengur saman hjá á sumrum, skulu kosta bygsg- 
ingu og viðhald á hæfilega stórum dilkum við lögrétt þess hrepps, sem fjárvon 
er í, eftir samkomulagi viðkomandi hreppsnefnda. 

Allir einstakir fjáreigendur, er fá upprekstur í öðrum hreppum, sjái sér fyrir 
dilkaplássi, sé þess krafist af viðkomandi hreppsnefndum. 

Kostnaður við byggingu almenningsréttar skal greiðast úr fjallskilasjóði við- 
komandi fjallskiladeildar. Heimilt er sveitarstjóra að jafna niður á fjallskilaskylda 
aðila gjaldi í fjallskilasjóð vegna réttarbyggingar. Hluta af gjaldinu má leggja á 
landverð jarða, að frádregnu verði ræktaðs lands og hlunninda. Sveitarstjórn getur 
ákveðið framlag sveitarsjóðs.
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13. gr. 
Valdi réttarbygging gróðurspillingu eða jarðusla, skal endurgjald koma fyrir 

úr hreppssjóði eftir mati óvilhallra manna, sem sýslumaður tilnefnir. 

14. gr. 
Lögréttir eru þessar: 

Í Hörðudalshreppi á Hóli. 
- Miðdalahreppi á Fellsenda. 
- Haukadalshreppi við Villingadalsá. 
- Laxárdalshreppi á Gillastöðum. 
- Hvammshreppi á Skerðingsstöðum. 
- Fellsstrandarhreppi í Túngarði. 
- Klofningshreppi á Ormsstöðum. 
- Skarðshreppi á Geirmundarstöðum. 
- Saurbæjarhreppi á Efrimúla. 

Aukaréttir eru: 

Á Dunki í Hörðudalshreppi. 
Á Vatni í Haukadalshreppi. 
Í Stórutungu í Fellsstrandarhreppi. 

Breyta má um lögréttarstað eftir ákvörðun hreppsnefndar og með samþykki 
sveitarfundar og sýslunefndar. 

15. gr. 
Oddviti hreppsnefndar stjórnar réttarstörfum, nema hreppsnefnd ákveði annað. 
Hreppstjórar annast löggæslu í réttum. 

16. gr. 
Enginn má marka kind á eyrum í lögrétt, nema með leyfi réttarstjóra. Ekki 

má taka fé úr dilkum án hans leyfis. 

17. gr. 
Réttarstjóri skal hafa gætur á, að ekki séu teknir ómerkingar úr réttinni fyrr 

en sundurdrætti er lokið. Þá ómerkinga, sem engin ær helgar sér, skal láta í sér- 
stakan dilk, og hleypa þangað þeim ám, sem líkur eru til að vanti lamb undir. Þá 

ómerkinga, sem af ganga, skal farið með eftir gildandi fyrirmælum. 
Þær kindur, sem að dómi tilkvaddra manna, hafa skemmd eyru og ekki er 

hægt að greina hvaða mark er á, skal farið með sem ómerkinga. Andvirði þeirra 
kinda, sem enginn sannar eignarrétt sinn á, rennur í sveitarsjóð. 

18. gr. 

Búanda þeim, sem ábúð hefur á jörð. þar sem lögrétt eða aukarétt er, skal 
gjalda réttartoll, 1—2 fjallskiladagsverk, eftir samningi hreppsnefndar við viðkom- 
andi jarðeiganda. 

19. gr. 
Þeir menn, sem sendir eru í lösréttir utan hrepps, skulu skila því sauðfé, er 

þeir taka í réttinni, á þann hátt sem hreppsnefnd ákveður. 

20. gr. 
Hreppsnefndir skulu sjá um seymslu fram að skilarétt, á þeim kindum, sem 

þekkjast, en enginn hirðir í fyrstu rétt. 
B 101
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21. gr. 
Ef sauðfé finnst í afréttum eða í heimahögum eftir réttir, þá skal finnandi 

koma því til byggða, ef kostur er, og tilkynna eiganda eða oddvita. 

22. gr. 
Fyrir hver árslok skal hreppstjóri láta birta í Lösbirtinsablaði mörk og lýsingu 

á því óskilafé, sem selt hefur verið í hreppnum á árinu. Þeir sem sanna eignar- 

rétt sinn á hinum seldu skepnum fyrir Mikaelsmessu næsta ár, eiga heimtingu á 
andvirði hins selda búfjár, að frádregnum áföllnum kostnaði. Andvirði óskila- 
penings, sem enginn sannar eignarrétt sinn á, rennur í sveitarsjóð. 

IV. KAFLI 

Um mörk og markaskrár. 

23. gr. 
Fjármörk eru: Eyrnamörk, hornamörk, brennimörk og plötumerki. Hver fjár- 

eigandi er skyldur að hafa slöggt eyrnamark á fé sínu. Skylt er hverjum fjáreig- 

anda að hafa hreppsmerki á fé sínu, brennimark á vinstra horni, ef fé er hyrnt, 
en ella plötu í vinstra eyra með sömu stöfum os hreppsbrennimarkið. 

24. gr. 
Skylt er markeiganda að tilkynna mark sitt til prentunar í markaskrá sýslunnar. 

Mark, sem hvorki er prentað í sildandi markaskrá, né heldur auglýst í Lösbirt- 
ingablaði, skal talið niður fallið. og er þá öðrum heimilt að taka það upp. Þó skal 
sá, er áður átti mark, eiga forgangsrétt til marksins, ef hann tekur það upp innan 

átta ára. 

25. gr. 

Sýslunefnd ræður mann Hl að hafa umsión með upptöku nýrra marka og að 

búa markaskrá undir prentun. Markaskrá sé prentuð eigi sjaldnar en áttunda hvert 

r. =
 

Í markaskrá skal raða mörkum eftir stafrófsröð. 
Vilii einhver taka upp mark milli þess sem markaskrá er prentuð. skal leita 

sambvykkis markavarðar, og lætur hann anslýsa markið í Tösbirtingasblaði. Fis- 

endaskipti að mörkum tHlkvnnist markaverði. 

V. KAFLI 

Um ágang afréttarpenings o. fl. 

26. gr. 
Verði mikil brösð að ásansi búfjár tr afrétti í heimahaga, getur sá er fyrir 

verður gert sveitarstjórn aðvart. Skal hún bá. ef um, óeðlilegan ágang er að ræða. 

skipa fyrir um smölun ásansspeninss og rekstur Hl afréttar eða skilaréttar. Kostn- 

aður greiðist úr sveitarsióði þess Þrepps eða hreppa. er afréttinn nota. 

27. gr. 
Skylt er að hafa stórgripi í vörslu, svo að beir valdi ekki ásansi í högum annarra. 

Nú verður ásangnr búfjár úr einu heimalandi í annað. os getur þá sá er fyrir því 
verður, kært til hreppsstióra. Hreppsnefnd er heimilt að setja reglugerð um vörslu 

búfjár.
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28. gr. 
Sé ágangspeningur settur inn, skal þess sætt, að hann sé ekki í svelti. Ef inn- 

settur fénaður ferst eða verður fyrir skemmdum, gre eiðir sá er inn setur bætur til 
eiganda. 

29. gr. 
Eigendum búfjár í þéttbýli er skylt að hafa fénað sinn í Öruggri girðingu, sé 

hann innan bess svæðis, sem skipulagt er. 

30. gr . ST. 
Skepnur, sem sérstaklega ern áleitnar í ræktuð lönd, skal eigandi hirða, þesar 

tilsagðar eru og setja í örugga vörslu. Vanræki eigandi að hirða tilsagðan fénað 
má kæra til hreppstjóra. 

31. gr. 
Telji hreppsnefnd ofsetin beitarlönd á einstökum jörðum í hreppnum eða á 

afrétti, þá getur hún krafist ítöln, samkv. 17. gr. laga um afréttarmálefni, fjall- 
skil o. fl. nr. 42, 12. maí 1969. 

    

VI KAFLI 

Um hross. 

92. gr 32. gt. 
Sérhver hrosseisandi er skyldur að hafa slögst eyrnamark eða önnur merki á 

hrossum sínum. Hver sá sem hefur hross á afrétti, skal koma þeim á sumargöngu 

eigi síðar en 8 vikur af sumri, eða þá nægur sróður er kominn, nema land hans 
liggi svo, að ekki geri hrossin öðrum skaða með ágangi. 

    
   

  

3ð. 
Öllum hrossum á afrétti skal smalað til annarrar réttar. Með óskilahross skal 

farið sem óskilakindur. Þó skulu þar seljast með 3 vikna auslýsingarfresti fyrir 
söludag og 12 vikna innlausnarfresti eftir söluðag. Hross eru ekki í ábyrgð kaup- 

anda fyrr en að innlavsnarfresti lönum. Gjaldfrestur á söluverðinu sé einnis 19 
vikur. Kostnað allan greiðir eisandi. 

Brot á reglugerð þessari varða sektum frá 5 000 os allt að 50 000 krónum. 

     |! 

  

34. gr. 
Fjallskilaregluserð þessi staðfestist hér með samkvæmt sveitarstjórnarlösum 

nr. 58 29. mars 1961 og 3. gr. laca um afréttarmálefni, fjallskil o. fl. nr. 49, 19. 

maí 1989 til þess að öðlast þesar gildi oo birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

    

  

Með reglugerð þessari er úr gildi numin fjallskilareglugerð fyrir Dalasýslu nr. 
173 frá 1. október 1982. 

Landbúncðarráðuneytið, 12. september 1975. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 

Ragnheiður Árnadóttir
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„401. 804 9. september 1975. 

GJALDSKRÁ 

Rafveitu Hafnarfjarðar. 

I RAFORKA 

Rafveita Hafnarfjarðar selur raforku á þann hátt og við því verði, er hér segir: 

A. Lýsing. 

Um kWst.-mæli á kr. 43.82 hverja kWst. 

Um kWst.-mæli á kr. 20.94 hverja kWst. auk fastagjalds er nemi kr. 5 688.00 á 

ári fyrir allt að 25 m? gólfflatarmáls í rúmi því, er lýsa skal, kr. 107.00 fyrir 

hvern m? umfram 25 m?. Fullt fermetragjald skal greiða af gólffleti í búðum. 

vinnustofum og skrifstofum. en fyrir geymslur og ganga skal greiða kr. 54.00 

á m? á ári. 
Séu notaðir flúrskinslampar, natriumlampar eða kvikasilfurslampar með 

ófasviksjöfnuðum straumrásum, er heimilt að miða orkugjald skv. 1. og 2. tölulið 

við kílóvoltamperstundir í stað kílówattstunda. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kWst.-mæli á kr. 9.52 hverja kWst. og auk þess fastagjald kr. 979.00 á ári 

fyrir hvert herbergi. sem ætlað er til íbúðar og eldhús, en ekki ganga, baðherbergi 

eða geymslur. 

C. Vélanotkun. 

Um kWst.-mæli á kr. 20.94 hverja kKWst. 
Um mæla þannig reiknað. enda sé aflnotkun minnst 5 kw. Aflgjald skv. kw-mæ!i 

á kr. 10.373.00 hvert árs-kw. Auk þess skal greitt orkugjald skv. kWst.-mæli á 

kr. 3.74 hverja kWst. Minnsta aflsjald er kr. 51 865.00 á ári. Verði raunstuðullinn 

lægri en 0.8 er heimilt að miða aflgjaldið við 90% af mestu kWest.-notkun í stað 

mestu kw-notkunar. 

D. Hitun. 

Um kWst.-mæli á kr. 7.26 hverja kWst. 

Um kWest.-mæli á kr. 9.74 hverja kWst. 
Um kWst.-mæli á kr. 261 hverja kWst. enda megi rjúfa strauminn í allt að 3 

k!st. á dag, á tímum mesta álags rafveitunnar. 

Um kWst.-mæli á kr. 3.42 hverja kWest. enda megi rjúfa strauminn í allt að 3 

klst. á dag, á tímum mesta álags rafveitunnar. 

Um kWst.-mæli á kr. 136 hverja kWest., enda megi rjúfa strauminn í allt að 12 

klst. á sólarhring. 
Tm kKWest.-mæli á kr. 1.78 hverja kWst., enda megi rjúfa strauminn í allt að 12 

klst. á sólarhring. 

Skilyrði fyrir raforkusöln til hitunar. 

AS vélaafl. götulínur og spennar boli álagið, að dómi rafveitustióra. 

AS notandi kosti segnlrofa fyrir hitalögnina. 

AS hitalagnir. bar með talin öll tæki. sén gerð ekv. fyrirmælum rafveitunnar os 

Rafmasn<eftirlits ríkisins, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillar 

notaðir. hegar þess er krafist,
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d) Að húsnæði fullnægi þeim lágmarkskröfum um einangrun, sem rafveitan kann 

að setja. 
e) Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninga á hitaþörf þess húsrýmis, er hita 

skal, þegar þess er krafist og skal þá tekið fram, við hvaða minnsta útihita hita- 

þörfin er miðuð. 

E. Stórnotkun. 

1. Um mæla þannig reiknað, enda sé aflnotkun minnst 200 kw. 
Aflgjald: kr. 18 905.00 hvert árs-kw. 
Orkugjald: kr. 2.11 hverja kWst. 
Sala skv. þessum lið er háð ákvörðun rafveitunefndar. 

F. Önnur notkun. 

1. Rafveitustjóra er heimilt að veita afslátt frá framangreindum verðlagsákvæðum 
á liðunum A til D á orku, sem er notuð á sumrin, ef um töluverða aukningu frá 
vetrarnotkun er að ræða, eða ef orkan er eingöngu notuð á sumrin. 

2. Til nota við vinnulagnir við byggingar, meðan á byggingu stendur. Um kWst.-mæli 
á kr. 23.00 hverja kW st. 

3. Gjöld fyrir götu- og hafnarlýsingu: kr. 60 170.00 hvert árskilówatt, þótt mæli- 
tækjum verði ekki við komið, enda greiði þá notandi að auki stofnkostnað eða 
viðhaldskostnað að fullu eftir ákvörðun rafveitunnar. Þó ákveður bæjarstjórn 
gjald fyrir götulýsingu í Hafnarfirði samkv. tillögu rafveitunefndar, sem gerð 

skal árlega við afgreiðslu fjárhagsáætlunar bæjarins. 

4. Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitustjóri selja raforku eftir sérstökum 
samningi, þó eigi lengur en til eins árs Í senn nema samþykki rafveitunefndar 

komi til. 

G. Mælaleiga. 

1. Af einfasa mælum # ...........0000 0000 kr. 52.00 á mán. 

2. Af þrífasa mælum til og með 100 A ....0.0000000. 0. — 12300 - — 

3. Af þrífasa mælum yfir 100 A .......0.000000 0000. — 205.00 - — 

4. Af mestumælum  .......0.0.0.00000 0000 — 316.00 - — 

5. Ársleiga eftir önnur mælitæki og rofa skal vera sem næst 15% af verði viðkom- 
andi tækis. 

II. HEIMTAUGARGJÖLD 

Heimtaugargjald skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu: Fari lengd jarðlínu- 
heimtaugar fram úr 15 m eða loftlínuheimtaugar fram úr 40 m skal greitt yfirlengdar- 
gjald eins og taflan sýnir: 

Jarðlína Loftlína 
Málstraumur Lágmark Yfirlengd Lágmark Yfirlengd 

stofnvara Kr. Kr./m Kr. Kr./stólpa 
220 V kerfi 

63 A 1-fasa 34 000 1900 25 700 25 000 
100 A 1-fasa 41 200 2270 32 600 31 300 
63 A 3-fasa 42 400 2270 32 600 31 300 

100 A ð-fasa 53 700 2 580 37 000 38 900 
125 A 3-fasa 65 800 2 880 46 300 40 800 
200 A 3-fasa 102 600 3910 73 300 46 600 
300 A ð-fasa 148 100 4 760
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Jarðlína Lottlina 
Málstraumur Lágmark Yfirlengd Lágmark Yfirlengd 

stofnvara Kr. Kr./m Kr. Kr./stólpa 
380 V kerfi 

63 A 1-fasa 34 000 1900 29 200 25 000 
63 A 1-fasa 41 200 1900 32 600 29 200 
63 A 1-fasa 57 600 2270 44 200 31 300 

100 A 3-fasa 91 000 2580 65 800 38 900 
125 ÁA 3-fasa 113 600 2 880 19 900 40 800 
200 A ð-fasa 178 100 3910 126 100 46 600 
300 A ð-fasa 256 600 4 760 

Fyrir heimtaugar með meiri flutningsgetu en taflan segir til um (hér kann að 
þurfa dreifistöð) skal greitt heimtaugargjald er nemi kr. 1 408.00 á hvert KVA. Skal 
þá miða aflið við varastærðirnar 426, 500 og 630 A. Yfirlengdargjald reiknast þá í 
hlutfalli við aukna flutningsgetu eftir 300 A skv. töflunni. 

Lengd jarðlínuheimtaugar, 63—-200 A í 220 V kerfi og 63—-125 A í 380 V kerfi 
reiknast frá varkassa stystu greiðfæru leið að lóðarmörkum. Þurfi að leggja jarð- 
línuheimtaug af ofangreindum stærðum út frá loftlínu, skal lengd heimtaugar reiknuð 
jöfn lengd jarðstrengs frá varkassa að loftlínustólpa. Þveri jarðlinuheimtaugin 
akbraut, skal breidd akbrautar ekki reiknuð með. Lengd stærri jarðlinuheimtaugar, 
en að ofan greinir, reiknast frá varkassa að rofa í dreifistöð. Yfirlengd reiknast 
ekki af vegarlengd, sem er umfram 100 m frá varkassa. Yfirlengdin reiknast sem 
yfirlengd jarðlínu skv. töflu, þótt heimtaugin sé tekin frá loftlínu. Lengd loftlínu- 
heimtaugar, 63—100 A í 220 og 380 V kerfi reiknast frá næsta stólpa í notendalinu 
við götu stystu greiðfæru leið að varkassa. Þurfi að setja stólpa fyrir heimtaug nær 
húsi en 40 m, svo að hún nái löglegri hæð, skal greitt umframgjald kr. 15 000.00 fyrir 
stólpann. Séu tvær eða fleiri heimtaugar sameiginlegar að hluta er rafveitunni heimilt 
að jafna lengdargjöldum niður á umsækjendur heimtauga. Sé nauðsynlegt að setja 
upp dreifistöð vegna ákveðins notanda og hún að mestu leyti notuð í hans þágu, 
skal notandanum skylt að leggja til lóð undir stöðina, rafveitunni að kostnaðar- 
lausu og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð lóðarinnar og stað- 
setningu stöðvarinnar. Sé um óskipulagt svæði að ræða eða aðstæður óvenjulegar, 
er heimilt að krefjast sérstaks aukagjalds af húseiganda eða gera honum að greiða 
fyrir heimtaugina skv. kostnaði, en gera honum viðvart um það fyrir fram. 

Óski húseigandi eftir að fluiningsgeta heimtaugar verði aukin eða ef breyta þarf 
loftlinuheimtaug í jarðlíinuheimtaug, vegna breytinga á stofnlinu í götu skal hús- 
eigandi greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu hálfu 
gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, hvort tveggja miðað við gildandi gjaldskrá, þegar 
breytingin fer fram. Húseigandi skal kosta breytingar á stofntaug innanhúss, sem 
þessu kann að vera samfara og taka á sig annan kostnað er af þessu kann að stafa. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum innan lögsagnarumdæmis Hafnar- 
fjarðar, Garðahrepps og Bessastaðahrepps. 

HI. OPNUNARGJÖLD 

1. Hafi gjald skv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar fyrir veituna 
hafi komið, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 900.00. 

2. Ef fundin eru við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafar- 
laust og verður hún eigi opnuð aftur fyrr en notandi hefur greitt kr. 900.00 gjald 
á skrifstofu rafveitunnar. Sé opnað utan venjulegs vinnutíma, er þó heimilt að 
krefjast opnunargjalds samkv. kostnaði.
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IV. ÝMIS ÁKVÆÐI 

Rafveitunefnd er heimilt að breyta hitatöxtum rafmagns til samræmingar við 
nágrannaveiturnar. 

Hækki innkaupsverð á raforku, er rafveitunefnd heimilt að hækka gjaldskrá þessa 
um allt að 48% af þeirri hækkun. 

Fyrir full 5% sem kaupgjald hjá Rafveitu Hafnarfjarðar hækkar eða lækkar, 
hvort heldur er sökum breytinga á grunnkaupi eða kaupgjaldsvísitölu eftir 1. júní 
1975, er rafveitunefnd heimilt að hækka eða lækka gjaldskrá þessa um 4%. 

Breyting og hækkun gjaldskrár samkvæmt ofanrituðu er því aðeins gild, að til 
komi sérstakt samþykki iðnaðarráðuneytisins. 

Söluskattur 18%, 1% viðlagasjóðssjald, 1% í sjóð til að draga úr áhrifum verð- 
hækkana á olíu til íbúðahitunar og 13% verðjöfnunargjald, samtals 33%, eru talin 
með í upphæð gjalda þeirra, sem um ræðir í I. kafla gjaldskrár þessarar, nema á 
töxtum D.1, D.3 og D.5. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 
og Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til að taka þegar gildi og birtist til eftirbreytni 
öllum, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 174 11. apríl 1975. 

Iðnaðarráðuneytið, 9. september 1975. 

F.hr. 

Árni Þ. Árnason.   
Jóhannes Guðfinnsson. 

7. ágúst 1975. Nr. 402. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Sjóð til rannsókna í dulsálarfræði, 
útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 7. ágúst 1975. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Sjóð til rannsókna í dulsálarfræði. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Sjóður til rannsókna í dulsálarfræði. 

2. gr. 
Sjóður þessi er stofnaður af dr. Erlendi Haraldssyni lektor, séra Jóni Auðuns, 

fyrrverandi dómprófasti og dr. Símoni Jóhannesi Ágústssyni fyrrverandi prófessor. 

3. gr. 
Stofnfé sjóðsins er kr. 50 000.00. 

d. gr. 

Tekjur sjóðsins eru vaxtatekjur af stofnfé og annað fé sem sjóðnum kann að 
áskotnast. 

5. gr. 

Markmið sjóðsins er að styrkja rannsóknir í dulsálarfræði við Háskóla Íslands 
samkvæmt nánari ákvörðun sjóðstjórnar. Heimilt er í þessu skyni að ráðstafa
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tekjum sjóðsins eins og þær eru á hverjum tíma. Óheimilt er að breyta markmiði 

sjóðsins. 

6. gr. 
Stjórn sjóðsins er skipuð eftirtöldum mönnum: Dr. Erlendi Haraldssyni, séra 

Jóni Auðuns og dr. Símoni Jóhannesi Ágústssyni. Formaður sjóðstjórnar er dr. 
Erlendur Haraldsson. Er sæti stjórnarmanns losnar skulu hinir tveir stjórnarmeð- 
limir skipa nýjan stjórnarmann. 

7. gr. 
Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir árlega. 

8. gr. 
Leita skal staðfestingar dómsmálaráðuneytisins á skipulagsskrá þessari. 

9. gr. 
Verði sjóðurinn leystur upp skal fjármunum hans varið til dulsálarfræðirann- 

sókna við Háskóla Íslands. Óheimilt er að breyta þessu ákvæði. 

Nr. 403. 29. ágúst 1975. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um þjóðvegi í kaupstöðum og kauptúnum, 

nr. 410 27. desember 1973. 

1. gr. 
Ákvæði reglugerðarinnar að því er varðar Ísafjarðarkaupstað orðist þannig: 

Ísafjörður: 
Vestfjarðavegur (60) frá Engi um Seljalandsveg, Bæjarbrekku, Túngötu og 

Fjarðarstræti að ristarhliði nyrst í bænum ásamt álmu um Hafnarstræti og Aðalstræti 

að bátabryggju. 
Í Hnífsdalsbyggð: Vestfjarðavegur (60) frá gatnamótum Dalbrautar um Strand- 

götu út fyrir Heimabæjarvör svo langt sem sjóvarnargarður nær (um 200 m). 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt vegalögum nr. 66 14. júlí 1975, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 29. ágúst 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson. 
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REGLUGERÐ 

um hámarksfjölda leigubifreiða til vöruflutninga í Skagafjarðarsýslu 

og Sauðárkrókskaupstað. 

1. gr. 
Reglugerð þessi tekur til félagssvæðis Vörubílstjórafélags Skagafjarðar, en það 

nær yfir Sauðárkrók og Skagafjarðarsýslu. 

2. gr. 
Fjöldi leigubifreiða til vöruflutninga á svæðinu takmarkast við hámarkstöluna 

25. Þessa tölu má endurskoða á tveggja ára fresti. 
Áður en ákvörðun er tekin um nýja hámarkstölu skal leita umsagnar Vörubíl- 

stjórafélags Skagafjarðar, bæjarstjórnar Sauðárkróks, sýslunefndar Skagafjarðar- 
sýslu, Vinnuveitendasambands Íslands og Vinnumálasambands samvinnufélaganna. 

3. gr. 
Vörubilstjórafélag Skagafjarðar rekur vörubifreiðastöð á Sauðárkróki og er 

óheimilt að stunda leiguakstur á vörubifreiðum á félagssvæði Vörubílstjórafélags 
Skagafjarðar utan þeirrar stöðvar. 

Leiguakstur telst það þegar vörubifreið er seld á leigu ásamt ökumanni til 
flutninga á vörum fyrir tiltekið gjald, þar sem ökumaður eða eigandi bifreiðarinnar 
er hvorki eigandi, seljandi né kaupandi vörunnar, sem flutt er. 

4. gr. 
Tvisvar á ári, þ. e. í aprílmánuði og októbermánuði, veitir Vörubílstjórafélag 

Skagafjarðar viðtöku nýjum umsóknum um afgreiðslu fyrir leigubifreiðar til vöru- 
flutninga á stöð félagsins. Skal þá bæta við þeim fjölda vörubifreiða á stöðina, er 
nægi til þess að fylla hámarkstöluna 25. Gildar umsóknir skulu teknar til greina 
aðallega eftir biðtímalengd og tímaröð, en án tillits til þess hvar á félagssvæðinu 
umsækjendur eru búsettir, uns framangreindu marki er náð. 

5. gr. 
Reglugerð þessi tekur eigi til sendiferðabifreiða. Enn fremur tekur reglugerðin 

ekki til vörubifreiða, sem eru eign einstakra atvinnufyrirtækja og eigi eru notaðar 
til leiguaksturs. 

Reglugerð þessi, sem er sett samkvæmt lögum nr. 36 9. maí 1970 um leigubifreiðar, 
staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut 
eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 187 frá 24. nóv. 1967 um hámarks- 
tölu vörubifreiða í Skagafjarðarsýslu og Sauðárkrókskaupstað. 

Samgönguráðuneytið, 29. ágúst 1975. 

Halldór E. Sigurðsson.   

Kristinn Gunnarsson. 
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REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Súðavík nr. 15 9. janúar 1973. 

1. gr. 

VII. kafli orðist þannig: 

Um gjöld til hafnarinnar. 

Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá, er hafnarstjórn semur 

og samgönguráðuneytið staðfestir. 

2. gr. 

Greinar nr. 27—44 falli niður og breytist röð eftirfarandi greina og kafla í sam- 

ræmi við það. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum nr. 45 24. apríl 1973, stað- 

festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 29. ágúst 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. Sn 
Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 406. 29. ágúst 1975. 
GJALDSKRÁ 

fyrir hafnarsjóð Súðavíkur. 

I. KAFLI 

1. gr. 

Öll skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, skulu 

greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnarinnar, þó 

með þeim undantekningum, er síðar greinir. 
Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttóstærð skipanna, eins og hún er mest, 

skv. mælibréfi skips. Hálf rúmlest telst sem heil en minni hluta er sleppt. Undan- 

þegin lesta- og bryggjugjaldi eru herskip, íslensk vitaskip og varðskip. 

Lestagjöld. 

. 2. gr. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 

400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 6.00 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 3.00 á brúttórúmlest. 

c. Innlend fiskiskip undir 400 Þbrúttórúmlestum greiði kr. 6.00 á brúttórúmlest. 

Þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 400.00 

á brúttórúmlest þó aldrei minna en kr. 2 000.00.
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Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Bryggjugjöld. 

3. gr. 
Öl skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 3.00 á brúttó- 

rúmlest fyrir hvern sólarhring, eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 
Fiskiskip greiða gjald þetta eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 

en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjald. 
Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum, minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 324.00 af hverri brúttórúmlest. 
Gjalddagi árgjalda er í. apríl ár hvert. 

Vörugjöld. 

4. gr. 
Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, sem fluttar eru af skipsfjöl 

á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka hafnarinnar, 
þó með þeim undantekningum, er síðar getur. 

5. gr. 
Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar til annarrar hafnar 

og eiga því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins hálft vöru- 
gjald. 

Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara áfram með sama skipi, enda sé 
það ákveðið í farmskrá, greiðist ekkert vörugjald. 

6. gr. 
Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 

a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 

b. Vistir og aðrar nauðsynjar til skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar eru 
úr landi. 

c. Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 

d. Póstur og venjulegur farþegaflutningur. 

7. gr. 
Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri sendingu 

sérstaklega. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. 
Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða af- 

greiðslumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 

Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð 
um vörumagn, sem fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða 
til, getur hann, hvenær sem er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann telur 
hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið, greiðir skipið kostnaðinn. 

Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað, skal reikna vörugjaldið 
eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

8. gr. 
Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið 

greiðast eins og þar segir.
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Vörugjaldskrá. 

1. fl.; Gjald kr. 110.00 fyrir hver 1000 kg.: 

Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira 
en 100 t.) svo sem bensín, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, sement Jaust 

og sekkjað, vikur, sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara. 

2. fl.: Gjald kr. 230.00 fyrir hver 1000 kg.: 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, aðrar en taldar eru í 1. fl., óunnið 

járn og stál, útgerðarvörur, smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðaraf- 

urðir, iðnaðar- og byggingavörur, pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir. 

3. fl.: Gjald kr. 640.00 fyrir hver 1000 kg.: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 
stofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, 

mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 

b. Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, 
slysvarningur alls konar, vín, tóbak, sælgæti, snyrtivörur, lyf. 

c. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar, eftir þyngd. 
Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vöru- 

gjald greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

4. fl.: Gjald kr. 64.00 fyrir hvern rúmmetra: 

Vörur flokkaðar eftir rúmmáli. 

5. fl.: Gjald 1%: 

Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brottflutnings. 

Gjaldið reiknast af heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda 
hafnarstjóra skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, t. d. afrit af aflaskýrslu 
til Fiskifélags Íslands. Aflagjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. 
Kaupandi aflans innheimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til 

hafnarstjóra skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, t. d. afrit af aflaskýrslu 

aflagjalds eigi sjaldnar en mánaðarlega. 

Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 50.00. 

Um ýmis gjöld til hafnarinnar. 

9. gr. 
Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar skal greiða kr. 2.00 fyrir hvern fermetra, 

sem varan þekur, sé hún ekki flutt burt innan tveggja sólarhringa. Gjald þetta reiknast 

fyrir hvern sólarhring. Sama gjald skal greiða fyrir tæki og áhöld hvers konar, sem 

einstaklingar eiga og láta eða vilja láta standa á landi hafnarinnar. Gjald fyrir slík 

tæki sem og mikið vörumagn, má ákveða með samningi við hafnarnefnd. 

10. gr. 
Fyrir vatn til skipa skal greiða: 

a. Heimabátar og skip undir 12 brúttórúmlestum kr. 500.00 á ári, 12—50 brúttó- 
rúmlestir kr. 2 500.00 á ári, 50 brúttórúmlestir og yfir kr. 3 000.00. 

b. Öll önnur skip og bátar skulu greiða kr. 50.00 fyrir hvert tonn af vatni. 
Gjalddagi er 1. apríl ár hvert.
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11. gr. 

Gjald fyrir lóðir, geymsluhús eða tæki, sem leigð eru einstaklingum eða félögum, 
um lengri eða skemmri tíma, skal greiða samkvæmt samningi. 

Önnur þjónusta, sem höfnin kann að láta skipum eða öðrum aðilum í té og ekki 
er talin falla undir gjöld þau, sem hér eru fram talin, skal sreidd samkvæmt ákvörðun 
hafnarstjórnar. 

IH. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

12. gr. 

Skrifstofa hafnarinnar sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða 
sjöldin þar. 

13. gr. 
Skipstjóri eða formaður báts ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. 
Ef enginn skipstjóri eða formaður er á skipinu, ber eigandi þess ábyrgð á greiðslu 

gjaldanna, svo og annarra gjalda, er skipinu ber að greiða. Hafnarsjóður hefur halds- 
rétt í skipi, uns gjöldin eru að fullu greidd. 

Þar sem ekki eru í gjaldskrá þessari ákveðnir fastir gjalddagar, skal greiða 
sjöldin áður en skipið fer burt úr höfninni. 

14. gr. 

Leigugjald fyrir lóðir og gseymsluhús hafnarinnar greiði móttakandi af vörum, 
sem fluttar eru úr húsum eða af lóð hafnarinnar. 

Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 
hafnarskrifstofu skil á greiðslunni. 

Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber <kipstjóri, formaður eða 
eigandi ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

Ef vörur eru fluttar úr einn skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 
Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga, þegar gengið 

hefur verið frá farmskrá. 
Vörugjald af vörum, sem fluttar eru frá bryggju eða bólvirki, fellur í gjalddaga, 

þegar vörurnar eru komnar á skip. 
Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörum eða andvirði þeirra uns gjaldið er greitt. 

15. gr. 
Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð má taka löstaki, og hafa þan forgangs- 

rétt sem önnur opinber gjöld, sbr. 12. gr. hafnalaga. Auk þess eru skipasjöld trysgð 

með lögveði í skipinu, og gensur það veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum. Dráttar- 

vextir 2% fyrir hvern byrjaðan mánuð reiknast 2 mánuðum eftir gjalddaga. 
jöld teljast í reglugerð þessari öll þau sijöld sem skipi ber að greiða til 

hafnarinnar, svo sem lestagjald, bryggiusjald og hafncögusjald, svo og hvers konar 

    

  

1 

festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist Hl eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgöngnráðuneytið, 29. ágúst 1975. 

Halldór E. Siourðsson. 0 

Kristinn Gunnarsson.
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GJALDSKRÁ 

fyrir hafnarsjóð Patrekshafnar. 

I. KAFLI 

Um hafnargjöld í Patrekshöfn. 

1. gr. 
Öll skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, skulu 

greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnarinnar, þó 
með þeim undantekningum, er síðar greinir. 

Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttóstærð skipanna, eins og hún er mest, 
skv. mælibréfi skips. Hálf rúmlest telst sem heil en minni hluta er sleppt. Undan- 
þegin lesta- og bryggjugjaldi eru herskip, íslensk vitaskip og varðskip. 

Lestagjöld. 

2. gr. 
a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 

400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 6.00 á brúttórúmlest. 
b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 300 á brúttórúmlest. 
c. Fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 6.00 á brúttórúmlest, þó ekki 

oftar en tvisvar Í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestasjald einu sinni á ári kr. 400.00 

á brúttórúmlest. Lásmarksgjald kr. 2 000.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í Þrjá 
mánuði. 

Bryggjusjöld. 

3. gr. 
Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka. skulu greiða kr. 3.00 á brúttó- 

rúm!lest fyrir hvern sólarhring, eða hluta úr sólarhring, sem skipið Hhesur bundið. 
Fiskiskin greiða sjald þetta eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en hátar minni 

en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjusjald. 

Heimilt er að taka lesta- og brvgginsjald af fiekiskinnm, minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 324.00 af hverri brúttórímlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Hafnsögusjald. 

4 
Hvert það skið. sem fær hafnsóögumann tl leiðsögn inn á höfnina eða frá henni, 

um höfnina eða mili hafnarmannvirkja, ekal sreiða hafnsögusjald. 

5. gr. 

a. Fyrir leiðsösn til hafnarinnar, að hólvirki eða læsi. kr. 1 200.00 fyrir hvert skin, 

auk kr. 300 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðcögn frá bólvirki eða lægi og 

úr höfninni sreiðist sama gjald. 

Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft sja!d samkvæmt lið a. 

c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 250,00 í hafnsösnsjóð.
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Vörugjöld. 

6. gr. 

Vörugjöld skal greiða af öllum vörum og skepnum, sem fluttar eru af skipsfjöl 

á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka hafnarinnar, 

þó með þeim undantekningum, sem um getur í næstu greinum. 

7. gr. 

Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar til annarrar hafnar 

og eiga því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins hálft vöru- 

gjald. 
Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara áfram með sama skipi, enda sé 

það ákveðið í farmskrá, greiðist ekkert vörugjald. 

8. gr. 
Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 

a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 

b. Vistir og aðrar nauðsynjar til skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar eru 

úr landi. 

c. Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 

d. Póstur og venjulegur farþegaflutningur. 

9. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri sendingu 

sérstaklega. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. 

Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða af- 

greiðslumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 

Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð 

um vörumagn, sem fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða 

til, getur hann. hvenær sem er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann telur 

hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið, greiðir skipið kostnaðinn. 

Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu, skal reikna vörugjaldið eftir þeirri 

tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

10. gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið 

greiðast eins og þar segir. 

Vörugjaldskrá. 

1. fl.: Gjald kr. 110.00 fyrir hver 1000 kg.: 

Vara flutt í lausu máli í miklu magni, meira en 100 tonn í farmi t. d. 
bensín, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, vikur, sekkjaður áburður, sekkjuð 

kornvara, sement laust og sekkjað. 

2. fl.: Gjald kr. 230.00 fyrir hver 1000 kg.: 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, aðrar en taldar eru í 1. fl., óunnið 

járn og stál, útgerðarvörur, smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðaraf- 

urðir, iðnaðar- og byggingavörur, pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir.
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3. fl.: Gjald kr. 640.00 fyrir hver 1000 kg.: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 
stofuvélar, bifreiðar, bifhjól. reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, 
mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 

Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vöru- 

gjald greiðist ekki af ferðamannabifreiðum. 
b. Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, 

glysvarningur alls konar, vín, tóbak, ilmvötn, snyrtivörur. 
c. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar, eftir þyngd. 

4. fl.: Gjald kr. 64.00 fyrir hvern rúmmetra: 

Timbur og annað eftir rúmmáli. 

5. fl.: Gjald 1%: 

Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brottflutninss. 
Gjaldið reiknast af heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda 

hafnarstjóra skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, t. d. afrit af aflarkýrslu 

til Fiskifélags Íslands. Aflasjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. 

Kaupandi aflans innheimtir gjaldið hjá seljanda os er ábyrgur fyrir því til 

hafnarsjóðs bótt hann vanræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu 

aflagjalds eigi sjaldnar en mánaðarlesa. 

Lágmarkegjald í öllum flokkum er kr. 50.00. 

öld til hafnarinnar. 

11. gr. 
Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar skal greiða kr. 2.00 fyrir hvern fermetra, 

sem varan bekur, sé hún ekki flutt burt innan tvessja sólarhringa. Gjald hetta reiknast 

fyrir hvern sólarhring. Sama gjald skal greiða fyrir tæki og áhöld hvers konar, sem 

einstaklingar eiga os láta eða vilja láta standa á landi hafnarinnar, Gjald fyrir slík 
tæki sem og mikið vörumagn, má ákveða með samningi við hafnarnefnd. 

12. gr. 

Gjald fyrir lóðir, geymsluhús eða tæki, sam leigð eru einstaklingum eða félögum, 
um lengri eða skemmri tíma, skal greiða samkvæmt samningi. 

Önnur þjónusta. sem höfnin kann að Játa <kinum eða öðrum aðilum í té og ekki 
er talin falla undir gjöld þau, sem hér ern fram talin skal greidd samkvæmt ákvörðun 
hafnarstjórnar. 

IT. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnarsjalda. 

13. gr. 
Skrifstofa hafnarinnar sér um innheimtu allra hafnargialda og skal greið: 

gjöldin þar. 
14. gr. 

Skipstjóri eða formaður báts ber ábyrgð á sreiðsln hafnarsjalda. 

Ef enginn skipstjóri eða formaður er á skipinn, ber eisandi þess ábyrsð á sreiðslu 

staldanna. svo og annarra gjalda, er skininn ber að greiða. Hafnarsjóður hefur halds- 

rétt í skipi, uns giöldin eru að fullu greidd. 

Þar sem ekki ern í gjaldskrá þessari ákveðnir festir sjalddagar, skal greiða 
gjöldin áður en skipið fer burt úr höfninni. Ea
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15. gr. 
Leigugjald fyrir lóðir og geymsluhús hafnarinnar greiði móttakandi af vörum, 

sem fluttar eru úr húsum eða af lóð hafnarinnar. 
Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 

hafnarskrifstofu skil á greiðslunni. 
Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri, formaður eða 

eigandi ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 
Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 
Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga, þegar gengið 

hefur verið frá farmskrá. 
Vörugjald af vörum, sem fluttar eru frá bryggju eða bólvirki, fellur í gjalddaga, 

þegar vörurnar eru komnar á skip. 
Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörum eða andvirði þeirra uns gjaldið er greitt. 

16. gr. 
Öll gjöld samkvæmt reglugerð þessari má taka lJögtski, og hafa þau forgangs- 

rétt sem Önnur opinber gjöld, sbr. 83. gr. b, tölulið 3, <kiptalaganna. Auk þess eru 
skipsgjöldin tryggð með lögveði í skipinu, og gengur það veð í tvö ár fyrir samnings- 
veðskuldum. Dráttarvextir 2% fyrir hvern byrjaðan mánuð reiknast 2 mánuðum 
eftir gjalddaga. 

Skinsgjöld teljast í reglus 
hafnarinnar, svo sem lestagjald, bryggju 
aðstoð. sem skipinu er lá!in í té af hafnar 

erð þessari öll þau gjöld sem skipi ber að greiða til 
ald og hafncögugjald, svo og hvers konar 
innar hálfu. 

   
   

  

Gjaldskrá bessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Samoöngnráðineytið, 29. ágúst 1975. 

Haldár E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson. 

  

  

Nr. 408. 

REIKNINGUR 

Jöfnunarsióðs sveitarfélaga 1974. 

A. Rekstrarreikningur. 

Tekjur: 

1. Hluti af sölngialdi ............0..0..2 0. kr. 790 463 000.00 
2. Hluti af aðflutninsssjöldum ........0..00 0 — 472 041 286.00 

3. Landsútsvar annarra en banka ........ kr. 205 778 987.00 

4. = Fjórðungshluti sveitarfélaga ........ — 51 384 691.00 

— 154 394 296.00 
5. Landsútsvör bænda -.........0.00%.. 0000. — 13 198 458.00 

kr. 1430 097 040.00 
6. Vaxtatekjur ............2...0 02. — 20 326 166.00 

  

Kr. 1 450 423 206.00 

B 103
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Gjöld 

1. Aukaframlög ..........202..00.. ss en kr. 42 100 000.00 
2. Afskrifað v. Innheimtustofnunar 1973 ........0000 00.00.0000. — 531 687.00 

3. Tékkhefti ........2.. 0. kr. 1500.00 
4. Bætur frá f. árum .........0000 00... — 26 576.00 

— 28 076.00 

kr. 42 659 763.00 

5. Fólksfækkunarframlög  .............. kr. 15585 012.00 
6. Lánasjóður sveitarfélaga ............. — 15 000 000.00 

7. Samband ísl. sveitarfélasa 1% ........ —- 14 300 970.00 
8. Landshlutasamt. sveitarfél. 1% ........ — 14 300 970.00 
9. Rekstur Innheimtust. sveitarfél. 1973 ... — 3 630 171.00 

10. Rekstur Innheimtust. sveitarfél. 1974... — 6 135 642.00 
— 68 952 765.00 

11. Framlög til sveitarfélaga ..........0.000 0000 — 1 289 639 423.00 
12. Tekjuafgangur 1974 ...........0.00200 0000 — 49 171 255.00 

Kr. 1450 423 206.00 

BR. Efnahagsreikningur. 

Fjármunir: 
Veltufjármunir: 

1. Seðlabanki Íslands .........00....... kr. 53862420.00 

2. Ríkissióður ........0.000. 0000. — 111 409 964.00 
3. Skyldir sveitarfélaga ..........0....... — 35 780.00 

4. Innheimtuumdæmi ríkissjóðs  ........ — 118 166 000.00 
kr. 278474 164.00 

Fastafjármunir: 

1. Innheimtustofnun sveitarfélaga ....... kr. 179 468 313.00 
2. Skuldabréf Sislnfiarðarkavpstaðar .... — 6000 000.00 

C
O
 

IN
Ð 

— 185 468313.00   
  

Kr. 463 942 477.00 

Fjármagn. 

Skammvinnt fjármagn: 

Sveitarfélög: 

  

Viðskiptareikningur sveitarfélaga .... kr. 3748686.00 

Geymslufé v. sveitarfélaga ............ — 912 121 687.00 

Óinnh. hjá innh. umd. ríkissjóðs ...... — 113 166 000.00 
kr. 329 086 373.00 

Samband ísl. sveitarfélaga ........2..000000 0... — 1103 232.00 

Landshlutasamt. sveitarfélaga  .........0222.0 00. — 1103 232.00 

Innh.stofnun kostnaður 1974 ........0..000000 0... — 6 135 649.00 
  

Kr. 337 378 479.00
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Eigið fé: 
1. Höfuðstóll 1/1 1974 .................. kr. 74590501.00 
2. Endurmat v. fyrri ára ............. 0 — 2802 242.00 
3. Tekjuafgangur 1974 .................. — 49 171 255.00 

— - — 126 563 998.00   

  

Kr. 463 942477.00 

Félagsmálaráðuneytið, 10. september 1975. 

F. hr. 

mur Balbers. 

  

Lára Hafliðadóttir. 

8. september 1975. Nr. 409 

SAMÞYKKT 

um hundahald í Bessastaðahreppi. 

1. gr. 
Hundahald í Bessastaðahreppi er hannað. 

2. gr. 
Sveitarstjórn er þó heimilt að veita einstaklingum, búsettum í hreppnum undan- 

þágu til hundahalds með eftirfarandi skilyrðum 

    

  

a. Hundurinn skal skráður á skrifstofu hreppsins, og bar fær eigandi hundsins 
afhenta merkta plötu, sem jafnan skal vera í ól um háls hundsins. 

hb. Árlega skal sveitarsióði or gjald fyrir þá hunda, sem undanþága er 

veitt fyrir. Gjaldið, sem svei rn ákveður fyrir eitt ár í senn, skal renna 
til að standa straum af kostnaði við eftirlit með hundum í hreppnum og skal 
upphæð þess við það miðuð. Þarfahu á lögbýlum eru undanbegnir gjaldi 
þessu. 

c. Skylt er hundeisanda sð hafa hund sinn ábyrgðartrvegðan hjá viðurkenndu 
tryggingafélasi. Við árlega grei gjalds skal leggja fram kvittun frá 
tryggingafélaginu, sem sýni að trygsinsin sé í fullu gildi. 

d. Eigi er leyfilegt að fara með hunda inn í skólahús, matvöruverslanir eða aðra 
staði, þar sem matvæli eru um hönd höfð. 

Leyfi fyrir einstökum hundum ern jafnan háð því, að þeir raski eigi eðlilegri 
ró íbúa hreppsins og séu hvorki þeim né öðrum, sem um hreppinn fara, til 
óþæginda. 

f. Hundeiganda ber að hlíta að öðru lexti lösum og reglum, er hundahald varða 

(þ. á m. reglum um árlega hreinsun hunda og greiðslu hundaskatts) svo og 

fyrirmælum, er heilbrigðisnefnd setur. 

Við brot á skilyrðum fyrir undanþása til hundahalds skal fjarlægja viðkom- 

andi hund. Skal hundinum komið fyrir. sé um að ræða minni háttar brot í fyrsta 
skipti. Eigandi hundsins yrði þá að leysa hann baðan út gegn greiðslu kostnaðar 
vegna brotsins. Einnis má hreppsnef nd í skylda h hundeiganda til þess að láta hund 
sinn ekki ganga lausan á almannafæ 

  

   
      

sln leyfi 

  

S 

    

= 
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Sé um að ræða alvarlegt brot eða ítrekað brot afturkallast viðkomandi undan- 

þága til hundahalds. 

3. gr. 
Samþykkt þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Bessastaðahrepps, 

staðfestist hér með skv. 1. gr. laga nr. 7/1953 um hundahald og varnir gegn sulla- 
veiki og lögum nr. 12/1969 um, hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit til þess að öðlast 
gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 8. september 1975. 

F. hr. 

Jón Ingimarsson.   
Ingimar Sigurðsson. 

Nr. 410. 5. september 1975. 

REGLUGERÐ 

um gatnagerðargjöld í Húsavíkurkaupstað. 

1. gr. 
Bæjarstjórn Húsavíkur ákveður að agja gatnagerðargjöld á lóðir í sveitar- 

félaginu, eftir þeim reglum, sem hér fara á eftir. 
Heimilt er að leggja satnagerðargjald á land, sem sambærilegt telst, þótt ekki 

sé sérstök lóð. 

2. gr. 
Gatnagerðargjöld eru tvenns konar, A-gjald, sem er gjald vegna þátttöku lóðar- 

hafa í kostnaði við að gera  undirbyggða götu með vatns- og holræsalögnum og 
B-gjald, sem er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í því að setja bundið slitlag á götu 
svo og að ganga endanlega frá gangstétt. Skipting A-gjalds skal vera sem hér segir: 

Til gatna- og holræsagerðar ...........2.00.00 00... 0... 80% 
Til vatnsveitu ........0..0202 000 20% 

3. gr. 
A-gjald vegna nýbyggingar skal miða við ákveðinn hluta byggingarkostnaðar 

á rúmmetra, eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands, svo sem hér segir: 

Einbýlishús  ..........20..0.000 000. een 4.0% 
Tvíbýlishús og 2ja hæða íbúðarhús .........002.0000 00... nn... 2.0% 
Tveggja hæða raðhús og samb. einbýlishús á einni hæð ............ 1.5% 
Fjölbýlishús ..........02.2000020 0. nn 0.8% 
Verslunar- og skrifstofubyggingar ..........2.00020 00. n 00... 4.5% 
Opinberar byggingar ............0200.2000 0 ann 3.5% 
Iðnaðar- og annað atvinnuhúsnæði, vörugeymslur ................ 1.5% 
Verbúðir og gripahús ..........0000200000nnee nn 1.0% 

Af kjöllurum, rishæðum og jarðhæðum sem ekki eru notaðar til íbúðar eða 
atvinnurekstrar svo og bifreiðageymslum. skal greiða hálft gjald. 

Gjald skal miða við stærð húss, samkv. samþykktum uppdráttum. Nú er ekki 
fyrirliggjandi samþykktur uppdráttur og skal þá miða við þá stærð húss, sem skipu-
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lag gerir ráð fyrir, en sé slíkt ekki ákveðið í skipulagi, skal miða við eftirtaldar 
lágmarksstærðir: 

Einbýlishús  ........0.0000. 0. FA oe... Ð00 mö 
Tvíbýlishús og san byggð einbýlishús BR ee... 400 mö 
Fjölbýlishús #„............. FR FI enn... 900 mö 

Í atvinnuhúsnæði skal við útreikning rúmmáls til gatnagerðargjalds miðað við 
lofthæð 3.3 m að innanmáli, nema uppdráttur sýni annað. Áætla skal nýtingarhlut- 

fall lóðar 0.3—Ð.5 eftir nánari ákvörðun bygginganefndar hverju sinni, ef það er 
ekki bundið að öðru leyti í samþykktu deiliskipulagi. 

Framangreindar reglur gilda ef hús er stækkað, að því er til stækkunarinnar 
tekur. 

4. gr. 
Gjöld samkv. 3. grein breytast árlega í samræmi við vísitölu b ingarkostn- J $ ð 5 58 

aðar, sem gildir um hver áramót. 

5. gr. 
Gjalddagar gatnaserðargjalds samkv. 3. gr. skulu vera sem hér segir: Við lóðar- 

veitingu skal greiða 70 % af áætluðu gatnagerðargjaldi innan eins mánaðar frá 
lóðarveitingu. Eftirstöðvar skulu greiðast þegar byggingarleyfi er veitt. Þó er heimilt 
að veita gjaldfrest á eftirstöðvum í allt að þrjá mánuði frá lóðarúthlutun. 

6. gr. 
Þegar veitt er byggingarleyfi án undangenginnar lóðarveitingar er greiðsla gatna- 

serðargjalds áskilin og skal húsbyggjandi greiða gatnagerðargjald eftir reglum í 
gjaldskrá þessari, en þó aðeins af bygsingaráfanga hverju sinni. 

Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir breytingu eða endurbyggingu húsnæðis, sem 
felur í sér breytta notkun þess, þannig að húseign færist í hærri gjaldflokk, þá 
skal húseigandi greiða gatnagerðargjald af hinu breytta húsnæði sem nemur mis- 

mun á gjaldinu reiknuðu af hinu breytta húsnæði fyrir og eftir breytinguna. Þó 
skal gjaldið aldrei vera lægra en sem nemur 25% af byggingarkostnaði á rúmmetra 
í vísitöluhúsinu og er það lágmarksgjald fyrir veitt bygging garleyfi eða breytingu á 
byggingarleyfi svo og önnur erindi afgreidd í bygginganefnd, sem ekki falla undir 
þessa reglugerð. 

7. gr. 
Byggingarfrestur er 8 mánuðir, þ.e.a.s. að lóð fellur aftur til bæjarsjóðs hafi 

framkvæmdir ekki verið hafnar innan þess tíma frá veitingu hennar, nema leyfið 
hafi verið háð öðrum skilmálum um bvggingarfrest. 

Óski lóðarhafi að segja sig frá veittri lóð, skal hann eiga rétt á endurgreiðslu 
á greiddu gatnagerðargjaldi svo sem hér segir: 

50% galnager ðargjalds endurgreiðast eftir 6 mánuði. 
Eftirstöðvar endurgreiðast eftir 12 mánuði. 

Verði lóðin veitt að nýju innan þess tíma, skal fyrri lóðarhafi fá gatnagerðar- 
gjaldið endurgreitt þegar sú úthlutun fer fram. 

8. gr. 
Hafi byggingarleyfi verið veitt í bygginganefnd og aðeins hluti þess notaður 

innan tilskilins tíma, þ.e. 8 mánaða, nema leyfið hafi verið háð öðrum skilmálum 

um byggingarfrest, skal við endurnýjun leyfisins greiða fullt gjald af þeim hluta 
sem endurnýjaður er, eins og það er þá að frádregnu gatnagerðargjaldi, sem þegar 
er greitt af sama áfanga.
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9. gr. 
Lóðin er veitt í því ástandi sem hún er í við afhendingu, og á lóðarhafi engar 

kröfur á hendur bæjarfélaginu síðar vegna ástands hennar. 
Lóðarhafi skal hlíta byggingaskilmálum ef settir eru, svo og öllum þeim lögum 

og reglum sem til greina kunna að koma. 

10. gr. 
Bæjarráð getur ákveðið að lækka eða Íella niður gatnagerðargjald (A-gjald) af 

fjölbýlishúsum. Þá er bæjarráði heimilt að lækka eða fella niður gatnagerðargjald 
af iðnaðar- og atvinnuhúsnæði, enda liggi til þess fullgild rök hverju sinni. Enn 
fremur getur bæjarráð ákveðið gatnagerðargjald sérstaklega í þeim tilvikum að 
byggingar séu sérhæfðar og afbrigðilegar um notkun og annað slíkt. 

11. gr. 

B-gjald sem er gjald til að ljúka frágangi götu, umfram það sem segir í 3. gr., 
þ.e. til að gera slitlag og gangstétt, skal miða við ákveðinn hluta byggingakostn- 
aðar á rúmmetra eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands svo sem hér segir: 

Einbýlishús ...........000000 0000 FRI 2.25% 
Tvíbýlishús og 2ja hæða íbúðarhús ........0.00000. 0000... „.. 1.50% 
Tveggja hæða raðhús og samb. einbýlishús á einni hæð (raðh) . 1.20% 
Fjölbýlishús .........00200000 0000 0.60% 
Verslunar- og skrifstofubyggingar ..........00...00.00.0.. FA 2.00% 

Opinberar byggingar ........0.0.0.20000 0000 ee... 1.50% 
Iðnaðar- og annað atvinnuhúsnæði, vörugeymslur ........ FRA 1.00% 

Verbúðir og gripahús .........0..0002.000n. 0.80% 

Auk þessa gjalds skulu lóðarhafar greiða kr. 40.00 af hverjum fermetra lóðar. 

Gjald skal miða við stærð húss og lóðar samkvæmt fasteisnamatsskráningu. 

12. gr. 

Gjöld samkv. 11. gr. skal miða við þá vísitölu sem í gildi er við staðfestingu 
þessarar reglugerðar, og síðan við þá vísitölu sem í gildi er þegar lagning bundins 
slitlags fer fram við hlutaðeigandi gölu. Nú breytist vísitala meðan verk fer fram, 

og skal þá miðað við meðalvísitölu á því tímabili sem um er að ræða. 

13. gr. 

Innheimta skal B-gjald af fasteignum við götur, sem lagðar hafa verið bundnu 
slitlagi og/eða gangstétt á síðustu $ árum. 

14. gr. 

Ganga skal frá greiðslum á gatnagerðargjaldi samkvæmt 11. gr. á eftirfarandi 
hátt á því ári sem lagning slitlags á viðkomandi götu er ákveðin. Skal við það 
miðað að gengið hafi verið frá greiðsluskuldbindingum áður en framkvæmdir hefjast 
við lagningu bundins slitlags. 

20% gatnagerðargjalds skulu greidd á framkvæmdaárinu. 
Bæjarráð ákveður gjalddaga í hverju tilviki. 
80% satnagerðargjaldsins skal greiða með skuldabréfum, sem greiðast með jöfn- 

um afborgunum á næstu 4 árum. 
Skuldabréfin skulu tryggð með veði í viðkomandi fasteign, þau skulu bera 10% 

vexti er greiðist eftir á, á gjalddaganum 1. júlí ár hvert. Bæjarsjóði er heimilt að 
selja skuldabréfin þriðja aðila. 
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Dragist framkvæmdir við viðkomandi götu eftir að gengið hefur verið frá 
greiðsluskuldbindingum vegna innheimtu B-gjalds, færast gjalddagar til í samræmi 
við það. 

Lokagreiðsla af skuldabréfum skal ekki falla í gjalddaga fyrr en gangstétt hefur 
verið lögð við götu þá sem viðkomandi fasieign er skráð við. 

Staðgreiðsluafsláttur skal vera sá sami og nemur innlánsvöxtum af eins árs 
sparisjóðsbók á hverjum tíma. 

15. gr. 
Hafi gangstéttargjald áður verið greitt af lóð, skal sú greiðsla koma til frá- 

dráttar við álagningu B-gjalds enda hafi það gjald verið innheimt vegna lagningar 
gangstéttar við viðkomandi götu. 

16. gr. 
Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir nýbyggingu eða viðbyggingu við götu sem 

þegar hefur verið lögð bundnu slitlagi, skal greiða bæði A- og B-gjald af viðkom- 
andi byggingu. 

17. gr. 
Bæjarstjórn er heimilt að víkja frá gjalddösum á B-gjaldi samkv. 14. gr. í eftir- 

farandi tilfellum: 

a) Við innheimtu gatnagerðargjalds af fasteignum við götur, sem þegar hafa verið 
lagðar bundnu slitlagi að hluta eða fullu. 

b) Þegar greiða skal á sama tíma bæði A- og B-gjald, sbr. 16. gr. 
c) Þegar í hlut eiga efnalitlir elli- eða örorkulífeyrisþegar. 

18. gr. 
Gatnagerðargjaldi fylsir lögveð í fasteign þeirri sem það er lagt á, og gengur 

það ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum sem á eigninni hvíla og tekur einnig til 
vátryggingarfjár eignarinnar. Heimilt er að taka gjöld þessi lögtaki samkv. lögum 
nr. 29/1885. 

Bæjarstjórn sker úr meiri háttar ágreiningi sem rísa kann um. álagningu og 
innheimtu samkvæmt reglugerð þessari. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Húsavíkur, stað- 
festist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 og nr. 31/1975 til að öðlast gildi þegar 
í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 5. september 1975. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalþerg. 
Guðmundur Karl Jónsson.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Ólafsfjarðarhöfn, nr. 321 11. október 1974. 

1. gr. 
Vörugjöld samkvæmt 26. grein breytast þannig: 
1. flokkur: Í stað „Gjald kr. 70.00 pr. tonn“ komi „Gjald kr. 110.00 pr. tonn.“ 
2. flokkur: Í stað „Gjald kr. 150.00 pr. tonn“ komi „Gjald kr. 230.00 pr. tonn.“ 
3. flokkur: Í stað „Gjald kr. 400.00 pr. tonn“ komi „Gjald kr. 640.00 pr. tonn.“ 
4. flokkur: Í stað „Gjald kr. 40.00 pr. rúmmetra“ komi „Gjald kr. 64.00 pr. 

rúmmetra.“ 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmi hafnalögum, nr. 45 24. april 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 29. ágúst 1975. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 419. 29. ágúst 1975. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Patrekshöfn, nr. 10 9. janúar 1973. 

1. gr. 
VII. kafli orðist þannig: 

Um gjöld til hafnarinnar. 

29. gr. 
Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá, er hafnarstjórn 

semur og samgönguráðuneytið staðfestir. 

2. gr. 
Greinar nr. 30—-44 falli niður og breytist töluröð eftirfarandi greina í samræmi 

við það, þannig, að greinar nr. 45 til 49 verði 30 til 34. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 29. ágúst 1975. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Kristinn Gunnarsson.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um skráningu sérlyfja nr. 48 20. maí 1964. 

1. gr. 
7. gr. 1. mgr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Greiða skal gjald að upphæð kr. 4000.00 fyrir hverja umsókn um skráningu 

sérlyfs sbr. 3. gr. 

2. gr. 
8. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
At hverju formi sérlyfs, sbr. 9. gr. og 19. gr., sem er á sérlyfjaskrá 1. janúar 

ár hvert, skal greiða 2 000.00 kr. árgjald, er greiðist til sérlyfjasjóðs fyrir 1. febrúar 
ár hvert. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 62. gr. lyfsölulaga nr. 30 29. apríl 1963 og 
öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi reglugerð um breyting á reglugerð um 
skráningu sérlyfja nr. 220/1973 og reglugerð um breyting á sömu reglugerð nr. 
287 1974. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 12. september 1975. 

F. h. r. 

Páll Sigurðsson. 
  

  

Almar Grímsson. 

22. ágúst 1975. Nr. 414. 
AUGLÝSING 

um breyting á reglugerð nr. 370, 17. desember 1974, um innflutnings- og 
gjaldeyrisleyfi. 

1. gr. 
2. tl. 4. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Vörur, sem skipverjar og flugliðar innlendra farartækja flytja sjálfir með sér í 

fari sínu til persónulegra nota hlutaðeigandi eða skyldmenna hans og keyptar eru 
fyrir hinn svonefnda áhafnagjaldeyri, kr. 9000 verðmæti í hverri ferð, sem er 90 
daga eða lengur, en kr. 14 000, ef ferðin hefur verið 40 daga eða lengur. Tilsvarandi 
undanþága fyrir þá, sem skemur hafa verið í ferð, er kr. 3 000 við hverja komu. 

2. Er. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 30, 25. maí 1960, um skipan 

innflutnings- og gjaldeyrismála, öðlast þegar gildi. 

Viðskiptaráðuneytið, 22. ágúst 1975. 

Ólafur Jóhannesson. 
  

Þórhallur Ásgeirsson. 

B 104
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AUGLÝSING 

um setningu flugreglna. 

Samgönguráðuneytið hefur í dag gefið út flugreglur samkvæmt 5. og 89. gr. laga 
um loftferðir nr. 34/1964 og gilda þær innan lofthelgi Íslands svo og fyrir loftför 
skrásett á Íslandi, hvar sem þau eru stödd, svo fremi að þær brjóti ekki í bága við 
reglur sem út hafa verið gefnar af því ríki sem lögsögu hefur á því svæði er loft- 
farið flýgur yfir. 

Reglurnar eru íslensk þýðing á viðbæti nr. 2 við stofnskrá Alþjóðaflugmála- 
stofnunarinnar (ICAO Annex 2 "Rules of the air“) og eru án frávika frá honum. 
Viðaukar, merktir A, B og C, teljast hluti reglnanna. 

Þar sem getið er um "hlutaðeigandi stjórnvald“ í greinum 3.1.4, 3.1.6, 3.1.6, 
3.1.7 og 3.2.6.2, svo og um "hlutaðeigandi ATS-stjórnvald“ í öðrum greinum regln- 
anna, skal hér átt við flugmálastjóin, og verða tilskilin viðbótarákvæði birt í Flug- 
málahandbók-AIP-Iceland. Þar eru ennfremur birt ákvæði og upplýsingar um 
bann-, hafta- og hættusvæði, flusumferðarþjónustu, mörk flugstjórnarrýmis, flug- 
leiðir og flugvelli, sbr. 56., 57. og 90. gr. laga um loftferðir nr. 34/1964. 

Með brot á umræddum reglum skal farið að hætti opinberra mála og varða 
þau refsingu samkvæmt XIII. kafla laga um loftferðir nr. 34/1964 nema þyngri 
refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. 

Flugreglurnar, sem birtar eru sem fylgiskjal með auglýsingu þessari, taka gildi 

9. október 1975. 

Samgönguráðuneytið, 11. september 1975. 

Halldór EF. Sigurðsson. 0 
Brynjólfur Ingólfsson.
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Fylgiskjal. 

FLUGREGLUR 

EFNISYFIRLIT 

1. KAFLI — ORÐASKÝRINGAR 

KAFLI — GILDISSVIÐ FLUGREGLNANNA 

2.1 Staðbundið gildissvið flugreglnanna. 
2.2 Hvernig flugreglunum skal fylgt. 
2.3 Ábyrgð á því að flugreglunum sé fylgt. 
24 Valdssvið flugstjóra. 
2.5 Neysla áfengis eða æsandi eða deyfandi lyfja o.fl. 

3. KAFLI — ALMENNAR REGLUR 

3.1 Vernd manna og eigna. 
3.2 Reglur til að afstýra árekstrum. 
3.3 Upplýsingar um flug. 
3.4 Merki. 
3.5 Flugstjórnarþjónusta. 
3.6 Ólögmætar hindranir. 
3.7 Einelti. 

4. KAFLI — SJÓNFLUGSREGLUR 

5. KAFLI — BLINDFLUGSREGLUR 

5.1 Reglur sem gilda um allt blindflug. 
5.ð Reglur um blindflug utan flugstjórnarrýmis. 

VIÐAUKI A — MERKI 

1 Neyðarmerki og áríðandi merki. 
2 Merki sem nota skal ef til eineltis kemur. 
3 Sýnileg merki sem notuð eru til að gera loftfari viðvart að það sé heimildar- 

laust þegar það er í eða um það bil að fljúga inn í hafta-, bann- eða hættu- 
svæði. 

4 Merki ætluð flugvallarumferð. 
5 Hlaðmerki. 

VIÐAUKI B — LJÓS NOTUÐ Á LOFTFÖRUM 

1 Ljós notuð á flugvélum. 
2 Ljós notuð á flugvélum á sjó og vatni. 

VIÐAUKI C — TAFLA YFIR FARFLUGSLÖG 

IN
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1. KAFLI - ORÐASKÝRINGAR   

Ath. = Í texta þessara reglna er hugtakið "þjónusta" notað sem sértækt nafnorð 

er táknar starfsemi eða veitta þjónustu; hugtakið "deild" er notað til að tákna 
alla þá aðilja er sameiginlega veita þessa þjónustu. 

Þegar eftirfarandi hugtök eru notuð í reglum þessum hafa þau þá merkingu sem 

hér greinir: 

Aðflugsstjórn (Approach control office). Deild sem veitir flugstjórnarþjónustu 
við aðflug og brottflug við einn eða fleiri flugvelli þegar um stjórnað flug er 

að ræða. 

Aðflugsstjórnarsvæði (Terminal control area). Flugstjórnarsvæði sem venjulega er 

komið þar fyrir sem ATS-leiðir mætast í námunda við einn eða fleiri aðalflugvelli. 
  

Aðflugsstjórnarþjónusta (Approach control service). Flugstjórnarþjónusta við 
stjórnað flug í aðflugi og brottflugi. 
  

Akbraut (Taxiway). Tiltekin braut á flugvelli, ætluð eða gerð fyrir akstur loft- 

fara. 

Athafnasvæði (Movement area). Sá hluti flugvallar sem ætlaður er fyrir ferðir 

loftfara á jörðu, þar með talin umferðarsvæði og hlöð. 

ATS (Air traffic services). Alþjóðlegt tákn sem notað er um flugumferðarþjónustu. 

ATS-leið (ATS route). Tiltekin leið sem flugumferð er beint eftir, svo sem 

nauðsynlegt þykir þegar flugumferðarþjónusta er veitt. 

Ath. - Hugtakið "ATS-leið" er notað ýmist til að tákna flugleið, aðflugsleið, 

brottflugsleið, ráðgjafarleið o.s.frv. 

Bannsvæði (Prohibited area). Tiltekið loftrými innan lofthelgi ríkis þar sem 

flug loftfara er bannað. 

Blindaðflug (Instrument approach procedure). Fyrir fram ákveðin viðbrögð loftfars, 

Þegar blindflugsskilyrði eru, frá frumaðflugi til lendingar eða til staðar þaðan 

sem hægt er að lenda við jarðsýn. 

Blindflug (IFR flight). Flug samkvæmt blindflugsreglum (TFR) . 

Blindflugsskilyrði (Instrument meteorological conditions). Veðurskilyrði neðan 

við lágmark sjónflugsskilyrða, tilgreind sem skyggni, fjarlægð frá skýjum og 
skýjaþekju. 

  

Ath. - Lágmark sjónflugsskilyrða er tilgreint í 4. kafla. 

Farflugsklifur (Cruise climb). Farflugsaðferð sem eykur flughæð eftir því sem 

flugvélin léttist. 

Farflugslag (Cruising level). Lag sem haldið er óbreyttu á verulegum hluta flugs. 

Ferill (Track). Leið loftfars, miðuð við yfirborð jarðar; leiðaráttin venjulega 

tilgreind í gráðum frá norðri (réttvísandi, misvísandi eða net-). 

Flugáætlun (Flight plan). Tilteknar upplýsingar um fyrirhugað flug eða hluta þess, 
látnar flugumferðarþjónustuðeild í té. 

Flugbraut (Runway). Afmarkað, rétthyrnt svæði á flugvelli, gert til flugtaks og 

lendingar loftfars eftir fletinum endilöngum.
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Flugheimild (Air traffic control clearance). Heimild veitt loftfari til aðgerða 
í samræmi við tiltekin skilyrði sem sett eru af flugstjórnardðeild. 

Ath. 1 - Til hagræðis er hugtakið "flugheimild“ oft stytt í "heimild" þegar það 
er notað í viðeigandi samhengi. 

Ath. 2 - Fyrir framan orðið "heimild" má setja orðin "aksturs-", "flugtaks-", 
"brottflugs-", "leiðar-", "aðflugs-" eða "lendingar-" til að auðkenna þann 
hluta flugsins sem flugheimildin nær til. 

Flugheimildarmörk (Clearance limit). Staður á lofti eða á jörðu sem flugheimild 
gildir til. 
  

Flughæð (Altitude). Lóðrétt fjarlægð lárétts lags, punkts eða hlutar, sem litið 
er á sem púnkt, mæld frá meðalsjávarmáli. 

Flugleið (Airway). Flugstjórnarsvæði eða hluti þess í gervi loftganga, sem búin 
eru radió-leiðsögutækjum. 

Fluglög (Flight levels). Fletir með jöfnum loftþrýstingi, sem miðaðir eru við 
ákveðið loftþrýstimið, 1013,2 mb (29,92 þumlungar Hg), og aðgreindir eru af til- 
teknum loftþrýstingsmun. 

Ath. 1 - Þrýstingshæðarmælir, sem kvarðaður er samkvæmt ICAO-reglum um staðlaðan 
lofthjúp: 

a) sýnir flughæð þegar hann er stilltur á QNE, 
b) sýnir hæð yfir QFE viðmiðun þegar hann er stilltur á OFE, 
c) sýnir fluglag, þegar hann er stilltur á 1013,2 mb (29,92 þumlunga Hg). 

Ath. 2 - Hugtökin "hæð" og "flughæð", sem tilgreind eru í ath. 1 hér að ofan, 
fela í sér stöðu hæðarmælis fremur en raunverulegar hæðir. 

Flugmalahandbók - AIP (Aeronautical Information Publication - AIP). Bók, sem gefin 
er út af flugmálastjórn ríkis og í er varanleg fræðsla nauðsynleg við flug og 
flugrekstur. 

  

Flugradióstöð (Aeronautical station). Radíóstöð á landi sem veitir loftförum 
farstöðvarþjónustu. Í sérstökum tilvikum getur slík stöð verið um borð í skipi 
eða Í gervihnetti. 

Flugskyggni (Flight visibility). Skyggni fram á við úr stjórnklefa loftfars á 
flugi. 

Flugstjóri (Pilot-in-command). Flugmaður sem ábyrgð ber á ferðum og öryggi loft- 
fars meðan á flugtima stendur. 

Ath. - Flugtími er tíminn frá því að loftfarið hreyfist af stað af eigin afli 
fyrir flugtak þar til það stöðvast að afloknu flugi. 

Flugstjórnarðeild (Air traffic control unit). Almennt hugtak sem táknar ýmist 
flugstjórnarmiðstöð, aðflugsstjórn eða flugturn. 
  

Flugstjórnarmiðstöð (Area control centre). Deild, sem veitir flugstjórnarþjónustu 
við stjórnað flug á flugstjórnarsvæðum er undir hana heyra. 
  

Flugstjórnarrými (Controlled airspace). Loftrými af tiltekinni stærð þar sem 
flugstjórnarþjónusta er veitt við stjórnað flug. 
  

Flugstjórnarrými (eingöngu blindflug) (Controlled airspace-instrument restricted) 
Flugstjórnarrými þar sem eingöngu er leyft blindflug. 
  

Flugstjórnarrými (blindflug/sjónflug) (Controlled airspace-instrument/visual) 
Flugstjórnarrými þar sem eingöngu er leyft blindflug og stjórnað sjónflug. 
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Flugstjórnarrými (sjónflug leyft) (Controlled airspace-visual exempted). Flug- 
stjórnarrými þar sem leyft er bæði blindflug og sjónflug, en sjónflug ekki háð 
flugumferðarstjórn. 

  

Flugstjórnarsvið (Control zone). Flugstjórnarrými sem nær frá jörðu upp að til- 
teknum efri mörkum. 
  

Flugstjórnarsvæði (Control area). Flugstjórnarrými sem nær frá tiltekinni hæð 
yfir jörðu upp í ótakmarkaða hæð ef efri mörk eru ekki tilgreind. 
  

Flugstjórnarsvæðisþjónusta (Area control service). Flugstjórnarþjónusta veitt við 
stjórnað flug á flugstjórnarsvæðum. 
  

Flugstjórnarþjónusta (Air traffic control service). Þjónusta veitt í því skyni að: 
1) koma í veg fyrir árekstra: 

a) milli loftfara - og 
b) milli loftfara og hindrana á umferðarsvæði flugvallar - og 

2) flýta fyrir og stuðla að skipulegri flugumferð. 

  

Flugturn (Aeroðrome control tower). Deild sem veitir flugstjórnarþjónustu við 
flugvallarumferð. 

Flugturnsþjónusta (Aeroðrome control service). Flugstjórnarþjónusta við flug- 
vallarumferð. 
  

Flugumferð (Air traffic). Öll loftför á flugi eða á ferð á umferðarsvæði flugvallar. 

Flugumferðarþjónusta (Air traffic service). Almennt hugtak sem táknar ýmist flug- 
upplýsingaþjónustu, viðbúnaðarþjónustu, ráðgjafarþjónustu, flugstjórnarþjónustu, 
flugstjórnarsvæðisþjónustu, aðflugsstjórnarþjónustu eða flugturnsþjónustu. 

  

Flugumferðarþjónustuðeild (Air traffic services unit). Almennt hugtak sem táknar 
Ýmist flugstjórnarðeild, flugupplýsingamiðstöð eða flugvarðstofu. 
  

Flugupplýsingamiðstöð (Flight information centre). Deild sem veitir flugupplýsinga- 
og viðbúnaðarþjónustu. 
  

Flúgupplýsingasvæði (Flight information region). Loftrými af tiltekinni stærð 
þar sem flugupplýsinga- og viðbúnaðarþjónusta er veitt. 
  

Flugupplýsingaþjónusta (Flight information. service). Þjónusta, sem felst í ráð- 
leggingum og upplýsingum sem stuðla að öryggi og hagkvæmni flugs. 
  

Flugvallarumferð (Aerodrome traffic). Öll umferð á umferðarsvæði flugvallar og 
öll loftför á flugi í nánd við flugvöll. 
  

Ath. - Loftfar er í nánd við flugvöll þegar það er í umferðarhring flugvallar, 
er að koma inn í hánn eða er að fara út úr honum. 

Flugvarðstofa (Air traffic services reporting office). Deild, sem tekur við til- 
kynningum um flugumferðarþjónustu og flugáætlunum fyrir brottför. 

Ath. - Flugvarðstofa getur verið sérstök deild eða sameinuð annarri flugumferðar- 
þjónustudeild eða deild úr upplýsingaþjónustu flugmála. 

Flugvél (Aeroplane). Vélknúið loftfar, þyngra en loft, sem helzt á flugi aðal- 
lega vegna verkana loftsins á vængfleti sem eru óhreyfanlegir meðan á tilteknum 
Þætti flugs stendur. 

Flugverji (Flight crew member). Áhafnarliði sem er handhafi flugliðaskirteinis, og 
falið er starf sem nauðsynlegt er við. starfsemi loftfarsins meðan á flugtíma 
stendur.
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Flugvöllur (Aeroðrome). Tiltekið svæði (að meðtöldum byggingum og búnaði), sem 

ætlað er að nokkru eða öllu leyti til afnota við komu, brottför og hreyfingar 

loftfara. 

  

Flugvöllur með flugturni (Controlled aerodrome). Flugvöllur þar sem veitt er 

flugstjórnarþjónusta við flugvallarumferð. 
  

Ath. - Hugtakið "flugvöllur með flugturni" felur í sér að flugstjórnarþjónusta 

sé veitt við flugvallarumferð, en merkir ekki skilyrðislaust, að flugstjórnar- 

sviði sé til að dreifa. Flugstjórnarsviðs er krafist við flugvelli þar sem 

veitt er flugstjórnarþjónusta við blindflug en ekki krafist þar sem hún er éin- 

göngu veitt við sjónflug. 

Gildandi flugáætlun (Current flight plan). Flugáætlun með þeim breytingum sem á 
henni kunna að hafa verið gerðar með flugheimildum. 
  

Haftasvæði (Restricted area). Tiltekið loftrými í lofthelgi ríkis þar sem flug 

loftfara er háð tilteknum höftum. 

Hlað (Apron). Tiltekið svæði á flugvelli ætlað loftförum við fermingu, affermingu 

áfyllingu, stöðu og viðhald. 

Hlutaðeigandi stjórnvald (Appropriate authority). 

1) Um flug yfir úthaf: 

Stjórnvald, sem máli skiptir, í skrásetningarríki loftfarsins. 

2) Um annað flug: 

Stjórnvalð, sem máli skiptir, í því ríki sem lögsögu hefur á því svæði sem 
flogið er yfir. 

  

Hlutaðeigandi ATS-stjórnvald (Appropriate ATS authority). Stjórnvald, sem máli 
skiptir og tilnefnt er af því ríki. sem ábyrgt er fyrir veitingu flugumferðar- 

þjónustu í umræðdu loftrými. 

  

Hæð (Height): 

1) Tóðrétt fjarlægð lárétts lags, punkts eða hlutar sem litið er á sem punkt, 
mæld frá tiltekinni viðmiðun. 

Ath. - Viðmiðuninni getur verið lýst Í texta eða skýringum þess rits sem til- 

greinir umgetna hæð. 

2) Lóðrétt mál tiltekins hlutar. 

Ath. - Orðið "hæð" getur einnig verið notað um aðrar stærðir en lóðréttar, 
t.d. hæð bókstafs eða tölustafs sem málaður er á flugbraut. 

Hættusvæði (Danger area). Tiltekið loftrými þar sem starfsemi hættuleg flug- 

umferð getur átt sér stað á tilteknum tímum. 

IFR ( H
 nstrument flight rules). Alþjóðlegt tákn sem notað er um blindflugsreglur. 

IMC (Instrument meteorological conditions). Alþjóðlegt tákn sem notað er um 

blindflugsskilyrði. 

Lag (Level). Almennt hugtak sem varðar lóðrétta stöðu loftfars á flugi og á ýmist 
við hæð, flughæð eða fluglag. 

Lendingarsvæði (Landing area). Sá hluti athafnasvæðis flugvallar sem ætlaður er 

fyrir lendingar og flugtök loftfara. 

Listflug (Acrobatic flight). Flugbrögð sem gerð eru af ásettu ráði og fela í sér 

snöggar breytingar á flugstöðu, óeðlilega flugstöðu eða óeðlilega hraðabreytingu.
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Loftfar (Aircraft). Sérhvert það tæki sem haldist getur á flugi vegna verkana 
loftsins, annara en loftpúðaáhrifa við yfirborð jarðar. 

Merkjareitur (Signal area). Reitur á flugvelli þar sem komið er fyrir merkjum 
til leiðbeiningar loftförum. 

Ráðgjafarleið (Advisory route). Leið innan flugupplýsingasvæðis þar sem ráðgjafar- 
Þjónustu er til að dreifa. 

Ráðgjafarrými (Aðvisory airspace). Almennt hugtak sem ýmist táknar ráðgjafarsvæði 
eða ráðgjafarleið(ir). 

Ráðgjafarsvæði (Advisory area). Tilgreint svæði innan flugupplýsingasvæðis þar 
sem ráðgjafarþjónustu er til að dreifa. 

Ráðgjafarþjónústa (Air. traffic aðvisory service). Þjónusta veitt loftförum á 
blindflugi innan ráðgjafarrýmis í því skyni að stuðla að því að aðskilnaður sé 
á milli þeirra. 

  

Sérlegt sjónflug (Special VFR flight). Stjórnað sjónflug er flugumferðarstjórn 
heimilar. á flugstjórnarsviði við veðurskilyrði sem eru verri en sjónflugsskilyrði. 
  

Sérstaða flugs (Flight status). Upplýsingar um það hvort tiltekið loftfar Þarfnist 
sérstakrar afgreiðslu flugumferðarþjónustuðeilda eða ekki. 

Sjónflug (VFR flight). Flug samkvæmt sjónflugsreglum (VFR).. 

Sjónflugsskilyrði (Visual meteorological condition). 'Veðurskilyrði sem eru til- 
greind sem skyggni, fjarlægð frá skýjum og skýjaþekju og eru jöfn eða betri en 
tilgreind lágmörk. ; 

  

Ath. - Hin tilgreindu lágmörk er að finna í 4. kafla. 

Skiptihæð (Transition altituðde). Hæsta flughæð í námunda við flugvöll þar sem 
miða skal lóðrétta stöðu loftfars við flughæð. 

Skráð flugáætlun (Filed flight plan). Flugáætlun sem flugmaður eða tilnefndur 
fulltrúi hans hefur skráð hjá flugumferðarþjónustudeild án breytinga sem seinna 
kunna að hafa verið gerðar á henni. 

  

Skýjaþekja (Ceiling). Hæð neðra borðs skýjalags sem er fyrir neðan 20.000 fet 
(6.000 m) yfir láði eða legi og þekur meira en helming himinhvolfsins. 

Skyggni (Visibility). Færni til þess að sjá og greina áberandi óupplýsta hluti 
að degi til og áberandi upplýsta hluti að næturlagi, mörkuð af ástandi andrúms- 
loftsins og tilgreind í fjarlægðareiningum. 

Stefna (Heading). Átt sú, sem langás loftfars vísar Í, venjulega tilgreind í 
gráðum frá norðri (réttstefna, segulstefna, kompásstefna eða netstefna). 

Stjórnað flug (Controlled flight). Flug sérhvers loftfars sem veitt er flug- 
stjórnarþjónusta. 

Stjórnað sjónflug (Controlled VFR flight). Stjórnað flug í samræmi við sjónflugs- 
reglur. 
  

Stöðumið (Reporting line - Reporting point). Tiltekin lína eða staður á jörðu sem 
loftfar getur miðað við er það tilkynnir stöðu sína. 

Umferðarsvæði (Manæuvring area). Sá hluti flugvallar sem ætlaður er fyrir flugtök 
og lendingar loftfara og ferðir þeirra í sambandi við flugtök og lendingar, að 
hlöðum þó undanskildum.
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Vallarskyggni (Ground visibility). Skyggni á flugvelli tilkynnt af viðurkenndum 
athuganda. 

Vallarsvið (Aeroðrome traffic zone). Tiltekið loftrými umhverfis flugvöll til 
öryggis flugvallarumferð. 

Varaflugvöllur (Alternate aerodrome). Flugvöllur sem tilgreindur er Í flugáætlun 
og fljúga má til þegar óráðlegt þykir að lenda á ákvörðunarstað. 

Ath. - Brottfararflugvöllurinn getur verið varaflugvöllur. 

VFR (Visual flight rules). Alþjóðlegt tákn sem notað er um sjónflugsreglur. 

Viðbúnaðarþjónusta (Alerting service). Þjónusta sem tilkynnir viðeigandi stofnunum,   

Þegar nauðsyn er leitar- og björgunaraðgerða vegna loftfara, og er til aðstoðar 
slíkum stofnunum eftir þörfum. 

VMC (Visual meteorological conditions). Alþjóðlegt tákn sem notað er um sjón- 
flugsskilyrði. 

Væntanlegur aðflugstimi (Expected approach time). Tími sá, er flugumferðarstjórn 
væntir að loftfar í aðflugi, sem orðið hefur fyrir töf, geti farið frá biðstöðu- 
miði og lokið aðflugi til lendingar. 

  

Ath. - Aðflugsheimildin tilgreinir síðan hvenær loftfarið má fara frá biðstöðu- 
miði. 

B 105
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2. KAFLI — GILDISSVIÐ FLUGREGLNANNA 
  

STAÐBUNDIÐ GILDISSVIÐ FLUGREGLNANNA 
  

Flugreglur þessar skulu gilda innan lofthelgi Íslands og fyrir loftför 

skrásett á Íslandi, hvar sem þau eru stödd, svo fremi að þær brjóti 

ekki í bága við reglur sem út hafa verið gefnar af því ríki sem lög- 

sögu hefur á því svæði er loftfarið flýgur yfir. 

Ath. 1 - Við fullgildingu viðbætis nr. 2 (ICAO Annex 2) í apríl 1948 

og breytingu nr. Í á þeim viðbæti í nóvember 1951 ákvað fastaráð 

ICAO að umræddur viðbætir hefði að geyma reglur um flug og annan 

rekstur loftfara í skilningi 12. greinar stofnskrár ICAO. Yfir út- 

hafi gilda reglur þessar því án undantekningar. 

Ath. 2 - Þó að stofnskráin feli skrásetningarríki tiltekin verkefni, 

sem því er heimilt eða skylt að sinna eftir því sem við á, hefur 

þing ICAO viðurkennt í þingsályktun A18-16 að skrásetningarríkinu 
geti verið ókleift að rækja skyldur sínar á fullnægjandi hátt þegar 

um er að ræða leigu eða skipti á loftförum, einkum án áhafna, til 

flugfélags annars ríkis og í slíkum tilvikum geti verið að stofn- 
skráin tilgreini ekki á fullnægjandi hátt réttindi og skyldur ríkis 
þess flugfélags. Án þess að taka afstöðu til þess hvort þörf sé 

breytinga á stofnskránni Í sambandi við verkaskiptingu ríkja hefur 

fastaráðið því Í ofangreindum tilvikum hvatt skrásetningarríki til 
að framvísa beim verkefnum, sem það telur sér ófært að sinna á full- 

nægjandi hátt, til ríkis hlutaðeigandi flugfélags, svo framarlega 

sem það ríki er því samþykkt og telur sér betur fært að sinna þeim 

en skrásetningarríkinu. Um það ríkir skilningur, að framangreindðar 

ráðstafanir eru einungis gerðar í hagkvæmnis skyni og munu ekki hafa 

áhrif á ákvæði Chicago-stofnskrárinnar þar sem tilgreindar eru 

skyldur skrásetningarríkis eða einhvers þriðja ríkis. 

  

Ef - og svo lengi sem aðildarríki hefur ekki tilkynnt ICAO annað - 

skal litið svo á að það hafi samþykkt eftirfarandi tilhögun um loft- 

för sem það hefur skrásett: 
Þegar um er að ræða flug yfir þau svæði úthafsins, þar sem aðildarríki 

hefur tekið að sér ábyrgð á veitingu flugumferðarþjónustu á grundvelli 

alþjóðlegs, svæðisbundins loftferðasamkomulags, á "hlutaðeigandi ATS- 

stjórnvald" í reglum þessum við það stjórnvald sem tilnefnt er af ríki 

því sem ábyrgð ber á veitingu þeirrar þjónustu. 

Ath. - Orðasambandið "alþjóðlegt, svæðisbundið loftferðasamkomulag" 

táknar samkomulag, sem fastaráð ICAO hefur samþykkt, vanalega að 

ráði flugmálaráðstefnu (Regional Air Navigation Meeting). 

HVERNIG FLUGREGLUNUM SKAL FYLGT 

Starfsemi loftfara, hvort heldur er á flugi eða á umferðarsvæði flug- 

vallar, skal vera í samræmi við almennar reglur 3. kafla og auk þess, 

begar þau eru á flugi, annaðhvort í samræmi við: 

a) sjónflugsreglurnar (VFR) í 4. kafla, eða 

b) Þblindflugsreglurnar (IFR) í 5. kafla. 

  

Ath. - Flugmaður getur kosið að fljúga samkvæmt blindflugsreglum, 

þótt sjónflugsskilyrði séu, eða þess kann að vera krafist af honum 

af hlutaðeigandi ATS-stjórnvaldi. 

ÁBYRGÐ Á ÞVÍ AÐ FLUGREGLUNUM SÉ FYLGT   

Ábyrgð flugstjóra 
Flugstjóri loftfars skal, hvort sem hann hefur hönd á stjórntækjunum 
eða ekki, vera ábyrgur fyrir því að starfsemi loftfarsins sé í sam- 

ræmi við flugreglurnar. Honum skal þó heimilt að víkja frá reglunum 

þegar slíkt frávik er bráðnauðsynlegt af öryggisástæðum. 
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2.3.2 Flugundirbúningur 

Áður en flug er hafið skal flugstjóri kynna sér allar tiltækar upp- 
lýsingar sem flugið varða. Við undirbúning flugs úr nágrenni flug- 

  

   

  

vallar, svo og við alit blindfl kal athuga nákvæmlega tiltækar 
veðurskýrslur og veðurspár og hliðsjón skal höfð af eldsneytisþörf 
og Vararáðstöfunum ef ekki reyndist unnt að ljúka fluginu samkvæmt 
áætlun. 

2.4 VALDSVIÐ FLUGSTJÓRA 
  

Flugstjóri skal hafa óskorað valið yfir starfsemi loftfars meðan hann 
hefur stjórn þess á höndum. 

2.5 NEYSLA ÁFENGIS EÐA ÆSAN 

Enginn flugverji má haf 

neyslu áfengis, æsandi 

eða annarra likra or óhæfur til að ræki 
hátt. Nú er vínandamagn í blóði flugstjóra e s flugverja 
yfir 0,4 o/oo eða áfengi er í líkama hans, sem leitt getur til slíks 
vínandamagns í blóðinu, og telst hann þá undir áhrifum áf engis og 
eigi hæfur til star Í loftfari. Eigi leysir það aðilja undan sök 
þótt hann ætli vínanda í blóði sínu minni. 
Flugstjóri og flugverjar, sem teljast til áhafnar loftfara, mega 
ekki neyta áfengis síðustu 18 klukkustundir áður en störf eru hafin 
né heldur meðan þeir eru að starfi. Varðar það að jafnaði missi 
skírteinis um stundarsakir, þó eigi skemur en 3 mánuði, eða fyrir 
fullt og allt ef sakir eru miklar eða brot ítrekað. 

LYFJA O.FL. 

ari ef hann er vegna 

júkdóms eða þreytu 
“ann á tryggilegan 
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3. KAFLI - ALMENNAR REGLUR 
  

VERND MANNA OG EIGNA 
  

Vanræksla eða gáleysi við stjórn loftfara 
Við stjórn loftfars skal hvorki sýna vanrækslu né gáleysi þannig að 
lífi eða eignum annarra geti stafað hætta af. 

  

Lágmarkshæðir 
Loftförum skal flogið í nægilegri hæð yfir þéttbýlum hlutum borga, 

bæja eða þorpa, eða yfir útisamkomum, þannig að hægt sé að nauðlenda 

án þess að stofna mönnum eða eignum á jörðu niðri í verulega hættu. 
Undanþága frá þessu ákvæði er þegar nauðsyn krefur við flugtök og 
lendingar eða þegar sérstakt leyfi hefur fengist frá hlutaðeigandi 

stjórnvaldi. 

Ath. - Sjá 4.4 um lágmarkshæðir fyrir sjónflug og 5.1.2 um lág- 

markslög fyrir blindflug. 

Farflugslög 
Farflugslög, sem flogið skal í á tilteknu flugi eða hluta þess, skulu 

miðuð við: 

a) fluglög, fyrir leiðarflug (en-route flights) í eða ofar lægsta 

nothæfa fluglagi, 

b) flughæðir, fyrir leiðarflug fyrir neðan lægsta nothæft fluglag, 

og eins og við á, fyrir aðflug og brottflug neðan við skiptihæð 

nema öðruvísi sé mælt fyrir á grundvelli alþjóðlegs, svæðisbundins 
loftferðasamkomulags eða af ríki því sem lögsögu hefur á því svæði - 
sem flogið er yfir. 

Ath. 1 - Farfluglagakerfið er nánar útskýrt í "Procedures for Air 
Navigation Services - Aircraft Operations (ICAO Doc. 8168-0Ps/611)". 

Ath. 2 - Orðasambandið "alþjóðlegt, svæðisbundið loftferðasamkomulag" 

táknar samkomulag sem fastaráð ICAO hefur samþykkt, vanalega að 
ráði flugmálaráðstefnu (Regional Air Navigation Meeting). 

Útkast hluta eða úðun frá loftfari 
Engu. skal kastað fyrir borð loftfars á flugi né heldur úðað frá því 
nema fullnægt sé skilyrðum sem hlutaðeigandi stjórnvald setur og 
tekin eru fram í viðeigandi upplýsingum, ráðgjöf og/eða heimildum 
frá hlutaðeigandi flugumferðarþjónustudðeild. 

  

Flugtog 

Ekkert loftfar eða annar hlutur skal dreginn í flugtogi af loftfari 

nema fullnægt sé kröfum sem hlutaðeigandi stjórnvald setur og teknar 

eru fram í viðeigandi upplýsingum, ráðgjöf og/eða heimildum frá 
hlutaðeigandi flugumferðarþjónustuðeild. 

Fallhlífastökk 
Fallhlífastökk, önnur en þau sem gerð eru í neyðar skyni, skulu ekki 

heimil nema fullnægt sé skilyrðum sem hlutaðeigandi stjórnvald 

setur um það efni og tekin eru fram í viðeigandi upplýsingum, ráð- 
gjöf og/eða heimildum frá hlutaðeigandi flugumferðarþjónustuðeild. 

Listflug 

Listflug er bannað. nema fullnægt sé skilyrðum sem hlutaðéigandi 

stjórnvald setur um það efni og tekin eru fram í viðeigandi upp- 

lýsingum, ráðgjöf og/eða heimildum frá hlutaðeigandi flugumferðar- 

Þjónustudeild.



11. september 1975. 837 Nr. 415. 

3.1.8 

3.2.2.1 

3.2.2.3 

3.2.2.4 

3.2.2.4.1 

3.2.2.4.2 

Bannsvæði og haftasvæði 

Loftfari skal ekki flogið á bann- eða haftasvæði sem hefur verið 
hæfilega auglýst nema flogið sé í samræmi við ákvæði haftanna eða 
samkvæmt leyfi ríkis þess sem hefur ákveðið svæðin. 

  

REGLUR TIL AÐ AFSTÝRA ÁREKSTRUM 
  

Ath. - Áríðandi er að ekki sé linað á árvekni gagnvart árekstrar- 
hættu, meðan loftfar er á flugi, eða akstri á umferðarsvæði flug- 
vallar. 

Nálægð 

Loftfar skal ekki vera á ferð svo nálægt öðru loftfari að af því 
geti stafað árekstrarhætta. 

Loftförum skal ekki flogið í fylkingu nemá áður hafi verið gert um 
Það samkomulag. 

Leiðarréttur 
Loftfar, sem á leiðarrétt, skal halda stefnu sinni og hraða en ekkert 
í reglum þessum leysir flugstjóra loftfars undan Þeirri skyldu að 
gera hverjar þær ráðstafanir sem best geta afstýrt árekstri. Loftfar, 
sem samkvæmt eftirfarandi reglum verður að vikja fyrir öðru loftfari, 
skal varast að fara fram hjá því, fyrir ofan það eða neðan, eða fara 
þvert fyrir það nema í öruggri fjarlægð. 

Ferlar mætast. Þegar tvö loftför nálgast á sem næst gagnstæðum ferli 
og hætta er á árekstri skal hvort um sig breyta stefnu til hægri. 

Ferlar skerast. Þegar ferlar tveggja loftfara skerast nokkurn veginn 
í sama lagi skal það loftfarið víkja sem hefur hitt á hægri hönd, þó 
með þeim undantekningum, sem hér segir: 
a) vélknúin loftför, þyngri en loft, skulu víkja fyrir loftskipum, 

svifflugum og loftbelgjum, 
b) loftskip skulu víkja fyrir svifflugum og loftbelgjum, 
c) svifflugur skulu víkja fyrir loftbelgjum, 
d) vélknúin loftför skulu víkja fyrir loftförum sem hafa önnur loft- 

för eða hluti í flugtogi. 

Farið fram úr. Það loftfar telst hafa farið fram úr sem nálgast 
annað loftfar aftan frá þannig að stefnumunur Þeirra sé minni en 70 
gráður, þ.e. í slíkri afstöðu að í myrkri gæti það ekki séð þau 
siglingaljós hins sem um er getið í 1.1.1 a) eða b) í viðauka B. 
Loftfar, sem farið er fram úr, á leiðarrétt en loftfar það, sem fram 
úr fer, skal, hvort sem það er í stígandi, lækkandi eða láréttu flugi, 
varast hitt loftfarið með því að breyta stefnu til hægri og skulu 
engar þær breytingar, sem verða kunna á afstöðu loftfaranna hvors til 
annars, leysa það loftfarið, sem fram úr ætlar, frá þessari skyldu 
fyrr en það er vel komið fram hjá hinu. 

Lending 

Loftfar á flugi eða á ferð á láði eða legi skal víkja fyrir loftfari 
sem er að lenda eða er komið að lokastigi aðflugs til lendingar. 

Þegar tvö eða fleiri loftför, Þyngri en loft, nálgast flugvöll í 
lendingar skyni skal það loftfarið, sem hærra er, víkja fyrir hinu 
lægra, sem þó má ekki notfæra sér Þessa reglu til þess að fara beint 
í veg fyrir annað loftfar, sem er komið að lokastigi aðflugs til 
lendingar, eða fara fram úr því. Þó skulu vélknúin loftför, Þyngri 
en loft, víkja fyrir svifflugum.
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Nauðlending. Loftfar, sem verður þess vart að annað loftfar neyðist 

til að lenda, skal víkja fyrir því. 
  

Ljós notuð á loftförum 

Frá sólarlagi til sólarupprásar, eða á einhverju því tímabili frá 
sólarlagi til sólarupprásar sem ákveðið er af hlutaðeigandi ATS- 

stjórnvaldi, skulu öll loftför á flugi, eða á ferð á umferðarsvæði 

flugvallar, nota ljós sem tilgreind eru í viðauka B. Engin önnur 

ljós má nota sem gætu verið misskilin fyrir ljós þau sem tilgreind 

eru í viðauka B. 

  

Ath. - Sjá 3.2.6.2 um loftför á sjó eða vatni. 

Gerviblindflug 

Loftfari skal ekki flogið í gerviblindflugi nema því aðeins að: 

a) fullvirkur, tvöfaldur stýrisbúnaður sé í loftfarinu, og 

b) flugmaður með tilskilin réttindi sé í stjórnsæti sem öryggis- 

flugmaður fyrir þann, sem flýgur gerviblindflugið. Skal hann 

hafa nægilega útsýn fram á við og til beggja handa en að öðrum 

kosti skal hæfur athugandi, sem samband hefur við öryggisflug- 

manninn, hafa sæti þar í loftfarinu sem útsýn er nægileg til að 

bæta upp það útsýnissvið sem á vantar hjá öryggisflugmanni. 

Athafnir loftfara á flugvelli og í nágrenni hans 
  

fá 
Loftfar á ferð á flugvelli eða í námunda við hann skal, hvort heldur 

það er innan vallarsviðs eða ekki: 

a) fylgjast með annarri flugumferð til að forðast árekstur, 

b) haga flugi sínu eftir umferð annarra loftfara eða forðast hana, 

c) taka allar beygjur til vinstri við aðflug til lendingar og eftir 

'  flugtak nema Öðruvísi sé mælt fyrir, 

d) lenda og hefja flug upp í vindinn nema Önnur stefna sé æskilegri 
með hliðsjón af öryggi, flugbrautakerfi eða flugumferð. 

Ath. 1 - Sjá einnig 3.5.S5.1. 

Ath. 2 - Viðbótarreglur kunna að gilda fyrir vallarsvið. 

Athafnir loftfara á sjó eða vatni 
  

Ath. - Til viðbótar ákvæðum 3.2.6.1 og 3.2.6.2 þessara reglna geta 

í vissum tilvikum komið ákvæði "alþjóðareglugerðar til að koma Í 

veg fyrir árekstra á sjó" sem samþykkt var af "alþjóðaráðstefnu um 

öryggi mannslifa á sjó" (London 1960). 

Þegar tvö loftför eða loftfar og skip nálgast hvort annað svo að hætta 

verður á árekstri skulu loftför fara með gát og taka tillit til tak- 
markana hins farartækisins. 

Ferlar skerast. Það loftfar, sem hefur annað loftfar eða skip á 

hægri hönd, skal víkja þannig að nægur aðskilnaður haldist. 

Ferlar mætast. Loftfar, sem nálgast annað loftfar eða skip á sem 

næst gagnstæðum ferli, skal breyta stefnu til hægri þannig að nægur 

aðskilnaður haldist. 

Farið fram úr. Það loftfar eða skip, sem farið er fram úr, hefur 

leiðarrétt en það, sem fram úr fer, skal breyta stefnu þannig að 

nægur aðskilnaður haldist. 

Lending og flugtak.. Við lendingu á sjó eða vatni eða flugtak af sjó 
eða vatni skal loftfar, eftir því sem unnt er, vera í nægilegri fjar- 

lægð frá skipum og forðast að hindra ferðir þeirra. 
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3.2.6.2 

3.3 

3.3.1 

3.3.1.1 

3.3.1.1.1 

3.3.1.1.2 

3.3.1.1.2.1 

3.3.1.1.2.2 

3.3.1.1.2.3 

Ljós notuð á loftförum á sjó eða vatni. Frá sólarlagi til sólarupp- 
rásar eða á einhverju því tímabili frá sólarlagi til sólarupprásar, 

sem ákveðið er af hlutaðeigandi stjórnvaldi, skulu öll loftför á sjó 

  

eða vatni nota ljós þau, sem tilgreind eru Í grein 2 í viðauka B, 

nema á þeim stöðum þar sem þau eru sérstaklega undanþegin þessari 

skyldu. Engin önnur ljós má nota sem gætu verið misskilin fyrir ljós 

þau sem tilgreind eru í viðauka B. 

Ath. - "Alþjóðareglugerðin til að koma í veg fyrir árekstra á sjó" 

tilgreinir m.a. í reglu nr. 1 b) að frá sólarlagi til sólarupprásar 

beri að fylgja reglum um ljós. Styttra timabil milli sólarlags og 

sólarupprásar, sem ákveðið er samkvæmt 3.2.6.2, gildir því ekki á 

þeim svæðum þar sem framangreinð albjóðareglugerð gildir, t.d. á 
úthafinu. 

UPPLÝSINGAR UM FLUG   

Upplýsingar um fyrirhugað flug eða hluta þess, sem veittar eru flug- 

umferðarbjónustuðeild fyrir brottför eða meðan á flugi stendur, 

skulu vera í formi flugáætlunar. 

Skylda til að leggja fram flugáætlun   

Flugáætlun skal gera og leggja fram fyrir: 

a) sérhvert flug eða hluta þess, sem njóta skal flugstjórnarbjónustu, 

b) sérhvert blindflug innan ráðgjafarrýmis, 

c) sérhvert flug innan tiltekinna svæða eða inn á tiltekin svæði eða 

eftir tilteknum leiðum þegar þess er krafist af hlutaðeigandi ATS- 

stjórnvalði í því skyni að auðvelda flugupplýsinga-, viðbúnaðar- 

og leitarþjónustu. 

th. - Í þessu gæti falist flug í nágrenni svæða þar sem hlutað- 

eigandi ATS-stjórnvald teldi nauðsyn bera til samhæfingar við 

hlutaðeigandi hernaðaraðilja eða við flugumferðarþjónustudðeildir 

nágrannarikjanna svo að komið verði í veg fyrir hugsanlega þörf á 
einelti (interception) til að kanna kallmerki loftfarsins. 

d) sérhvert flug yfir landamæri ríkja. 

th. - Hugtakið "flugáætlun" er ýmist notað til að tákna fullkomnar 
upplýsingar um öll atriði flugáætlunareyðublaðsins, sem eiga við 

alla leiðina, eða takmarkaðar upplýsingar sem krafist er vegna 

flugheimildar fyrir hluta flugs, t.d. við flug þvert yfir flugleið 

eða við flugtak af eða lendingu á flugvelli með flugturni. 

Fyrir brottför í endurtæku flugi skal skila flugáætlun til flugvarð- 

stofu eða til annarrar hlutaðeigandi flugumferðarþjónustudðeildar 

meðan á flugi stendur nema annars sé krafist af hlutaðeigandi ATS- 

stjórnvaldi. 

Ef ekki er annars krafist af hlutaðeigandi ATS-stjórnvalði þá skal 

leggja fram flugáætlun fyrir flug, þegar veita á flugstjórnar- eða 

ráðgjafarþjónustu, eigi síðar en 30 mínútum fyrir brottför, eða - 

ef hún er lögð fram meðan á flugi stendur - svo snemma að hún berist 

örugglega hlutaðeigandi flugumferðarþjónustudeild ekki síðar en 10 

minútum áður en áætlað er að loftfarið: 
a) komi inn í flugstjórnar- eða ráðgjafarsvæði, eða 

b) fari yfir flugleið eða ráðgjafarleið.
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3.3.1.2 Efni flugáætlunar   

3.3.1.2.1 Flugáætlun skal geyma upplýsingar um þau eftirfarandi atriði, sem 

hlutaðeigandi ATS-stjórnvald telur skipta máli: 

- kallmerki loftfarsins 

- flugreglur (IFR eða VFR) 

- sérstöðu flugs 

- fjölda og tegund loftfara 

- fjarskiptatæki 

- leiðsögu- og aðflugstæki 

- raðarsvara (SSR-transpondðer) 

- brottfararstað (sjá ath. 1) 
- brottfarartima (sjá ath. 2) 

- áætlaðan tíma við mörk flugupplýsingasvæða 

- flughraða 

- farflugslaq (-lög) 

- leið, sem flogið skal 

- ákvörðunarstað og áætlaðan komutima 

- varaflugvöll (svelli) 

- flugþol ; 

- mannfjölda um borð 

- neyðarútbúnað 
- aðrar upplýsingar 

Ath. 1 - Í flugáætlunum, sem lagðar eru fram meðan á flugi stendur, 

á þessi liður við stað, þar sem frekari upplýsingar um flugið eru 

fáanlegar ef þeirra er þörf. 

Ath. 2 - Í flugáætlunum, sem lagðar eru fram meðan á flugi stendur, 

á þessi liður við tímann yfir fyrsta stað leiðarinnar sem flug- 

áætlunin vísar til. 

3.3.1.3 Gerð flugáætlunar   

3.3.1.3.1 Flugáætlun skal geyma upplýsingar um þá liði, sem máli skipta að og 

að meðtöldum liðnum "varaflugvöllur (-vellir)“" um alla leiðina eða 

Þann hluta hennar sem flugáætlunin nær til án tillits til þess í 
hvaða tilgangi hún er gerð. 

3.3.1.3.2 Þegar flugáætlun er lögð fram skal hún að auki geyma upplýsingar um 

öll önnur viðeigandi atriði annaðhvort: 

a) í því skyni að auðvelda viðbúnaðar- eða leitar- og björgunar- 
þjónustu, eða 

b) fyrir brottför blindflugs, 

nema annað sé ákveðið af hlutaðeigandi ATS-stjórnvaldi um blindflug. 

3.3.1.4 Breytingar á flugáætlun   

3.3.1.4.1 Allar breytingar á flugáætlun, sem lögð er fram fyrir blindflug eða 

stjórnað sjónflug, þó með hliðsjón af því sem um getur í 3.5.2.2, 
svo og allar verulegar breytingar á flugáætlun, sem lögð er fram 

fyrir venjulegt sjónflug, skal tilkynna hlutaðeigandi flugumferðar- 

Þjónustuðeild við fyrstu hentugleika. 

Ath. - Upplýsingar látnar í té fyrir brottför um flugþol eða mann- 
fjölða um borð, sem reynast kunna rangar við brottför, skal leið- 

rétta og tilkynna þar sem þær teljast veruleg breyting á flugáætlun. 

3.3.1.5 Gildislok flugáætlunar   

3.3.1.5.1 Flugumferðarþjónustuðeild lendingarstaðar skal tilkynnt, eins fljótt 
og við verður komið, annaðhvort í eigin persónu eða með notkun fjar- 

skiptatækja, um lendingu í hverju því flugi, sem lögð hefur verið
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fram flugáætlun um frá byrjun til enda eða um síðasta hluta þess til 
ákvörðunarstaðar ef ekki er annars krafist af hlutaðeigandi ATS- 

stjórnvaldi. 

3.3.1.5.2 Þegar aðeins hefur verið lögð fram flugáætlun um hluta flugs, þó ekki 

síðasta hluta þess til ákvörðunarstaðar, skal ljúka gildi flugáætlun- 
arinnar með viðeigandi tilkynningu til hlutaðeigandi flugumferðar- 

þjónustuðeildðar þegar þess er krafist. 

3.3.1.5.3 Þegar engin flugumferðarþjónustuðeild er á lendingarstað skal, eins 
fljótt og unnt er og þess er krafist, tilkynna lendinguna næstu flug- 

umferðarþjónustuðeild með bestu tiltækum ráðum. 

3.3.1.5.4 Þegar kunnugt er að fjarskipti við lendingarstað eru ófullnægjandi 

og ekki er hægt að koma lendingartilkynningu áleiðis skal gera eftir- 

farandi ráðstafanir ef auðið er og þess er krafist: Rétt fyrir 
lendingu skal senda hlutaðeigandi flugumferðarþjónustudeild til- 

kynningu um raðíó og jafngildir hún þá tilkynningu um lendingu. 

Venjulega skal tilkynning þessi send flugraðióstöð flugupplýsinga- 
svæðisins, sem loftfarið er í. 

3.3.1.5.5 Lendingartilkynningar loftfara skulu geyma eftirfarandi upplýsingar: 

a) kallmerki loftfarsins, 

b) brottfararstað, 

c)  komutíma, 
d) lenðingarstað. 

Ath. - Ætíð þegar lendingartilkynningar er krafist, en hún ekki 

send, getur það valdið alvarlegum truflunum á flugumferðarþjónustu 

og haft í för með sér mikinn kostnað vegna ónauðsynlegra leitar- 
og björgunaraðgerða. 

3.4 MERKI 

3.4.1 Eftir að hafa séð eða móttekið eitthvert þeirra merkja, sem skráð 
eru í viðauka A, skal loftfar gera þær ráðstafanir sem krafist er 

samkvæmt túlkun merkisins í þeim viðauka. 

3.4.2 Við notkun skulu merkin í viðauka A hafa þá merkingu sem þar greinir. 

Þau skulu notuð í því skyni einu sem í viðaukanum getur og engin 

önnur merki skal nota sem kynni að vera ruglað saman við þau. 

  3.5 FLUGSTJÓRNARÞJÓNUSTA 

3.5.1 Flugheimildir 

3.5.1.1 Flugheimild skal fá fyrir allt stjórnað flug eða hluta flugs sem 

telst stjórnað flug. Slíkrar heimildar skal krafist með því að 
leggja fram flugáætlun við flugstjórnarðeild. 

Ath. í - Flugáætlun getur tekið til nokkurs hluta flugs, svo sem 

þurfa þykir til að lýsa þeim hluta flugsins eða aðgerðum sem 

háðar eru flugumferðarstjórn. Flugheimild getur stundum aðeins náð 
til hluta af gildandi flugáætlun eins og látið er í ljós með flug- 

heimildarmörkum eða með því að takmarka heimildina við ákveðnar 

aðgerðir, svo sem akstur, flugtak eða lendingu. 

Ath. 2 - Ef flugheimild er ekki fullnægjandi að áliti flugstjóra 
loftfars, getur hann óskað eftir breyttri flugheimild og skal hún 

veitt ef hægt er. 

3.5.1.2 Ætíð þegar loftfar óskar eftir flugheimild, sem veitir því forgang 

fram yfir aðra umferð, er skylt að gefa skýringu á nauðsyn slíks 
forgangs ef þess er óskað af hlutaðeigandi flugstjórnarðeild. 

B 106
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Flugáætlun fylgt   

Með þeim undantekningum, sem getið er í 3.5.2.2 og 3.5.2.4, skal 

loftfar fylgja gildandi flugáætlun eða þeim hluta hennar sem lagður 

hefur verið fram vegna þarfa flugumferðarstjórnar nema breytingar 

hafi verið óskað og flugheimild fengist fyrir frá hlutaðeigandi 

flugstjórnarðeilð eða við neyðarástand sem krefst tafarlausra að- 

gerða. Nú hefur flugstjóri neyðst til að nota þennan rétt sinn til 

tafarlausra aðgerða og skal hann þá, svo fljótt sem auðið er, gera 

hlutaðeigandi flugumferðarþjónustuðeild grein fyrir þeim ráðstöfunum 

sem hann hefur gert vegna neyðarástandsins. 

Óviljandi frávik   

Ef í stjórnuðu flugi er óviljandi vikið frá gildandi flugáætlun skal 
gera eftirfarandi ráðstafanir: 

a) Frávik frá ferli: Ef loftfar hefur farið út af fyrirhuguðum 

ferli skulu tafarlausar ráðstafanir gerðar til að breyta stefnu 

þess svo það komist aftur inn á fyrirhugaðan feril sinn svo fljótt 

sem gerlegt þykir. 

b) Breyting á réttum flughraða: Ef réttur meðalflughraði í farflug- 
hæð milli stöðumiða breytist eða búist er við að hann breytist 

sem svarar 5% þess hraða sem gefinn er upp í flugáætluninni skal 

það tilkynnt hlutaðeigandi flugumferðarþjónustuðeilad. 

c) Breyttur áætlaður tími: Ef áætlaður tími við næsta stöðumið, við 

mörk næsta flugupplýsingasvæðis eða við áætlaðan lendingarstað 
breytist - hvert af þessu sem fyrst kemur - um meira en þrjár 

mínútur frá því sem flugumferðarþjónustu hefur verið tjáð eða um 
hvern þann tíma sem hlutaðeigandi ATS-stjórnvalð eða alþjóðlegt, 

svæðisbundið loftferðasamkomulag ákveður þá skal, svo fljótt sem 

verða má, tilkynna hlutaðeigandi flugumferðarþjónustuðeild breyttan 
áætlaðan tíma. 

  

  

  

Fyrirhugaðar breytingar   

Þegar óskað er breytinga á flugáætlun skulu eftirfarandi upplýsingar 

fylgja: 

a) Breytt farflugslag: Kallmerki loftfarsins, farflugslag, sem 

Óskað er eftir, og farflugshraði í því lagi, breyttur áætlaður 
tími við mörk flugupplýsingasvæða, sem eftir eru, ef við á: 

b) Breytt leið: 

i) Ákvörðunarstaður óbreyttur: Kallmerki loftfarsins, flug- 

reglur, lýsing leiðar, sem óskað er eftir, ásamt viðeigandi 

upplýsingum frá þeim stað og tíma sem flugleiðin breytist, 
áætlaður tími á ákvörðunarstað og aðrar nauðsynlegar upp- 
lýsingar. 

ii) Breyttur ákvörðunarstaður: Kallmerki loftfarsins, flugreglur, 

lýsing leiðar, sem óskað er eftir, til hins breytta ákvörðun- 

arstaðar, ásamt viðeigandi upplýsingum frá þeim stað og tíma 

þegar flugleiðin breytist, áætlaður komutími á breyttan 

ákvörðunarstað, varaflugvöllur (-vellir), og aðrar nauðsyn- 

legar upplýsingar. 

  

  

  

Veður versnar svo að ekki verða sjónflugsskilyrði. Þegar augljóst 

verður að flug í sjónflugsskilyrðum er ekki kleift samkvæmt gildandi 

£lugáætlun skal loftfar, sem flogið er í stjórnuðu sjónflugi: 
a) biðja um breytta flugheimild sem geri því kleift að halda áfram 

til ákvörðunarstaðar eða varaflugvallar í sjónflugsskilyrðum, eða 

fara úr viðeigandi flugstjórnarrými (blindflug/sjónflug), eða 
b) halda áfram í sjónflugsskilyrðum og ef ekki er unnt að fá heimild 

samkv. a), tilkynna hlutaðeigandi flugstjórnarðeild hvort farið 

 



11. september 1975. 843 Nr. 415. 

3.5.5.1 

3.5.5.2 

3.5.5.2.2 

verður úr flugstjórnarrými (blindflug/sjónflug) eða lent á næsta 
nothæfum flugvelli, eða 

c) æskja heimildar fyrir sérlegt sjónflug ef flogið er í flug- 
stjórnarsviði, eða 

d) æskja blindflugsheimildar. 

Tilkynningar um staðarákvörðun 

Loftfar, sem er á stjórnuðu flugi, skal svo fljótt sem auðið er til- 
kynna hlutaðeigandi flugumferðarþjónustuðeilð tíma, lag og gefa aðrar 
nauðsynlegar upplýsingar þegar flogið er yfir sérhvert skyldustöðumið 
(punkt eða linu), svo fremi að hlutaðeigandi ATS-stjórnvald eða hlut- 
aðeigandi flugumferðarþjónustuðeilð hafi ekki veitt undanþágu til þess. 
Tilkynna skal á sama hátt stöðu með tilvísun til annarra stöðumiða 
þegar þess er óskað af hlutaðeigandi flugumferðarþjónustuðeild. Ef 
slíkum tilgreindum stöðumiðum er ekki til að dreifa skal loftfar til- 
kynna stöðu sína með því millibili sem krafist er af hlutaðeigandi ATS- 
stjórnvaldi eða sem tiltekið er af hlutaðeigandi flugumferðarþjónustu- 
deild. 

Ath. - Þau skilyrði og aðstæður, þar sem svarraðar (SSR Mode C) 
fullnægir kröfum um hæðarupplýsingar Í staðarákvörðun, eru tiltekin 
í ICAO "PANS/RAC", II. kafla.“ 

  

  

Flugumferðarstjórn lýkur 
Þegar loftfar, sem er á stjórnuðu flugi hefur lent eða er ekki lengur 
háð flugstjórnarþjónustu skal það tilkynnt hlutaðeigandi flugstjórnar- 
deild eins fljótt og auðið er. 

  

Fjarskipti 

Loftfar, sem er á stjórnuðu flugi, skal halda stöðugan hlustvörð á 
viðeigandi radíótíðni og koma á nauðsynlegu, gagnkvæmu sambandi við 
hlutaðeigandi flugstjórnarðeild, þó með þeim undantekningum sem 
hlutaðeigandi ATS-stjórnvald kann að gera um loftför sem eru þátt- 
takendur í flugvallarumferð við flugvöll með flugturni. 

Ath. - SELCAL eða annar svipaður, sjálfvirkur merkjabúnaður full- 
nægir kröfum um hlustvörð. 

Fjarskipti bregðast. Ef radíótæki bila, þannig að ekki er hægt. að 
fullnægja ákvæðum 3.5.5.1, þá skal loftfarið fara eftir reglum um 
raðdióviðskipti sem er að finna í ICAO-viðbæti nr. 10, bindi II, ásamt 
eftirfarandi reglum eftir því sem við.á. Þar að auki skal loftfarið, 
ef það er þátttakandi í flugvallarumferð við flugvöll með flugturni, 
fylgjast með fyrirmælum sem kunna að vera gefin með sýnilegum merkjum. 

  

Ef sjónflugsskilyrði eru skal loftfarið: 

a) halda áfram við sjónflugsskilyrði, og 

b) lenda á næsta hæfum flugvelli, og 
c) tilkynna lendingu sína á sem fljótasta hátt til hlutaðeigandi 

flugstjórnarðeildar. 

Ef blindflugsskilyrði eru eða veðurskilyrði eru Þannig, að ekki virðist 
ráðlegt að ljúka fluginu samkvæmt 3.5.5.2.1 (sjá ath. 1), skal loft- 
farið: 

a) halda áfram flugi í samræmi við gildandi flugáætlun að viðeigandi 
flugleiðsögustöð, sem gefin hefur verið upp fyrir áætlaðan lenð- 
ingarstað (sjá ath. 2) og, þegar þörf er á að fullnægja skilyrðum 
b) hér á eftir, fljúga biðflug yfir þeirri stöð þar til lækkun 
hefst; 

b) hefja lækkun frá þeirri flugleiðsögustöð, sem tilgreind er í a), 
á eða sem næst þeim áætlaða aðflugstíma sem síðast var móttekinn 
og staðfestur; eða - ef enginn áætlaður aðflugstími hefur verið
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móttekinn og staðfestur - á eða sem næst þeim áætlaða komutíma, 

sem tiltekinn er í skráðri flugáætlun og breytt hefur verið sam- 

kvæmt gildandi flugáætlun; 

c) ljúka venjulegu blindaðflugi á þann hátt sem gildir fyrir hina 

tilgreindu flugleiðsögustöð; og 

d) lenda, ef unnt er, innan 30 mínútna frá áætluðum komutíma sem 

tiltekinn er í b) eða síðasta staðfesta aðflugstíma eftir því 

hvor er seinna í röðinni. 

Ath. 1 - Eins og sést af veðurskilyrðum þeim, sem hér er.átt við, 

gildir 3.5.5.2.1 fyrir öll stjórnuð flug, en 3.5.5.2.2 aðeins fyrir 

blindflug. 

Ath. 2 - Ef flugheimildin um lög nær aðeins til hluta leiðarinnar 

er ætlast til að loftfarið fljúgi í því eða þeim farflugslögum, sem 

því var síðast úthlutað og það hefur staðfest, að þeim stað eða 

stöðum, sem tilgreindir eru Í flugheimildinni og síðan í því eða 

þeim farflugslögum sem um getur í gildandi flugáætlun. 

tð 
Ath. 3 - Flugstjórnarþjónusta, sem veitt er öðrum loftförum í loft- 

rými sem um er að ræða, gerir ráð fyrir að loftfar; sem misst hefur 

raðíósamband, fari eftir þeim reglum sem um getur í 3.5.5.2.2. 

3.6 ÓLÖGMÆTAR HINDRANIR 
  

Að 
3.6.1 Loftfar, sem er hindrað á ólögmætan hátt, skal leitast við að tilkynna 

hlutaðeigandi ATS-ðeild um slík tilvik, sérhver mikilsverð atriði, er 

málið varða, og sérhver þau frávik frá gildandi flugáætlun sem nauðs- 

ynleg reynast með hliðsjón af aðstæðum, þannig að ATS-deildin geti 

veitt loftfarinu forgangsþjónustu og dregið sem mest úr hugsanlegum 

truflunum af hálfu annarra loftfara. 

Ath. 1 - Samt sem áður munu ATS-ðeildir leitast við að taka eftir 

öllu því, sem benti til að loftfar væri hindrað á ólögmætan hátt, 

og munu þegar í stað sinna óskum þess. Haldið verður áfram að senda 

því viðeigandi upplýsingar er stuðla að öryggi flugs þess, og 

nauðsynlegar ráðstafanir verða gerðar til að flýta fyrir öllum 

áföngum flugsins. 

Ath. 2 - Þau loftför, sem búin eru raðarsvara (SSR) og hindruð eru 

á ólögmætan hátt, skulu bregða við samkvæmt ákvæðum ICAO-viðbætis 

11, "PANS/RAC" (Doc. 4444 - RAC/501) og "PANS/OPS" (Doc. 8168 - 

OPS/611). 

3.7 EINELTI (interception) 

Ath. 1 - Fastaráð ICAO samþykkti 22. júní 1966, og aftur 5. júní 

1973 að brýna fyrir aðildarríkjum að æskilegt væri að forðast ein- 

elti almennra loftfara og aðeins skyldi beita slíkum aðgerðum sem 

síðasta úrræði. 
Með hliðsjón af nauðsyn þess, að þau merki, sem tilgreind eru Í 

viðauka A við þessar reglur, verði notuð á sama hátt um heim allan 

af almennum loftförum og herloftförum, hefur fastaráðið enn fremur 

4. febrúar 1975 kvatt aðildarríkin til að tryggja að ríkisloftför 

þeirra noti nákvæmlega þessi merki þegar þau einelta almenn loftför. 

. 
Ath. 2 - Orðið "einelti" í þessu samhengi felur ekki í sér þá 
þjónustu samkvæmt ákvæðum "Leitar- og björgunarhandbókar" (ICAO 
DOC. 7333) sem veitt er að beiðni loftfars í neyð sem elt er uppi 

og fylgt. 

3.7.1 Loftfar, sem er einelt af öðru loftfari, skal þegar í stað: 

a) fylgja fyrirmælum eineltiloftfarsins með því að túlka merki og 

fara eftir þeim samkvæmt ákvæðum viðauka A;
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3.7.3 

tilkynna atvikið til hlutaðeigandi flugumferðarþjónustuðeilðar 
ef unnt er; 

reyna að koma á raðdiófjarskiptum við eineltiloftfarið eða við 
stjórnstöð þess með því að kalla almennt á neyðartíðninni 121,5 
MHz, og endurtaka það kall á neyðartíðninni 243 MHz, ef unnt er, 
og veita upplýsingar um kallmerki og staðsetningu loftfarsins, 
svo og eðli flugsins; 

velja "SSR Moðe C, Code 7700" ef loftfarið er búið raðarsvara 

(transponder) nema önnur fyrirmæli berist frá viðeigandi flug- 

umferðarbjónustuðeild. 

Ef einhver þau fyrirmæli, sem berast með raðiófjarskiptum, stangast 
á við þau merki sem eineltiloftfarið hefur gefið, skal hið einelta 
loftfar þegar í stað óska nánari skýringa og á meðan halda áfram að 
fylgja þeim fyrirmælum eineltiloftfarsins sem það hefur gefið með 
merkjum. 

Ef einhver þau fyrirmæli, sem berast með raðíófjarskiptum, stangast 
á við þau sem eineltiloftfarið hefur gefið með radiófjarskiptum skal 
hið einelta loftfar þegar í stað óska nánari skýringa og á meðan 
halda áfram að fylgja fyrirmælum sem eineltiloftfarið hefur gefið með 
radíófjarskiptum.
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4. KAFLI — SJÓNFLUGSREGLUR 
  

4.1 Allt sjónflug skal háð þeim skilyrðum um skyggni og fjarlægð frá 

skýjum, sem jöfn eru eða strangari en um getur í eftirfarandi töflu. 

Hlutaðeigandi flugstjórnarðeild getur þó veitt sérstaka undanþágu 
fyrir sjónflug innan flugstjórnarsviðs. 

  

Innan flugstjórnarrýmis Utan flugstjórnarrýmis 
  

ofar en í eða neðar en ofar en í eða neðar en         

eftirfarandi hæðir: 3000 fet (900 m) fyrir ofan meðal- 

sjávarmál eða 1000 fet (300 m) fyrir ofan jörð, hvort 
sem er hærra.t 
  

Flugskyggni 8 km 8 km 8 km 1,5 kmt*? 

(5 km") 
  

Fjarlægð frá 
skýjum: 

a) lárétt 1,5 km 1,5 km 1,5 km Laus við ský 

b) lóðrétt 1000 fet 1000 fet 1000 fet og sér til 
Harðar. 

(300 m) (300 m) (300 m)           

* Nema hærri mörk séu ákveðin á grundvelli alþjóðlegs, svæðisbundins 
loftferðasamkomulags eða af hlutaðeigandi ATS-stjórnvaldi. 

tt Þegar svo er ákveðið af hlutaðeigandi ATS-stjórnvaldi. 

ttt  Þyrlum er þó hér heimilt að fljúga við lélegra skyggni en 1,5.km 
ef flogið er svo hægt að nægur timi gefist til að fylgjast með 

annarri umferð eða hindrunum þannig að árekstri verði afstýrt.       
4.2 Ef um er að ræða sjónflug má hvorki hefja flug né lenda á flugvelli 

innan flugstjórnarsviðs eða koma inn í umferðarhring hans án heimildar 

frá flugstjórnarðeild, þegar 
a) skýjaþekja er lægri en 1500 fet (450 m), eða 

b) vallarskyggni er undir 8 km, eða 5 km ef svo er ákveðið af hlut- 

aðeigandi ATS-stjórnvaldi. 

4.3 Ef ekki er til að dreifa sérstakri heimild frá hlutaðeigandi ATS- 

stjórnvaldi skal ekki fljúga sjónflug: 
a) frá sólarlagi til sólarupprásar eða á einhverju því tímabili frá 

sólarlagi til sólarupprásar sem ákveðið er af hlutaðeigandi 
ATS-stjórnvaldi, 

b) fyrir ofan fluglag 200, 

c) á flughraða sem er nálægt hraða hljóðsins eða meiri. 

4.4 Aðeins þegar nauðsynlegt er við flugtök og lendingar, eða með sér- 

stöku leyfi hlutaðeigandi stjórnvalds, má fljúga sjónflug: 

a) yfir þéttbýlum hlutum borga, bæja eða þorpa eða yfir útisamkomum 

í minni hæð en 1000 fet (300 m) yfir hæstu hindrun innan 600 m 

fjarlægðar frá loftfarinu. 
b) annars staðar en getið er í a) lið þessarar greinar, í minni hæð 

en 500 fet (150 m yfir láði eða legi. 

Ath. - Sjá einnig 3.1.2. 

4.5 Ef um er að ræða sjónflug í láréttu farflugi ofar en 3000 fet (900 m) 

yfir láði eða legi, eða hærra ef hlutaðeigandi ATS-stjórnvald mælir
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svo fyrir, og með þeim undantekningum, sem um getur í 4.5.1, skal 

flogið í farflugslagi sem á við feril þess og sýnt er í töflu yfir 

farflugslög í viðauka C. 

Fyrir sjónflug í flugstjórnarrými (blindflug/sjónflug) skal velja far- 

flugslög sem ætluð eru fyrir blindflug samkv. 5.5.2. Þó skal sam- 

ræming lags við feril ekki eiga sér stað ef annað er tekið fram af 

hlutaðeigandi ATS-stjórnvaldi í flugmálahanðbók (AIP) eða í flug- 
heimild. 

Við sjónflug skal fylgja fyrirmælum 3.5: 

a) þegar það er þáttur í flugvallarumferð flugvalla með flugturni, eða 

b) þegar um sérleg sjónflug er að ræða, eða 

c) þegar flogið er í flugstjórnarrými (blindflug/sjónflug). 

Í sjónflugi innan tiltekinna svæða, inn í þau eða á tilteknum leiðum 

utan flugstjórnarrýmis(blindflug/sjónflug) skal, þegar þess er krafist 

af hlutaðeigandi ATS-stjórnvaldi, halda stöðugan hlustvörð á við- 

eigandi radðiótíðni þeirrar flugumferðarþjónustuðeildar sem veitir flug- 

upplýsingaþjónustu og staðan í sjónfluginu tilkynnt þegar þörf krefur. 

Ath. - Sjá athugasemdir sem fylgja 3.3.1.1.2.1 c) og 3.5.5.1. 

Ef loftfar í sjónflugi óskar að breyta um og fljúga samkvæmt blind- 
flugsreglum þá skal það: 

a) láta vita um þær nauðsynlegu breytingar sem gera þarf á gildandi 

flugáætlun ef flugáætlun hefur verið lögð fram, eða 
b) láta hlutaðeigandi flugumferðarþjónustuðeild í té flugáætlun og 

fá flugheimild áður en blindflug er hafið í flugstjórnarrými þegar 

þess er krafist samkvæmt 3.3.1.1.2.



Nr. 415. 

5.1.3 

5.1.3.1 

5.1.3.2 

848 11. september 1975. 

5. KAFLI — BLINDFLUGSREGLUR 
  

REGLUR SEM GILDA UM ALLT BLINDFLUG 
  

Búnaður loftfara 
Loftför skulu búin viðeigandi mælitækjum og flugleiðsögutækjum sem 
henta fyrir áætlaða leið. 

  

Lágmarkslög 
Að því undanskildu, þegar nauðsynlegt er við flugtök og lendingar eða 
þegar sérstakt leyfi hefur fengist frá hlutaðeigandi stjórnvaldi, skal 
fljúga blindflug í lagi, sem er ekki lægra en sú lágmarks-flughæð sem 
ákveðin er af yfirvöldum þess lands sem flogið er yfir eða þar sem 

slík lágmarks-flughæð hefur ekki verið ákveðin: 
a) í lagi sem er að minnsta kosti 2000 fetum (600 m) ofar hæstu 

hindrun innan 8 km frá áætlaðri stöðu loftfarsins yfir hálendi 
eða fjalllendi. 

b) í lagi sem er að minnsta kosti 1000 fetum (300 m) ofar hæstu 
hindrun innan 8 km frá áætlaðri stöðu loftfarsins annars staðar 
en um getur í a). 

Ath. 1 - Áætluð staða loftfarsins er háð þeirri nákvæmni Í staðsetn- 
ingu sem hægt er að ná á þeim hluta leiðarinnar, sem um er að ræða, 
með hliðsjón af leiðsögutækjum sem tiltæk eru á jörðu og í loft- 
farinu. 

Ath. 2 - Sjá einnig 3.1.2. 

Breytt frá blindflugi í sjónflug 
  

Ef loftfar óskar að breyta flugi samkvæmt blindflugsreglum í flug 
samkvæmt sjónflugsreglum þá skal, svo fremi að flugáætlun hafi verið 
lögð fram, tilkynna hlutaðeigandi flugumferðarþjónustudeild sérstak- 
lega að blindflugi þess sé lokið og láta vita um breytingar sem gera 
skuli á gildandi flugáætlun. 

Þótt loftfar á flugi samkvæmt blindflugsreglum komi inn á svæði þar 
sem eru sjónflugsskilyrði skal það ekki tilkynna lok blindflugs nema 
áætlað sé og fyrirhugað að halda flugi áfram um verulegan tíma í sjón- 
flugsskilyrðum. 

REGLUR UM BLINDFLUG Í FLUGSTJÓRNARRÝMI 
  

Blindflug í flugstjórnarrými er háð þeim fyrirmælum sem um getur Í 
3.5. 

Við farflug samkvæmt blindflugsreglum í flugstjórnarrými skal flogið 
í farflugslagi eða ef farflugsklifur er heimilað skal flogið milli 
tveggja laga eða ofar lagi sem valið er samkvæmt: 
a) töflu yfir farflugslög samkvæmt viðauka C, eða 
b) breyttri töflu yfir farflugslög þegar þess er krafist í samræmi 

við viðauka C, fyrir flug ofar fluglagi 290, 
að því undanskildu að sú samræming lags við feril, sem í töflunni 
greinir, gildir ekki þegar annað er tiltekið í flugmálahandbók (AIP) 
eða flugheimildum. 

REGLUR UM BLINDFLUG UTAN FLUGSTJÓRNARRÝMIS 
  

Farflugslög 

Loftfari í láréttu farflugi samkvæmt blindflugsreglum utan flugstjórn- 
arrýmis skal flogið í farflugslagi sem á við feril þess eins og til- 

Fá 
greint er í: 

a) töflunni yfir farflugslög í viðauka C nema Þegar hlutaðeigandi 
ATS-stjórnvald tilgreinir annað fyrir flug í 3000 fetum (900 m) 
yfir meðalsjávarmáli eða neðar; eða
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99
) 

b) breyttri töflu yfir farflugslög þegar þess er krafist í samræmi 

við viðauka C um flug ofar fluglagi 290. 

Ath. - Þetta ákvæði gerir ekki óheimilt farflugsklifur loftfara er 

fljúga hraðar en hraði hljóðsins. 

Fjarskipti 

Þegar þess er krafist af hlutaðeigandi ATS-stjórnvaldi skal loftfar 

á blindflugi á tilteknum svæðum eða leiðum utan flugstjórnarrýmis 
halda hlustvörð á viðeigandi raðiótiðni og koma á nauðsynlegu, gagn- 
kvæmu sambandi við flugumferðarþjónustuðeild þá er veitir flugupp- 

lýsingaþjónustu. 

Ath. - Sjá athugasemd eftir 3.3.1.1.2.1 c) og 3.5.5.1. 

Tilkynningar um staðarákvarðanir 
Loftfar á blindflugi utan flugstjórnarrýmis skal tilkynna stöðu sína, 

svo sem mælt er fyrir í 3.5.3 um stjórnuð flug, ef hlutaðeigandi 

ATS-stjórnvald hefur krafist að það: 
a) leggi fram flugáætlun, 

b) haldi stöðugan hlustvörð á viðeigandi raðiótíðni og komi á nauð- 
synlegu gagnkvæmu fjarskiptasambandi við flugumferðarþjónustuðeild 

þá er veitir flugupplýsingaþjónustu. 

  

Ath. - Loftfar, sem óskar að verða aðnjótandi ráðgjafarþjónustu á 

meðan það er á blindflugi innan tiltekins ráðgjafarrýmis, skal 

hlíta ákvæðum 3.5, að því undanskildu að flugáætlunin og breytingar 
á henni eru ekki háðar flugheimildum, og gagnkvæmu fjarskiptasam- 

bandi skal haldið við þá deild er veitir ráðgjafarþjónustuna 

B 107
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VIÐAUKI A — MERKI   

(ath. - Sjá 3. kafla, 3.4 í flugreglunum) 

NEYÐARMERKI OG ÁRÍÐANDI MERKI 
  

Fá 
Ath. 1 - Engin ákvæði þessa kafla skulu hindra loftfar í neyð að 

neyta tiltækra ráða til að vekja á sér athygli, gera stöðu sína 
kunna og öðlast hjálp. 

Ath. 2 - Nánari upplýsingar um fjarsendingar á neyðarmerkjum og 

áríðandi merkjum er að finna í ICAO-viðbæti nr. 10, II. bindi, 5. 

kafla. 

Ath. 3 - Nánari upplýsingar um merki, sem notuð eru við leitar- og 

björgunarþjónustu, er að finna í ICAO-viðbæti nr. 12. 

NEYÐARMERKI 

Eftirfarandi merki annaðhvort notuð saman eða hvert fyrir sig, tákna 

„ að alvarleg og bráð hætta vofi yfir og að aðstoðar sé þörf þegar í 
stað: 

1) Merkið sos (.../---/...) sent um morsstöð eða með öðrum hætti, 

2) orðið "MEIDEI" (á ensku "MAYDAY") sent.um talstöð, 

3) flugeldðar eða skot sem gefa frá sér rautt ljós og skotið er einu 
í einu með stuttu millibili, 

4) rautt svifblys. 

Ath. - Í 36. grein alþjóðafjarskiptareglugerðar (ITU Raðio Regulat- 

ions, nr. 1463, 1465 og 1466) eru gefnar upplýsingar um viðvörunar- 

merki sem setja í gang sjálfvirk viðvörunarkerfi fyrir mors- eða 

talstöðvar. 

1463 - Mors-viðvörunarmerkið er röð 12 mors-strika sem send eru Í 

eina mínútu. Lengd hvers striks er 4 sekúndur en lengd bila milli 
strika er ein sekúnda. Merki þetta má senda á handvirkan hátt en 
æskileg er notkun sjálfvirks búnaðar í þessu skyni. 

1465 - Tvítóna-viðvörunarmerkið er tveir tónar á taltíðnisviðinu, 
að mestu sínuslaga, sendir til skiptis. Annar tónninn skal hafa 
tíðnina 2200 Hz en hinn 1300 Hz og lengd hvors þeirra skal vera 

250 millisekúndur. 

1466 - Þegar tvitóna-viðvörunarmerkið er sent með sjálfvirkum búnaði 
skal það gert stöðugt í a.m.k. 30 sekúndur en ekki lengur en eina 

mínútu. Þegar merkið er sent á annan hátt skal það gert eins 
stöðugt og henta þykir í um það bil eina mínútu. 

ÁRÍÐANDI MERKI 

Eftirfarandi merki, annaðhvort notuð saman eða hvert fyrir sig, tákna 

að loftfar vilji gera kunnugt um erfiðleika sem neyði það til að 

lenda án þess þó að það þarfnist aðstoðar þegar í stað: 

1) kveikt og slökkt til skiptis á lendingarljósum loftfarsins, eða 
2) kveikt og slökkt til skiptis á siglingaljósum loftfarsins á þann 

hátt að ekki verði ruglað saman við leiftrandi siglingaljós. 

Eftirfarandi merki, annaðhvort notuð saman eða hvert fyrir sig, tákna 

að loftfar þurfi að koma frá sér áríðandi skeyti um öryggi skips, 
loftfars eða annars farartækis eða um öryggi einhvers manns um borð 

eða Í augsýn: 
1) Merkið XXX (-..-/-..-/-..-) sent um morsstöð eða á einhvern annan 

hátt, 
2) Orðið "PAN" sent um talstöð. 

MERKI SEM NOTA SKAL EF TIL EINELTIS KEMUR 
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2.1 MERKI EINELTILOFTFARS OG VIÐBRÖGÐ EINELTS LOFTFARS 

Merki Viðbrögð 
Flokkur eineltiloftfars Merking einelts loftfars Merking 

1 Að degi:  Vængjumn Loftfar Að degi:  Vængjum Skilið og 

skal vaggað frá yðar er skal vaggað og mun fylgja 

stöðu sem er fyrir einelt. loftfari fylgt. fyrirmælun- 

framan og venjulega Fylgið um. 

til vinstri við hið mér. 
einelta loftfar, og 

eftir að staðfesting 

er móttekin, beygt 

hægt og í sömu hæð í 
æskilega stefnu, 

venjulega til 

vinstri. 

Að nóttu: Sama og Að nóttu: Sama og að 

að ofan greinir, að inir, áð við- 

viðbættu því að í að kveikt 

kveikt og slökkt skal og t skal óreglut 

óreglulega á sigl- lega á siglingaljósum|, 

ingaljósum, svo og svo og lendingar- 

lendingarljósum, ef ljósum, ef þau eru 

þau eru tiltæk. tiltæk. 

Ath. — Veðurskilyrði Ath. - Um viðbótar- 
eða landslag geta aðgerðir hins ein- 

valdið því að ein- elta loftfars er mælt 
eltiloftfarið verður fyrir í 3. kafla, 

að fljúga fyrir 3.7. 

framan og til hægri 

við einelta loft- 

farið og taka siðan 
beygjuna til hægri. 

2 Að degi eða nóttu: Loftfar Að degi eða nóttu: Skilið og 
Skyndileg breyting yðar má Vængjum vaggað. mun fylgja 

á stöðu í átt frá halda fyrirmælun- 

einelta loftfarinu, áfram. um. 

fólgin í klifur- 

beygju, sem er 907 
eða meira án þess 

að farið sé yfir 
fluglínu einelta 
loftfarsins. 

3 Að degi: Flogið í Lendið Að degi: Hjólabún- Skilið og 

hring umhverfis loftfari aður settur niður, mun fylgja 

flugvöll, hjólabún- yðar á eineltiloftfarinu fyrirmælun- 

aður settur niður þessum fylgt og ef lending um. 

og flogið yfir flug- flugvelli.| er talin hættulaus 

braut í þá átt sem eftir að flogið 

lenda skal. hefur verið yfir 

flugbrautina skal 

undirbúa lendingu.            
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Merki Viðbrögð 

Flokkur eineltiloftfars Merking einelts loftfars Merking 

Að nóttu: Sama og Að nóttu: Sama og 
að ofan greinir, að að ofan greinir að 

því viðbættu að því viðbættu að 

lendingarljós eru lendingarljós eru 

stöðugt höfð á. stöðugt höfð á. 

2.2 MERKI EINELTS LOFTFARS OG VIÐBRÖGÐ EINELTILOFTFARS 

Merki Viðbrögð 

Flokkur einelts loftfars Merking eineltiloftfars Merking 

4 Að degi: Hjólabún- Tiltekinn | Að degi eða nóttu: Skilið, 

aður dreginn upp flugvöllur| Ef æskilegt er að fylgið mér. 

þegar flogið er yfir er ófull- | einelta loftfarið 

lendingarflugbraut í nægjandi. | fylgi eineltiloft- 

hæð sem er meiri en farinu eftir til 

1000 fet (300 m) en annars flugvallar 

minni en 2000 fet þá dregur einelti- 
(600 m) yfir flug- loftfarið upp hjóla- 

velli og haldið búnað sinn og notar 

áfram. að fljúga Í merkin sem tiltekin 
hringi umhverfis eru í Í. flokki 

flugvöllinn. fyrir eineltiloft- 

för. 

Að nóttu: Kveikt og Ef ákveðið er að Skilið, 

slökkt á lendingar- sleppa einelta loft- | loftfarið 

ljósum þegar flogið farinu þá notar ein- | má halda 
er yfir lendingar- eltiloftfarið merkin,| áfram. 

braut i. hæð sem er sem tiltekin eru í 2. 

meiri en 1000 fet flokki fyrir einelti- 

(300 m) en minni en loftför. 

2000 fet (600 m) yfir 

flugvelli og haldið 

áfram að fljúga í 
hringi umhverfis 

flugvöllinn. Ef ekki 

er hægt að kveikja og 

slökkva á lendingar- 
ljósum þá skal nota 

önnur ljós sem til- 
tæk eru. 

3 SÝNILEG MERKI SEM NOTUÐ ER TIL AÐ GERA LOFTFARI VIÐVART AÐ ÞAÐ SÉ 
  

HEIMILDARLAUST ÞEGAR ÞAÐ ER Í EÐA UM ÞAÐ BIL AÐ FLJÚGA INN Í HAFTA-, 
  

BANN- EÐA HÆTTUSVÆÐI 
  

Að degi og nóttu tákna merkjaskot frá jörðu, sem endurtekin eru á 
10 sekúndna fresti og hvert um sig gefur frá sér græn og rauð ljós 

þegar það springur, að loftfar sé á heimildarlausu flugi Í hafta- 

bann- eða hættusvæði eða sé um það bil að fljúga inn í slík svæði og 

það skuli gera viðeigandi ráðstafanir.
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4 MERKI ÆTLUÐ FLUGVALLARUMFERÐ 

4.1 LJÓS OG SKOTMERKI 

4.1.1 Fyrirmæli 

Frá flugturni 

Ljósmerki til loftfars á flugi | til loftfars á jörðu 

ER ( stöðugt grænt Heimil lending Heimilt flugtak 
0 — . 
5“ Stöðugt rautt Vikið fyrir annari Nemið staðar 

AR umferð og haldið 

08 áfram hringflugi 
Sg umhverfis völlinn 
5 

2 < Græn leiftur Komið til lendingar" | Heimill akstur 

27 Rauð leiftur Flugvöllurinn hættu- Akið af lenðingar- 

D legur, lendið ekki svæði sem er Í 
= is notkun 

ða K Hvít leiftur Lenðið á þessum flug-| Komið til brott- 
velli og akið í hlað | fararstaðar flug- 

vallarins 

Rautt merkjaskot Lendið ekki núna 
þrátt fyrir fyrri 
fyrirmæli 

* Heimildir til lendingar og aksturs munu veittar þegar við á.     

  

kæ>ð Á 

s 5 fi gr 
22 t, 

B 

La 
A JG Suð a Ð 5 

AD 0 0 INN HÆTTULEGUR, LENDI 9 Ex? þe = = 
4 án == LENDIÐ EKKI NÚNA 

<1 0505 nn nn ÞRÁTT FYRIR FYRRI 
ni Í HLAÐ FYRIRMÆLI 

LENDIÐ a, A FLUGVELLI OS 

   
    

      

  

AKANDI LOFTFÖR 

   

  

  
FLUGTAKSSTAÐA       

Mynd | FLUGTURN      
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  4.1.2 Staðfesting loftfars 

i) Á flugi: 
a) að degi: Vagga skal vængjum. 

Ath. - Ekki skal búast við þessu merki ef loftfarið er komið 

á þver- eða lokastefnu til lendingar. 

b) að nóttu: Kveikja og slökkva skal tvisvar á lendingarljósum 

eða ef þau eru ekki tiltæk skal kveikja og slökkva tvisvar 

á siglingaljósum. 

ii) Á jörðu: 

a) að degi: Hreyfa skal halla- eða hliðarstýri; 

b) að nóttu: Kveikja og slökkva skal tvisvar á lendingarljósum 

eða ef þau eru ekki tiltæk skal kveikja og slökkva tvisvar 

á siglingaljósunum. 

  

  

  

4.2 SÝNILEG MERKI Á JÖRÐU 

Ath. - Nákvæma lýsingu á gerð merkjanna er að finna í ICAO-viðbæti 
14. 

4.2.1 Bann við lendingum   
Láréttur, rauður ferningur með gulum skákrossi 
(mynd 2) í merkjareit táknar að lendingar séu 
bannaðar og verði það sennilega um langan tíma. 

  

4.2.2 Nauðsyn sérstakrar varúðar við aðflug eða lendingu 
Láréttur, rauður ferningur með einu gulu skábandi í 
merkjareit (mynd 3) táknar að vegna slæms ástands 

umferðarsvæðisins eða af einhverri annarri ástæðu 

skuli gæta sérstakrar varúðar við aðflug eða lendingu. 

    

      

4.2.3 Notkun flugbrauta og akbrauta   

4.2.3.1 Lárétt, hvít handvætt (dumb-bell) í merkjareit 

(mynd 4) táknar að loftför skuli aðeins hefja flug, 

lenda og aka á flugbrautum og akbrautum. 

  

4.2.3.2 Sams konar handvætt og um getur í 4.2.3.1 en með 

svörtu bandi þvert yfir hvorn hringflöt með stefnu 

hornrétt við stefnu handfangsins (mynd 5) táknar að 

  

  

loftför skuli aðeins hefja flug og lenda á flug- 1 

brautum en að Önnur starfsemi þeirra á flugvellinum 

sé ekki takmörkuð við flugbrautir og akbrautir. Mynd 5 

4.2.4 Lokaðar flugbrautir eða akbrautir 

Krossar í einum áberandi lit, gulum eða hvítum, 
(mynd 6), lagðir lárétt á flugbrautir og akbrautir 
eða hluta þeirra, tákna svæði sem er ónothæft fyrir 
loftför. Mynd 6 

4.2.5 Átt lendinga eða flugtaka 

4.2.5.1 Þegar annað hvort eftirfarandi merkja eða bæði eru 

notuð segja þau til um átt við lendingu eða flug- 

tak: 

1) Lárétt hvítt eða rauðgult "lendinga-T" (mynd 7) 
samhliða legg T-sins að bverarminum. Mynd 7
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4.2.5.2 

Ath. - Þegar "lendinga-T" er notað að nóttu skal 

það annaðhvort vera upplýst eða útlínur þess með 

hvítum ljósum. 

2) Þrístrendingur, pýramiðalaga, rauðgulur eða 
svartur á vinstri hlið, hvítur eða állitur á 

hægri, þegar horft er frá bakhlið að oddi 

(mynd 8) í áttina sem þrístrendingurinn vísar 

í. 

Ath. - Þegar pýramidinn er notaður að nóttu skal 
hann upplýstur þannig að hornlínur hans hægra 

meginn séu markaðar grænum ljósum og rauðum — > 
ljósum vinstra megin, þegar horft er eins og 

oðdurinn vísar. Mynd 8 

Tveir lóðréttir tölustafir (mynd 9) á eða nálægt 

flugturni, gera loftförum á umferðarsvæði kunnuga 09 

segulstefnu flugtaks-flugbrautar í sem næst tugum — 
gráða. Mynd 9 

Hægri handar umferð 

Ef í merkjareit eða við enda flugbrautar í notkun 
  

  

er áberandi ör, sem vísar til hægri (mynd 10), táknar 

hún að beygjur skuli taka til hægri fyrir lendingu 

og eftir flugtak. Mynd 10 

Flugvaróðstofa 

Bókstafurinn C í svörtum lit á gulum lóðréttum fleti       

(mynd 11) segir til um staðsetningu flugvarðstofu. 

Svifflug 

Láréttur, tvöfaldur, hvítur kross (mynd 12) í merkja- 

reit táknar að svifflugur noti flugvöllinn og þær 

séu á flugi. Mynd 12 

  

HLAÐMERKI 

FRÁ HLAÐSTJÓRA TIL LOFTFARS 
  

Ath. 1 — Hlaðstjóra er ætlað að gera þessi merki með höndum sinum 

sem lýstar skulu upp, eins og þörf krefur, til þess að gera flug- 

manni kleift að sjá merkin, en hlaðstjórinn stendur fyrir framan 
og snýr sér að loftfarinu og tekur sér stöðu: 
a) Fyrir flugvélar: Fyrir framan vinstri vængenda, innan sjón- 

sviðs flugmannsins, og 

b) fyrir þyrlur: Þar sem flugmaðurinn á best með að sjá hann. 

Ath. 2 - Merki þessi tákna hið sama þótt merkjaspjöld eða hvers 

konar merkjaljós séu notuð. 

Ath. 3 - Séð frá hlaðstjóra, sem stendur fyrir framan og snýr að 

loftfarinu, eru hreyflar þess tölusettir frá hægri til vinstri 

(þ.e. ytri hreyfill á vinstri væng er nr. 1). 

Ath. 4 - Merki, sem merkt eru með stjörnu, eru ætluð Þyrlum á 

hangandi (hovering) flugi.



Nr. 415. 856 11. september 1975. 

  

HALDIÐ ÁFRAM SAMKVÆMT FREKARI LEIÐBEININGUM 
HLAÐSTJÓRA 
  

Hlaðstjóri leiðbeinir flugmanni þegar umferð á 

flugvellinum krefst þess. 

Í mand má 

|; 

  

  

  

  

HÉR ER STÆÐIÐ 

Armar beint upp og lófar snúa inn. 

  

  

HALDIÐ ÁFRAM TIL NÆSTA HLAÐSTJÓRA 
  

Hægri eða vinstri armur niður með síðu, hinn 

armurinn láréttur fyrir framan brjóst og 
vísar Í áttina til næsta hlaóðstjóra. 

  

  

  

  

AKIÐ ÁFRAM 

Armar, lítið eitt aðskildir og lófar skulu 
snúa aftur og þeir sífellt á hreyfingu upp 
og aftur frá axlarhæð. 

  

  

  

BEYGIÐ 

a)  Beygið til vinstri: Hægri armur niður, 

vinstri armur sífellt á hreyfingu upp og 

aftur. Hraði armhreyfinganna segir til 

um beygjuhraðann. 

b)  Beygið til hægri: Vinstri armur niður, 

hægri armur sífellt á hreyfingu upp og 

aftur. Hraði armhreyfinganna segir til 

um beygjuhraðann. 

  

  

    

   
  

  

    STÖÐVIÐ 
Armar sífellt á hreyfingu í kross yfir höfði 
(hraði armhreyfinganna segir til um hve fljótt 

er nauðsynlegt að nema staðar, þ.e. eftir því 

sem hreyfingarnar eru hraðari því fyrr skal 

stöðva). 
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HEMLAR 

a) Festið hemla: Hönd með útréttum fingrum 
sett fram fyrir brjóstið þannig að fram- 

handleggur sé láréttur, hnefi síðan krepptur. 
b) Losið hemla: Krepptur hnefi settur fram 

fyrir brjóstið þannig að framhandleggur sé 
láréttur, síðan rétt úr fingrum. 

  

  

  

SKORÐUR 

a) Setjið skorður við hjól: Armar niður, lófar 

snúa aftur, armar hreyfðir að líkamanum. 

b) Takið skorður frá hjólum: Armar niður, lófar 

snúa fram, armar hreyfðir frá líkamanum. 

  

  

  

  

  

  

RÆSIÐ HREYFIL (HREYFLA) 
  

Vinstri hendi lyft yfir höfuð. Fjöldi útréttra 
fingra segir til um númer þess hreyfils sem 

ræsa skal. Hægri hönd skal hreyfa í hringi í 
höfuðhæð. 

  

  

  

10. STÖÐVIÐ HREYFLA 

Annar hvor framhandleggur láréttur í axlarhæð, 
hönd fyrir framan háls, lófi snýr niður. 

Armur boginn og höndina skal hreyfa lárétt til 
hliðar. 

  

  

    HÆGAR 

Armar niður, lófar snúa niður; síðan skal hreyfa 
þá nokkrum sinnum upp og niður. 

„2
     

B 108
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12.  HÆGIÐ Á HREYFLI (HREYFLUM) ÞEIM MEGIN SEM 
VÍSAÐ ER TIL 
  

Armar niður, lófar snúa niður; hægri eða vinstri 

hönd skal hreyfð upp og niður, en það táknar að 
hægja skuli á vinstri eða hægri hreyfli (hreyflum). 

  

o
r
 

  

  

  

  

  

13. AKIÐ AFTUR Á BAK   

Armar niður með síðum, lófar snúa fram; hreyfa 

skal þá sífellt fram og upp Í axlarhæð. 

  

  

  

14. BEYGJUR UM LEIÐ OG EKIÐ ER AFTUR Á BAK 
  

a) Stjeli skal snúið á stjórnborða: Vinstri 
arm skal hreyfa sífellt beint fram frá 
uppréttri stöðu í lárétta. 

b) Stjeli skal snúið á bakborða: Hægri armur 
skal benda niður, vinstri arm skal hreyfa 

sífellt beint fram frá uppréttri stöðu í 
lárétta. 

  

  

  

  

  

  

  

15. ENGAR HINDRANIR   

  

Hægri framhandlegg skal lyfta upp um olnboga s) Sa 

með uppréttum þumalfingri. Mi N) 

  

  

  

16. NEMIÐ STAÐAR Í LOFTI“ 

Armar skulu vera láréttir út til hliðanna. rr TS A 

a 

17. CHÆKKIÐ FLUGIÐ“ 

  

  

  

  

Armar skulu vera láréttir út til hliðanna, á 
sífelldri hreyfingu upp yfir höfuð, lófar skulu 

snúa upp. Hraði hreyfinganna segir til um hve 

ört skal hækka flugið. 

  

a Ba 
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18. OLÆKKIÐ FLUGIÐ“ 

Armar skulu vera láréttir út til hliðanna, á 
sífelldri hreyfingu niður, lófar skulu snúa SS í 
niður. Hraði hreyfinganna segir til um hve ört ' j 
skal lækka flugið. 

| 19. FariÐ TIL HLiÐar* 
sv 

Viðeigandi armur skal vera láréttur út til Er 
hliðar í þá átt sem fara skal, hinn armurinn 4 
skal vera á sífelldri hreyfingu til hliðar 

fá LAN — EÐ tt 
og upp í þá átt sem fara skal. 

20.  LENDIÐÝ 

Armar skulu krosslagðir og vita niður á 

framhlið líkamans. 

5.2 FRÁ FLUGMANNI LOFTFARS TIL HLAÐSTJÓRA 

Ath. 1 - Flugmanni Í stjórnklefa er ætlað að gefa þessi merki 
bannig að hlaðstjóri sjái hendur hans greinilega og getur hann 
lýst þær upp til að auðvelda hlaðstjóranum að sjá þær. 

Ath. 2 - Séð frá hlaðstjóra, sem stendur fyrir framan og snýr að 
loftfarinu, eru hreyflar tölusettir frá hægri til vinstri (Þ.e. 
ytri hreyfill á vinstri væng er númer 1). 

1. HEMLAR 

Ath. - Þegar hnefi er krepptur segir það til um hvenær hemlar eru 

  
festir, og þegar rétt er úr fingrum hvenær þeir eru losaðir. 

a) Hemlar festir: Hönd með útréttum fingrum skal sett fram fyrir 
andlitið þannig að framhandleggur sé láréttur, hnefi síðan krepptur. 

b) Hemlar losaðir: Krepptur hnefi skal settur fram fyrir andlitið 
Þannig að framhandleggur sé láréttur, síðan skal rétt úr fingrum.    
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2. SKORÐUR 

a) Setjið skorður við hjól: Armar skulu réttir út með lófana fram, 

krossleggið siðan hendur fyrir framan andlit. 

b) Takið skorður frá hjólum: Hendur skulu krosslagðar fyrir framan 

andlit með lófana fram, hreyfið siðan arma út. 

  

  

  

  

3.  TILBÚINN AÐ RÆSA HREYFIL (HREYFLA) 
  

Segið til um númer þess hreyfils, sem á að ræsa, með því að rétta úr 

sama fjölda fingra annarrar handar.   
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1.1.2.1 

1.1.2.2 

VIÐAUKI B - LJÓS NOTUÐ Á LOFTFÖRUM   

LJÓS NOTUÐ Á FLUGVÉLUM   

Ath. 1 - Sjá 3. kafla, 3.2.3 í flugreglunum. 

Ath. 2 - Fastar alþjóðlegar reglur um þetta efni ná enn sem komið 

er ekki til annarra loftfara en flugvéla. 

Ath. 3 - Þessi grein nær aðeins til ljósa sem krafist er á lofti 
og jörðu. Ljósum, sem flugvélar skulu nota á sjó eða vatni, er 

lýst í 2. grein. 

Ath. 4 - Í þessum viðauka merkir: 

a) Langás flugvélar: Hugsaður ás sem liggur í gegnum þyngdar- 
punkt flugvélarinnar og er samsíða átt hennar á venjulegum 

farflugshraða. 

b) Láréttur flötur flugvélar: Hugsaður flötur, sem langás flug- 

vélarinnar liggur í og er hornréttur á samhverfuflöt hennar 

c) Lóðréttur flötur flugvélar: Sérhver sá flötur sem er horn- 
réttur á lárétta flötinn sem skilgreindur er í b). 

SIGLINGALJÓS 

Siglingaljós þau, sem flugvélar skulu nota samkvæmt 3. kafla, 3.2.3 
. 
1 

c) 

flugreglunum, eru sem hér segir (mynd 1): 

  

   
Mynd |       

óskyggt, rautt ljós, sem lýsir upp fyrir og niður fyrir lárétta 
flötinn í geira, sem nær frá langásnum að 110 gráðum til vinstri 
(bakborða), 

óskyggt, grænt ljós, sem lýsir upp fyrir og niður fyrir lárétta 

flötinn Í geira sem nær frá langásnum að 110 gráðum til hægri 
(stjórnborða), 
óskyggt, hvítt ljós, sem lýsir upp fyrir og niður fyrir lárétta 
flötinn aftur fyrir flugvélina og 70 gráður til hvorrar handar. 

Ljósin, sem tilgreind eru í 1.1.1, geta ýmist verið stöðug eða 

leiftrandi. 

Þegar ljósin, sem um getur í 1.1.1 eru leiftrandi, má að auki nota 

annað eða bæði eftirfarandi ljósa: 

a) 

b) 

leiftrandi, rautt afturljós sem leiftrar til skiptis við 

leiftrandi, hvíta afturljósið; 

leiftrandi, hvítt ljós sem sýnilegt er úr öllum áttum og leiftrar 

til skiptis við ljósin sem tilgreind eru í 1.1.1 a), b) og c). 

Þegar ljósin, sem um getur í 1.1.1, eru stöðug má að auki nota eitt 
eða fleiri rauð, leiftrandi ljós, sýnileg úr sem næst öllum áttum og 
30 gráður upp fyrir og niður fyrir lárétta flötinn. 

Ath. - Leiftrandi ljósið (ljósin), sem um getur í 1.1.2.2, er (eru) 
venjulega kallað varúðarljós (anti-collision light).
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Lágmarksbirta ljósanna, sem um getur í 1.1.1, skal vera sem hér 
segir: 

Ljós Birta í kertum í 
Rautt. ljós til vinstri 5 

5 

3 

  

Grænt ljós til hægri 
Afturljós (hvítt) 

Að auki má nota sérstök, stöðug vængendaljós í sömu litum og um 
getur í 1.1.1 a) og b) ef siglingaljósin eru meira en 1,8 m frá 
vængendum. 

LJÓS NOTUÐ Á FLUGVÉLUM Á SJÓ OG VATNI 
  

Ath. 1 - Sjá 3. kafla, 3.2.6.2 í flugreglunum. 

Ath. 2 - Í skilningi þessarar greinar: 
a) 

b) 

c) 

d) 

er flugvél á sjó eða vatni "komin af stað" þegar hún er hvorki 
á grunni, fest við stjóra né nokkurn hlut á landi, sjó eða vatni. 
er flugvél á sjó eða vatni "undir stjórn" þegar unnt er að 
breyta stöðu hennar eins og krafist er samkvæmt föstum alþjóða- 
reglum eða "Alþjóðareglugerðinni til að koma í veg fyrir árekstra 
á sjó". 

er flugvél á sjó eða vatni "á ferð" þegar hún hreyfist miðað 
við sjó eða vatn. 
merkir orðið "sýnilegur", þegar það er notað um ljósin í þessari 
grein, að þau séu sýnileg á dimmri nóttu í góðu skyggni. 

Ljósin, sem skulu notuð samkvæmt 3. kafla, 3.2.6.2 í flugreglunum, 
eru sem hér segir: 

KOMIN AF STAÐ 

Ljósin, sem lýst er í 1.1, og eru stöðug ljós, að viðbættu stöðugu 
hvítu ljósi (mynd 2) sem sést að framan frá innan 220 gráðu geira, 

  

Mynd 2     

  

  

sem er samhverfur um lóðréttan flöt gegnum langás flugvélarinnar og 
sést a.m.k. 3 sjómílur, nema: 
a) 

c) 

Þegar annað loftfar eða skip er haft í togi, þá skal að auki nota 
annað stöðugt, hvítt ljós (mynd 3) af sömu gerð og það sem að 
ofan greinir, lóðrétt a.m.k. 2 metrum fyrir ofan eða neðan fyrra 
ljósið; 

Þegar flugvélin er í togi, þá skal aðeins nota stöðugu ljósin, 
sem lýst er í 1.1; 
Þegar flugvél er ekki undir stjórn skal tveimur stöðugum, rauðum 
ljósum komið fyrir þar sem þau sjást best; annað lóðrétt yfir 
hinu, ekki nær en 1 metra fyrir ofan hitt, og skulu ljósin vera 
Þannig gerð að þau sjáist úr öllum áttum í a.m.k. 2 sjómílna fjar- 
lægð og þegar flugvél er ekki komin af stað skal ekki nota rauð 
og græn ljós sem lýst er í 1.1 (mynd 5). 

Ath. - Notkun ljósa eins og krafist er samkvæmt c) hér að ofan skal 
skilin af öðru loftfari sem merki um að flugvélin, sem ljósin notar, 
sé ekki undir stjórn og geti því ekki vikið af leið. Þau eru ekki 
neyðarmerki flugvélar sem þarfnast aðstoðar.
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GRÆNT 2200 
Er 

      LÁGMARK 2 M. 

Mynd 6 
  

  Mynd 3 
  

  

  

a. 
VA NIÐ Á ÞV 

  LÁGMARK Í .M. 

       Mynd ú 
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í 

ALT AÐ SOM Á LENGD ; VÆNGHAF 50 M EÐA ÞAR YFIR 

Mynd 8 
  

LÁGMARK 1 M. 
        

  

    
  

  

Mynd 5 

50 M EÐA ÞAR YFIR Á LENGD; VÆNGHAF 50 M EÐA ÞAR YFIR 

Mynd 9 

2.2 LEGIÐ VIÐ STJÓRA 
a) Ef flugvélin er styttri en 50 m skal nota stöðugt, hvítt ljós 

(mynd 6) þar sem það sést best úr öllum áttum í a.m.k. 2 sjómílna 
fjarlægð. 

b) Ef flugvélin er 50 m eða lengri skal nota stöðug, hvít ljós, bæði 

að framan og aftan (mynd 7) þar sem þau sjást best úr öllum áttum 

í a.m.k. 3 sjómílna fjarlægð. 
c) Ef vænghaf flugvélarinnar er 50 m eða meira skal nota hvítt ljós 

á hvorum væng (myndir 8 og 9) til að segja eftir föngum til um 

hámarks-vænghaf. Ljósið skal sjást úr öllum áttum í a.m.k. Í sjó- 
mílu fjarlægð. 

2.3 Á GRUNNI 
Ljósin sem krafist er í 2.2 og að auki tvö stöðug rauð ljós í lóðréttri 
línu með ekki styttra en Í metra bili, og skulu þau sjást vel úr öllum 

áttum.



  

  

  

    
  

    

  

  

Nr. 415. 864 11. september 1975. 

VIÐAUKI C — TAFLA YFIR FARFLUGSLÖG 

Farflugslög þau, sem fljúga skal í Þegar flugreglurnar krefjast, 

eru sem hér segir : 

FERILL“ 

frá 000“ ti1 1797 frá 180" til 359'*'* 

blindflug sjónflug blindflug sjónflug 

flughæð flughæð flughæð flughæð 

FL FL FL FL 

fet metrar fet metrar fet metrar fet metrar 

-90 - - - (9) - - - 

10 1.000 300 - - - 20 2.000 600 = - = 

30 3.000 900 35 3.500 1.050 40 4.000 1.200 45 4.500 1.350 

50 5.000 1.500 55 5.500 1.700 60 6.000 1.850 65 6.500 2.000 

70 7.000 2.150 75 7.500 2.300 80 8.000 2.450 85 8.500 2.600 

90 9.000 2.750 95 9.500 2.900 {100 {10.000 3.050 {105} 10.500 3.200 

110 |11.000 3.350 {115 |11.500 3.500 || 120 {12.000 3.650 {125 | 12.500 3.800 

130 {13.000 3.950 {135 {13.500 4.100 {140 |14.000 4.250 {145 | 14.500 4.400 

150 { 15.000 4.550 {155 {15.500 4.700 || 160 {16.000 4.900 {165 | 16.500 5.050 

170 | 17.000 5.200 {175 {17.500 5.350 {| 180 {18.000 5.500 {185 18.500 5.650 

190 {19.000 5.800 {195 |19.500 5.950 {| 200 | 20.000 6.100 | 205 | 20.500 6.250 

210 | 21.000 6.400 {215 {21.500 6.550 {| 220 |(22.000 6.700 {225 | 22.500 6.850 

230 | 23.000 7.000 {235 {23.500 7.150 {| 240 | 24.000 1.300 {245 {| 24.500 1.450 

250 { 25.000 71.600 {255 125.500 71.750 {| 260 {26.000 7.900 {265 | 26.500 8.100 

270 1 27.000 8.250 (275 {27.500 8.400 || 280 |28.000 8.550 | 285 { 28.500 8.700 

290 { 29.000 8.850 {300 {30.000 9.150 {310 {31.000 9.450 {320 | 32.000 9.750 

330 {33.000 10.050 (340 {(34.000 10.350||350 |35.000 10.650 |360 | 36.000 10.950 

370 {37.000 11.300 (380 {38.000 11.600||390 |39.000 11.900 |400|40.000 12.200 

410 {41.000 12.500 {420 |42.000 12.800 || 430 |43.000 13.100 |440 | 44.000 13.400 

450 { 45.000 13.700 | 460 |46.000 14.000 {|470 |47.000 14.350 |480 | 48.000 14.650 

490 {49.000 14.950 {500 |50.000 15.250 ||510 |51.000 15.550 {520 | 52.000 15.850 

o.s.frv. o.s.frv. o.s.frv. o.s.frv.                   
* Að því undanteknu, þegar breytt tafla yfir farflugslög, sem styðst 

við alþjóðlegt, svæðisbundið loftferðasamkomulag um hæðarbil, sem er 

minna en 2.000 fet (600 m) en ekki minna en 1.000 fet (300 m), er í 

gildi fyrir loftför á flugi ofar fluglagi (FL) 290 á ákveðnum svæðum 
og við sérstakar aðstæður. 

tt Segulferill (misvísandi). Á heimskautasvæðum yfir 70 gráðum norð- 

lægrar og suðlægrar breiddar og á þeim viðbótarsvæðum, sem hlutað- 

eigandi ATS-stjórnvöld ákveða, skal þó nota svonefnda net-ferla sem 

styðjast við net af línum samhliða Greenwich-lengdarbaug sem teiknaðar 

eru á pólvíddar-kort (polar stereographic chart) Áttin að norður- 

heimskautinu á Greenwich-baugnum og öllum línum honum samhliða kallast 

þá net-norður. 

ttt Nema frá 090" til 269“ og frá 270“ til 089" þar sem alþjóðlegt svæðis- 

bundið loftferðasamkomulag mælir svo fyrir til hagræðis fyrir ríkjandi 

umferðaráttir; skal tilgreina hvernig skipt er frá einu kerfinu til 
annars.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um greiðslu almannatrygginga á lyfjakostnaði. 

1. gr. 
Við 2. gr. reglugerðarinnar bætist nýr töluliður svo hljóðandi: 

3. Með samþykki trúnaðarlæknis samlags, fyrir tiltekinn sjúklins, skal greiða að 
fullu lyf við eftirgreindum sjúkdómi: 
a. Meðfædd efnaskiptatruflun (fibrosis eystica (mucoviscidosis)). 

Við afgreiðslu slíkra lyfja skal framvísa lvfjaskirteini, sem viðkomandi sjúkra- 
samlag gefur út. Slíkt skírteini skal bera með sér hvaða lyf greiðist að fullu, sé 
þeim ávísað á nafngreindan sjúkling. 

2. gr. 
3. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Af öðrum lyfjakostnaði en um getur í 2. gr. er greiðslutilhögun svo sem hér 

greinir: 
1. Fyrir hverja afgreiðslu (ordination) samkvæmt Lyfjaverðskrá I greiðir sam- 

lagsmaður fyrst: 200 krónurnar, en sjúkrasamlagið það, sem á vantar fullt verð. 
2. Fyrir hverja afgreiðslu (ordination), samkvæmt Lyfjaverðskrá IH (sérlyf) greið- 

ir samlagsmaður fyrstu 400 krónurnar, en sjúkrasamlagið það, sem á vantar 
fullt verð. Sama gildir um óskráð sérlyf, sem flutt er inn samkvæmt undan- 
þágu sbr. 3. málsgr. 54. gr. lyfsölulaga nr. 30/1963. 
Ráðuneytið sefur út skrá yfir slík undanþásulyf. 
Sé heildarverð viðkomandi lyfs jafnt eða lægra en þau mörk, er um setur í 

þessari grein greiðir samlagsmaður það verð. 

3. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 43. gr. laga um almannatrygsingar 

nr. 67/1971 sbr. lög um breyting á beim lögum nr. 62 21. maí 1974, og öðlast gildi 
1. október 1975. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 15. september 1975. 

Matthías Bjarnason.   
Páll Sigurðsson 

3. júní 1975. Nr. 417. 
AUGLÝSING 

um sérlyf. 

Eftirgreint sérlyf hefur verið tekið af sérlyfjaskrá: 

Glyvenol hylki Ciba-Geigy nr. 919. 

Þetta tilkynnist hér með þeim, er hlut eiga að máli. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 3. júní 1975. 

F.h.r. 

Páll Sigurðsson. Í 

Almar Grímsso:. 

B 109
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AUGLÝSING 

um umferð á Seltjarnarnesi. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 frá 23. apríl 1968 og að fengnum 
tillögum bæjarstjórnar hefur allur framúrakstur verið bannaður á Norðurströnd 
milli Barðastrandar og Lindarbrautar. 

Bæjarfógetinn á Seltjarnarnesi, 17. júlí 1975. 

Ólafur Jónsson, ftr. 

Nr. 419. 22. ágúst 1975. 
REGLUGERÐ 

um greiðslur almannatrveginga á lyfiakostnaði. 

Samkvæmt 2. tölulið 4. gr. reglugerðar nr. 107 30. maí 1974, er sjúkrasamlösum 
heimilt að greiða samkvæmt ákvæðum 3. greinar reglugerðarinnar sérlyfið Lunerin 
töflur og lausn Draco, sem er óskráð sérlyf, en notað samkvæmt sérstakri heimild. 

Þetta birtist til eftirbreytni þeim, er hlut eiga að máli. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 22. ágúst 1975. 

F. h. r. 

Jón Ingimarsson.   
Almar Grímsson. 

Nr. 490. 26. ágúst 1975. 
AUGLÝSING 

um umferð í Borgarneskauptúni. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 1968 hefur eftirfarandi verið 
ákveðið: 

1. Sæunnargata, Þórólfsgata og Böðvarsgata verða aðalbrautir frá Borgarbraut að 
vestan og að Borgarbraut að norðan fyrir öllum aðliggjandi götum. 

2. Biðskylda verður úr Þórðargötu og Sandvík gagnvart Borgarbraut. 
3. Vinstri beygja verður bönnuð vörubifreiðum og rútum úr Brákarbraut og inn á 

Egilsgötu. 
4. Bifreiðastöður verða bannaðar á eftirtöldum stöðum: 

Á Skólastíg frá Gunnlaugsgötu að Samkomuhúsi, á Brákarbraut að vestan frá 
Egilsgötu að Skúlagötu, á Borgarbraut beggja vegna frá Egilsgðtu að Kveld- 
úlfsgötu og á Kveldúlfsgötu að vestan. 
Tekið verður upp 30 mínútna stöðuleyfi frá kl. 9—-18 á Egilsgötu að norðan- 

verðu. 

óð
 

Lögreglustjórinn í Mýra- oq Borgarfjarðarsýslu, 26. ágúst 1975. 

Ásgeir Pétursson.
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AUGLÝSING 

um breyting á reglum nr. 164 1. júní 1973, um útdrátt vinninga í happdrættis- 

láni ríkissjóðs 1972, skuldabréf B. 

1. gr. 

Í 1. gr. komi orðið "fulltrúa“ í stað "forstöðumanni“. 

2. gr . gr. 
Í b-lið 2. gr. falli niður eftirfarandi orð: "og þannig úr garði gert, að vinnings 

minniseiningar úr kjarnaminni tölvunnar séu notaðar“. 

ð. gr. 
Í 4. gr. komi orðið "Fulltrúi“ í stað orðsins "Forstöðumaður“. 

4. gr. 
Reglur þessar eru settar skv. 6. gr. reglugerðar nr. 26 frá 13. mars 1973 og 

öðlast þegar gildi. 
Fjármálaráðuneytið, í0. september 1975. 

F. hr. 

Höskuldur Jónsson. 
Þorsteinn Geirsson. 

A)
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REGLUGERÐ 

um eftirlitsgjald vegna lyfjaeftirlits fyrir árið 1975. 

1. gr. 
Gjald það, sem lyfsölum, lyfjagserðum, lvfjaheildsölum og héraðslæknum ber 

að greiða fyrir árið 1975, vegna lyfjaeftirlits samkvæmt 47. gr. lyfsölulaga nr. 30 
29. apríl 1963 skal vera sem Þér segir: 

  

I. flokkur ...........0000 00. kr. 32 000.00 
MT. flokkur ............. 0000. — 26 000.00 
I. flokkur ........0.... 0000. — 20 000.00 
TV. flokktir ........0.000 00 — 14000.00 
V. flokkur ..........0.. 0000 —  8008.00 

2. gr 
Lyfjabúðum er skipað í flokka vegna greiðslu eftirlitsgjaldsins, sem hér segir: 

T. flokkur: Lyfiabúðin Iðunn, 

Reykjavíkur Apótek. 

TI. flokkur: Apótek Austurbæjar, 

Apótek Keflavíkur. 

Laugavegs Apótek. 

MI. flokkur: Akureyrar Apótek, 
Hafnarfjarðar Apótek, 

Holts Apótek,
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Ingólfs Apótek, 
Stjörnu Apótek, 
Vesturbæjar Apótek. 

IV. flokkur: Akranes Apótek, 
Apótek Vestmannaeyja, 
Borgar Apótek, 
Garðs Apótek, 
Háaleitis Apótek, 
Ísafjarðar Apótek, 
Kópavogs Apótek, 
Laugarnes Apótek, 

Lyfjabúð Breiðholts, 
Selfoss Apótek. 

V. flokkur: Apótek Austurlands, Seyðisfirði, 

Apótek Blönduóss, 
Apótek Neskaupstaðar, 
Árbæjar Apótek, 
Borgarnes Apótek, 
Dalvíkur Apótek, 
Húsavíkur Apótek, 
Patreks Apótek, 
Sauðárkróks Apótek, 
Siglufjarðar Apótek, 
Stykkishólms Apótek. 

3. gr. 
Lyfjagerðum er skipað í flokka vegna greiðslu eftirlitsgjalds, sem hér segir: 

I. flokkur: Lyfjaverslun ríkisins, 
Pharmaco hf., 

II. flokkur: Stefán Thorarensen hf. 

4 
Lyfjaheildsölum er skipað í flokka vegna greiðslu eftirlitsgjaldsins, sem hér 

I. flokkur: G. Ólafsson hf., 
Lyfjaverslun ríkisins, 
Stefán Thorarensen hf. 

II. flokkur: Ásgeir Sigurðsson hf., 

Hermes sf., 

Pharmaco hf. 

TII. flokkur: H. Ólafsson £ Bernhött, 
Lyf sf. 

5. gr. 
Héraðslæknar sem annast lyfjasölu samkvæmt 42. gr. lyfsölulaga skulu greiða 

eftirlitsgjald samkvæmt V. flokki. 

6. gr. 
Eftirlitsgjaldið skal greiða til ríkisféhirðis fyrir 15. desember 1975. Gjaldið er 

lögtakskræft.
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7. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 47. gr. lyfsölulaga nr. 30 

29. april 1963, öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 22. september 1975. 

Matthías Bjarnason.   
Páll Sigurðsson. 

17. september 1975. Nr. 423. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Vestmannaeyja. 

1 RAFORKA 

Rafveita Vestmannaeyja selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

A. Lýsing. 

A 1. Um kWst.-mæli á kr. 22.65 hver kWst. 
A 2. Um kWst.-mæli á kr. 10.00 hver kWst. auk fastagjalds af gólffleti er nemi 

kr. 100.00 á ferm. á ári í rúmi því er lýsa skal. 
A 6 Heimilt er að selja fyrirtækjum raforku til lýsingar jafnhliða annarri notkun 

um kWst.-mæli, og greiðist þá fastagjald af sólffleti þess rúms, er lýsa 
skal. Fastagjaldið nemi 8-földum mismun á kWst.-gjaldi samkv. ÁA 1 og 
kWst.-gjaldi þess gjaldskrárliðar, sem greitt er eftir. 
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B. Almenn heimilisnotkun. 

B 1. Um kWst.-mæli þannig reiknað: 
a. Orkugjald kr. 9.40 hver kWst. 
b. Grunngjald (mælisleiga innifalin): 

Af einfasamælingu kr. 1 000.00 á ári. 
Af þrífasamælingu kr. 2 000.00 á ári. 

c. Herbergisgjald kr. 1 000.00 á ári. 
Til herbergja í íbúð skal telja eldhús og öll herbergi, sem ætluð eru sem 

íveruherbergi. 
Herbergi, sem eru minni en 5 ferm. skal reikna sem hálft, en stærra en 

25 ferm. sem tvö. 
Þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er minni en 10 ferm., má miða við 

samanlagt flatamál þeirra, þannig að hverjir 10 ferm. jafngilda einu herbergi 
og 5 ferm. hálfu herbergi. 

C. Vélanotkun. 

C 1. Um kWst.-mæli á kr. 16.30 hver kWst. 
Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, má krefjast lágmarksgjalds, er 

nemi andvirði 200 kKWst. á ári á hvert kW í málraun véla. 
C 2. Um kW/kKWst.-mæli þannig reiknað, enda sé málraun véla yfir 40 kW: 

a. Aflgjald af mældu afli kr. 11 645.00 á hvert KW á ári. Aflgjaldið miðast 
við mesta 15 mínútna meðalálag ársins.
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b. Orkugjald: 

0—2 500 kWst./KW kr. 3.69 hver kWst. 
2500—4 000 kKWst./KW kr. 2.13 hver kWst. 

Yfir 4000 kKWst./kW kr. 1.07 hver kWst. 

C 3. Um kWst.-mæli þannig reiknað, enda sé málraun véla yfir 40 kW: 
a. Aflgjald af uppsettu afli véla kr. 10 480.00 á hvert kW í málraun véla. 

b. Orkugjald: 

0—2 500 kWst./kW kr. 3.69 hver kWst. 
2500—4 000 kKWst./KW kr. 2.13 hver kWst. 

Yfir 4000 kWst./kW kr. 1.07 hver kWst. 

Ofangreindir taxtar C 2 og C 3 fylgja kaupverði Rafveitu Vestmannaeyja á 
raforku, þannig að hlutfallsleg álagning rafveilunnar sé ávallt sú sama (þ.e.a.s. 

35% á taxta C 2). 

Orkugjald iniðast við, að meðalfasviksstuðull hvers mánaðar hjá kaupanda sé 
ekki lægri en 0.85. Falli meðalfasviksstuðullinn niður fyrir þetta gildi skal kWst.- 
gjald umrædds mánaðar hækka um 2% fyrir hvert hundraðshlutastig eða meiri 
hluta úr stigi, sem meðalfasviksstuðull mánaðarins er lægri en 0.85. 

Tenging rafsuðuspenna er háð leyfi rafveitustjóra og getur hann takmarkað 
notkun þeirra við tiltekna tíma sólarhringsins. Auk þess getur hann krafist að 
fasviksstuðull spennanna, sé eigi lægri en 0.85. 

D. Hitun. 

D 1. Um kWst.-mæli á kr. 3.00 hver kWest. til húshitunar (án söluskatts og verð- 

jöfnunargjalds). 
D 3. Um kWst.-mæli á kr. 4.00 hver kWst. til hitunar (með söluskatti og verð- 

jöfnunargjaldi). 

Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar. 

Vélaafl, spennar og sgötulínur þoli álagið, að dómi rafveitustjóra. 
Búnaði öllum sé hagað skv. fyrirmælum rafveitustjóra, en kostaður af notanda. 
Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninga um mesta samtímaafl og ársorku- 

þörf húsrýmis þess, sem hita skal. 

E. Önnur raforkunotkun. 

E 1. Raforku til suðu má selja til gisti- og veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 
slíkra staða á kr. 9.40 hver kWst., enda sé notkunin mæld með sérmæli og 
tæki fasttengd. 

E 9. Til nota um vinnulagnir við byggingar meðan á byggingu stendur um kWst.- 
mæli á kr. 17.55 hver kWst. 

E 4. Til götu- og hafnarlýsingar á kr. $2670.00 á hvert kW.ár uppsett afl. Raf- 
veitan leggur til búnað til lýsingarinnar og sér um viðhald hans. 

E 5. Til götu- og útilýsingar á kr. 25 070.00 á hvert kW.ár uppsett afl, enda eigi 
notandi allan búnaðinn til lýsingarinnar og sjái um viðhald hans. 

Alla aðra rafmagnsnotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þess- 
arar gjaldskrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A 1. Þegar sérstaklega stendur á, má 
rafveitustjóri þó með samþykki rafmagnsnefndar selja raforku eftir sérstökum 
samningi við kaupanda.
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H. MÆLALEIGA 

Rafveilustjóri ákveður gerð og stærð mælitækja fyrir hverja veitu, og er sú ðÐ o . J f o 

ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann. Leiga af mælum greiðist sem hér segir: 

1. Af einfasa kWst.-mælum 60 A og minni .........000.00.... kr.  310.00 á ári 
2. Af þrífasa kWst.-mælum 60 A og minni .................. —  625.00 - — 
3. Af þrífasa kWest.-mælum (straumspennumælum) .......... — 1000.00 - — 
4. Af mestaaflsmælum 60 A og minni ..........0...000 0... — 2000.00 - — 
5. Af mestaaflsmælum yfir 100 A (straumspennumælum) .... — 2000.00 - — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru hér, skal ársleiga vera sem 
næst 20% af verði mælitækjanna. 

Leigan innheimtist samtímis raforkugjaldinu. 

IH. HEIMTAUGARGJÖLD 

Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug, er tengir húsveitu við veitu- 
kerfi Rafveitu Vestmannaeyja. Heimtausgargjaldið skal greitt við umsókn. 

Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar fyrir fullgerðar húsveitur og bráðabirgða- 
heimtaugar fyrir byggingarstaði. 

Aðalheimtaugar. 

Heimtaugargjöld fyrir aðalheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi 
töflu. 

Málstraumur/ Stofngjald Lengdargjald 1) 
Málraun kr. kr./m 

63 A einfasa 64 600.00 1 500.00 
63 A þrífasa 70 850.00 1 860.00 

100 A þrífasa 84 500.00 2 240.00 
200 A þrífasa 136 700.00 2 800.00 
315 A þrífasa 273 000.00 4. 350.00 
300 KVA þrífasa 400 000.00 samkv. kostnaði 
500 KVA þrifasa 660 000.00 — 
800 KVA þrífasa 1 050 000.00 — 

Bráðabirgðaheimtaugar. 

Heimtaugargjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfar- 
andi töflu. 

Lengdargjald 1) ?) 
Jarðstrengur Loftlina 

Málstraumur Stofngjald kr./m kr./staur 

63 A einfasa 11 800.00 1350.00 20 000.00 

63 A Þþrífasa 16 000.00 1 700.00 22 600.00 
2 000.00 27 000.00 100 A þrífasa 17 400.00 

  

A merkir málstraum stofnvara í amper. 

KVA merkir málraun spennis í kílóvoltamper, þegar um sér spennistöð er að ræða. 
1) Lengd heimtaugar reiknast 2 m inn fyrir húsvegg á þeim stað, sem rafveitan hefur samþykkt. 

Eigandi húseignar láti ganga frá röri til ídráttar á heimtaug, sé tengistaður heimtaugarinnar 
ekki á útvegg. 

2) Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innan lóðarmarka í jarðstrengs- 
heimtaug og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug.
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Séu aðstæður óvenjulegar að því er snertir, fjarlægð húsveitu frá veitukerfi eða 
fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar, skal heimtaugargjald ákveðast samkvæmt 
sérstökum samningi hverju sinni. Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna 
tiltekinnar húsveitu og hún að mestu leyti notuð í þágu þeirra húsveitu, skal eig- 
andi veitunnar skylt að leggja til húsnæði eða lóð undir stöðina rafveitunni að kostn- 
aðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð lóðarinnar 
og staðsetningu stöðvarinnar. Þegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja settum 
skilyrðum um serð spennistöðvarhúsa. Eðlilegur kostnaður notanda við gerð hús- 
næðis fyrir spennistöðina greiðist af rafveitunni (í leiguformi t. d. fyrir lengri tíma) 
og kemur þannig til frádráttar heimtaugargjaldi. 

Þegar aðalheimtaug er að ósk notanda breytt úr loftlinuheimtaug í jarðstrengs- 
heimtaug, svo og þegar heimtaug er stækkuð, skal greiða fullt heimtaugargjald fyrir 
hina nýju heimtaug, að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar. hvort 
tveggja miðað við gildandi gjaldskrá, þegar breytingin fer fram. 

IV. OPNUNARGJÖLD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá ekki verið greitt, þannig að beita þurfi reglu- 
serðarákvæðum um lokun, skal greiða fyrir enduropnun kr. 880.00 sé um 
ítrekun að ræða. 

2. Ef fundin er óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni tafarlaust lokað og verður 
hún eigi opnuð fyrr en notandi hefur greitt gjald kr. 880.00 á skrifstofu raf- 
veitunnar. 

V. ÝMIS ÁKVÆÐI 

Söluskattur, viðlagasjóðsgjald og gjald til að draga úr áhrifum verðhækkana 
á olíu ásamt 13% verðjöfnunarsjaldi, eru innifalin í gjaldskrá þessari, nema annað 
sé tekið fram. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkv. vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og 
Orkulögum nr. 58 29. april 1967 til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 
öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 

155 1. apríl 1975. 

Iðnaðarráðuneytið, 17. september 1975. 

F. hr. 

Árni Þ. Árnason. 0 
Jóhannes Guðfinnsson. 
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AUGLÝSING 

um umferð í Kópavogi. 

Samkvæmt heimild í 2. mgr. 65. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 1968, og að 
fengnum tillögum bæjarstjórnar Kópavogs, eru hér með settar eftirgreindar reglur 

um umferð í Kópavogi: 

1. Bann við framúrakstri í Í. tölulið í. málsgreinar auglýsingar um umferð í Kópa- 
vogi nr. 256 frá 30. desember 1971, falli niður. 

9. Niður skal falla svohljóðandi ákvæði 2. töluliðar 1. málsgreinar sömu auglýs- 
ingar (nr. 256/1971): "Vegurinn lokist við Borgarholtsbraut nema fyrir strætis- 
vagna og áætlunarbifreiðir með fasta viðkomu í Kópavogi, þ.e. almenn umferð 
til suðurs eftir vegi þessum, framhjá mótum Borgarholtsbrautar, er bönnuð.“ 

Bifreiðastöður á Digranesvegi, Digranesbrú og Borgarholtsbraut eru bannaðar 
á svæðinu frá Neðstutröð að einstefnuvegi þeim, sem liggur frá Borgarholts- 

braut að Hábraut. 

1. Á götunum Melgerði og Vallargerði skal vera einstefnuakstur til vesturs. Bif- 
reiðastöður á þeim götum skulu bannaðar við norðurbrún götu, þ.e. á hægra 

vegarhelmingi. 

(39
 

Reglur þessar eru settar samkvæmt heimild í 2. mgr. 65. gr. umferðarlaga nr. 
40 23. apríl 1968, og koma til framkvæmda þegar í stað. Með auglýsingu þessari eru 
numin úr gildi þau ákvæði eldri auglýsinga um umferð í Kópavogi, sem brjóta í 
baga við ákvæði auglýsingar þessarar. 

Bæjarfógetinn í Kópavogi, 11. september 1975. 

Sigurgeir Jónsson. 

22. september 1975. Nr. 425. 

REGLUR 

um viðbótarritlaun. 

1. gr. 
Reglur þessar fjalla um úthlutun 12 millj. kr. fjárveitingar samkvæmt fjár- 

lögum fyrir árið 1975 til íslenskra rithöfunda og höfunda fræðirita. 

2. gr. 

Úthlutun miðast við ný ritverk útgefin eða flutt opinberlega á árinu 1974. 

Auglýst skal eftir upplýsingum frá höfundum um verk þeirra á þessu tímabili. 
B 110 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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3. gr. 
Veiting til hvers höfundar nemi 300 þús. kr., en verði úthlutunarnefnd sammála 

um það, getur hún þó ákveðið fjárhæð þessa nokkru hærri eða lægri. 

4. gr. 
Úthlutun annast þriggja manna nefnd skipuð af menntamálaráðherra þannig: 

Einn maður tilnefndur af kennurum í íslenskum bókmenntum við Háskóla Íslands, 
og skal hann vera formaður nefndarinnar, og tveir menn utan Rithöfundasambands 
Íslands tilnefndir af stjórn sambandsins. 

Nefndin ljúki störfum fyrir 15. desember 1975. 

5. gr. 
Reglur þessar eru settar samkvæmt heimild í þingsályktun frá 18. maí 1972 og 

fjárlögum fyrir árið 1975 og öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 22. september 1975. 

Vilhjálmur Hjálmarsson.   
Runólfur Þórarinsson. 

Nr. 426. 10. september 1975. 

AUGLÝSING 

um breyting á reglum nr. 164 1. júní 1973, um útdrátt vinninga í happdrættis- 

láni ríkissjóðs 1973, skuldabréf B. 

. 1. gr. 
Í 1. gr. komi orðið „fulltrúa“ í stað „forstöðumanni“. 

2. gr. 
Í b-lið 2. gr. falli niður eftirfarandi orð: „og þannig úr garði gert, að vinnings 

minniseiningar úr kjarnaminni tölvunnar séu notaðar“. 

3. gr. 
Í 4. gr. komi orðið „Fulltrúi“ í stað orðsins „Forstöðumaður“. 

4. gr. 
Reglur þessar eru settar skv. 6. gr. reglugerðar nr. 26 frá 13. mars 1973 og 

öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 10. september 1975. 

F. h.r. 

Höskuldur Jónsson.   
Þorsteinn Geirsson.
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VI. 

VII. 
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REIKNINGUR 

Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum fyrir árið 1974. 

Iðgjöld: 
Iðgjöld ársins 
Endurtryggingaiðsgjöld 

Tjón: 
Tjón ársins 

Umboðslaun: 
Greidd umboðslaun og ágóðahluti 
Fengin umboðslaun og ágóðahluti 

Fjármunatekjur = Fjármagnsgjöld: 
FIRIR kr. 5372 702.40 Vaxtatekjur 

Vaxtagjöld 

Rekstrarkostn. fasteignar 

Skrifstofu- og stjórnarkostnaður: 
Laun og launatengd gjöld 
Annar rekstrarkostnaður 

Aðstöðugjald 
Kirkjug.gj. 

Gengismunur: 
Gengishagnaður 
Gengistap 

Afskriftir: 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1974. 

Nr. 427. 

. 479 563 663.15 
213 818 090.00 

. 265 7455/3.15 
  

Eigin tjón 
Iðgjöld —- Tjón 

kr. 36 260 347.75 
— 81 781 474.80 

r. 403 444 391.82 
193 369 417.70 
  

  

kr. 210 074 974.12 
55 670 599.03 

4 478 872.95 
  

Iðgjöld = Tjón = Umboðslaun 

— 1977 452.95 
  

Kr. 3395 249.45 
— 545 029.00 
  

kr. 

kr. 

öl 191 726.08 

2 850 220.45 
  

FARA kr. 9653 805.00 
— 3881 281.70 
— 1896 100.00 
— 43 610.00 
  kr. 

54 041 946.53 

15 474 796.70 
  

AREA kr. 5561 450.00 
— 3581 862.00 
  

38 567 149.83 

1 979 588.00 
  

40 546 737.83 

562 203.00 
  

Hagn. af reglulegri starfsemi 39 984 534.83
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VIII. Til ráðstöfunar: 
Oráðstafað frá fyrra ári .......0...00.00.0 0000 
Hagnaður ársins  ..........200. 0000 

65 655 089.18 
39 984 534.83 
  

IX. Ráðstöfun: 
Lagt í áhættusjóð (........00.0.02.0 000 
Oráðstafað til næsta árs ............2 000. 

-„ 105 639 624.01 

4 000 000.00 
101 639 624.01 
  

Efnahagsreikningur hinn 31. desember 1974. 

Eignir: 
I. Veltufjármunir: 

1. Sjóður og bankainnstæður: 
Sjóður  ..........0 0000 
Innstæður á hlaupareikningum  .................... 
Innstæður á sparisjóðsbókum  .........0000000 0000. 

. 105 639 624.01 

  

2. Skammtímakröfur: 

Innlend vátryggingafélög  ........0..0.0200 0000 
Aðrir innlendir skuldunautar ................0.0..... 

Erlendir skuldunautar #...........0.000 0000. 

Víxlaeignir  ..........00..2 0000. 
Aðrar <kammtímakröfur  .........0.0000 0. 

kr 418 043.00 
— 8884 801.90 
— 11084443.00 

Kr. 20387 287.90 

kr. 445 960 394.85 
59 063 993.44 
1385 228.10 

17 256 322.90 
28 391 653.00 
  

Veltufjármunir samtals 

II. Fastafjármunir: 

1. Varanlegir rekstrarfjármunir: 

  

  

Skrifstofuáhöld o. fl. .............. kr. 2727 609.48 
Fyrning til 31.12.7774 .............. — 1 271 736.13 

Björgunaráhöld .................. kr. 513 143.74 
Fyrning til 31.12. 774 .............. — 386 533.22 

Lágmúli 9 „0... kr. 3000 000.00 
Lágmúli 9, innrétt. ................ — 1606318.02 

  

kr. 4606 318.02 

Fyrning til31.12.774 .............. — 3545 686.22 
  

kr. 

„ 552 057 592.29 

- 572 444 880.19 

1455 873.35 

126 610.52 

1060 631.80 
  

Kr. 2 643 115.67



II. 

11. 

TI. 

IV. 
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2. Áhættufjármunir og langtímakröfur: 

  

Hlutabréf: 

Björgunarfél. hf. ................ kr 465 000.00 
Verslanasamb. hf. ................ — 10 000.00 

Verðbréfaeign  .............. 0... 

Hluti endurtryggjenda í tryggingasjóði: 
Iðgjaldasjóður 
Bótasjóður 

Hluti endurtr. í tryggingasj. 

Eignir alls 

Skuldir og eigið fé: 
Skammtímaskuldir: 

Innlend vátr.fél. þ.m.t. seymslufé 

Sjávarútvegsráðuneytið  ..........0.0..0.000 00. 
Aðrir innlendir skuldheimtumenn 

Erlendir skuldheimtumenn 

Tryggingasjóður: 

Iðgjaldasjóður  ..........0.0.0.0.0 0 
Bótasjóður  ..............0 0. 

Tryggingasjóður samtals 

Áhættusjóður ll. 

Eigið fé: 
1. Bundið: 

Stofnfé Ríkissjóðs 

2. Frjálst: 
Oráðstafað eigið fé 

Eigið fé 
Skuldir og eigið fé 

samtals 

samtals 

Í stjórn Samábyrgðar Íslands: 

Jón Arnacon. Birgir Finnsson. 

Ágúst Flygenring. Andrés Finnbogason. 

Reykjavík, 30. júlí 1975. 

Páll Sigurðsson. 
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kr. 475 000.00 
—  23547 500.00 

Kr. 24022500.00 
—  26665 615.67 

kr. 33 200 000.00 
— 66 192 378.00 

kr. 99 392 378.00 

kr. 698 502 873.86 

86 873 810.59 
214 576 357.00 

9 809 715.00 
6 864 075.26 

159 488.00 
  

„ 318 283 445.85 

83 000 000.00 
189 579 804.00 
  

- 272 579 804.00 

4. 000 000.00 

2 000 000.00 

101 639 624.01 
  

„ 103639 624.01 

„ 698 502 873.86 

Jón Sigurðsson.
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bókhaldi stofnunarinnar, sem við höfum endurskoðað. 

  

Framanskráður rekstrar- og efnahagsreikningur fyrir árið 1974, er saminn eftir 

Sparisjóðs- og hlaupareikningsinnstæður, ásamt verðbréfaeign hafa verið sann- 

  

  

  

  

  

  

  

reyndar. 

Reykjavík, 30. júlí 1975. 

Endurskoðunarskrifstofa Björns E. Árnasonar. 

Árni Björnsson. 

Nr. 428. 

REIKNINGUR 

Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum fyrir árið 1974. 

(Bráðafúadeild). 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1974. 

I. Iðgjöld: 
Iðgjöld ársins  ...........2202 0... n0 ne kr. 50552 209.00 

II. Tjón: 

Tjón ársins  ..........0.00.0 00 n nr kr. 21 195 903.00 

Iðgjöld = Tjón kr. 29 356 306.00 

TIL. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld: 
Vaxtatekjur  .........00.0.0.. 00. kr. 3787 7965.40 
Vaxtagjöld ........000.000 000 —- 229 085.20 

kr. 3558 710.20 

Kr. 32 915 016.20 

IV. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður: 
Þátttaka í launum og launat. gjöld Sam- 
ábyrgðar .......00002000 0... kr. 3217 936.00 
Önnur þátttaka í rekstrarkostnaði Sam- 
ábyrgðar ........00000.0 000 — 1 475 442.00 
Annar rekstrarkostnaður ............ = 428 625.51 
Kirkjugarðsgjald .................... — 8 018.00 
Aðstöðugjald .........0..00. 0. — 348 600.00 

kr. 5478621.51 

Kr. 27 436 394.69 

V. Afskriftir: 
Afskrifaðar skuldir .................. kr. 465 442.47 
Afskrifað af rakaeyðingartækjum rr 23 255.28 

kr. 488 697.75 

Hagnaður af reglulegri starfsemi kr. 26 947 696.94 

VI. Til ráðstöfunar: 
Óráðstafað frá fyrra ári .........00000.0. 2000. kr. 45 864 837.39 
Hagnaður ársins ..........0.00020 0... nn nr — 26 947 696.04 

Kr. 72812534.33
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VII. Ráðstöfun: 
Lagt í áhættusjóð ...........00.0..00. kr 2 695 000.00 
Oráðstafað til næsta árs ............0...0000 00 — 10117534.33 

Kr. 72812534.33 

Efnahagsreikningur hinn 31. desember 1974. 

Eignir: 
T. Veltufjármunir: 

1. Bankainnstæður: 

Innstæður á hlr. Landsb. Ísl. Múlaútibú .............. kr 1323 262.40 
Innstæða á hlr. Verslunar. Ísl. ........0000000 0. — 216 058.00 
Innstæða á sparisjóðsbók ..........0. — 38 489 448.00 

Kr. 40 028 768.40 
2. Skammtímakröfur: 

Ogr. iðgjöld o. fl. 0... kr. 55384 834.73 
Innlendir umboðsmenn  .............000000 0 —- 1 771 965.00 
Samábyrgð Íslands  .........00.0.0.0.. —  8502012.00 
Aðrir innlendir skuldunautar ...........0.000000..... — 2 395 399.00 
Víxlaeignir  ..............0.00 00. — 2 626 094.60 
Aðrar skammtímakröfur ........0.0.0.000. 0. — 131 748.00 

Kr. 70812053.33 
Veltufjármunir samtals 

IT. Fastafjármunir: 

1. Varanlegir rekstrarfjármunir: 

  

  

  

kr „110 840 821.73 

  

  

Skrifstofuáhöld  .................. kr. 110 580.30 
Fyrning tl 31.12. 1974 ............ — 99 580.30 

- kr. 11 000.00 
Rakaeyðingartæki „............... kr. 480 832.17 
Fyrning til 31.12. 1974 ............ — 432 832.17 

— 48 000.00 
Eign í MB. Vonarstjarnan GK. 75 .. kr. 32 000.00 
Birgðir fúavarnarefnis ............ — 32 623.00 

— 64 623.00 

Kr 123 623.00 
2. Áhættufjármunir og langtímakröfur: 

Innlend verðbréf ........0. kr 1134 510.50 
Fastafjármunir samtals — 1258 133.50 

Eignir samtals kr. 112 098 955.23 

Skuldir og eigið fé: 
IT. Skammtímaskuldir: 

Sjávarútvegsráðuneytið ............00..0. 
Aðrir innlendir skuldheimtumenn  .......0.000. 

kr. 18 154 276.00 
4 489 379.00 
  

Skammtímaskuldir samtals kr. 22 643 655.60
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Il. Tryggingasjóður: 

  

1. Bótasjóður  .......000000 0... kr. 19 360 567.00 

Greitt upp Í óuppgerð tjón -....... — 2717 801.70 
kr. 16 642 765.30 

III. Áhættusjóður .........0.0000 00 kr. 2695 000.00 

IV. Eigið fé: 
Óráðstafað eigið fé  ........0000000 000 kr. 70 117 534.33 

  

Skuldir og eigið fé samtals kr. 112 098 955.23 

Í stjórn Samábyrgðar Íslands: 

Jón Árnason. Birgir Finnsson. Jón Sigurðsson. 

Ágúst Flygenring. Andrés Finnbogason. 

Reykjavík, 30. júlí 1975. 

Páll Sigurðsson. 

Framanskráður rekstrar- og efnahagsreikningur hinn 31.12. 1974 er saminn eftir 

bókum deildarinnar, sem við höfum endurskoðað. 

Reykjavík, 30. júlí 1975. 

Endurskoðunarskrifstofa Björns E. Árnasonar. 

Árni Björnsson. 

Nr. 429. 15. september 1975. 

SAMÞYKKT 

um hundahald í Keflavík. 

1. gr. 

Hundahald er bannað í Keflavík, að undanskildum leitarhundum og hundum 

til aðstoðar blindu og fötluðu fólki, samkvæmt læknisráði. 

2. gr. 

Bæjarstjórn er heimilt að veita einstaklingum búsettum í bænum undanþágu 

til hundahalds með eftirfarandi skilyrðum: 

a) Hundurinn skal skráður á skrifstofu fógeta og þar fái eigandi hundsins afhenta 

merkta plötu, sem jafnan skal vera í ól um háls hundsins. 

þh) Árlega skal greiða í bæjarsjóð leyfisgjald fyrir þá hunda, sem undanþága er 

veitt fyrir. Gjaldið, sem bæjarstjórn ákveður fyrir eitt ár í senn skal renna til 

þess að standa straum af kostnaði við eftirlit með hundum í bænum og skal 

upphæðin við það miðuð. Gjaldið skal greitt við skráningu fyrir eitt ár Í senn 

og síðan fyrirfram árlega. 
c) Skylt er hundeiganda að hafa hund sinn ábyrgðartryggðan hjá viðurkenndu vá- 

tryggingarfélagi. Við greiðslu árlegs leyfisgjalds, skal leggja fram kvittun frá 

tryggingafélaginu, sem sýni að tryggingin sé í fullu gildi. 

d) Hundurinn skal aldrei ganga laus á almannafæri, heldur vera Í taumi í fylgd 

aðila, sem hefur fullt vald yfir honum. Eigi er leyfilegt að fara með hunda inn 

á leikvelli, skóla, matvöruverslanir eða aðra staði, þar sem matvara er um hönd 

höfð.
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e) Hundeiganda ber að hlíta að öðru leyti lögum og reglum er hundahald varða 

(þ. á m. reglum um árlega hreinsun hunda og greiðslu hundaskatts) svo og 

fyrirmælum, er heilbrigðisnefnd setur. 

3. gr. 

Við brot á skilyrðum fyrir undanþágu til hundahalds skal fjarlægja viðkomandi 

hund. Skal hundinum komið fyrir, sé um minni háttar brot að ræða í fyrsta skipti. 

Eigandi hundsins yrði þá að leysa hann þaðan út gegn greiðslu alls kostnaðar vegna 

brotsins. Sé um að ræða alvarlegt brot eða ítrekuð brot, afturkallast viðkomandi 

undanþága til hundahalds. Bæjarstjórn er heimilt, hvenær sem er, að afturkalla 

leyfi fyrir einstökum hundum eða öll veitt leyfi, telji hún þess þörf. 

4. gr. 

Ofangreind samþykkt bæjarstjórnar Keflavíkur staðfestist hér með samkvæmt 

1. gr. laga nr. 7/1953 um hundahald og varnir gegn sullaveiki og lögum nr. 12/1969 

um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 15. september 1975. 

F.h.r. 

Jón Ingimarsson. 
  

Ingimar Sigurðsson. 

15. september 1975. Nr. 430. 

REGLUGERÐ 

um gatnagerðargjöld í Eskifjarðarkaupstað. 

1. gr. 

Sveitarstjórn er heimilt að leggja gatnagerðargjöld á lóðir í sveitarfélaginu, eftir 

því sem nánar segir í samþykkt þessari. Heimilt er að leggja gatnagerðargjald á land, 

sem sambærilegt telst, þótt ekki sé sérstök lóð. 

2. gr. 

Gatnagerðargjöld eru tvenns konar: A-gjald sem er gjald vegna þátttöku lóðar- 

hafa í kostnaði við að gera undirbyggða götu og B-gjald, sem er gjald vegna þátttöku 

lóðarhafa í því að gera bundið slitlag á götu svo og ganga endanlega frá gangstétt. 

3. gr. 

Þegar veitt er byggingarleyfi án undangenginnar lóðarveitingar er greiðsla gatna- 

gerðargjalds áskilin en þó aðeins af byggingaráfanga hverju sinni. Þegar veitt er 

byggingarleyfi fyrir nýbyggingu eða viðbyggingu við götu sem þegar hefur verið 

lagt bundið slitlag á og/eða gangstétt, skal greiða bæði A- og B-gjald af viðkomandi 

byggingu. 
Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir breytingu eða endurbyggingu húsnæðis, sem 

felur í sér breytta notkun þess, þannig að húseign eða hluti hennar færist í hærri 

gjaldflokk, þá skal húseigandi greiða gatnagerðargjald af hinu breytta húsnæði, sem 

nemur mismuni á gjaldinu reiknuðu af hinu breytta húsnæði fyrir og eftir breytinguna. 

Hafi byggingarleyfi verið veitt í bygginganefnd og aðeins hluti þess notaður 

innan tilskilins tíma, skal við endurnýjun leyfisins greiða fullt gjald af þeim hluta 
B 111
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byggingarinnar, sem byggingarleyfið er endurnýjað fyrir að frádregnu því gatna- 
gerðargjaldi, sem áður hefur verið greitt af sama áfanga. 

4. gr. 
A-gjald vegna nýbyggingar skal miða við ákveðinn hluta byggingarkostnaðar 

á rúmmetra, eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands, svo sem hér segir: 

Einbýlishús  ...............0.0000000 0000 1.0% 
Tvíbýlishús og sambyggð einbýlishús á einni hæð ........ 0.8% 
Tveggja hæða fjölbýlishús  .............0000.002 000. 0.6% 
Fjölbýlishús 3 hæðir eða meir ............000000..0... 0.4% 
Verslunar- og skrifstofubyggingar  ...................... 1.0% 
Iðnaðarhús. vörugeymslur og annað atvinnuhúsnæði .... 0.4% 

Af kjöllurum (jarðhæðum) og rishæðum, sem ekki eru notaðar til íbúðar eða at- 
vinnurekstrar svo og bifreiðageymslum skal greiða hálft gjald. 

Gjald skal miða við stærð húss, skv. samþykktum uppdrætti. Nú er ekki fyrir 
hendi samþykktur uppdráttur, og skal þá miða við þá stærð húss, sem skipulag gerir 
ráð fyrir, en sé slíkt ekki ákveðið í skipulagi, skal miða við eftirtaldar lásmarks- 
stærðir: 

Einbýlishús með tilheyrandi bilgeymslu .............. 500 mö? 
Raðhús, tvíbýlishús, sambyggð einbýlishús ......... 400 mö? hver íbúð 
Fjölbýlishús .........0.0.000.0... 0. 300 mö hver íbúð 

Í atvinnuhúsnæði skal við útreikning rúmmáls til gatnagerðargjalds miðað við 
lofthæð 3.3 m að innanmáli, nema uppdráttur sýni annað. 

Framangreindar reglur gilda, ef hús er stækkað, að því er til stækkunar tekur. 

5. gr. 
B-gjald til að ljúka frágangi götu, umfram það sem segir í 4. gr., þ. e. til að leggja 

bundið slitlag og gangstétt, skal miða við ákveðinn hluta byggingarkostnaðar á rúm- 
metra eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands, svo sem hér segir: 

Einbýlishús  ...........0.0.0..0.. 00 15% 
Tvíbýlishús og sambyggð einbýlishús á einni hæð ........ 1.2% 
Tveggja hæða fjölbýlishús .............0..0.0.000..0 000... 0.9% 
Fjölbýlishús 3 hæðir eða meir „.........0.0.... 0... 0.6% 
Verslunar- og skrifstofubyggingar #...................... 15% 
Iðnaðarhús, vörugeymslur og annað atvinnuhúsnæði .... 0.6% 

Gjöld kr. 40.00 af hverjum fermetra lóðar. 
Af bifreiðageymslum skal greiða hálft gjald. 
Gjald skal miðað við stærð húss og lóðar skv. skráningu fasteignamats. 

6. gr. 
Gjöld samkvæmt 4. og 5. gr. breytast árlega samkvæmt vísitölu byggingakostn- 

aðar, sem gildir um áramót. Bæjarstjórn skal vera heimilt að hækka eða lækka gjald- 
stuðlana í 4. og 5. gr. hvorn um sig eða alla í einu, um allt að 50% án frekari stað- 
festingar ráðuneytisins. 

7. gr. 
Gjalddagar gatnagerðargjalds skv. 4. gr. skulu vera sem hér segir: 
Ef um er að ræða leigulóð í eigu sveitarfélags, getur sveitarstjórn áskilið að 

úthlutun verði háð því að full skil verði gerð innan ákveðins frests, áður en byggingar- 
leyfi verður veitt eða sérstakur samningur gerður um greiðslur.
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8. gr. 
Gatnagerðargjald skv. 5. gr. miðast við þá vísitölu byggingarkostnaðar sem Í 

gildi er þegar lagning bundins slitlags fer fram. Nú breytist vísitala meðan verk fer 
fram, og skal þá miðað við meðalvísitölu á því tímabili, sem um er að ræða. Ef ákveðið 
verður að innheimta gjald, skv. 5. gr. af fasteignum við götu þar sem þegar hefur 
verið lagt slitlag og/eða gangstétt, skal miða það við vísitölu sem í gildi er, þegar 

samþykkt þessi öðlast gildi. 

9. gr. 
Nú hefur gatnagerðargjald eða sangstéttargjald verið greitt af lóð, og skal það 

gjald þá koma til frádráttar með álagi samkvæmt breytingu á vísitölu sem orðin er 
frá því að greitt var enda hafi gjaldið verið ætlað til framkvæmda við bundið slitlag 
á götu. 

10. gr. 
Gatnagerðargjald samkvæmt 5. gr. greiðist þannig að 20% greiðist þegar lagningu 

bundins slitlags er lokið. 
Eftirstöðvar greiðast með jöfnum árlegum afborgunum á næstu 4 árum. 
Gjalddagi afborgana er 1. júlí. Ársvextir 10% greiðast eftir á á sömu gjalddögum. 
Heimilt er gjaldanda að halda eftir 20% gjaldsins uns gangstétt hefur verið lögð 

við hús hans. Ef gangstétt er lögð að hluta, má halda eftir greiðslu á 10% gjaldsins. 

11. gr. 
Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri sem það er lagt á og gengur það 

ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum sem á eigninni hvíla og tekur einnig til vá- 
tryggingafjár eignarinnar. Heimilt er að taka gjöld samkvæmt reglugerð þessari lög- 
taki skv. lögum nr. 29/1885. 

Bæjarstjórn sker úr ágreiningi er rísa kann um álagningu og innheimtu sam- 
kvæmt reglugerð þessari. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Eskifjarðar, stað- 
festist hér með samkvæmt lögum um gatnagerðargjöld nr. 51/1974 sbr. lög nr. 31/1975. 
til þess að öðlast þegar gildi. 

Félagsmálaráðuneytið, 15. september 1975. 

F. hr. 

Jón S. Ólafsson.   
Guðmundur Karl Jónsson. 

15. september 1975. Nr. 431. 

REGLUGERÐ 

um heimilishjálp í Eyrarbakkahreppi. 

1. gr. 
Félagsmálanefnd öryrkja og eldri borgara fer með stjórn heimilishjálpar í 

Eyrarbakkahreppi í umboði hreppsnefndar. 
Dagleg umsjón með framkvæmdum heimilishjálparinnar skal vera í höndum 

stjórnanda með þekkingu á heimilisstörfum, sem félagsmálanefndin ræður til starfs- 
ins. Hann skal að jafnaði sitja fundi félagsmálanefndar, þegar rædd eru mál, sem 
varða heimilishjálp, með málfrelsi og tillögurétti.
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2. gr. 
Hlutverk heimilishjálparinnar er tvíþætt: 
Annars vegar veitir hún um stundarsakir hjálp við heimilisstörf á heimilum, 

Þegar sannað er, að hjálp sé nauðsynleg vegna sjúkdóms, barnsburðar, slyss, dauðs- 
falls eða af öðrum ástæðum, að mati félagsmálanefndarinnar. Umsókn um heimilis- 
hjálp skal fylgja vottorð læknis eða ljósmóður. Hjálpin skal að jafnaði ekki veitt 
til lengri tíma en 14 daga, en félagsmálanefnd setur þó veitt undanþágu frá þessu 
ákvæði, ef sérstaklega stendur á. 

Hins vegar veitir hún elli- og örorkulífeyrisþegum aðstoð og umönnun, þegar 
sannað er með vottorði læknis eða á annan hátt, sem félagsmálanefnd eða stjórnandi 
heimilishjálparinnar metur gildan, að þeir vegna veikinda eða af öðrum ástæðum 
geta ekki séð um sig sjálfir og þarfnast aðstoðar til þess að geta dvalist í heimahúsum. 

Hversu lengi aðstoðin er veitt fer eftir aðstæðum í hverju tilviki samkvæmt mati 
stjórnanda heimilishjálparinnar og félagsmálanefndar. 

3. gr. 
Heimilishjálpin skal jafnan leitast við að hafa til taks nægilega margar konur 

til heimilishjálpar. Stjórnandanum ber að ganga örugglega úr skugga um, að starfs- 
fólk, sem heimilishjálp stundar á vegum nefndarinnar, sé hæft til starfsins, hafi lokið 
tilskildu námskeiði eða sýnt hæfni í verki og sé samkvæmt vottorði læknis ekki 
haldið smitandi sjúkdómum. Um launakjör og hlunnindi starfsfólks fer eftir ákvörðun 
hreppsnefndar. 

4. gr. 
Sveitarsjóður Eyrarbakkahrepps ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni, sem starfs- 

fólk heimilishjálparinnar kann að valda við störf sín. 

5. gr. 
Starfsfólk heimilishjálparinnar skal gæta þagmælsku um hagi hjálparþega, sem 

það verður áskynja um í starfi sínu. Starfsfólkið tekur laun sín hjá sveitarsjóði, og 
er því óheimilt að taka við neins konar greiðslum eða gjöfum frá þeim, sem það 
veitir aðstoð. 

6. gr. 

Þeir, sem njóta heimilishjálpar, skulu greiða helming launa hjálparstúlku, eins 
og þau eru hverju sinni. Félagsmálanefndin getur að fengnum tillögum stjórnanda 
heimilishjálparinnar veitt eftirgjöf á greiðslu fyrir heimilishjálp að nokkru eða öllu 
leyti. 

Félagsmálanefndin skal stuðla að því, að þeir elli- og Örorkulífeyrisþegar, sem 
hjálpar njóta samkvæmt 3. málsgrein 2. greinar þessarar reglugerðar, fái greiddar 
uppbætur á elli- og örorkulífeyri samkvæmt 19. grein almannatryggingalaga til að 
standa straum af sínum greiðsluhluta. Félagsmálanefnd setur nánari reglur um greið- 
slu, innheimtu og annað, sem hún telur máli skipta við framkvæmd heimilishjálp- 
arinnar. 

7. gr. 
Skrifstofa Eyrarbakkahrepps veitir félagsmálanefnd nauðsynlega fyrirgreiðslu 

um húsnæði, afnot áhalda og skrifstofustörf við framkvæmd heimilishjálparinnar. 
Sveitarsjóður Eyrarbakkahreppns annast innheimtu, greiðslur og reikningshald fyrir 
heimilishjálpina, og reikningar hennar endurskoðast með reikningum Eyrarbakka- 
hrepps. 

8. gr. 
Sá halli, sem verða kann af heimilishjálp, sem veitt er samkvæmt lögum um 

heimilishjálp og reglugerð þessari, greiðist að % úr ríkissjóði en % úr sveitarsjóði.
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Reglugerð þessi, sem hreppsnefnd Eyrarbakkahrepps hefur samið og samþykkt, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 10 25. janúar 1952, um heimilishjálp í við- 
lögum, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 15. september 1975. 

F. h.r. 

Jón S. Ólafsson. 
  

Jón Sigur pálsson. 

17. september 1975. Nr. 432. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 181 5. maí 1974 um notkun 

gjaldmæla í leigubifreiðum. 

1. gr. 
1. mgr. Í. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 
Skylt er að hafa gjaldmæli í öllum allt að 8 farþega leigubifreiðum, sem aka fólki 

gegn borgun, og sendibifreiðum, sem aka gegn borgun, á þeim stöðum á landinu, þar 
sem aðstæður henta að dómi samgönguráðuneytisins. 

2. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 92. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 1968, sbr. 
lög nr. 55 12. maí 1970 um breytingu á þeim lögum, til að öðlast gildi þegar í stað, 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 17. september 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 0 
Brynjólfur Ingólfsson. 

29. september 1975. Nr. 433. 

AUGLÝSING 

um afgreiðslutíma Dalvíkur Apóteks. 

Samkvæmt heimildum í Reglugerð um afgreiðslutíma lyfjabúða utan Reykja- 
víkur nr. 305/1972 skal afgreiðslutími Dalvíkur Apóteks vera sem hér segir: 

Mánudaga—föstudaga kl. 10.00--12.00 og 13.30—18.00. 
Að öðru leyti skal gætt ákvæðis 6. greinar fyrrnefndrar reglugerðar. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 29. september 1975. 

F. h.r. 

Páll Sigurðsson. 
  

Almar Grímsson.
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SAMÞYKKT 

fyrir Iðnaðarbanka Íslands hf. 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 
Nafn félagsins er Iðnaðarbanki Íslands h. f., í samþykktum þess kallað Iðnaðar- 

bankinn. 

2. gr. 
Heimili Iðnaðarbankans, aðalbanki og varnarþing er í Reykjavík. Auk aðalbanka 

má setja á stofn afgreiðslustofur og útibú í Reykjavík eftir þörfum, og útibú og um- 
boðsskrifstofur má stofna utan Reykjavíkur eftir því, sem þörf þykir og ástæður 
leyfa. 

3. gr. 
Hlutverk Iðnaðarbankans er að reka hvers konar viðskiptabankastarfsemi, er 

sérstaklega miði að því að styðja verksmiðjuiðnað og handiðnað í landinu. 

Il. KAFLI 

Um hlutafé Iðnaðarbankans. 

4. gr. 
Hlutafé Fðnaðarbankans er kr. 45 millj, en lögmætur hluthafafundur getur 

ákveðið að auka hlutaféð eftir sömu reglum og gilda um breytingar á samþykktum 
bankans, sbr. 37. gr. Hluthafar hafa forkaupsrétt að aukningunni í réttu hlutfalli 
við hlutafjáreign sína. Hafi hluthafi eigi neytt forkaupsréttar síns innan þriggja 
mánaða frá auglýsingu bankaráðs um hlutafjárauka, skal heimilt að bjóða út innan- 
lands það, sem á vantar samþykktan hlutafjárauka. Hlutaféð er allt jafn rétt hátt 
sbr. þó 18. gr. og 25. gr. 

5. gr. 
Hlutabréf hljóða á nafn. Hlutabréfin eru að verðmæti kr. 250.00, kr. 500.00, kr. 

1000.00, kr. 5 000.00, kr. 10 .000.00, kr. 50 000.00 og kr. 100 000.00. — Hlutabréfin 
skiptast í fjóra flokka (A, B, C, D) eftir uppruna þeirra, og bréf í hverjum flokki hafa 
framhaldandi tölumerki. Í flokki A eru hlutabréf, sem Landsamband iðnaðarmanna 
annaðist sölu á. Í flokki B eru hlutabréf, sem Félag íslenskra iðnrekenda annaðist 
sölu á. Í flokki C eru hlutabréf ríkissjóðs. Í flokki D eru hlutabréf seld með opinberu 
útboði. Hlutafjárauka skal skipað í flokka með sama hætti. Arðmiðar skulu fylgja 
hverju hlutabréfi. Réttur til arðs fellur niður, ef arðs er ekki vitjað innan þriggja 
ára frá gjalddaga, og rennur hann þá í varasjóð bankans. Bankaráði er heimilt að 
ákveða, að arður skuli greiddur með ávísun, sem send er hluthöfum innan mánaðar 

frá aðalfundi. 

6. gr. 

Halda skal skrá yfir hlutabréf og skal þar greina: 
1. Útgáfudag hlutabréfs. 
2. Nafnverð þess, flokk og tölu.
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3. Eiganda bréfsins og eigandaskipti. 
4. Ef hlutabréf hefur verið ónýtt með dómi eða öðrum hætti. 

1. gr. 
Nú vill eigandi hlutabréfs í A-flokki selja hlutabréf sitt. Skal hann þá tilkynna 

það stjórn Landsambands iðnaðarmanna og láta getið verðs, söluskilmála og kaup- 
anda. Hefur sambandsstjórnin forkaupsrétt að bréfinu fyrir hönd sambandsins eða 
einstakra félagsmanna þess fyrir sama verð og með sömu skilmálum og aðrir bjóða 
hæst. Vilji sambandsstjórnin eigi neyta forkaupsréttar síns innan tveggja vikna, þá 
öðlast stjórn Félags íslenskra iðnrekenda forkaupsrétt að bréfinu fyrir hönd félagsins 
eða einstakra aðila innan þess, með sömu skilmálum. Hafi félagsstjórnin eigi neytt 
forkaupsréttar síns innan tveggja vikna, má hluthafi bjóða bréfið hverjum sem vill, 
enda sé verð og söluskilmálar eigi hagkvæmari kaupanda en stjórnum félagssam- 
takanna var gefinn kostur á. — Á sama hátt skal eiganda hlutabréfs í B-flokki, er 
selja vill hlutabréf sitt, fyrst tilkynna það stjórn Félags íslenskra iðnrekenda og 
láta getið verðs, söluskilmála og kaupanda. Hefur þá stjórnin forkaupsrétt að bréfinu 
fyrir hönd félagsins eða einstakra aðila innan þess fyrir sama verð og með sömu 
skilmálum og aðrir bjóða hæst. Vilji félagsstjórnin eigi neyta forkaupsréttar síns 
innan tveggja vikna, þá öðlast stjórn Landssambands iðnaðarmanna forkaupsrétt 
að bréfinu fyrir hönd sambandsins eða einstakra félagsmanna þess með sömu skil- 
málum. Hafi sambandsstjórnin eigi neytt forkaupsréttar síns innan tveggja vikna, 
má hluthafi bjóða bréfið hverjum sem vill, enda sé verð og söluskilmálar eigi hag- 
kvæmari kaupanda en stjórnum félagssamtakanna var gefinn kostur á. — Vilji eig- 
andi hlutabréfs í D-flokki selja hlutabréf sitt, skal hann tilkynna það stjórnum 
Félags íslenskra iðnrekenda og Landssambands iðnaðarmanna og láta getið verðs, 
söluskilmála og kaupanda. Eigi þá stjórnir þessara samtaka sameiginlegan forkaups- 
rétt að bréfinu fyrir hönd samtakanna eða einstakra aðila innan þeirra með sömu 
skilmálum og aðrir bjóða hæst. Vilji stjórnir þessara samtaka eigi neyta forkaups- 
réttar síns innan fjögurra vikna, má hluthafi bjóða bréfið hverjum sem vill, enda 
sé verð og söluskilmálar eigi hagkvæmari kaupanda en stjórnum félagssamtakanna 
var gefinn kostur á. 

8. gr. 
Eigandaskipti hlutabréfa skulu tilkynnt bankaráðinu og eru þau ella ógild gagn- 

vart félaginu. — Nú verða eigandaskipti fyrir arftöku og skal þá tilkynna nafn hins 
nýja eiganda til bankaráðsins, er lætur þess getið í hluthafaskránni. Veðsetning 
hlutabréfa er óheimil. 

9. gr. 
Nú glatast hlutabréf, stofn eða arðmiði, sem því fylgir, og gefur bankaráð þá 

út nýtt hlutabréf, stofn eða arðmiða, til handhafa, er hann hefur fengið ógildingardóm 
á hinu glataða skjali. — Bankaráði skal heimilt að gefa út til aðila nýtt hlutabréf 
eða arðmiða, þótt ógildingardóms sé ekki aflað, ef bankaráð telur nægilega sannað, 
að bréfið eða arðmiðinn hafi glatast. — Ef hlutabréf, stofn eða arðmiði skemmist, 
en þó verður ekki villst um flokk skjalsins, tölu þess eða efni, getur bankaráð gefið 
út til aðila, á hans kostnað nýtt skjal í staðinn, enda skili hann hinu skemmda skjali. 

10. gr. 
Enginn hluthafi ábyrgist skuldbindingar Iðnaðarbankans fram yfir nafnverð 

hlutabréfa sinna. Þessu ákvæði verður ekki breytt né það fellt niður með neinum 
ályktunum hluthafafundar.
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III. KAFLI 

Um starfsemi Iðnaðarbankans. 

11. gr. 

Hlutverk sitt leysir bankinn af hendi með því að taka við spariinnlánum og velti- 

innlánum til ávöxtunar, kaupa og selja víxla, verðbréf, tékka og aðrar ávísanir, og 

veita hvers konar lán önnur gegn tryggingum, sem bankinn metur gildar. Að auki 

veitir bankinn ábyrgðir, annast um innheimtur og hvers konar önnur venjuleg störf 

viðskiptabanka. 

12. gr. 

Iðnaðarbankinn hefur á hendi samkvæmt sérstökum samningi, daglegan rekstur 

Iðnlánasjóðs. 

IV. KAFLI 

Stjórn Iðnaðarbankans. 

13. gr. 
Með stjórn Iðnaðarbankans fara: 
A. Hluthafafundir. 
B. Bankaráð. 
C. Bankastjórn. 

A. Um hluthafafundi. 

14. gr. 

Hluthafafundir fara með málefni Iðnaðarbankans, samkvæmt þeim fyrirmælum, 

sem hér fara á eftir. 

15. gr. 

Aðalfund hluthafa skal halda fyrir lok aprílmánaðar ár hvert, og skal til hans 

boðað með auglýsingu, er birt sé í Lögbirtingablaði með ekki minna en 4 vikna fyrir- 

vara, talið frá birtingu fundarboðs. Enn fremur skal birta fundarboðið með ekki 

minna en viku fyrirvara í útvarpi og dagblöðum og sé þar tekið fram, hvenær og 

hvar skuli afhenda aðgöngumiða og atkvæðaseðla og skal afhendingin fara fram. 3 

síðustu daga fyrir fundardag og á fundardegi eftir nánari ákvörðun bankaráðs. 

Aukafundi skal halda eftir ákvörðun hluthafafundar eða bankaráðs, enda skal boða 

þá með sama hætti sem aðalfund, en viku fyrirvari þó nægur, ef bankaráðið telur 

þörf fundarhalds svo skjótlega. Bankaráði er skylt að boða til aukafunda, ef hluthafar, 

sem ráða yfir fimmtungi hlutafjár, krefjast þess skriflega og greina fundarefni, 

enda fer þá um fundarboð svo sem segir í næsta málslið á undan. 

16. gr. 

Á hluthafafundi fylgir 1 atkvæði hverjum 250.00 krónum í hlutafé. Engar tak- 

markanir eru á atkvæðisrétti hlutafjár ríkissjóðs aðrar en þær, að því fylgir eigi 

atkvæðisréttur við kosningu bankaráðs. 

17. gr. 

Í fundarboði skal greina dagskrá fundarins, og má þar greiða atkvæði um þau 

mál ein, sem fundarboð greinir, og breytingartillögur við þau. — Nú óska hluthafar, 

að tiltekin tillaga sé tekin til meðferðar á hluthafafundi, og er þá skylt að gera það, 

ef tilmæli koma frá hluthöfum eða umboðsmönnum þeirra, sem fara með eigi minna
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en ó% af hlutafé enda berist tilmælin bankaráði viku fyrir fundinn hið skemmsta. 

Tilkynna skal hluthöfum almennt um tillögu þessa, eftir því sem föng eru á. 

18. gr. 
Hver hluthafi, sem hyggst neyta atkvæðisréttar síns á hluthafafundi, skal vitja 

aðgöngumiða síns innan frests, sem greindur er í fundarboði og á þeim stað sem 
þar er tiltekinn og gera grein fyrir atkvæðisrétti sínum. Á aðgöngumiða skal greina 
hve mörg atkvæði viðkomandi hafi á fundinum. Heimilt er hluthafa að gefa öðrum 
umboð til þess að mæta á fundinum fyrir sína hönd, og fara þar með atkvæði sín. 
Aðrar heimildir til þess að vera fyrir hönd einhvers hluthafa á hluthafafundi verður 
að sanna, er aðgöngumiða að fundinum er vitjað. 

19. gr. 
Á hluthafafundum ræður afl atkvæða, nema öðruvísi sé mælt í samþykktum 

þessum eða ákvæðum laga um hlutafélög. Ef tillaga fær jafn mörg atkvæði með sér og 
móti, telst hún fallin. Ef tveir menn eða fleiri fá jafn mörg atkvæði, þegar kjósa skal 
mann til starfa fyrir íðnaðarbankann, skal hlutkesti ráða. 

20. gr. 
Hluthafafundur kýs fundarstjóra, en hann tilnefnir fundarritara með samþykki 

fundarins. Fundarstjóri stýrir fundi og sker úr öllum atriðum, er fundarhald varða. 
Fundargerðir skulu lesnar upp og samþykktar af fundarmönnum, en þó er fundinum 
heimilt að fela fundarstjóra, formanni bankaráðs ásamt ritara, að ganga frá fundar- 
gerðum og undirrita þær. 

21. gr. 
Á dagskrá aðalfundar skal taka þessi mál og þeim ljúka þar: 
Skýrslu bankaráðs um starfsemi Iðnaðarbankans síðastliðið starfsár. 
Endurskoða reikninga hans fyrir síðastliðið reikningsár. 
Tillögu um kvittun til bankastjóra og bankaráðs fyrir reikningsskil. 
Kosning til bankaráðs, sbr. 22. gr 
Kosning endurskoðenda. 
Ákvörðun um þóknun til bankaráðs og endurskoðenda fyrir næsta kjörtímabil. 
Ákvörðun um ráðstöfun tekjuafgangs sbr. 24. gr. og 32. gr. 
Önnur mál. So

 
T
D
 

B. Bankaráð. 

22. gr. 
Stjórn hlutafélagsins, sem í samþykktum þessum nefnist bankaráð, skipa 5 menn 

og jafnmargir til vara. Íðnaðarmálaráðherra skipar tvo aðalmenn og varamenn fyrir 
hvorn þeirra, til eins árs í senn. Aðalfundur hluthafa kýs ár hvert með hlutfalls- 
kosningu þrjá menn og jafnmarga til vara, sem kosnir skulu sérstaklega með sama 
hætti og aðalmenn. Varamenn taka sæti í bankaráði eftir þeirri röð, sem þeir eru 
kosnir þegar aðalmenn þess lista, sem þeir eru kosnir af, falla frá eða forfallast. 

Skulu bankaráðsmenn vera búsettir í Reykjavík eða svo nálægt Reykjavík, að 
þeim sé auðvelt að sækja fundi bankaráðsins hvenær sem er. Bankaráðsmenn skulu 
vera lögráða menn, fjár sins ráðandi og með óflekkað mannorð en ekki þurfa þeir 
að vera hluthafar. Bankaráðsmenn mega ekki samtímis eiga sæti í stjórn annarra 
lána- eða bankastofnana, né vera starfsmenn þeirra. 

23. gr. 
Bankaráðið kýs sér formann og varaformann úr sínum hópi. Varaformaður 

gegnir störfum formanns í forföllum hans. Formaður kallar saman fundi bankaráðs 
B 112
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og stýrir þeim. Reglulega fundi skal að jafnaði halda tvisvar í mánuði hverjum. 
Aukafundi skal halda, þegar formaður eða meiri hluti bankaráðs eða bankastjórn 
telur þess þörf. Fundir bankaráðs eru lögmætir, ef 3 bankaráðsmenn sækja fund. 
Sé fundur eigi fullskipaður þarf atkvæði 3 til gildrar ályktunar. Afl atkvæða ræður 
úrslitum nema öðruvísi sé fyrir mælt í samþykktum þessum eða öðrum lögmætum 
fyrirmælum. Séu atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns. Það sem gerist á fundum 
bankaráðs, skal bókað í sérstaka gerðabók. Hver sá, sem rétt á að sitja fundi banka- 
ráðs, getur krafist þess, að bókaðar séu athugasemdir hans og ágreiningsálit. For- 
maður bankaráðs hefur fyrir hönd ráðsins stöðugt eftirlit með starfsemi bankans. 

24. gr. 
Bankaráð hefur æðstu forstöðu Iðnaðarbankans, nema þar sem öðruvísi er 

ákveðið í samþykktum þessum. 
Verkefni þess eru því: 

1. Að ráða bankastjóra, ákveða tölu þeirra og ráðningarkjör, setja þeim erindisbréf 
og veita þeim lausn. 

2. Að ráða aðstoðarbankastjóra, aðalgjaldkera, aðalbókara og útibússtjóra, að 
fengnum tillögum bankastjórnar, setja þeim erindisbréf og veita þeim lausn. 

3. Að eiga aðild að reglugerð eða heimildarsamningi um launakjör starfsmanna 
bankans og réttarstöðu þeirra gagnvart bankanum. 

4. Að hafa eftirlit með því að endurskoðendur ræki störf sín óaðfinnanlega. 
5. Að ákveða í samráði við bankastjóra innláns- og útlánsvexti, séu þeir ekki 

ákveðnir af stjórn Seðlabanka Íslands. 
6. Að taka ákvarðanir um afskriftir af eignum bankans og gera tillögur til aðal- 

fundar um aðra ráðstöfun á tekjuafgangi á ársreikningi. 
7. Að gera tillögur um breytingar á reglugerð bankans. 
8. Að skera úr ágreiningi, er upp kynni að koma milli bankastjórnar og þeirra 

starfsmanna bankans, sem ráðnir eru af bankaráði. 
9. Að ákveða, með samþykki bankastjóra, hvar bankinn skuli hafa útibú. 

10. Að ákveða að fengnum tillögum bankastjóra, hverjir starfsmenn bankans ásamt 
bankastjóra geti skuldbundið bankann með undirskrift sinni og kveða á um 
það, hverjir starfsmenn bankans geti skuldbundið hann í tilteknum málum með 
undirskrift sinni. 

11. Að ráða fram úr öðrum málum, sem ekki eru til hluthafafunda eða bankastjóra 
lögð, og þeim málum, sem bankastjóri eða hluthafafundur skjóti til þess. 

25. gr. 
Bankaráðsmenn hafa aðgang að öllum bókum Iðnaðarbankans og skjölum. 

Bankaráðsmenn mega ekki gerast umboðsmenn annarra gagnvart bankanum. 

26. gr. 
Allt það, er bankaráðið lætur skriflega frá sér fara, skal undirritað af formanni 

og einum hinna bankaráðsmanna. Iðnaðarbankinn ábyrgist allar skuldbindingar, 
sem bankaráðið undirgengst stöðu sinni samkvæmt, fyrir hans hönd. 

C. Bankastjórn. 

21. gr. 

Bankastjórn Iðnaðarbankans er skipuð bankastjórum hans. Bankastjórnin annast 
daglega stjórn bankans og stendur fyrir rekstri hans. Hún ráðstafar fé bankans. 
Henni ber að sjá um, að bankareksturinn sé í öllum greinum skv. lögum bankans,
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samþykktum þessum, reglugerð bankans og ákvörðun bankaráðs. Bankastjórn ræður 
alla þá starfsmenn Iðnaðarbankans, sem bankaráðinu er eigi sérstaklega falið að ráða, 
skv. samþykktum bankans, og segir þeim upp. Hún undirbýr fundi bankaráðs og 
gefur því reglulega skýrslur um störf og hagi bankans. Bankastjórar, aðstoðarbanka- 
stjóri og útibússtjórar mega ekki án leyfis bankaráðs hafa á hendi embætti eða 
sýslan, sem ekki er lögskylt að gegna, né reka sjálfir atvinnu eða vera í stjórn at- 
vinnufyrirtækja. Sömu aðilar mega ekki vera skuldskeyttir Iðnaðarbankanum eða 
útibúum hans, hvorki sem aðalskuldunautar eða ábyrgðarmenn. Bankastjórar og 
aðstoðarbankastjóri skulu sitja fundi bankaráðs nema fjallað sé um mál, er varðar 
þá sjálfa. 

28. gr. 
Bankaráði, endurskoðendur, bankastjóri og allir aðrir starfsmenn Iðnaðarbank- 

ans skulu skyldir að gæta fullkominnar þagnarskyldu um allt það, er varðar hagi 
viðskiptamanna hans og þeir fái vitneskju um vegna starfsemi sinnar í þarfir bankans. 
Þagnarskyldan helst þótt látið sé af starfi. 

V. KAFLI 

Reikningsskil, endurskoðun, skipting ágóða og varasjóður. 

29. gr. 
Reikningsár Iðnaðarbankans er almanaksárið. Skal ársreikningi lokið fyrir 

febrúarlok og sé hann jafn skjótt sendur endurskoðendum. Yfirlit yfir hag Iðnaðar- 
bankans skal gera mánaðarlega. Ársreikninga skal birta í Stjórnartíðindum. 

30. gr. 
Aðalfundur hluthafa kýs tvo endurskoðendur, til eins árs í senn. Endurskoð- 

endur skulu vera bókhaldsfróðir menn og leiknir í endurskoðun reikninga. Þeir 
mega ekki vera í þjónustu Iðnaðarbankans að öðru leyti, enda má jafnt kjósa þá 
úr flokki hluthafa sem utan hans. Þeir skulu rannsaka allt reikningshald og alla 
reikninga bankans, enda er þeim jafnan heimill aðgangur að öllum bókum hans og 
skjölum, og jafnframt skal bankaráðið og starfsmenn bankans veita þeim allar um- 
beðnar upplýsingar, sem unnt er að láta í té. Endurskoðendum er heimilt, með sam- 
þykki bankaráðsins, að kveðja til löggiltan endurskoðanda sér til ráðuneytis eða 
til þess að gera athugun á ákveðnum þáttum í reikningshaldi eða reikningsskilum 
bankans. Fyrir marsmánaðarlok skulu endurskoðendur hafa lokið endurskoðun á 
ársreikningi Iðnaðarbankans og ber þeim þá þegar að afhenda hann stjórn bankans, 
ásamt athugasemdum sinum. Í síðasta lagi 2 vikum fyrir aðalfund skal bankastjórnin 
hafa samið svör sín við athugasemdum endurskoðenda og skulu þau liggja hluthöfum 
til sýnis ásamt ársreikningi. 

öl. gr. 
Ársreikningurinn sem felur í sér rekstrarreikning og efnahagsreiknins, skal 

sýna skilmerkilega og ítarlega tekjur og gjöld bankans, eignir hans og skuldir og 
vera í hvívetna í samræmi við ákvæði laga um bókhald. Með gjöldum skulu taldar 
hæfilegar afskriftir af fasteignum og lausafjármunum. Áður en ársreikningur er 
gerður, skal bankaráðið ákveða hvað lagt skuli til hliðar á afskriftareikning vegna 
skulda, sem taldar eru tapaðar, og gera grein fyrir því á aðalfundi sbr. 22. gr. 2. tölu- 
lið. Ársreikningurinn skal undirritaður af bankaráði og bankastjórn ásamt endur- 
skoðendum.
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32. gr. 
Tekjuafgangi samkv. rekstrarreikningi skal varið sem hér segir: 

1. Vinna skal upp eignfært tap frá fyrra ári eða árum. 

1 hluta tekjuafgangs skal ávallt leggja í varasjóð. 

3. Varasjóð má eigi nota til annars en að vinna upp tap á rekstri bankans eða 
önnur töp, er bankinn kann að verða fyrir. 

4. Til afgreiðslu samkv. ákvörðun aðalfundar að fengnum tillögum bankaráðs. Eigi 
er heimilt að greiða hærri arð en sem nemur almennum innlánsvöxtum af sparifé 
uns hlutafé ásamt varasjóði nemur 10% af innlánsfénu. Nú er hluta af tekju- 
afgangi óráðstafað vegna þessara takmarkana á arðgreiðslu, og skal hann þá 
renna óskiptur í varasjóð. 

5. Til annars samkvæmt ákvörðun aðalfundar að fengnum tillögum bankaráðs. 

VI. KAFLI 

Um breytingar á samþykktum félagsins. 

33. gr. 
Samþykktum félagsins má breyta á löglegum aðalfundi, þar sem staddir eru 

hluthafar, er umráð hafa yfir að minnsta kosti % atkvæða, og sé breytingin samþykkt 

með % atkvæða að minnsta kosti. Hafi eigi verið á fundinum svo margir hluthafar, 
en breytingin samþykkt með % atkvæða skal halda fund aftur innan mánaðar. Skal 
til hans boðað á venjulegan hátt, og það tekið fram, að til fundarins sé boðað af því 
að eigi hafi verið nægilega margir á hinum fyrri. Séu á þeim fundi % greiddra atkvæða 
með breytingunni, öðlast hún gildi, hvort sem margir eða fáir hafa sótt fundinn. 

VII. KAFLI 

Um félagsslit. 

34. gr. 
Nú þykir ráðlegt eða nauðsynlegt að slíta félaginu og fer þá um tillögur þar að 

lútandi sem um breytingar á samþykktum þessum. Fundur sá, sem samþykkir á 
lögmætan hátt að slíta félaginu, kveður og á um, hvernig ráðstafa skuli eignum þess 
og greiðslu skulda. 

Þannig samþykkt á aðalfundi Iðnaðarbanka Íslands h. f., hinn 5. apríl 1975. 

Í bankaráði Iðnaðarbanka Íslands h. f. 

Gunnar J. Friðriksson. Sigurður Kristinsson. Magnús Helgason. 

Páll Sigurðsson. Haukur Eggertsson. 

Iðnaðarráðuneytið, 22. september 1975. 

Gunnar Thoroddsen. 
Árni Þ. Árnason.
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REGLUGERÐ 

fyrir Iðnaðarbanka Íslands hf. 

I. KAFLI 

Stofnun og skipulag bankans. 

1. gr. 
Iðnaðarbanki Íslands hf. er stofnaður samkvæmt heimild í lögum nr. 113 frá 29. 

desember 1951. 

Bankinn er hlutafélag og er hlutafé hans að minnsta kosti 45 millj. kr., en heimilt 
er lögmætum hluthafafundi að auka hlutaféð sbr. lög nr. 31 frá 27. apríl 1963. 

Með yfirstjórn bankans fer fundur hluthafa, svo sem segir í samþykktum fé- 
lagsins, bankaráð sem kosið er á aðalfundi bankans og bankastjórn, sem bankaráð 
ræður. 

IH. KAFLI 

Starfsemi bankans. 

2. gr. 
Iðnaðarbankinn hefur Hí 1819. og aðlur í hvívetna sömu réttinda sem 

Landsbanka Íslands eru v laga nr. 11 1961.                  

3. gr. 
Hlutverk Iðnaðarbankans er að reka hvers konar bankastarfsemi, er sérstaklega 

miði að því að styðja verksmiðjuiðnað og handiðnað í landinu. Þetta hlutverk sitt 
leysir bankinn af hendi með því: 

a. Áð taka við spariinnlánum og veltiinnlánum til ávöxtunar og varðveislu. 
hb. Að kaupa og selja víxla, tékka og aðrar ávísanir. 
c. Áð kaupa og selja verðbréf. 
d. Að veita hvers konar lán önnur gegn tryggingum, sem bankinn metur gildar. 
e. Að kaupa og selja erlendan gjaldeyri og reka hvers kyns erlend bankaviðskipti. 

sbr. þó ákvæði 29. gr. 
f. Að hafa með höndum umsjón og varðveislu eigna. 
gs. Að geyma verðmæti gegn gjaldi. 
h. Að annast önnur venjuleg viðskiptabankastörf. 

A. Innlán. 

1. Spariinnlán. 

4. gr. 

Bankinn tekur víð spartinnlánum til ávöxtunar, minnst kr. 100.00 í senn. Bankinn 
er eigi skyldur til að taka á móti mjög stórum upphæðum til ávöxtunar, ef banka- 
stjórn telur það óhagk væmt. 

5. gr. 
Þegar stofnað er til spariinnlánsviðskipta, er viðskiptamanni fengin sérstök spari- 

sjóðsbók, sem í eru færðar allar færslur á viðkomandi innlánsreikningi. Þegar ný 
sparisjóðsbók er afhent, greiðir viðskiptamaður fyrir hana gjald skv. ákvörðun banka- 
stjórnar. 

Sá, sem leggur inn eða tekur út fé af spariinnlánsreikningi, skal afhenda útfyllt 
eyðublað skv. nánari ákvörðun bankastjórnar. Sparisjóðsbækur skulu að jafnaði
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bera nafn eiganda þeirra, en heimilt er einnig að auðkenna þær eða þær séu nafn- 

lausar án auðkenna. Vanti einhverjar þær upplýsingar, sem eyðublaðið krefst, getur 

bankinn neitað um afgreiðslu. 
Þegar fé er lagt inn eða tekið út af spariinnlánsreikningi, skal það fært í spari- 

sjóðsbókina. Heimilt er þó að taka við innborgun gegn kvittun, án þess að spari- 
sjóðsbók sé sýnd, enda fellur slík kvittun úr gildi, þegar innborgun hefur verið færð 
í bókina, næst þegar bókin er sýnd í bankanum. 

Eigendur spariinnlánsreikninga geta mælt svo fyrir, að aðrir en þeir sjálfir 
megi ekki leggja inn eða taka út fé af reikningum þeirra, enda afhendi þeir bankanum 
rithandarsýnishorn sitt um leið. Að öðrum kosti ber bankinn eigi ábyrgð á heimild- 

arlausri úttekt eða innborgun. 

6. gr. 
Vextir af spariinnlánum reiknast í heilum krónum af hverju innleggi frá og með 

næsta degi eftir að féð er lagt inn. Við úttekt reiknast vextir frá og með úttektardegi. 
31. desember ár hvert skulu samanlagðir vextir leggjast við höfuðstólinn. Vexti 

skal færa í sparisjóðsbækur, þegar þær í fyrsta sinn eru sýndar í bankanum eftir að 
þeir voru lagðir við innstæður. 

1. gr. 
Spariinnlánum má skipta í flokka eftir þvi, hvort krafist sé uppsagnarfrests á 

innstæðum eða ekki. Af fé, sem stendur inni á almennum spariinnlánsreikninsi, 
verður greitt það, er menn óska, án uppsagnarfrests. Þó er bankastjórn heimilt að 
áskilja, að upphæðum frá kr. 500 þús. til kr. 1 millj. sé sagt upp með viku fyrirvara 
og upphæðum þar yfir með eins mánaðar fyrirvara. Án eins mánaðar uppsagnar- 
frests er bankinn eigi skyldur að greiða meira en kr. 1 millj. á mánuði hverjum úr 
sömu sparisjóðsbók. 

Um þær tegundir spariinnlána, þar sem uppsagnarfrests er krafist, fer eftir 
reglum sem settar eru af bankastjórn. Heimilt er að greiða hærri vexti af bundnum 

innstæðum, en af fé með venjulegum sparisjóðskjörum. 

8. gr. 
Bankastjórn er heimilt að segja lausu fé á spariinnlánsreikningum með þriggja 

mánaða fyrirvara, annað hvort með áritun í bókina eða auglýsingu í Lögbirtinga- 
blaði. Eftir að sá fyrirvari er liðinn, greiðast engir vextir af því fé, sem sagt er upp. 

9. gr. 
Glatist sparisjóðsbók ber eiganda að snúa sér til bankans, er annast um að hand- 

hafa hennar verði stefnt, skv. 19. gr. laga nr. 11 1961, sbr. 10. gr. laga um Tðnaðar- 
banka Íslands h.f. Kostnaðinn greiðir eigandinn. 

10. gr. 
Ef eigandi að innstæðufé hvorki leggur inn né tekur út í 19% ár samfleytt, verður 

hætt að greiða vexti af því og er þá heimilt með auglýsingu, er skal birt með misseris 
fyrirvara á þann hátt sem segir í 9. gr., að skora á eiganda að vitja fjárins. Gefi hann 
sig eigi fram, áður en fresturinn er liðinn, er viðskiptabók hans ógild, en féð ásamt 
vöxtum rennur til bankans sbr. 2. gr. laga nr. 14 1905. 

2. Veltiinnlán. 

11. gr. 

Bankinn tekur við fé til ávöxtunar á veltiinnlánum (ávísanareikningar og hlaupa- 

reikningar), sem stofnaðir eru með að minnsta kosti kr. 20 þús. innborgun. Við-
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skiptamaður, sem óskar að opna veltiinnlánsreikning skal leggja fram skriflega um- 
sókn, þar sem tilgreint er nafnnúmer umsækjanda, fæðingardagur og ár, atvinna og 
heimilisfang. Sé umsækjandi ekki þekktur í bankanum, skulu fylgja meðmæli tveggja 
manna, sem bankinn viðurkennir. Að jafnaði skulu veltiinnlánsreikningar ekki 
opnaðir fyrr en að vel athuguðu máli. 

Sá sem leggur inn fé á veltiinnlánsreiknins, skal afhenda útfyllt eyðublað, skv. 
nánari ákvörðun bankastjórnar. Bankinn greiðir út fé af veltiinnlánsreikningum 

gegn tékkum, sem ritaðir eru á sérstök eyðublöð bankans og útgefin af eiganda 

reiknings eða þeim, sem hann hefur gefið umboð. Sá, sem heimild hefur til útgáfu 
tékka á reikning, skal afhenda bankanum rithandarsýnishorn sitt. Þegar viðskipta- 
maður fær tékkhefti, skal hann greiða fyrir það gjald, skv. ákvörðun bankastjórnar. 

Bankinn getur neitað að greiða tékka, sem eigi eru rétt útfylltir skv. formi sínu. 
Greiði bankinn falsaða tékka eða tékka, sem gefinn hefur verið út í heimildar- 

leysi og tékkinn útgefinn á eyðublað úr tékkhefti, sem reikningseigandi hefur sjálfur 
fengið, skal hann bera skaðann, nema augljósu sálevsi starfsmanna bankans sé að 
kenna. 

12. gr. 
Enginn má gefa út tékka á meira fé en hann á innstæðu fyrir, nema sérstaklega 

sé um samið við bankastjórn sbr. 18. og 922. gr. Sé um misnotkun tékkareikninga að 
ræða, skal fara með það mál eftir reglum, sem bankastjórn setur. Bankanum er jafn- 
framt heimilt að eiga aðild að samkomulagi banka og sparisjóða um tékkaviðskipti. 
Sé um ifrekað eða alvarlegt tékkamisferli að ræða. er bankanum heimilt að loka 
viðkomandi reikningum tafarlaust og innkalla um leið óútgefin tékkaeyðublöð sem 
reikningseigendur kunna að hafa undir höndum. 

13. gr. 
Bankinn sendir eigendum veltiinnlánsreikninga útskriftir af reikningum þeirra, 

þar sem sýndar eru allar færslur á viðkomandi reikningi. Þessar útskriftir skulu 
sendar eigendum eins oft og bankastjórn telur fært en þó eigi sjaldnar en einu sinni 
á ári. 

14. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði 11. gr. er bankanum heimilt að greiða út fé af veltiinnláns- 

reikningi skv. skriflegum fyrirmælum reikningseiganda eða símskeyti hans, stað- 
fest á venjulegan hátt, enda gangi greiðslan inn á annan reikning við bankann eða 
til annars banka eða sparisjóðs. Þá er bankanum heimilt að ráðstafa fé af veltiinn- 
lánsreikningum til greiðslu gjaldfallinna skulda reikningseiganda við bankann. Allar 
slíkar skuldfærslur skulu tilkynntar reikningseisanda tafarlaust. 

19. gr. 
Í tékkaávísun sem gefin er út á innstæðu á veltiinnlánsreikningi, verður upp- 

hæðin að vera tilgreind með tölustöfum og bókstöfum. Sé þess ekki sætt, þá er 
bankinn eigi skyldur til að greiða ávísanaupphæðina. Sé fjárhæðin tilgreind öðruvísi 
með tölustöfum en bókstöfum, þá gildir sú upphæð. sem með bókstöfum er skráð. 

16. gr. 
Um fyrningar innstæðu á veltiinnlánsreikningum gilda ákvæði 10. gr. 

3. Önnur innlán. 

17. gr. 
Bankanum er heimilt að taka til ávöxtunar fé með öðrum hætti en að framan 

greinir, svo sem gegn viðtökuskirteini, og skulu þá um slík viðskipti gilda sérstakar 
reglur, sem bankastjórn setur.
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B. Útlán. 

18. gr. 
Útlánastarfsemi bankans skal hagað svo, að sem best samrýmist því hlutverki 

hans, að styðja verksmiðjuiðnað og handiðnað í landinu. 

19. gr 
Bankinn leysir útlánastarfsemi sína af hendi með: 

Fasteignaveðslánum veðdeildar. 
Öðrum lánum, sem samrýmast háttum viðskiptabanka. 

1. Kaupum á víxlum. 
2. Yfirdráttarlánum á hlaupareikningum. 
3. Kaupum á skuldabréfum og öðrum verðbréfum. 
4. Framleiðslulánum. 
5. Samkeppnislánum. 
6. 
7. 

20. gr. 
Synjun bankans á lánsbeiðnum þarf ekki að vera skrifleg, og ekki verður bankinn 

krafinn um ástæðu til synjunar. 

21. gr. 
Bankastjórn skal að jafnaði krefjast þess að settar séu tryggingar fyrir útlánum 

bankans, svo sem fasteignaveð, sjálfsvörsluveð í lausafé, handveð, ábyrgð eða aðrar 
tryggingar, sem bankastjórn telur fullnægjandi. 

22. gr. 
Um yfirdráttarlán skal að jafnaði gerður sérstakur lánssamningur. Skal í honum 

greint hámark lánsins og gjalddaga. Um útborgun yfirdráttarlána gilda reglur 11., 
12. og 14. gr. reglugerðar þessarar. 

23. gr. 
Um framieiðslulán og samkeppnislán gilda reglur, sem settar eru af bankastjórn 

í samræmi við reglur um framleiðslulán, sem Seðlabankinn ákveður, og ákvarðanir 
Utflutningslánasjóðs um samkeppnislán. 

24. gr. 
Bankanum er heimilt að kaupa og selja verðbréf ríkisins, bæjar- og sveitarfé- 

laga og önnur trygg verðbréf. 

25. gr 
Um fasteignaveðslán veðdeildar bankans gilda ákvæði 3. kafla þessarar reglu- 

gerðar. 

26. gr 26. g 
Bankanum er heimilt að veita lán með öðrum hætti, en að framan greinir, enda 

sé þess gætt að slík lán samrýmist eðlilegri bankastarfsemi. 

C. Ábyrgðir. 

27. gr. 
Bankanum er heimilt að ábyrgjast greiðslur til innlendra eða erlendra aðila 

fyrir viðskiptamenn sína, gegn skilyrðum þeim, sem bankastjórn ákveður hverju 
sinni. Ábyrgð er einföld, nema annað sé tekið fram. Sá sem óskar ábyrgðar bankans, 

skal sækja um hana skriflega.
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D. Innheimtur. 

28. gr. 
Bankinn annast innheimtur fyrir innlenda og erlenda kröfuhafa hérlendis og 

erlendis. 

E. Gjaldeyrisverslun. 

29. gr. 
Bankanum er heimilt að annast kaup og sölu á erlendum gjaldeyri skv. gildandi 

lögum og reglum um gjaldeyrisverslun. Ákvæði þessarar greinar öðlast ekki gildi 
fyrr en bankinn fær leyfi til gjaldeyrisverslunar. 

F. Önnur starfsemi. 

30. gr. 
Bankinn hefur með höndum umsjón og varðveislu eigna, skv. nánari ákvörðun 

bankastjórnar og bankaráðs. 

3l. gr. 
Bankinn annast öll önnur venjuleg viðskiptabankastörf. 

MI. KAFLI 

Veðdeild. 

92. gr. 
Veðdeild Iðnaðarbanka Íslands h.f. starfar sem fjárhagslega sjálfstæð deild 

undir sömu stjórn og Iðnaðarbankinn. Eignum og skuldum veðdeildarinnar svo og 
reikningshaldi öllu skal haldið aðskildu frá öðrum deildum bankans. Endurskoð- 
endur bankans annast endurskoðun veðdeildarinnar. 

3ð. gr. 
Úr veðdeildinni er heimilt að veita lán með veði í fasteign og má lánstími vera 

allt að 10 árum. Bankastjórn ákveður fjárhæð veittra lána. Hvert einstakt lán má 
ekki vera hærra en 50% af virðingarverði fasteignar þeirrar, sem trygging er tekin í, 
að viðbættum áhvílandi veðböndum. 

34. gr. 
Til fjáröflunar fyrir veðdeildina er Iðnaðarbankanum heimilt að gefa út banka- 

vaxtabréf, sem hljóða á handhafa. Ráðherra ákveður fjárhæð bréfanna og aðra skil- 
mála að fengnum tillögum bankaráðs og bankastjórnar. 

35. gr. 
Að öðru leyti gilda um veðdeildina sömu ákvæði reglugerðar þessarar og um 

aðrar deildir og starfsemi bankans. 

36. gr. 
Iðnaðarbankinn ber fulla ábyrgð á öllum skuldbindingum veðdeildarinnar. 

IV. KAFLI 

Stjórn bankans. 

97. gr. 
Með yfirstjórn bankans fer fundur hluthafa, bankaráð og bankastjórn svo sem 

segir í samþykktum bankans. Bankaráð hefur æðstu forstöðu bankans utan hlut- 
hafafunda og ræður það bankastjóra. 

B 113
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38. gr. 
Bankastjórn Iðnaðarbankans er skipuð bankastjórum hans og hefur hún með 

höndum daglega stjórn starfsemi bankans í samræmi við lög um bankann, samþykktir 
bankans, reglugerð þessa og ákvörðun bankaráðs. 

39. gr. 
Bankastjórnin ráðstafar fé bankans og ber henni að sjá um, að bankareksturinn 

sé Í öllum greinum samkvæmt lögum bankans, samþykktum hans og reglugerð þessari. 
Bankastjórnin ræður starfsmenn bankans, aðra en þá, sem bankaráðinu er falið 

sérstaklega að ráða, og segir þeim upp. Hún segir þeim fyrir um skyldur þær, er á 
þeim hvíla, og um störf þau, sem þeir eiga að annast, og hefur eftirlit með, að það 
sé framkvæmt, sem þeim er lagt á herðar. 

40. gr. 
Bankastjórn skal undirrita, svo að skuldbindi bankann, ef gefa skal út eða fram- 

selja víxla, önnur verðbréf eða skriflegar skuldbindingar. Undirskrift bankastjórnar 
og cigi annarra þarf til þess, svo að gilt sé, að leigja eignir eða taka á leigu, undir- 
rita skuldabréf eða gera aðrar meiri háttar ráðstafanir í nafni bankans. 

Bankaráð getur veitt tilteknum öðrum starfsmönnum bankans umboð til að 
skuldbinda bankann skv. 1. málsgrein með undirskrift sinni ásamt einum Þbanka- 
stjóra. Bankaráð getur enn fremur veitt tilteknum starfsmönnum umboð til að skuld- 
binda bankann ásamt starfsmönnum þeim, er umboð hafa samkvæmt framangreindu, 
er gefa skal út innlenda og erlenda tékka, ábyrgðarskuldbindingar, framselja víxla 
til innheimtu og undirrita sparisjóðsbækur. 

41. gr. 
Bankastjórn skal gæta þess, að bankinn eigi ávallt hæfilegan hlut eigna sinna 

í auðseldum verðbréfum, víxlum og lánum, sem greiðast eiga á skömmum tíma. Skal 
eign bankans í ríkistryggðum verðbréfum, öðrum auðseldum verðbréfum og inn- 
stæðum í öðrum bönkum vera að minnsta kosti 15% af innstæðum á spariinnlánum 

sbr. 9. gr. laga um bankann nr. 13/1951 og nr. 31/1963. 

42. gr. 
Við ákvörðun um heildar fyrirgreiðslu til eins viðskiptaaðila í formi útlána 

og/eða ábyrgða skal bankastjórn gæta þess, að heildarfjárhæðin sé í hæfilegu hlut- 
falli við eigið fé bankans með hliðsjón af þeim tryvggingum, sem settar hafa verið, 
og fjárhag viðskiptaaðilans. 

43. gr. 
Iðnaðarbankanum er heimilt að eiga hlutabréf eða eignarhluta í öðrum fyrir- 

tækjum eða stofnunum, sem reka bankastarfsemi eða aðra starfsemi, sem skyld er 
bankastarfsemi eða í eðlilegum tengslum við hana. Slík eignaraðild skal ákveðin af 
bankaráði að fengnum tillögum bankastjórnar. Umfram það sem hér er heimilað, 
má Íðnaðarbankinn ekki á neinn hátt bera ábyrgð sem þátttakandi eða meðeigandi 
í rekstri annarra fyrirtækja eða stofnana, samanber þó 44. gr. 

44. gr. 
Bankanum er heimilt án takmarkana að yfirtaka eignir til að tryggja fullnustu 

kröfu. Eignirnar skulu seldar strax og það er talið hagkvæmt að mati bankaráðs að 
fengnum tillögum bankastjórnar. 

45. gr. 
Bankastjórum er rétt og skylt að sitja fundi bankaráðs og taka þátt í umræðum, 

nema rætt sé um mál, er snerta þá sjálfa. Að minnsta kosti einu sinni í mánuði skal
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bankastjórn á fundi bankaráðs leggja fram skýrslu um innlán og útlán bankans og 
um annað það, sem bankaráðinu þykir nauðsynlegt, til þess að geta haft eftirlit með 

starfsemi bankans. 

j 46. gr. 
Útibú bankans annast þau bankastörf, sem bankaráð og bankastjórn ákveða, og 

samkvæmt ákvæðum reglugerðar þessarar. Útibússtjórar hafa á hendi stjórn daglegrar 
starfsemi útibúanna samkvæmt fyrirmælum bankastjórnar og í umboði hennar. Banka- 
stjórn getur með samþykki bankaráðs veitt tilteknum starfsmönnum útibús umboð til 
að skuldbinda útibúin ásamt útibússtjóra. 

V. KAFLI 

Bókhald, reikningsskil og endurskoðun. 

47. gr. 
Reikningsár Iðnaðarbankans er almanaksárið. Fyrir hvert reikningsár skulu gerð 

reikningsskil, en þau fela í sér rekstrarreikning og efnahagsreikning ásamt athuga- 
semdum endurskoðenda. Ársreikninsa skal birta í Stjórnartíðindum. 

48. gr. 
Aðalbókari bankans hefur yfirumsjón með öllu bókhaldi aðalbankans og útibúa. 

Bókhaldið og þar með talin öll fylgiskjöl og önnur færslugögn skulu vera í skipulegu 
og öruggu kerfi. Allt innra eftirlit í bókhaldskerfinu skal vera sem öruggast. Bókhald 
bankans skal gert upp og afstemmt daglega en sérstakt reikningsyfirlit skal gert um 
hver mánaðamót. Allar breytingar eða leiðréttingar í bókhaldi bankans skulu þannig 
gerðar að slöggt sjáist, hvað þar hefur staðið upphaflega. Um gerð bókhaldsins fer að 
öðru leyti eftir ákvæðum laga um bókhald. Bankaráð setur aðalbókara sérstakt erindis- 
bréf þar sem nánar er kveðið á um starfssvið hans og verkefni. 

49. gr. 
Aðalfundur Iðnaðarbankans kýs hlutfallskosningu tvo bókhaldsfróða endurskoð- 

endur til eins árs í senn. Þeir skulu endurskoða reikninga bankans svo að þeir séu 
þess fullvissir, að bókhaldið sýni rétta mynd af því, sem fram hefur farið. Endur- 
skoðendur hafa aðgang að öllum eignum, bókum, fylgiskjölum og öðrum gögnum 
bankans og jafnframt skal bankaráð og starfsmenn bankans veita þeim allar um- 
beðnar upplýsingar, sem unnt er að láta í té. Telji endurskoðendur nauðsynlegt, 
hafa þeir heimild til með samþykki bankaráðs, að fá til ráðuneytis löggiltan endur- 

skoðanda. 
Endurskoðendur skulu að minnsta kosti ársfjórðungslega gera fyrirvaralausa 

sjóðstalningu hjá aðalbanka og útibúum. Þeir skulu einnig að minnsta kosti tvisvar 

á ári gera skyndikannanir og úrtaksathuganir á öðrum eignum og skuldum bankans. 

50. gr. 
Endurskoðendur skulu fullvissa sig um að bókhaldskerfi bankans og allt innra 

eftirlit þess sé í fullnægjandi horfi. 

51. gr. 
Verði endurskoðendur þess varir, að vanræksla eigi sér stað í einhverju eða að 

nauðsynlegar endurbætur þurfi að gera, þá eiga þeir að benda bankastjórn og banka- 
ráði á það og gera tillögu um endurbætur.
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52. gr. 
Fyrir lok marsmánaðar ár hvert skulu endurskoðendur hafa lokið endurskoðun 

á ársreikningi bankans og ber þeim þá þegar að afhenda hann bankaráði og banka- 
stjórn, ásamt athugasemdum sínum. Í síðasta lagi tveimur vikum fyrir aðalfund 
skal bankastjórn hafa samið svör sín við athugasemdum endurskoðenda og skulu 
þau liggja hluthöfum til sýnis ásamt ársreikningi. 

5ð. gr. 
Endurskoðendur skulu gefa bankaráði árlega skýrslu um störf sín svo og endra- 

nær, þegar þeim þykir ástæða til. 

54. gr. 
Bankaráð setur endurskoðendum erindisbréf, þar sem nánar er kveðið á um 

skyldur þeirra og verkefni. 

öð. gr. 
Laun endurskoðenda skulu ákveðin af aðalfundi Iðnaðarbankans. 

56. gr. 
Bankanum er heimilt að taka þátt í Reiknistofu bankanna og að bókhald bankans 

verði fært þar. Þá er bankaráðinu heimilt að setja reglur, að fengnum tillögum banka- 
stjóra, um geymslu og eyðingu skjala. 

VI. KAFLI 

Starfsmenn bankans. 

57. gr. 
Ekki verða gefnar upplýsingar um viðskipti manna við bankann, skuldir þeirra 

né eignir. Bankaráðsmenn, bankastjórar og aðrir starfsmenn bankans eru bundnir 
þagnarskyldu um allt það, er snertir hagi viðskiptamanna bankans og þeir fá vit- 
neskju um í starfi sínu. Þagnarskyldan helst, þótt láti þeir af starfi. 

Allir starfsmenn bankans skulu undirrita drengskaparheit um það, að þeir með 
árvekni og samviskusemi skulu gegna störfum þeim sem þeim eru falin, og ekki 
Sera neinum óviðkomandi kunnugt um málefni bankans né viðskipti einstakra aðila 
við hann. 

58. gr. 
Starfsmenn bankans mega ekki, án leyfis bankastjórnar, taka að sér annað launað 

starf eða reka atvinnu. 

59. gr. 
Starfsmenn bankans eru skyldugir til að vinna fram yfir venjulegan starfstíma 

bankans, þegar þess er þörf. 

60. gr. 

Starfsmönnum bankans er bannað að gerast umboðsmenn annarra gagnvart 
bankanum. 

VII. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

61. gr. 
Aðalgjaldkeri bankans hefur umsjón með öllu lausu fé aðalbankans og útibúa. 

Fyllsta öryggis skal gætt við geymslu seðla og myntar svo og við alla gjaldkeraaf- 
greiðslu. Bankaráð setur aðalgjaldkera erindisbréf þar sem nánar er kveðið á um 
skyldur hans og verkefni.
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62. gr. 
Svo fljótt sem verða má skulu allar kvittanir frá bankanum vera vélstimplaðar 

og undirritaðar af gjaldkera. Slíkar kvittanir eru fullgild staðfesting á greiðslum. 

VIII. KAFLI 

Iðnlánasjóður. 

63. gr. 
Samkvæmt sérstökum samningi annast Iðnaðarbankinn umsjá og rekstur Iðn- 

lánasjóðs. Um Iðnlánasjóð fer að öðru leyti eftir sérstökum lögum, sem um hann 
gilda, og reglugerðum og fyrirmælum sem sett kunna að vera af ráðherra eða stjórn 
sjóðsins. 

64. gr. 
Breytingar á reglugerð þessari má einungis gera á aðalfundi Iðnaðarbankans, 

enda staðfesti ráðherra þær. 

Þannig samþykkt á aðalfundi Iðnaðarbanka Íslands h. f., hinn 5. apríl 1975. 

Í bankaráði Iðnaðarbanka Íslands h. f. 

Gunnar J. Friðriksson. Sigurður Kristinsson. Magnús Helgason. 

Páll Sigurðsson. Haukur Eggertsson. 

Framanrituð reglugerð staðfestist sem reglugerð fyrir Iðnaðarbanka Íslands h. f. 
Jafnframt fellur úr gildi reglugerð fyrir Iðnaðarbanka Íslands h. f., nr. 185 9. nóv. 
1962 sbr. breyting á seinni reglugerð frá 17. apríl 1970 nr. 73/1970. 

Iðnaðarráðuneytið, 22. september 1975. 

Gunnar Thoroddsen. FR 
Árni Þ. Árnason. 

23. september 1975. j Nr. 436. 

AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá fyrir Hitaveitu Seltjarnarness nr. 313 11. október 1974. 

a-liður 4. gr. orðist þannig: 
fastagjald, kr. 300.00 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 

b-liður 4. gr. orðist þannig: 
Vatnsgjald, kr. 1060.00 á mánuði fyrir hvern mínútulítra í hámarksstillingu 

hemils. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt Orkulögum nr. 58 29. apríl 
1967, staðfestist hér með til að taka gildi nú þegar, og birtist til eftirbreytni öllum, sem 
hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 23. september 1975. 

F. h.r. 

Árni Þ. Árnason. 
  

Jóhannes Guðfinnsson.
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AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Laugaráss í Biskupstungum 

nr. 359 26. nóvember 1974, með síðari breytingum. 

3. gr. breytist þannig: 

Tölul. 1 Í stað orðanna: „68 000 sekl.“ komi: 82 000 sekl. 

Tölul. 2 Fasteignagjöld: 

a. Í stað orðanna: „kr. 76.00 pr. rúmm. á ári“ komi: kr. 92.00 pr. rúmm. 
á ári. 

b. Í stað orðanna: „kr. 52.00 pr. rúmm. á ári“ komi: kr. 60.00 pr. rúmm. 
á ári. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem samþykkt er af Stjórnarnefnd Laugarásshéraðs 
staðfestist hér með samkvæmt Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast þegar 
gildi, og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 23. september 1975. 

F. hr. 

Árni Þ. Árnason. 
  

Jóhannes Guðfinnsson. 

Nr. 438. 24. september 1975. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Snæfjalla og Rafveitu Reykjarfjarðarhrepps. 

I RAFORKA 

Rafveiturnar selja raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

A. Notkun til búreksturs, heimilisþarfa o. fl. 

Um orkumæli (aflmarksmæli), sem stilltur er á tiltekið afl og sýnir annars vegar 
heildarnotkun og hins vegar orkunotkun yfir aflstillingu. 

Notandi greiðir sem hér segir fyrir aflstillingu og orkunotkun: 

1. Aflgjald, lágmarksstilling 4 KW -............... kr. 40 000.00 á ári 
Aflgjald umfram 4 KW ...........00 00. — 6 000.00 á kW. á ári 
Orkugjald af allri notkun „............0.00..0.0.... — 130 á kWst. 
Orkugjald af notkun yfir aflstillingu ............ — 8.00 á kWst. 

B. Vélanotkun, til skóla, radiostöðva, samkomuhúsa o. fl. 

Notandi greiði sem hér segir fyrir aflstillingu og orkunotkun: 
1. Aflgjald ................. 2. kr. 15 000.00 á kW á ári 

Orkugjald af allri notkun ..........0.00.000 0000... — 4.60 á kWst. 
Orkugjald af notkun yfir aflstillingu —- 10.00 á kWst.
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C. Ýmiss konar notkun. 
1. Lýsing — orkugjald ...............00..... 00... kr. 40.00 á kWst. 
2. Um vinnulagnir — orkugjald .................... — 15.00 á kWst. 
3. Kirkjur — orkugjald ...........0..0.00.. 0... —- 10.00 á kWt. 
4. Sumarnotkun, til sumarbústaða o.fl. -........... — 6.00 á kWst. 

1. Fast gjald á ljósker .........0.00000. 0... kr. 800.00 á ári 
Orkugjald, ómæld notkun á uppsett afl .......... -- 10.00 á W. á ári 

Il! MÆLALEIGA 
Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja og rofa, sem nota skal fyrir 

hverri veitu og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann. 
Af mælitækjum og rofum er heimilt að taka leigu sem næst 20% af verði 

tækisins á ári. 

HI. HEIMTAUGARGJÖLD 
Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar og/eða spennistöðvar fyrir 

húsveitu. Umsækjandi heimtaugar skal gera grein fyrir væntanlegri notkun húsnæðis 
og helstu raforkunotkun, jafnframt leggja fram raflagnateikningar. 

Hreppsnefndir ákveða heimtaugargjald hverju sinni, að fengnum tillögum raf- 
veitunefnda, og skal það vera sem næst kostnaðarverði. 

IV. OPNUNARGJÖLD 

1. Hafi verið lokað fyrir veitu vegna vanskila á gjöldum til rafveitunnar er óheimilt 
að opna aftur fyrr en notandi hefur greitt áfallin gjöld og kr. 1500.00 í opnunar- 
gjald. 
Ef fundin er óleyfilegur rafbúnaður eða of stór vör, skal veitunni lokað tafar- 
laust, og ekki opnuð aftur fyrr en notandinn hefir bætt úr því og greitt kr. 1500.00 
Í opnunargjald. 

IN
 

V. ÝMIS ÁKVÆÐI 
Í. Notendum skal skylt að gefa upp tölur á kWst.-mælum í síma þegar óskað er, 

en reglulegur aflestur og reikningsskil fara fram ársfjórðungslega. 
Reikningur fyrir raforku er gjaldfallinn um leið og hann hefir borist notanda. 

Rafveitustjóri getur bannað notkun rafsuðuspenna, súgþurrkunarblásara og hey- 
blásara eða takmarkað notkun slíkra straumfrekra tækja við tiltekna tíma sólar- 
hrings. 

bÐ 

3. Hreppsnefndum er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í gjald- 
skrá þessari í samræmi við kaupgjald og verðlag, að fenginni heimild ráðu- 
neytisins, enda verði breytingin auglýst í Lögbirtingablaðinu, áður en til hennar 
kemur. 

VI ANNAÐ 

Söluskattur og hliðstæð gjöld 20% og 13% verðjöfnunargjald eru innifalin í 
gjaldskrárliðum nema raforku til húshitunar og kWst.-gjaldi á gjaldskrárlið A. 
Gjaldskrárverðið breytist til samræmis við söluskattsbreytingar, sem kunna að verða.
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Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt Orkulögum nr. 58, 29. april 1967 til að taka gildi 
nú þegar og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er eldri 
gjaldskrá nr. 192, 13. júní 1973, úr gildi felld. 

lönaðarráðuneytið, 24. september 1975. 

F.h.r. 

Árni Þ. Árnason.   
Jóhannes Guðfinnsson. 

Nr. 439. 26. september 1975. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir styrktarsjóð Fóstbræðra, útgefin á 
venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 26. september 1975. Skipulags- 
skráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir styrktarsjóð Fóstbræðra. 

1. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður á aðalfundi Karlakórsins Fóstbræðra 4. okt. 1974 með 

kr. 55 000.00 — fimmtíuogfimmþúsund 00/100 — til minningar um Hall Þorleifsson. 
Sjóðurinn er stofnaður að tilhlutan Brynjólfs Jóhannessonar samkvæmt bréfi hans 
dagsettu 11. janúar 1974. 

2. gr. 
Tilgangur sjóðsins er, að styrkja unga efnilega söngvara til framhaldsnáms. 

3. gr. 
Sjóðurinn skal ávalt vera í vörslu Karlakórsins Fóstbræðra, er annast fjárreiður 

hans. Reikningar sjóðsins skulu lagðir fram endurskoðaðir á aðalfundi kórsins ár 
hvert. Sjóðinn skal ávaxta í Landsbanka Íslands, og/eða í verðtryggðum ríkisskulda- 
bréfum. Aldrei má veit lán úr sjóðnum eða veðsetja hann. 

4. gr. 
Tekjur sjóðsins, auk vaxtatekna, skulu vera frjáls framlög og tekjur af sölu 

minningarspjalda. 

5. gr. 
Stjórn sjóðsins skal skipuð tveim mönnum kosnum á aðalfundi Karlakórsins 

Fóstbræðra og einum frá Gömlum Fóstbræðrum, og jafn mörgum varamönnum frá 
hvoru félagi. Stjórnin skal kosin til þriggja ára í senn, og annist hún úthlutun styrkja. 

6. gr. 
Úthlutun styrkja úr sjóðnum má ekki fara fram, fyrr en sjóðsstjórnin telur 

sjóðinn það sterkan fjárhagslega, að vextir og verðbætur af höfuðstól hans, nægi 
til styrkveitinga. Úthlutun úr sjóðnum má eigi nema hærri fjárhæð en svarar til 
% hluta þessara tekna hans. 

7. gr. 
Ákvæðum þessarar skipulagsskrár má aðeins breyta á aðalfundi Karlakórsins 

Fóstbræðra. Þó má aldrei breyta nafni hans eða megintilgangi.
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S. gr. 
Heimili og varnarþing sjóðsins er í Reykjavík. 

Reykjavík, 24. september 1975. 

Í stjórn styrktarsjóðs Fóstbræðra. 

Magnús Guðmundsson. Ásgeir Hallsson. Einar Geir Þorsteinsson. 

1. október 1975. . Nr. 440. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á frystri rækju 

fyrir framleiðslutímabilið 1.—-30. september 1975. 

Með skirskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 
og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, vill ráðuneytið 
hér með staðfesta eftirfarandi verðgrundvöll á frystri rækju fyrir framleiðslutíma- 
bilið 130. september 1975. 

Vélskelflett rækja Ísl. kr. á lb. Gif. 

1. 10X4X1 1Ib. blokkfryst ..........0 0 308.20 
2. 24X 1 lb. blokkfryst ...........0.0.0 00. 321.30 
3. 24 450 gr. sérfryst ...........0. 321.30 
4. 6X2 kg.,5X2 kg. og 4 X 2 kg. sérfryst .......... 321.30 
5. 420 kg. sérfryst ............0.0.0. 000. 321.30 
6. 25 kg. sérfryst ............00...0. 321.30 
1. 4 XT kg. sérfryst ........... 321.30 
8. 1>X 25 lbs. sérfryst ............0 0. 321.30 
9. 15 >X200 gr. sérfryst (........0.... 326.70 

10. Í Saltlegi .......... 308.20 

Verðbil verður ekkert. 
Greiðslur í sjóðinn eða úr miðist við 50% af verðbreytingu frá grundvallarverði. 

Komi til greiðslu úr sjóðnum, verður hún ekki meiri en sem. svarar innstæðu í honum. 

Sjávarrtvegsráðuneytið, 1. október 1975. 

F. hr. 

Jón L. Arnalds. 
  

Gylfi Þórðarson. 

6. október 1975. Nr. 441. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um gerð lyfseðla og afgreiðslu lyfja 

nr. 338 20. nóvember 1973. 

1. gr. 
Við 8. gr. bætist nýr stafliður t. svo hljóðandi: 

t. Hvers konar tetrasýklinsambönd skal áletra með rauðum bókstöfum á hvítum 
grunni: 
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Innan þriggja klukkustunda fyrir eða eftir töku lyfsins má ekki drekka 
mjólk eða súrmjólk, taka járn eða sýrubindandi lyf. Varasamt er að gefa ung- 
börnum lyfið. 

2. gr. 
Undanþága varðandi lausasölu á lyfjum, er innihalda acetphenolisatinum fellur 

niður. Acetphenolisatinum verður lyfseðilsskylt án undantekninga sbr. 10. gr. 

3. gr. 
Stærð lyfseðils sbr. 3. gr. stafliður a. sbr. og viðauki 4, skal vera að breidd 10--11 

em og að lengd 20,5—-22,5 em. Heimilt er að geta nafns læknis, aðseturs og síma efst 
á lyfseðli. 

4. gr. 
Reglugerð þessi, sem selt er samkvæmt heimild í 23. gr. lyfsölulaga nr. 30 29. 

apríl 1963 öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 6. október 1975. 

F. h. r. 

Páll Sigurðsson.   
Almar Grímsson. 

Nr. 449, 2. október 1975. 
AUGLÝSING 

um skipulag í Andakílshreppi í Borgarfjarðarsýslu. 

Að fengnum tillögum skipulagsstjórnar ríkisins, hefur ráðuneytið samkvæmt 
heimild í 4. gr. 2. mgr. skipulagslaga nr. 19 21. maí 1964, ákveðið, að ákvæði skipulags- 
laga nr. 19/1964, skuli ná til Andakilshrepps í Borgarfjarðarsýslu, að undanskildum 
nauðsynlegum byggingarframkvæmdum á fornum lögbýlum. 

Þetta er hér með birt til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 2. október 1975. 

F. h. r. 

Jón S. Ólafsson.   
Guðmundur Karl Jónsson. 

Nr. 443. 2. október 1975. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu á breytingu á áður staðfestu skipulagi á horni 

Hæðargarðs og Grensásvegar í Reykjavík. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964, hefur ráðuneytið hinn 30. sept- 
ember 1975 staðfest breytingu á áður staðfestu skipulagi á horni Hæðargarðs og 
Grensásvegar í Reykjavík, reit 1.816.3, að því er varðar eftirfarandi:
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Í stað útivistarsvæðis, skal hér eftir gert ráð fyrir 1--2% hæða íbúðabyggð á 
þessum reit. 

Félagsmálaráðuneytið, 2. október 1975. 

F. hr. 

Jón S. Ólafsson. 0 
Guðmundur Karl Jónsson. 

3. október 1975. Nr. 444. 
REGLUGERÐ OG GJALDSKRÁ 

Vatnsveitu Búlandshrepps, Djúpavogi. 

1. gr. 
Vantsveita Búlandshrepps hefur einkaleyfi til reksturs vatnsveitu og sölu vatns 

í Búlandshreppi. 

2. gr. 
Til að annast framkvæmdastörf, viðhald og endurbætur svo og umsjón með 

eignum vatnsveitunnar kýs hreppsnefnd vatnsveitunefnd, sem skipuð skal þrem 
mönnum og jafnmörgum til vara. Kjörtímabil vatnsveitunefndar er hið sama og 
hreppsnefndar þeirrar er hana kýs. 

3. gr. 
Vatnsveitan lætur leggja aðalvatnsæðar um þorpið svo víða, sem fært er, Að 

húsvegg allra þeirra húsa á Djúpavogi, sem fullgerð eru eða hafin var smíði á fyrir 1. 
nóvember 1967 leggur vatnsveitan vatnsæðar frá aðalæðum á sinn kostnað. Eigendur 
Þeirra húsa, sem hafin var smíði á frá og með 1. nóvember 1967 greiði sjálfir 
allan kostnað við lagnir að húsum sínum frá aðalæðum. 

4. gr. 
Hver sá sem vill fá vatnsæð frá vatnsveitu Búlandshrepps skal senda um það 

skriflega umsókn til vatnsveitunefndar. Vatnsveitunefnd eða starfsmaður hennar 
sér um tengingu nýrra vatnsæða. 

5. gr. 
Skylt er þeim er vatn kaupir að halda vatnsæðum sínum vel við og láta tafar- 

laust gera við þær, ef leki kemur að eða aðrar bilanir, sem verða á þeim og skal hann 
sérstaklega gæta þess að ekki frjósi í þeim. Eigi má setja aflvél í samband við vatns- 
veituna, nema samþykki vatnsveitunefndar liggi fyrir, og þá með þeim útbúnaði er 
hún samþykkir. 

6. gr. 
Vatnsveitunefnd getur fyrirskipað takmörkun á vatnsnotkun, ef skortur er á 

vatni. Þá getur hún lokað fyrir vatnið, þegar þarf vegna hreinsunar á vatnsgeymum 
eða viðgerða á vatnsæðum. Slíka lokun skal tilkynna fyrirfram, ef tök eru á. Fullan 
vatnsskatt skal greiða þó slík lokun fari fram. 

7. gr. 

Vatnsveitunefnd er heimilt að loka fyrir vatn til þeirra, sem eftir ítrekaða 

áminningu eyða vatni að óþörfu, vanrækja viðgerðir á lögnum sinum og hafa þær 
þannig, að óþrif hljótist af, eða greiða ekki vatnsskatt á réttum tíma.
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8. gr. 
Skylt er landeiganda að láta af hendi land og landsafnot í þarfir vatnsveitunnar, 

svo og mannvirki, og þola þær eignakvaðir, óhagræði og takmörkun á afnotarétti, 
sem vatnsveitan kann að hafa í för með sér, enda komi fullar bætur fyrir samkvæmt 

mati, ef ekki næst samkomulag. 

9. gr. 
Vatnssala til skipa fer fram á bryggjum hafnarsjóðs og fleiri bryggjum, ef þurfa 

þykir, og er bryggjueigendum skylt að leyfa afhendingu vatns til skipa á bryggjum 
sínum og lagningu vatnsæða og uppsetningu mælitækja í húsum og á bryggjum sínum 
í þessu skyni samkvæmt 8. gr. 

10. gr. 
Hver sá, sem tekur vatn úr vatnsveitunni án heimildar, eða á annan hátt er ráð 

er fyrir gert Í reglugerð þessari, skal sæta sektum, nema þyngri refsing liggi við sam- 
kvæmt lögum, auk þess er honum skylt að greiða fyrir vatnið samkvæmt mati vatns- 
veitunefndar. 

11. gr. 
Hver sá sem skemmir eða saurgar vatnsæðar vatnsveitunnar, brunna eða önnur 

mannvirki, svo sem vatnsból, skal greiða fullar bætur fyrir samkvæmt mati dóm- 
kvaddra manna og sæta sektum, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt lögum. 

12. gr. 
Vatnsveitunefnd eða trúnaðarmönnum hennar er heimilt að fara um hús manna, 

þar sem vatnsæðar liggja til athugunar og aðgerða. Ef útbúnaði er að einhverju leyti 
ábótavant, skal húseigandi tafarlaust bæta úr því ella er vatnsveitunefnd heimilt að 
láta gera það á hans kostnað. 

13. gr. 
Fyrir hvert hús eða aðra fasteign, sem tengd er við vatnsveituna, greiðist sér- 

stakt stofngjald. Stofngjald fyrir íbúðarhús er kr. 10 000.00 allt að 2000 m? stærð 
og kr. 8.00 fyrir hvern m? þar umfram þá stærð, stofngjald fyrir aðrar byggingar og 
fasteignir er kr. 16 000.00 allt að 2000 m? stærð og kr. 8.00 fyrir hvern mð umfram. 
Stofngjald skal greiðast áður en tenging við vatnsveitu fer fram. 

14. gr. 
Af öllum húsum og öðru er tengt er vatnsveitunni, greiðist árlega vatnsskattur. 

Vatnsskattur skal vera 0.2% af fasteignamatsverði viðkomandi fasteignar og til- 
heyrandi lóðar, þó aldrei lægri en kr. 2500.00 af hverri íbúð. 

15. gr. 
Vatnsnotkun til iðnaðar og annars, greiði notandi sérstaklega auk vatnsskatts, 

sem hér segir: 

1. Af hverri saltaðri tunnu síldar „.........0.0.200 0000 kr. 6.00 

2. Af hverri smálest fiskjar í bræðslu ............0.0.00%0 0000. — 6.00 

3. Fyrir hvern sláturgrip ........020..00.. 0000 nn — 6.00 

4. Fyrir hverja smálest fiskjar til frystingar eða söltunar -......... — 18.00 

5. Veitingahús greiði árlega aukagjald er nemi vatnsskatti sbr. 14. gr. 

6. Gjald fyrir önnur vatnsnot hefur vatnsveitunefnd heimild til að 
ákveða í samráði við hreppsnefnd.
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16. gr. 
Heimilt er að selja vatn eftir mæli, sem vatnsveitan leggur til, en notendur greiða 

fyrir hæfilega leigu eftir ákvörðun vatnsveitunefndar svo og kostnað við uppsetningu 
hans og viðhald. Sé vatn selt eftir mæli skal greiða kr. 7.00 fyrir hverja smálest. 
Fyrir vatn til skipa greiðist kr. 1500.00 hverju sinni. Bátar er heimahöfn eiga á 
Djúpavogi minni en 300 t. greiði vatnsskatt einu sinni á ári kr. 1500.00. 

17. gr. 
Gjalddagi vatnsskatts er 15. janúar ár hvert. Húseigandi ber ábyrgð á greiðslu 

vatnsskatts af húseign sinni. Vatnsskatt má taka lögtaki og er hann tryggður með 
lögveðsrétti í eigninni næstu tvö ár eftir gjalddaga með forgangsrétti fyrir hvers konar 
samningsveði og aðfararveði. 

18. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum alli að kr. 50 000.00 nema þyngri refsing 

liggi við að lögum. Með mál út af slíkum brotum skal farið að hætti opinberra mála. 

19. gr. 
Gjöld samkvæmt reglugerð þessari er hreppsnefnd Búlandshrepps heimilt að 

hækka eða lækka um allt að 50% öll eða hvert um sig, án þess að leita þurfi stað- 
festingar ráðuneytisins. 

Reglugerð þessi, sem hreppsnefnd Búlandshrepps hefur samið og samþykkt, 
staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, til þess að öðlast gildi 
þegar í stað. Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 197/1967 fyrir Vatnsveitu 
Búlandshrepps. 

Félagsmálaráðuneytið, 3. október 1975. 

F.h.r. 

Jón S. Ólafsson. Í 
Guðmundur Karl Jónsson. 

Nr. 445. 17. september 1975. 

REGLUGERÐ 

um takmörkun leigubifreiða í Reykjavík og ráðstöfun atvinnuleyfa. 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 
Tala allt að 8 farþega leigubifreiða til mannflutninga í Reykjavík skal á meðan 

bæjarstjórn Kópavogskaupstaðar og bæjarstjórn Seltjarnarneskaupstaðar og hrepps- 
nefnd Mosfellshrepps ekki leyfa fólksbifreiðastöðvar, hver í sínu lögsagnarumdæmi, 
fyrir aðrar bifreiðar en frá bifreiðastöðvum í Reykjavík, miðuð við íbúatölu í lög- 
sagnarumdæmum Reykjavíkurborgar, Kópavogskaupstaðar, Seltjarnarneskaupstaðar 
og Mosfellshrepps, þannig að ein bifreið komi á hverja 200 íbúa, sem þar eiga lög- 
heimili, samkvæmt nýjustu skýrslum Hagstofu Íslands.
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Þar til rétt hlutföll samkvæmt framansögðu eru fengin skal úthluta fjórða hverju 
leyfi, er losnar og einu leyfi, fyrir hverja 1000 íbúa fjölgun. Þó skal aldrei úthluta 
færri en 20 leyfum enda séu umsóknir fyrir hendi. Komi mjög fá leyfi til úthlutunar 
samkvæmt 1. málslið þessarar málsgreinar er heimilt að fresta úthlutun til næsta árs. 

2. gr. 
Enginn bifreiðarstjóri má aka allt að 8 farþega leigubifreið til mannflutninga í 

Reykjavík, nema hann hafi afgreiðslu hjá bifreiðastöð í Reykjavík, og hafi öðlast 
atvinnuleyfi sem leigubifreiðarstjóri í Reykjavík. 

Þeim leyfishöfum, sem að staðaldri hafa látið aðra aka bifreið sinni, sem leigu- 
bifreið til mannflutninga í útgerðarleyfum sínum, skal, ef þeir æskja þess, heimilt 
að hafa þann hátt á áfram, þar til leyfishafi byrjar aftur sjálfur, þótt bifreiðarstjórinn 
hafi ekki atvinnueyfi, enda sé bifreiðarstjórinn í stéttarfélagi bifreiðastjóra í Reykja- 
vik. 

3. gr. 
Leigubifreiðastjórar, sem ekki hafa afgreiðslu hjá bifreiðastöð í Reykjavík, hafa 

ekki atvinnurétt þar, nema eftir kvaðningu fyrir fram. 

4. gr. 
Í Reykjavík skal ávallt vera a. m. k. ein bifreiðastöð opin alla nóttina. Bifreiða- 

stjórum er skylt að hlíta þeim reglum, sem stjórn viðkomandi bifreiðastöðva kann 
að setja í samráði við stéttarfélag bifreiðastjóra, því til tryggingar að ekki sé tilfinnan- 
legur skortur á leigubifreiðum vissan hluta sólarhringsins. 

II. KAFLI 

Úthlutun atvinnuleyfa. 

5. gr. 
Bifreiðarstjóri, sem óskar að fá atvinnuleyfi, sem leigubifreiðarstjóri, skal sækja 

um það á þar til gerðum eyðublöðum til Bifreiðastjórafélagsins Frama fyrir 1. okt. 

ár hvert. 
Umsókninni skal fylgja: 

a. Vottorð frá bifreiðastöð í Reykjavík um að umsækjandi geti fengið þar afgreiðslu, 

fái hann úthlutað atvinnuleyfi. 
b. Hegningarvottorð. 
c. Vottorð frá manntalsskrifstofunni um að umsækjandi eigi lögheimili í Reykja- 

vík, Kópavogi, Seltjarnarnesi eða Mosfellshreppi. 
d. Afrit skattframtals s. 1. 3 ár. 

Við úthlutun atvinnuleyfa skal starfsaldur bifreiðarstjóra við akstur allt að 8 
farþega leigubifreiða jafnan lagður til grundvallar, þannig að sá sem lengstan starfs- 
aldur hefur gengur fyrir, nema sérstakar ástæður mæli því í gegn, enda eigi hann 
lögheimili og hafi búsetu í Reykjavík, Kópavogi, Seltjarnarnesi eða Mosfellshreppi. 

Úthlutunarmönnum er þó heimilt að víkja frá meginreglu greinar þessarar Í 
sérstökum undantekningartilvikum. 

Bifreiðastjórar, sem hafa haft atvinnuleyfi en lagt það inn hafa forgangsrétt til 
atvinnuleyfis í næstu tvö ár frá því það var lagt inn, en aðeins 2 sinnum og minnst 
í 6 mánuði, þó getur sá, sem fær úthlutað atvinnuleyfi í fyrsta sinn ekki lagt leyfið 
inn með forgangsrétti fyrr en eftir 3 ára stöðugt starf. 

6. gr . gr. 
Atvinnuleyfi skulu gefin út af tveimur mönnum, sem hér eftir eru nefndir út- 

hlutunarmenn í reglugerð þessari. Skal annan þeirra tilnefna af stjórn Bifreiðastjóra-
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félagsins Frama, en hinn skipar ráðherra án tilnefningar. Úthlutunarmenn séu leigu- 
bifreiðastjórar að aðalstarfi, ekki má þó skipa stjórnarmenn stéttarfélags bifreiða- 
stjóra til starfans. Skulu atvinnuleyfi og tilkynningar um atvinnuleyfi undirrituð 
af úthlutunarmönnum. Tilnefningin er til tveggja ára í senn. 

Stjórn Bifreiðastjórafélagsins Frama skal senda úthlutunarmönnum rökstuddar 
tillögur um úthlutun atvinnuleyfa. 

Verði ágreiningur á milli úthlutunarmanna sker samgönguráðuneytið úr. 
Atvinnuleyfin skulu tölusett og bundin við nafn leyfishafa. Leyfin skulu vera í 

vörslu Bifreiðastjórafélagsins Frama, sem síðan tilkynnir útgáfuna, sbr. 2. mgr. 9. gr. 
Engum má úthluta fleiri en einu atvinnuleyfi, nema Bifreiðastöð Steindórs s. f., 

sem nú hefur 45 atvinnuleyfi. 
Um Bifreiðastöð Steindórs s. f. silda sérstakar reglur. 
Uthlutunarmönnum er einnig skylt að líta eftir ákvæðum reglna og laga um 

leigubifreiðar og reglugerðar þessarar sé fylgt og er þeim heimilt að afturkalla atvinnu- 
leyfi um stundarsakir brjóti leyfishafi af sér, eða fyrir fullt og allt, ef um alvarleg 
eða itrekuð brot er að ræða, sbr. 2. mgr. 5. gr. Slíkum úrskurðum má áfrýja til sam- 
gönguráðuneytisins. 

7. gr. 
Óheimilt er að veita bifreiðarstjóra atvinnuleyfi, nema hann skuldbindi sig til 

að stunda akstur eigin leigubifreiðar sem fullt starf og sæki um upptöku í stéttar- 
félag Þifreiðastjóra í Reykjavík. 

Þeir bifreiðastjórar, sem vinna störf þau, sem talin eru í b-lið 14. sr., halda 
óskertum rétti sínum, þótt þeir stundi ekki akstur bifreiðar sem aðalstarf. 

8. gr. 
Hverri bifreiðastöð er skylt að láta úthlutunarmönnum í té, í septembermánuði 

ár hvert, skrá yfir allar bifreiðar, sem þar hafa afgreiðslu. Í skrá þessari skal tilgreint 
skrásetningarnúmer bifreiðar, nafn og heimilisfang bifreiðarstjóra og Þbifreiðar- 
eiganda. 

TI. KAFLI 

Nýting leyfis. 

9. gr. 
Leyfishafa er heimilt að hafa bifreið sína í afgreiðslu hjá hverri þeirri bifreiða- 

stöð í Reykjavík, sem hann getur fengið afgreiðslu hjá, enda sé bifreiðastöðin viður- 
kennd af borgarstjórn Reykjavíkur. 

Óheimilt er bifreiðastöð að taka bifreið í afgreiðslu fyrr en tilkynning um útgáfu 
atvinnuleyfis eða flutning milli stöðva hefur borist frá stéttarfélagi bifreiðastjóra. 

Nú vill leyfishafi flytja sig á aðra bifreiðastöð, og skal hann þá afhenda stéttar- 
félagi bifreiðastjóra, yfirlýsingu frá þeirri stöð sem hann hyggst flytja á, um að hann 
geti fengið þar afgreiðslu. Sé leyfishafi skuldlaus við bifreiðastöð þá, sem leyfishafi 
flytur frá, skal stéttarfélag bifreiðastjóra staðfesta flutninginn þegar í stað. 

10. gr. 

Leyfishafa er óheimilt að láta atvinnuleyfi sitt af hendi á nokkurn hátt, nema 
til stéttarfélags bifreiðastjóra, sem tilkynnir það þegar úthlutunarmönnum. 

Leyfishafi, sem af einhverjum ástæðum getur ekki rekið leigubifreið samkvæmt 
leyfi sínu, eða notað það á annan hátt löglega, getur haldið leyfisréttindum sínum 
í allt að því 6 mánuði. Ef sérstaklega stendur á, geta úthlutunarmenn framlengt 
þennan frest, enda óski leyfishafi þess.
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Úthlutunarmenn geta innkallað atvinnuleyfi leyfishafa hafi hann ekki notfært 
sér það í 6 mánuði eða lengur og ekki sótt um frest. Skulu úthlutunarmenn tilkynna 
leyfishafa innköllun leyfisins með ábyrgðarbréfi. Hafi leyfishafi ekki óskað eftir 
framlengingu leyfisins og fært fram ástæður, sem úthlutunarmenn geta tekið til 
greina, innan 30 daga, hefur hann fyrirgert rétti sínum til leyfisins. 

Nú notar leyfishafi ekki atvinnuleyfi sitt í lengri eða skemmri tíma, en heldu 
því þó, sbr. 2. rrgr., og er þá bifreiðastöð óheimilt að taka annan í afgreiðslu í ans 
stað á meðan. 

Leyfishafi getur misst atvinnuréttindi sín, ef hann er fjarverandi tvo mánuði 
eða lengur, án þess að hafa tilkynnt viðkomandi bifreiðastöð fjarveru sína og orsakir 
hennar. Stöðvarstjóri skal þá tilkynna fjarveruna stjórn stéttarfélagsins, en hún ber 
málið undir úthlutunarmenn, sem ákveða hvort svipta skuli leyfishafa atvinnuleyfi 
eða ekki. 

Hafi leyfishafi ekki átt bifreið í Í ár eða lengur hefur hann fyrirgert rétti sínum 
til atvinnuleyfisins. 

11. gr. 

Brjóti leyfishafi eitthvað það af sér, að dómi bifreiðastöðvarstjóra, að segja beri 
leyfishafa upp afgreiðslu um stundarsakir, er viðkomandi bifreiðastöðvarstjóra 
heimilt að segja leyfishafa upp afgreiðslu í allt að 5 sólarhringa í fyrsta skipti, en 
allt að því 10 sólarhringa í annað skipti. 

Skulu slíkar uppsagnir og tilefni þeirra skrásettar hjá viðkomandi bifreiðastöð 
og tilkynntar úthlutunarmönnum jafnóðum. 

Telji bifreiðastöðvarstjóri ástæðu til að víkja leyfishafa úr afgreiðslu oftar, 
lengri tíma eða fyrir fullt og allt, skal viðkomandi bifreiðastöð leggja málið fyrir 
úthlutunarmenn. Skulu úthlutunarmenn, innan 15 daga, úrskurða, hvort útiloka 

skuli umræddan bifreiðarstjóra frá afgreiðslu og hve langan tíma eða alveg. 
Telji úthlutunarmenn ástæðu til að segja leyfishafa upp afgreiðslu um lengri 

eða skemmri tíma, skal atvinnuleyfi leyfishafa vera í vörslu þeirra, meðan uppsögn 
afgreiðslunnar stendur. 

Viðkomandi bifreiðastöð er skylt að taka leyfishafa í afgreiðslu aftur að afgreið- 
slubanni loknu, ef leyfishafi æskir þess. 

Nú æskir leyfishafi ekki að afgreiðlsubanni loknu að fara til þeirrar bifreiða- 
stöðvar, sem hann var hjá, skal hann þá innan 30 daga útvega sér afgreiðslu hjá 
annarri bifreiðastöð, en takist honum það ekki, hefur hann fyrirgert rétti sínum til 

leyfisins og fellur það þá til úthlutunar að nýju, nema úthlutunarmenn ákveði annað. 
Báðir aðilar hafa rétt til að skjóta úrskurði úthlutunarmanna til samgöngu- 

ráðuneytisins, innan 6 daga frá birtingu úrskurðarins, ef um er að ræða útilokun 
í 6 mánuði eða lengri tíma, eða ef ágreiningur er um afgreiðslu málsins hjá úthlut- 
unarmönnum. 

12. gr. 
Nú hættir leyfishafi að reka leigubifreið samkvæmt atvinnuleyfi sinu og segir 

atvinnuleyfinu upp. Skal hann þá skrá yfirlýsingu þar að lútandi á atvinnuleyfi sitt, 
og síðan ráðstafa úthlutunarmenn leyfinu samkvæmt reglugerð þessari. Tilkynna 
skal þetta til bifreiðastöðvar þeirrar, sem hann hafði afgreiðslu hjá. 

13. gr. 
Óheimilt er að hafa vaktaskipti bifreiðastjóra á leigubifreiðum, nema báðir 

hafi atvinnuleyfi, þó getur samgönguráðuneytið ákveðið í samráði við stjórn stéttar- 
félags bifreiðastjóra, verði tilfinnanlegur skortur leigubifreiða í bænum, að út verði 
gefnar tímabundnar undanþágur frá greindu banni eftir reglum sem samgönguráðu- 
neytið þá setur.
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Einnig er stjórn stéttarfélags leigubifreiðastjóra heimilt að veita undanþágu í 

eftirgreindum tilvikum: 
a. Þurfi leyfishafi á endurhæfingu að halda að undangengnum veikindum, enda 

leggi hann fram yfirlýsingu frá lækni þeim sem hann hefur verið í meðferð hjá 
um að endurhæfing sé honum nauðsynleg um takmarkaðan tíma. 

b. Heimila má launþega að aka í atvinnuleyfi vinnuveitenda síns öðrum Þíl en 
vinnuveitenda, sé um að ræða stopp vegna bilunar í minnst 7 daga eða lengur. 
Skal stjórn stéttarfélagsins athuga réttmæti umsókna samkvæmt grein þessari 

hverju sinni. 

14. gr. 
Leyfishafa er óheimilt að láta annan mann en þann, sem hefur atvinnuleyfi, 

aka fyrir sig, nema í eftirgreindum tilfellum, að fenginni undanþágu samkvæmt 15. gr.: 
a. Ef leyfishafi er veikur, enda sanni hann veikindi sín með vottorði læknis. 
b. Ef leyfishafi er að vinna í þágu stéttarfélags bifreiðastjóra, bifreiðastöðva þeirra, 

er reglugerð þessi nær til, eða þeirra stofnana verkalýðssamtakanna, sem við- 
komandi stéttarfélag bifreiðastjóra á aðild að. 

c. Ef leyfishafi deyr, heldur maki hans atvinnuleyfinu í allt að 3 ár frá dauða hans, 
ef maki æskir þess, enda sé Þifreiðarstjórinn félagi í stéttarfélagi bifreiðastjóra. 

Heimilt skal að framlengja tíma þennan mæli sérstakar ástæður til þess, 
en þó ekki lengur en 1 ár hverju sinni. 

d. Stéttarfélag bifreiðastjóra skal heimila leyfishöfum að láta aka fyrir sig á orlofs- 
tíma, þó eigi lengur en allt að 4 vikum árlega, enda lýsi leyfishafi því yfir, að 
hann sé að fara í orlof. 

15. gr. 
Vilji leyfishafi öðlast undanþágu samkvæmt 13. eða 14. gr., skal hann sækja um 

það skriflega til stéttarfélags bifreiðastjóra. Umsókninni skal fylgja vottorð frá 
bifreiðastöð leyfishafa um, að hún samþykki þann ökumann, sem leyfishafi vill, að 
aki bifreiðinni. 

Bifreiðastjórafélaginu er þá heimilt að veita undanþáguna, og skal hún vera 
skrifleg, tímabundin og tekið fram, hvað í henni felst. Er viðkomandi bifreiðarstjóra 
skylt að bera slíka undanþágu á sér, er hann er við akstur, og sýna trúnaðarmönnum 
stéttarfélagsins, ef þeir æskja þess. 

Bifreiðastjórafélagið skal halda skrá yfir veittar undanþágur samkvæmt framan- 
sögðu. 

16. gr. 
Óski forseti Íslands eða ráðherrar landsins að ráða leyfishafa sem einkabilstjóra 

á meðan þeir gegna embætti, skal stjórn stéttarfélags bifreiðastjóra veita undanþágu 
frá 1. mgr. 7. gr. 

Verði viðkomandi Þifreiðarstjóri skipaður heldur hann atvinnuleyfi í allt að 
3 ár, en að þeim. tíma liðnum fellur leyfið til úthlutunar að nýju. 

. Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum um leigubifreiðar nr. 36 9. maí 
1970, staðfestist hér með til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum 
þeim sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 214 28. júlí 1972 
með áorðnum breytingum samkvæmt reglugerð nr. 301 17. nóvember 1972. 

Samgönguráðuneytið, 17 september 1975. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Birgir Guðjónsson. 
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REGLUGERÐ 

um gatnagerðargjöld í Hafnarfirði. 

1. gr. 
Greiða skal gatnagerðarsjald til bæjarsjóðs af öllum lóðum í lögsagnarumdæmi 

Hafnarfjarðar áður en þar er veitt byggingarleyfi eftir því sem nánar segir í reglu- 
gerð þessari. Heimilt er að leggja gatnagerðargjald á land sem sambærilegt telst, 
þótt ekki sé sérstök lóð. 

2. gr. 
Gjaldið reiknast af hverri nýrri byggingu þ.m.t. viðbyggingu, þó ekki af 

stækkun íbúðarhúss nema gert sé ráð fyrir fjölgun íbúða. 

Gjaldið skal vera svo sem hér segir: 

1. Einbýlishús ............0.0.. 0000. kr. 925 000.00 pr. hús 
2. Tvíbýlishús ............00. 0000. — 1190000.00 — — 
3. Sambyggð einbýlishús ...............0.00.00.00000... —- 633 000.00 pr. íbúð 
4. Fjölbýlishús .............0.0.0 0000. —  150000.00 — — 
5. Verslunar- og skrifstofubyggingar .................. — 606.00 pr. mö 
6. Iðnaðarhús ..........0...0..00 0000. 247.00 — — 
1. Sérstæð seymsluhús, svo sem skreiðargeymslur o.þ.u.l. — 141.00 — — 
8. Stækkun eldri íbúðarhúsa þegar gert er ráð fyrir 

fjölgun íbúða ..........002000 000 — 972.00 — — 

Gjöld samkv. grein þessari eru miðuð við vísitölu byggingakostnaðar 1881 stig 
og hækkar eða lækkar í sama hlutfalli og vísitala byggingakostnaðar breytist. 
Bæjarstjórn skal vera heimilt að hækka eða lækka gjaldstuðlana hvern um sig eða 
alla í einu, um allt að 50% án frekari staðfestingar ráðuneytisins. 

ð. gr. 
Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir breytingu eða endurbyggingu húsnæðis, sem 

felur í sér breytta notkun þess, þannig að húseign eða hluti hennar færist í hærri 
gjaldflokk, þá skal húseigandi greiða gatnagerðargjald af hinu breytta húsnæði, 
sem nemur mismuni á gjaldinu reiknuðu af hinu breytta húsnæði fyrir og eftir 

breytinguna. 
Hafi byggingarleyfi verið veitt í bygginganefnd og aðeins hluti þess notaður 

innan tilskilins tíma, skal við endurnýjun leyfisins greiða fullt gjald af þeim hluta 
byggingarinnar, sem byggingarleyfið er endurnýjað fyrir, að frádregnu því gatna- 

serðargjaldi, sem áður hefur verið greitt af sama áfanga. 

4. gr. 
Þegar veitt er byggingarleyfi að undangenginni úthlutun lóðar setur bæjarráð 

reglur um gjalddaga gatnagerðargjalds við hverja úthlutun lóðar. Þegar byggt er á 
eignarlóð, byggður er nýr áfangi eða hús stækkað á áður veittri lóð skal greiða 
satnagerðargjald áður en bvggingaframkvæmdir hefjast. 

5. gr. 
Óski lóðarhafi eftir að segja sig frá veittri lóð, skal hann eiga rétt á endur- 

greiðslu á greiddu gatnagerðargjaldi. Heimilt er þó að fresta endurgreiðslunni eins 
og hér segir: 50% gatnagerðargjalds greiðist eftir 6 mán. Eftirstöðvar greiðast eftir 
12 mánuði.
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Verði lóðin veitt að nýju innan þess tíma, skal fyrri lóðarhafi fá gatnagerðar- 
gjaldið endurgreitt að fullu, þegar sú lóðarúthlutun fer fram og nýr lóðarhafi hefur 
greitt gatnagerðargjaldið. 

6. gr. 
Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem það er lagt á, og gengur 

það ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla og tekur einnig til 

vátryggingafjár eignarinnar. 
Heimilt er að taka gjöld samkvæmt reglugerð þessari lögtaki skv. lögum nr. 

29/1885. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Hafnarfjarðar, stað- 
festist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 til að öðlast gildi þegar í stað og 
birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut kunna að eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 9. október 1975. 

F. h.r. 

Jón S. Ólafsson.   
Guðmundur Karl Jónsson. 

14. ogtóber 1975. Nr. 447. 

REGLUGERÐ 

um ráðstöfun á 950 millj. króna úr gengismunarsjóði 1975 til þess að létta 

stofnfjárkostnaðarbyrði eigenda fiskiskipa, sem orðið hafa fyrir gengistapi 

vegna erlendra og gengistryggðra skulda, sbr. b-lið 1. gr. laga nr. 55/1975. 

1. gr. 
Styrkfjárhæðir skulu vera 5.8% ógreiddra og ógjaldfallinna höfuðstólseftirstöðva 

erlendra skulda reiknað á sölugengi 14. febrúar 1975. Gengistryggð Fiskveiðasjóðs- 
lán skulu metin að hálfu miðað við erlend lán. 

2. gr. 
Stofna skal sérstakan vaxtalausan rðikning hjá Fiskveiðasjóði Íslands fyrir 

hvert skip, sem skuldar erlent og/eða gengistryggt lán. Heimilt er Fiskveiðasjóði 
að halda sérstakan reikning yfir þá styrkfjárhæð sem tilheyrir hverju erlendu eða 
sengistryggðu láni fyrir sig. Ef hagkvæmt þykir, er Fiskveiðasjóði heimilt að færa 
styrkfjárhæðir samkvæmt reglum þessum sem viðbótarfærslur á þá reikninga sem 
stofnaðir voru vegna ráðstöfunar sama eðlis á 600 milljónum króna úr gengis- 
munarsjóði 1974. 

3. gr. 
Er Fiskveiðasjóði berst fé úr gengismunarsjóði skal hann tekjufæra hina nýju 

reikninga samkvæmt ákvæðum Í. gr. Reikningana skal tekjufæra í þeirri röð og 
þeim mæli, sem áætlað er að gjaldfæra burfi reikningana samkvæmt reglum þessum. 
Heimilt er Fiskveiðasjóði að geyma á hverjum tíma nokkurn hluta fjár þess, er 
honum hefur borist úr gengismunarsjóði án þess að tekjufæra sérstaka reikninga 
fyrir fénu, enda getur sjóðurinn þá tekjufært slíkt fé þegar skyndilega þarf að 
gjaldfæra reikning af ófyrirsjáanlegum ástæðum.
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4. gr. 
Sú fjárhæð sem kemur í hlut hvers Sips verður notuð til aðstoðar útgerðum 

við greiðslu vaxta og afborgana þeirra lána, er styrkirnir tilheyra, á þriggja ára 

tímabili, frá og með 14. febrúar 1975 til og með 13. febrúar 1978, svo og til greiðslu 

á þeim hluta eigin framlags vegna skipakaupa erlendis, sem var umsaminn en 
ógreiddur hinn 14. febrúar 1975. Útborgun styrks fer fram á gjalddögum hinna 
erlendu skulda í sem jöfnustum greiðslum á fyrrgreindu þriggja ára tímabili. Ef 
erlent eða gengistryggt lán fellur að öllu leyti í gjalddaga fyrir 13. febrúar 1978 

„ fer útborgun styrks fram í sem jöfnustum greiðslum á eftirstöðvum lánstímans. 

5. gr. 
Réttur til styrks samkvæmt reglum þessum fvlsir því erlenda eða gengistryggða 

láni, sem hann er veittur út á, og nýtur því skuldari lánsins hverju sinni styrksins, 
þótt skuldskeyting eigi sér stað einu sinni eða oftar fyrir 13. febrúar 1978. 

6. gr. 
Verði inneign á reikningi, þegar viðkomandi útgerð hefur greitt sina árlegu 

afborgun eða tvær misserisgreiðslur, er heimilt að greiða mismuninn út af reikn- 
ingnum til útgerðarinnar. 

7. gr. 
Ef skip er selt úr landi falla niður allar styrkgreiðslur er skipið átti rétt á 

samkvæmt reglum þessum. Innstæða á reikningi þess skal þá færð á geymslureikn- 
ing Fiskveiðasjóðs sbr. 3. gr. 

8. gr. 
Ef skip ferst eða er dæmt ónýtt skal þegar tekjufæra reikning þess fyrir öllum 

þeim styrk, er skipið á rétt á og nota fjárhæðina til uppgreiðslu hinna erlendu og 
gengistryggðu lána, ellegar greiða skipeiganda fjárhæðina. 

9. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 1. gr. laga nr. 55/1975 til þess að öðlast 

þegar gildi. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 14. október 1975. 

Matthías Bjarnason. rr 
Gylfi Þórðarson. 

Nr. 448. 2. október 1975. 
REGLUGERÐ 

um landgræðslustörf skólafólks. 

1. gr. 
Landgræðsla ríkisins velur verkefni fyrir landgræðslustörf skólafólks í Reykja- 

vík á því sviði, sem Landgræðslu ríkisins varðar, að fengnum tillögum Land- 
verndar. Á sama hátt velur Skógrtkt ríkisins verkefni í þágu skógræktar að 
fengnum tillögum Skógræktarfélags Íslands. 

2. gr. 
Búnaðarsambönd skipuleggja landgræðslustörf á sambandssvæðum utan Reykja- 

víkur. Heimilt er búnaðarsamböndum að leita samvinnu við Landgræðslu ríkisins, 
Skógrækt ríkisins, gróðurverndarnefndir og náttúruverndarsamtök um verkefnaval.
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3. gr. 
Verkefni skulu valin í samráði við hlutaðeigandi skólastjóra. Skólastjóri ákveður 

hvaða daga á skólaárinu skal unnið. 

4. gr. 
Ef henta þykir má mynda héraðs- eða landshlutanefndir er í séu fulltrúar þeirra 

aðila, er um getur í 1., 2. og 3. gr. reglugerðar þessarar. Hlutverk nefnda þessara 
yrði að samræma landgræðslustörf skólafólks innan viðkomandi svæðis með því að 
sera tillögur nm val verkefna og framkvæmd þeirra. 

óð. gr. 
Fyrir 1. mars ár hvert skal ákveðið að hvaða verkefnum skuli unnið og skal þá 

skólastjóri í samráði við þann sem skipulagt hefur verkefni einnig hafa tekið 
ákvörðun um hvaða aldursflokkar verða kvaddir til starfa á árinu. 

6. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 6. gr. laga nr. 58/1974, um landgræðslustörf 

skólafólks, og öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 276/1975 

um sama efni. 

Menntamálaráðuneytið, 2. október 1975. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 
Birgir Thorlacius. 

24. mars 1975. Nr. 449. 

GJALDSKRÁ 

Rafveitu Reyðarfjarðar. 

GJALDSKRÁRLIÐIR: 

Rafveita Reyðarfjarðar selur raforku á því verði, sem hér segir. 

1. Lýsing. 

11. Fastgjald ...............00.000. 0000 nn nn kr. F1 
Orkugjald  ............20202. 000. — 29.74 á kKWst. 

12. Fast gjald ............0...00. 000 — FI F2 
Orkugjald  ..............000 000 —- 10.88 á kKWst. 

2. Notkun til heimilisþarfa. 

21. Fast gjald #............000.0 0000 nn enn — FI F3 
Orkugjald  .............0.00. 00 — 6.54 á kWst. 

3. Vélanotkun. 

ðl. Fast gjald ............0..0000 0000 nn —- FI  F2 
Lágmarksgjald ................00000 00. 0... — 48 X Fl á ári. 
Orkugjald # ............0.20. 000... — 13.85 á kwst. 

32. Aflgjald lágmark 2 kw .......000.000. 00... — 19 096.00 á ári. 
Aflgjald frá 25 kw .....0...0.00000 00. —  9548.00 á kw á ári. 
Fast gjald ...........0.0.0..20000 000. — FI4-F3 
Orkugjald  ..............020 2000 -—- 3.18 á kwst.
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34. 
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Aflgjald umfram $ kw ........0..20.0 000... kr.  8105.00 kw á ári. 
Fast gjald ................0..0000 0000 — FI - F3 
Orkugjald #...............2.00 000 — 2.55 á kwst. 
Til súgþurrkunar. 
Fast gjald ...............0.00..0 0000 nr —- F1 
Orkugjald  ..............0..0..00 000. — 3.25 á kwst. 
Roftími allt að 3 klst. á dag. 

4. Hitun. 

41. Fast gjald ...............0....0 0... — FI  F4 
Orkugjald #............2000. 000. — 2.53 á kwst. 
Roftími allt að 1 klst. á dag. 

42. Fast gjald ................0.%0 00... — FI -F4 
Orkugjald  ............2.02. 0000. —- 1.55 á kwst. 
Roftími allt að 3 klst. á dag. 

öl. Fast gjald ...........0.00020 0000. nn nr —- FI F4 
Orkugjald #............0.0000 000. — 1.26 á kwst. 
Roftími allt að 15 klst. á dag. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

a) Að notandi setji á sinn kostnað klukkurofa fyrir hitalögnina og kosti viðhald 
þeirra. 

b) Að vélaafl, götulínur og spennar þoli álag að dómi rafv.stjóra. 
c) Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum rafveil- 

unnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillar notaðir. 

5. Utanhússlýsing. 

ól. Fast gjald ................2200.. 000... se kr. F1 
Orkugjald  ..............02. 0000... — 6.91 á kwst. 

Skilgreiningar og ýmis ákvæði. 

Föst gjöld. 

Fl. 20... 160.00 á mánuði 
F2. a) Verslanir, skrifstofur, vinnustofur o. þ. h. ...... — 5.95 á m? á mán. 

b) Gangar, geymslur 0. þh. .........0 000. — 3.18 á m? á mán. 
F3. 20.00.0000 —- 51.00 á gjaldein. á 

mánuði. 

Gjaldeiningar eru: 

a) Fyrir fjölskylduheimili. 
Hvert herbergi notað eða ætlað til íbúðar, en ekki ganga, baðherbergi né geymslur. 
Herbergi 5 m? eða minna reiknast hálft, 25 m? eða stærra tvö. 

b) Fyrir félagsheimili, skóla, gistihús o. þ. h. 20 m? mælt innan útveggja. 
c) Fyrir útihús vegna búrekstrar, fyrir fyrstu 50 m? eða minna, ein gjaldeining, 

fyrir hverja næstu 100 m? ein gjaldeining. 
d) Fyrir fiskvinnslustöðvar, iðnaðar- og iðjuhús o. þ. h., 30 m? fyrir vinnslurúm, 

40 m? fyrir geymslurúm. 

F4. Hvert uppsett kw ........00...20 0. kr. 778.00 á ári.
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Opnunargjöld. 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 1500.00. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun skal veitunni lokað og verður 
ekki opnuð aftur fyrr en notandi hefur greitt kr. 1000.00 á skrifstofu raf- 
veitunnar. 

Heimtaugargjöld. 

Af hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna, skal greiða heimtaugargjald 
sem hér segir: 

Grunngjald af hverri heimtaug .............0..00 0... kr. 3000.00 

Auk grunngjalds skal greiða kr. 10.00 af hverju þúsundi að kr. 500 000.00 og kr. 
5.00 af hverju þúsundi sem umfram er af brunabótamati húsa og mannvirkja. 

Heimtaugargjald fellur í gjalddaga þegar heimtaugaruppsetningu er lokið eða 
þegar brunabótamat hefur verið framkvæmt. 

Sé lengd jarðlínuheimtaugar meiri en 20 metrar og loftlinuheimtaugar meiri en 
60 metrar og gildleiki víra meiri en 3X70 mm?, skal húseigandi greiða kostnað af 
því, sem umfram er. 

Ef lagðar eru fleiri en ein heimtaug að sama húsi skal greiða allan kostnað af 
síðari heimtaug eftir reikningi. 

Söluskattur og verðjöfnunargjald er innifalið í öllum gjaldskrárliðum nema raf- 
orku til húshitunar. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 
og Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að gilda sbr. heimild í auglýsingu nr. 7 23. jan- 
úar 1975. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis. 

Iðnaðarráðuneytið, 24. mars 1975. 

F. hr. 

Árni Þ. Árnason. 
  

Jóhannes Guðfinnsson. 

9. október 1975. Nr. 450. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu á breyting á aðalskipulagi Reykjavíkur. 

Hinn 28. september 1975 hefur skipulagsstjórn ríkisins staðfest þá breyting 

á aðalskipulagi Reykjavíkur að á áður ráðgerðu grænu svæði við Norður-Mjódd í 
Breiðholti, skuli leyfð bensínstöð, en borgarstjórn Reykjavíkur hafði áður sam-
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þykkt að ábyrgjast bætur, sem af breytingunni kunna að rísa samkvæmt 19. gr. 
skipulagslaga. 

Félagsmálaráðuneytið, 9. október 1975. 

F. hr. 

Jón S. Ólafsson.   
Guðmundur Karl Jónsson. 

Nr. 451. 10. október 1975. 

AUGLÝSING 

um skipulag í Grafningshreppi í Árnessýslu. 

Að fengnum tillögum skipulagssljórnar ríkisins hefur ráðuneytið samkvæmt 
heimild í 4. gr. 2. mgr. skipulagslaga nr. 19 21. maí 1964 ákveðið, að ákvæði skipu- 
lagslaga nr. 19/1964 skuli ná til Grafningshrepps að undanskildum nauðsynlegum 
byggingum vegna búrekstrar á lögbýlum. 

Félagsmálaráðuneytið, 10. október 1975. 

F.h.r. 

Jón S. Ólafsson.   
Guðmundur Karl Jónsson. 

Nr. 452. 23. september 1975. 

AUGLÝSING 

um afgreiðslutíma Ísafjarðar Apóteks. 

Samkvæmt heimildum í Reglugerð um afgreiðslutíma lyfjabúða utan Reykja- 
víkur nr. 305/1972 skal afgreiðslutími Ísafjarðar Apóteks vera sem hér segir: 

Mánudaga—föstudaga kl. 9.00—18.00. 
Laugardaga kl. 10.30—12.30. 

Að öðru leyti skal gætt ákvæðis 6. greinar fyrrnefndrar reglugerðar. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 23. september 1975. 

F. h.r. 

Páll Sigurðsson.   
Almar Grímsson. 

  

Stjórnartíðindi B 38, nr. 424—452. Útgáfudagur 28. október 1975.
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REGLUGERÐ 

um happdrættislán ríkissjóðs 1975, Skuldabréf G, vegna uppbyggingar 

þjóðvegakerfisins. 

1. gr 
Fjármálaráðherra f. h. ríkissjóðs, gefur út til sölu innanlands happdrættisskulda- 

bréf, samtals að fjárhæð 300 millj. króna, skv. heimild í 32. gr. laga nr. 11 frá 28. 

april 1975, sbr. lög nr. 7/1974. 

2. gr. 
Happdrættisskuldabréf, skv. reglugerð þessari skulu nefnd Skuldabréf G. 
Þau skulu gefin út til handhafa. Verðgildi hvers skuldabréfs er 2 000.00 krónur og 

eru þau í töluröð. Skuldabréfin skulu seld á nafnverði. Sala þeirra hefst í nóvember 
1975 og henni lýkur fyrir fyrsta útdráttardag, sem er 23. janúar 1976. 

Happdrættisskuldabréfin falla í gjalddaga eftir 10 ár eða hinn 1. desember 1985. 
Á happdrættisskuldabréfunum skal tilgreindur árlegur útdráttardagur, tala vinn- 

inga og fjárhæð þeirra hvers um sig. 

3. gr. 
Við innlausn happdrættisskuldabréfs greiðir ríkissjóður verðbætur á höfuðstól 

bréfsins í hlutfalli við þá hækkun, er kann að verða á lánstímanum á þeirri vísitölu 
framfærslukostnaðar, er reiknuð er í nóvember 1975 til gjalddaga hinn 1. desember 

1985. Miðað er við skráningu Hagstofu Íslands á vísitölu framfærslukostnaðar. Kaup- 
lagsnefnd reiknar vísitölu framfærslukostnaðar, og eru núgildandi lög um hana nr. 
70 29. nóvember 1967, sbr. lög nr. 1 frá 30. janúar 1959. Happdrættisskuldabréfin skulu 
innleyst á nafnverði, þótt vísitala framfærslukostnaðar hafi á tímabilinu til gjalddaga 
þeirra verið lægri en hún var reiknuð í nóvember 1975 og sé lægri á gjalddaga þeirra. 
Happdræittisskuldabréfin verða ekki innleyst að hluta. 

4. gr. 

Rísi ágreiningur um framkvæmd ákvæða 3. gr. um greiðslu verðbóta á höfuðstól 
happdrættisskuldabréfanna, skal þá vísa málinu til nefndar þriggja manna, er skal 
þannig skipuð: Seðlabanki Íslands tilnefnir einn nefndarmanna, Hæstiréttur annan, 
en hagstofustjóri skal vera formaður nefndarinnar. Nefndin fellir fullnaðarúrskurð 
í ágreiningsmálum, sem hún fær til meðferðar. Ef breyting verður gerð á grundvelli 
vísitölu framfærslukostnaðar, skal nefnd þessi koma saman og ákveða, hvernig vísi- 

tölur samkvæmt nýjum og breyttum grundvelli skulu tengdar eldri vísitölum. Skulu 
slíkar ákvarðanir vera fullnaðarúrskurðir. 

5. gr. 
Af happdrættisskuldabréfunum eru ekki greiddir vextir en vinningum úthlutað 

Í samræmi við útdrátt númera sbr. 6. gr. 
B 116 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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6. gr. 
Árleg fjárhæð vinninga í þessum flokki happdrættislána ríkissjóðs skal nema 

10% — tíu af hundraði — af heildarfjárhæð skuldabréfa flokksins og skal dregið um 

í janúar ár hvert þar á eftir, þar til dregið hefur verið samtals 10 sinnum. Síðasti 
dráttardagur er því þriðji föstudagur janúarmánaðar árið 1985. 

Vinningum skal úthlutað skv. skrá þeirri, sem hér fer á eftir. 

6 vinningar á kr. 1000 000.00 = 6000 000.00 
6 vinningar á kr. 500 000.00 — 3 000 000.00 

130 vinningar á kr. 100 000.00 — 13 000 000.00 
800 vinningar á kr. 10 000.00 — 8 000 000.00 
  

942 vinningar kr. 30 000 000.00 

Vinningaskrár skulu birtar í Lögbirtingablaðinu sem fyrst eftir dráttardag, auk 
þess sem vinningaskrár skulu liggja frammi á sölustöðum. 

Notarius publicus í Reykjavík annast útdrátt vinninga að viðstöddum fulltrúa 
fjármálaráðuneytisins og fulltrúa Seðlabanka Íslands. 

Heimilt er að nota tölvu Reiknistofu Raunvísindastofnunar Háskóla Íslands við 
útdrátt vinninga. Verði að því ráði horfið, skal útdráttur fara fram eftir reglum, sem 
fjármálaráðherra setti um útdrátt vinninga í B-flokki happdrættisláns ríkissjóðs 1973, 
nr. 164 frá 1. júní 1973, sbr. og 1. gr. reglugerðar nr. 220 frá 12. júlí 1974. 

7. gr. 
Happdrættisskuldabréfin eru undanþegin framtalsskyldu og eignarsköttum, en 

vinningar svo og verðbætur undanþegnar tekjuskatti og tekjuútsvari sbr. lög nr. 
1/1974 svo og lög nr. 99/1971. 

8. gr. 
Innlausn happdrættisskuldabréfa og greiðsla vinninga fer fram í Seðlabanka 

Íslands Reykjavík. 
Handhafar skuldabréfa, sem hlotið hafa vinning eða við innlausn eftir 10 ár, 

geta snúið sér til allra banka, bankaútibúa eða sparisjóða og afhent þeim skuldabréf 
gegn sérstakri kvittun. Viðkomandi banki, bankaútibú eða sparisjóður sér síðan um 
að fá greiðslu úr hendi útgefanda með því að senda Seðlabankanum skuldabréfið til 
fyrirgreiðslu. 

Eftir gjalddaga greiðast engar verðbætur vegna hækkunar vísitölu framfærslu- 
kostnaðar. 

Skuldabréf þessi fyrnast á 10 árum frá gjalddaga og verða ekki innleyst að þeim 
tíma liðnum. 

Falli happdrættisvinningur á skuldabréf, skal hans vitjað innan fjögurra ára 
frá útdrætti ella verður hann eign ríkissjóðs. 

Sé gölluðum eða rifnum skuldabréfum framvísað til greiðslu vinnings eða inn- 
lausnar með þeim hætti, að bæði númer sjáist og meira en helmingur bréfsins fylgi, 
fer innlausn fram að fullu, en sjáist aðeins annað númerið, verður innlausn eða 

greiðsla vinnings innt af hendi að hálfu, enda sé meira en fjórðungi bréfsins fram- 
vísað. 

9. gr. 
Reglur XIX. kafla laga nr. 85 frá 23. júní 1936, um mál til ógildingar skjala o. fl. 

gilda ekki um skuldabréf samkvæmt reglugerð þessari.
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10. gr. 
Fjármunir þeir, sem inn koma fyrir sölu happdrættisskuldabréfanna, skulu renna 

til Vegasjóðs og skal verja þeim til uppbyggingar þjóðvegakerfisins. 
Kostnaður við framkvæmd þessarar fjáröflunar greiðist af söluverði skulda- 

bréfanna. 

11. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er skv. 2. gr., sbr. 3. gr. laga nr. 7 frá 13. mars 1974 

öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 24. október 1975. 

Matthías Á. Mathiesen. 

Þorsteinn Geirsson. 

  

Stjórnartíðindi B 39, nr. 453. Útgáfudagur 28. október 1975.
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Nr. 4ö4. 924 14. október 1975. 

REGLUGERÐ 

um ráðstöfun á 600 millj. króna úr gengismunarsjóði 1974 til að greiða hluta 

gengistaps vegna erlendra skulda eigenda fiskiskipa, sbr. a-lið 9. gr. 

l. nr. 106/1974. 

1. gr. 

Styrkfjárhæðir skulu vera 6.0% ógreiddra og ógjaldfallinna höfuðstólseftir- 

stöðva erlendra skulda hinn 22. ágúst 1974 reiknað á sölugengi 2. september 1974. 

2. gr. . 
Stofna skal sérstakan vaxtalausan reikning hjá Fiskveiðasjóði Íslands fyrir 

hvert skip, sem skuldar erlent lán. Heimilt er Fiskveiðasjóði að halda sérstakan 

reikning yfir þá styrkfjárhæð, sem tilheyrir hverju erlendu láni fyrir sig. 

3. gr. 

Er fiskveiðasjóði berst fé úr gengismunarsjóði skal hann tekjufæra hina nýju 

reikninga samkvæmt ákvæðum 1. gr. Reikningana skal tekjufæra í þeirri röð og 

þeim mæli, sem áætlað er að gjaldfæra þurfi reikningana samkvæmt reglum þess- 

um. Heimilt er Fiskveiðasjóði að geyma á hverjum tíma nokkurn hluta fjár þess, 

er honum hefur borist úr gengismunarsjóði án þess að tekjufæra sérstaka reikninga 

fyrir fénu, enda getur sjóðurinn þá tekjufært slíkt fé þegar skyndilega þarf að 

gjaldfæra reikning af ófyrirsjáanlegum ástæðum. 

4. gr. 

Sú fjárhæð sem kemur í hlut hvers skips verður notuð til aðstoðar útgerðum 

við greiðslu vaxta og afborgana þeirra lána, er styrkirnir tilheyra, á þriggja ára 

tímabili, frá og með 22. ágúst 1974 til og með 21. ágúst 1977, svo og til greiðslu 

á þeim hluta eigin framlags vegna skipakaupa erlendis, sem var umsaminn en 

ógreiddur hinn 22. ágúst 1974. Útborgun styrks fer fram á gjalddögum hinna er- 

lendu skulda í sem jöfnustum greiðslum á fyrrgreindu þriggja ára tímabili. Ef 

erlent lán fellur að öllu leyti í gjalddaga fyrir 21. ágúst 1977, fer útborgun styrks 

fram í sem jöfnustum greiðslum á eftirstöðvum lánstímans. 

5. gr. 

Réttur til styrks samkvæmt reglum þessum fylgir því erlenda láni, sem hann 

er veittur út á, og nýtur því skuldari lánsins hverju sinni styrksins, þótt skuld- 

skeyting eigi sér stað einu sinni eða oftar fyrir 21. ágúst 1977. 

6. gr. 

Verði inneign á reikningi, þegar viðkomandi útgerð hefur greitt sína árlegu 

afborgun eða tvær misserisgreiðslur, er heimilt að greiða mismuninn út af reikn- 

ingnum til útgerðarinnar. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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7 . gr. 
Ef skip er selt úr landi falla niður allar styrkgreiðslur er skipið átti rétt á 

samkvæmt reglum þessum. Innstæða á reikningi þess skal þá færð á seymslu- 
reikning Fiskveiðasjóðs, sbr. 3. gr. 

8. gr. 
Ef skip ferst eða er dæmt ónýtt, skal þegar tekjufæra reikning þess fyrir 

öllum þeim styrk, er skipið á rétt á og nota fjárhæðina til uppgreiðslu hinna er- 

lendu lána, ellegar greiða skipeiganda fjárhæðina. 

9. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 9. gr. laga nr. 106/1974 til þess að öðlast 

begar gildi. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 14. október 1975. 

Matthías Bjarnason. 
  

Gylfi Þórðarson. 

14. október 1975. Nr. 455. 

REGLUGERÐ 

um eftirlit með framkvæmd ákvæða laga um eiturefni og hættuleg efni 

nr. 85/1968. 

Upphafsákvæði. 

1. gr. 
Eftirlit með framkvæmd laga um eiturefni og hættuleg efni annast eftirtaldir 

aðilar: 
a) Lyfaeftirlit ríkisins, sbr. lög nr. 70/1971, um breyting á lyfsölulögum nr. 30 

29. apríl 1963, sbr. einnig ákvæði reglugerðar um lyfjaeftirlit ríkisins nr. 412/ 
1973. 

b) Heilbrigðiseftirlit ríkisins, sbr. lög um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit nr. 

12/1969, sbr. einnig heilbrigðisreglugerð frá 8. febrúar 1972. 
c) Öryggiseftirlit ríkisins, sbr. lög um öryggisráðstafanir á vinnustöðum nr. 23/ 

1952. 
d) Eiturefnanefnd, svo sem kveðið er á í lögum um eiturefni og hættuleg efni og 

reglugerðum settum samkvæmt ákvæðum lasa þessara. 
e) Lögreglustjórar og embættislæknar, hver á sínum stað. 
f) Samstarfsnefnd lyfjaeftirlits ríkisins, Heilbrigðiseftirlits ríkisins, eiturefna- 

nefndar og Öryggiseftirlits ríkisins um verkaskiptingu í takmarkatilfellum og 
til samræmingar aðgerða. Ráðuneytið skipar fimmta mann slíkrar samstarfs- 
nefndar og er hann jafnframt formaður hennar. 

sg) Aðrir, er tilnefndir kunna að verða, sbr. 20. gr. laga um eiturefni og hættuleg 
nr. 85/1968. 

Lyfjaeftirlit ríkisins. 

2. gr. 
Lyfjaeftirlit ríkisins annast eftirlit með verslunum, sem fengið hafa leyfi ráð- 

herra til þess að selja eiturefni og hættuleg efni til nota í landbúnaði og garðyrkju 
og til útrýmingar meindýra, sbr. 5. gr. laga um eiturefni og hættuleg efni nr. 85/
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1968, sbr. einnig ákvæði 4. og 5. málsgr. 5. gr. reglugerðar um eiturefni og hættu- 
leg efni til nota í landbúnaði og garðyrkju og til útrýmingar meindýra nr. 132/ 
1971. Skal lyfjaeftirlitið skoða sölubúðir leyfishafa a.m.k. einu sinni á ári og 
oftar, ef þörf gerist. Skal lyfjaeftirlitið senda eiturefnanefnd afrit af eftirlitsgerð 
hverju sinni. 

Lyfjaeftirlitið skal einnig annast skoðun á húsnæði umsækjenda um slík leyfi 
og meta, hvort umsækjandi stenst þau skilyrði er greinir í 3. málsgr. 5. gr. reglu- 
gerðar nr. 132/1971. Skal lyfjaeftirlitið senda eiturefnanefnd afrit af eftirlitsgerð. 

Embættislæknar á hverjum stað skulu gera lyfjaeftirlitinu viðstöðulaust við- 
vart, ef þeir telja, að úrskeiðis gangi um rekstur sölubúða í viðkomandi umdæmi 
eða leyfishafi hafi brotið svo af sér, að til greina komi að svipta hann söluleyfi. 

3. gr. 
Lyfjaeftirlit ríkisins skal árlega Fotajast með færslum í eiturbækur lyfjabúða, 

sbr. 10. tölul. a-stafliðs og i-staflið 15. greinar reglugerðar um búnað og rekstur 
lyfjabúða nr. 151/1968 og senda eiturefnanefnd afrit af færslum í eiturbækur. 

Í eiturbækur lyfjabúða skal færa alla sölu á eiturefnum, er greinir á listum 
I og TI, sbr. 1. gr. reglugerðar um flokkun eiturefna og hættulegra efna nr. 93/1974 
sbr. reglugerð nr. 6/1975 og heimilt er að láta úti gegn eiturbeiðnum eða öðrum 

tilsvarandi leyfum, sbr. ákvæði reglugerðar um útgáfu og afgreiðslu eiturbeiðna nr. 

131/1971. 

4. gr. 
Óheimilt er að tollafgreiða sterk eiturefni, sbr. lista 1, 1. gr. reglugerðar nr. 

93/1974, nema innflytjandi leggi fram við tollafgreiðslu vörureikning, sem lyfja- 
eftirlitið hefur samþykkt til innflutnings. Sömu ákvæði gilda um eiturefni og hættu- 
leg efni, til nota í landbúnaði og garðyrkju og til útrýmingar meindýra, sbr. ákvæði 

3. og 4. gr. reglugerðar nr. 132/1971. 
Lyfjaeftirlitið skal í lok hvers árs tilkynna eiturefnanefnd um innflutning 

þeirra efna, er greinir í 1. málsgr. að framan. 

Heilbrigðiseftirlit ríkisins. 

5. gr. 
Heilbrigðiseftirlit ríkisins skal annast eftirlit með ákvæðum reglugerða, sem 

settar eru samkvæmt heimild í 16. og 17. gr. laga um eiturefni nr. 85/1968, varðandi 
gerð íláta, umbúðir, sölu, varnaðarorð eða varnaðarmerki og varðveislu hættulegra 
efna, sem eru á boðstólum í verslunum. Heilbrigðiseftirlitið skal sömnleiðis annast 
eftirlit með eiturefnum, sem heimilt er að selja í verslunum samkvæmt sérstökum 
ákvæðum, sbr. ákvæði reglugerðar um notkun og bann við notkun tiltekinna eitur- 

efna og hættulegra efna nr. 129/1971. 
Heilbrigðiseftirlitið skal þannig hafa eftirlit með sölu á ediksýru, terpentinu, 

bleikivatni, natrfumhýdroxíði og kalíumhýdroxíði, sbr. ákvæði reglugerðar um gerð 
íláta undir hættuleg efni og merkingu þeirra nr. 91/1974, svo og eftirlit með sölu 
á sýrum og ýmsum öðrum hættulegum efnum, sem ern á boðstólum í verslunum. 

6. gr. 
Heilbrigðiseftirlit ríkisins skal, að höfðu samráði við eiturefnanefnd, hafa eftir- 

lit með framkvæmd reglugerða, sem settar eru samkvæmt heimild í 15. gr. laga 
um eiturefni og hættuleg efni nr. 85/1968. 

Heilbrigðiseftirlitið skal þannig fylgjast með notkun nítríta og nítrata í kjöt- 
vörur og aðrar sláturafurðir, sbr. ákvæði reglugerðar um íblöndun nitrita og nítrata 

í kjöt, kjötvöru og aðrar sláturafurðir nr. 243/1974.
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7. gr. 
Heilbrigðiseftirlit ríkisins skal að höfðu samráði við eiturefnanefnd fylgjast 

með því, að tiltekin eiturefni eða hættuleg efni komi ekki fyrir í nauðsynjavörum 
eða magn þessara efna fari yfir leyfilegt hámark. Ef ekki gerist annars þörf, skal 
styðjast við yfirlýsingar framleiðenda eða innflytjenda samkvæmt bestu vitund um 
innihald eiturefna eða hættulegra efna í tilgreindum varningi, svo sem fegrunar- 
og snyrtiefnum, matvælum og fóðurvöru, sbr. ákvæði 6. málsgr. 20. gr. laga um 

eiturefni og hættuleg efni. 
Eiturefnanefnd lætur fara fram efnasreiningu á fegrunar- og snyrtivörum og 

öðrum varningi í samráði við Heilbrigðiseftirlit ríkisins, ef sérstök ástæða er til þess 
að ætla, að almenningi geti stafað hætta af vegna innihalds eiturefna eða hættu- 
legra efna. Eiturefnanefnd tilkynnir þá Heilbrigðiseftirliti ríkisins um niðurstöður 
slíkra rannsókna. 

Heilbrigðiseftirlitið hefur eftirlit með innihaldi blýs og kadmíums í matarílátum, 
sbr. ákvæði reglugerðar um varnir gegn mengun matvæla af völdum blýs og kad- 
míums Í matarílátum, nr. 2492/1974. 

8. gr. 
Heilbrigðiseftirlit ríkisins hefur eftirlit með notkun eiturefna og hættulegra 

efna í iðnaði að svo miklu leyti, sem slíkt eftirlit fellur ekki undir Öryggiseftirlit 
ríkisins. á 

Heilbrigðiseftirlitið hefur þannig yfirumsjón með framkvæmd ákvæða reglu- 
gerðar um varnir gegn mengun af völdum eiturefna og hættulegra efna nr. 164/1972. 

9. gr. 
Heilbrigðiseftirlit ríkisins annast efti með notkun sótthreinsunarefna, sem 

teljast hættuleg efni við framleiðslu matvæla, á vinnustöðum og í sundlaugum. Getur 
Heilbrigðiseftirlitið að höfðu samráði við eiturefnanefnd krafist þess að menn, er 

með slík efni fara, hafi áður sótt námskeið til þess að öðlast sérþekkingu í meðferð 
efnanna. 

10. gr. 
Heilbrigðiseftirlitið skýtur málum til umsagnar Öryggiseftirlits ríkisins eða 

eiturefnanefndar, ef tilefni er til. 

Öryggiseftirlit ríkisins. 

11. gr. 
Öryggiseftirlit ríkisins annast eftirlit með notkun eiturefna og hættulegra efna 

í iðnaði og á vinnustöðum að svo miklu leyti, sem slíkt eftirlit fellur ekki undir 

Heilbrigðiseftirlit ríkisins. 
Öryggiseftirlitið skal þannig hafa eftirlit með öllum beim vinnustöðum, þar 

sem notuð eru lífræn leysiefni, blý eða aðrir þungir málmar eða hættulesar loft- 
tegundir, er ekki hafa lækningagildi. Skal Öryggiseftirlitið tryggja að loftræstins, 
vinnuaðstaða og hreinlæti á vinnustöðum, þar sem þessi efni eru notuð, sé þannig, 
að sem minnst hætta stafi af efnunum. 

12. gr. 
Öryggiseftirlit ríkisins hefur eftirlit eð förgun eiturefna og hættulegra efna 

í iðnaði og á vinnustöðum að svo miklu leyti sem unnt er, en hlutaðeigandi em- 
bættislæknar að öðrum kosti, sbr. 19. gr. laga um eiturefni og hættuleg efni, sbr. 
einnig 11. gr. að framan.
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13. gr. 
Öryggiseftirlit ríkisins skal hafa eftirlit með því, að forstöðumenn efnagerða, 

efnaverksmiðja eða annarra fyrirtækja greini frá því, hverra eiturefna kunni að 
vera þörf við rekstur fyrirtækjanna, sbr. ákvæði 2. töluliðs 1. málsgr. 5. gr. laga 

um eiturefni og hættuleg efni nr. 85/1968, sbr. einnig 3. og 11. gr. laga um öryggis- 
ráðstafanir á vinnustöðum nr. 23/1952 sbr. 1. gr. laga nr. 52/1955. Skal Öryggis- 
eftirlitið halda skrá yfir notkun eiturefna í fyrirtækjum samkvæmt framanskráðu. 

14. gr. 
Öryggiseftirlit ríkisins hefur eftirlit með framleiðslu eiturefna, sbr. 4. gr. laga 

um eiturefni og hættuleg efni. 

15. gr. 
Öryggiseftirlitið skýtur málum til umsagnar Heilbrigðiseftirlits ríkisins eða eitur- 

efnanefndar, ef tilefni er til. 

Lögreglustjórar og embættislæknar. 

16. gr. 
Lögreglustjórar hver á sínum stað annast útgáfu eiturbeiðna og annarra til- 

svarandi leyfa, sbr. 6. gr. laga um eiturefni og hættuleg efni, sbr. einnig ákvæði 
reglugerðar nr. 131/1971, og hafa eftirlit með, svo sem unnt er, að slík leyfi séu 
ekki misnotuð, sbr. ákvæði 6. málsgr. 4. gr. reglugerðar nr. 132/1971. 

17. gr. 
Embættislæknar hafa hver á sínum stað eftirlit með sölubúðum þeim, er leyfi 

hafa til þess að selja eiturefni og hættuleg efni til að nota í landbúnaði og garð- 

yrkju og til útrýmingar meindýra, sbr. 3. málsgr. 2. gr. að framan. 

18. gr. 
Embættislæknar hafa hver á sínum stað umsjá með útrýmingarefnum, sem 

ætluð eru til nota í þágu almennings, sbr. ákvæði 2. málsgr. 5. gr. reglugerðar nr. 
132/1971. 

Ef varsla og umsjá útrýmingarefna, sbr. 1. málsgr. að framan, er öðrum falin 
en embættislæknum, skal það tilkynnt eiturefnanefnd og leitað samþykkis nefndar- 
innar í hverju einstöku tilviki. 

19. gr. 
Embættislæknar hafa hver á sínum stað eftirlit með förgun eiturefna og hættu- 

legra efna, sbr. ákvæði 19. gr. laga um eiturefni og hættuleg efni, að svo miklu 
leyti, sem það fellur ekki undir Öryggiseftirlit ríkisins, sbr. einnig ákvæði 12. gr. 
hér að framan. 

20. gr. 
Lögreglustjórar og embættislæknar skjóta málum til umsagnar eiturefnanefndar 

eða annarra, er annast eftirlit með eiturefnum og hættulegum efnum, ef tilefni er 
til. 

Eiturefnanefnd. 

21. gr. 
Eiturefnanefnd hefur eftirlit með sölu eiturefna og hættulegra efna til nota í 

landbúnaði og sarðyrkju og til útrýmingar meindýra, sbr. ákvæði 1. málsgr. 6. gr. 
reglugerðar nr. 132/1971. Nefndin hefur eftirlit með sölu eiturefna í lyfjabúðum, 
sbr. 3. málsgr. 5. gr. reglugerðar nr. 131/1971, sbr. einnig 3. gr. að framan.
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Eiturefnanefnd skal árlega gefa heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu 
skýrslu um sölu þeirra efna, er greinir í 1. málsgr. 

22. gr. 
Eiturefnanefnd mælir með útgáfu leyfisskirteina handa iðnaðarmönnum eða 

öðrum til þess að mega nota eiturefni við störf sín, sbr. ákvæði 8. gr. reglugerðar 
nr. 131/1971. Nefndin mælir með útgáfu leyfisskírteina handa sgarðyrkjumönnum 
eða öðrum, sbr. ákvæði 9. gr. reglugerðar nr. 131/1971 og 4. gr. reglugerðar nr. 
132/1971, til þess að mega nota eiturefni í X og A hættuflokkum við störf sín. 
Leyfisskírteini þessi gilda í 1—-3 ár í senn. 

Nefndin skal halda skrá yfir alla einstaklinga, er sótt hafa um leyfi þau, er 

greinir í 1. málsgr., og tilkynna hlutaðeigandi lögreslustjóra, þegar 1, 2 eða 3 ár, 
eins og við á, eru liðin frá því, að meðmæli voru veitt. 

Nefndin skal tilkynna öryggismálastjóra jafnóðum og hún sendir hlutaðeigandi 
lögreglustjóra meðmæli með leyfisveitingum samkvæmt ákvæðum 8. gr. reglugerðar 
nr. 131/1971 (,rauð leyfisskirteini“). 

23. gr. 
Eiturefnanefnd hefur eftirlit með því, að eiturefni og hættuleg efni valdi ekki 

tjóni á mönnum, dýrum eða plöntum, m.a. vegna mengunar, svo sem við verður 

komið og svo fremi, að eftirlitið sé ekki falið framangreindum aðilum, sbr. 1. gr. 
samkvæmt ákvæðum reglugerða, er settar hafa verið með heimild í lögum um eitur- 
efni og hættuleg efni nr. 85/1968 eða samkvæmt heimild í öðrum lögum. Skal eitur- 
efnanefnd hafa forgöngu um rannsóknir að þessu lútandi, ef þörf gerist, og gera 

tillögur að setningu reglugerða samkvæmt ákvæðum 13. og 15. gr. laga um eitur- 
efni og hættuleg efni, ef tilefni er til. 

Um efnagreiningn á fegrunar- og snyrtivörum og öðrum varningi ræðir í 2. 
málsgr. 7. gr. að framan. 

24. gr. 
Eiturefnanefnd er til ráðuneytis við setningu hvers konar ákvæða, er varða 

eftirlit með lögum um eiturefni og hættuleg efni, sbr. 20. gr. laganna, sbr. einnig 
6. gr. reglugerðar um starfsvið og starfshætti eiturefnanefndar nr. 273/1969. 

Aðrir aðilar. 

25. gr. 
Ráðherra er heimilt að tilnefna aðra aðila en þá, er greinir að framan, til þess 

að annast eftirlit með framkvæmd ákvæða laga um eiturefni og hættuleg efni, sbr. 
20. gr. laganna. Skal slíkt gert að höfðu samráði við samstarfsnefnd sbr. 1. gr. reglu- 
serðarinnar. 

Niðurlagsákvæði. 

26. gr. 
Kostnað við eftirlit með framkvæmd ákvæða laga um eiturefni og hættuleg 

efni skal greiða úr ríkissjóði, sbr. 4. málsgr. 20. gr. laganna. 

27. gr. 
Ráðherra getur falið fleiri aðilum en einum, sbr. 1. gr., að annast tiltekna 

þætti eftirlitsins. 

B 117
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28. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 24. gr. laga um eiturefni og hættu- 

leg efni nr. 85/1968 og öðlast gildi 1. janúar 1976. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 14. október 1975. 

Matthías Bjarnason. 

Páll Sigurðsson. 

Fylgiskjal. 

Lög og reglugerðir, er varða framkvæmd reglugerðar þessarar. 

LÖG: 

Lög um eiturefni og hættuleg efni nr. 85/1968. 
Lög um Öryggisráðstafanir á vinnustöðum nr. 23/1952. 
Lyfsölulög nr. 30/1963, sbr. breyting á þeim lögum nr. 70/1971. 

Lög um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit nr. 12/1969. 

REGLUGERÐIR: 

Reglugerð um starfssvið os starfshætti eitnrefnanefndar nr. 273/1969. 
Reglugerð um búnað og rekstur lyfjabúða nr. 151/1968. 
Reglugerð um notkun og bann við notkun tiltekinna eiturefna og hættulegra 

efna nr. 129/1971, sbr. og reglugerð um breyting á þeirri reglugerð nr. 9/1973. 
Reglugerð um útgáfu og afgreiðslu eiturbeiðna nr. 131/1971. 

Reglugerð um eiturefni og hættuleg efni til nota í landbúnaði og garðyrkiu og 

til útrýmingar meindýra nr. 132/1971. 

Heilbrigðisreglugerð nr. 45/1972. 
Reglugerð um varnir gegn mengun af völdum eiturefna og hættulegra efna 

nr. 164/1972. 
Reglugerð um gerð íláta undir hættuleg efni og merkingu þeirra nr. 91/1974. 
Reglugerð um flokkun eiturefna og hættulegra efna nr. 93/1974, sbr. og reglu- 

serð um breyting á þeirri reglugerð nr. 6/1975. 
Reglugerð um íblöndun nitríta og nitrata í kjöt, kjötvöru og aðrar sláturafurðir 

nr. 243/1974. 

Nr. 456. 17. október 1975. 
REGLUGERÐ 

um sérstakt línu- og netaveiðisvæði út af Faxaflóa. 

1. gr. 
Frá útgáfu reglugerðar þessarar til 31. desember 1975 eru allar veiðar með botn- 

og flotvörpu bannaðar á svæði út af Faxaflóa sem markast af línu dreginni 920 sjó- 
mílur réttvísandi vestur frá Garðskagavita, þaðan í norður átt í punkt 649 90" N og 

230 360 V og baðan í réttvísandi austur. 

2. gr. 
Með mál þau, sem rísa út af brotum á reglugerð bessari, skal farið að hætti opin- 

herra mála og varðar brot viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr.102 27. desember



17. október 1975. 931 Nr. 456. 

1973, um veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni eða 
samkvæmt ákvæðum laga nr. 44 5. apríl 1948, um vísindalega verndun fiskimiða land- 

grunnsins. 

3. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 102 27. desember 1973, um veiðar 

með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelsinni svo og samkvæmt lögum 
nr. 44 5. apríl 1948, um vísindalega verndun fiskimiða landgrunnsins, til þess að 
öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Sjávarúfvegsráðuneytið, 17. október 1975. 

F. hr. 

Jón L. Arnalds. 
  

Arnmundur Backman. 

Nr. 457. 

REIKNINGUR 

Lánasjóðs sveitarfélaga 1969. 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1969. 

Tekjur: 
Óafturkræf framlög: 

Ríkissjóður .........0.0 0... kr. 4500 000.00 
Jöfnunarsjóður sveitarfélaga ............ — 15 000 000.00 

kr. 19500 000.00 
Vextir og lántökugjöld .................0.00. 000. n — 6935 487.79 

  

  

Kr. 26 435 437.79 

Gjöld 
Laun og ýmis starfsmannaútgjöld  ...........0.0000000000.. kr. 678 175.60 
Ýmis rekstrargjöld .............20.....0 000 — 302 159.00 
Vextir og lántökugjöld ............0..002 0000. — 2.667 408.55 
Tekjur umfram gjöld 1969 ...........0.00 0000 — 22 787 694.64 

  

Kr. 26 435 437.79 

Efnahagcreikningur pr. 31. desember 1969. 

Eignir 
SjÓÐUr 2... kr. 60 250.50 
Bankainnstæður ..........20..0..0 0000. — 6 219 127.62 
Ymsar innstæður .............2..0200 0000 — 2 508 759.00 

Skuldabréfaeign ...............%.20 00... — 88648332.40 
Innbú og lausafé ...............00 0000. — 288 959.90 

  

Kr. 97 725 429.42
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Skuldir: 
Ýmsar lausaskuldir ..............0.0....0.0 err kr. 712 222.20 
Föst lán 2.........0000 000 — 33 601 882.40 

Eigið fé: 
Hrein eign 1/1 1969 ............00...00... kr. 40563 630.18 
Tekjur umfram gjöld 1969 ................ — 22 787 694.64 

— 63351 324.82   

  

Kr. 97 725 429.42 

Reykjavík, 20. janúar 1970. 

Magnús E. Guðjónsson, framkvæmdastjóri. 

Framanskráðan rekstrar- og efnahagsreikning pr. 31. desember 1969 fyrir Lána- 

sjóð sveitarfélaga höfum við endurskoðað. 

Reykjavík, 12. ágúst 1970. 

Atli Hauksson. Sigurður S. Haukdal. 

Nr. 458. 

REIKNINGUR 

Lánasjóðs sveitarfélaga 1970. 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1970. 

  

  

Tekjur: 
Óafturkræf framlög: 

Ríkissjóður „.........0.020200 0000. kr. 4500 000.00 
Jöfnunarsjóður sveitarfélaga  ............ — 15 000 000.00 

kr. 19500 000.00 
Vextir og lántökugjöld ...........0..00.0200 0000 — 11 733 348.10 

Kr. 31 233 348.10 

Gjöld 
Laun og ýmis starfsmannaútgjöld .........0..0.00000000 00. 0... kr. 895 723.00 
Ýmis rekstrargjöld .................0..... 0 — 265 167.20 
Vextir og lántökugjöld .............000000 0000 nn — 4776 748.72 
Tekjur umfram gjöld 1970 ..........000.000 00 nn — 25 295 709.18 

  

Kr. 31 233 348.10 

Efnahagsreikningur pr. 31. desember 1970. 

Eignir 
Bankainnstæður  .............0000..sss ess kr.  1031472.60 

Ýmsar innstæður ...........0.00.0. 0 —  6511012.00 
Skuldabréfaeign ...........2020.00 00 ene — 138 384 368.40 
Innbú og lausafé ..........0.22000 0000 enn — 278 809.90 

  

Kr. 146 205 662.90
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. Skuldir 
Ýmsar lausaskuldir ................0220.20 0... s ens kr. 1431 712.00 
Föstlán ..........0.2200000200 enn — 56 126916.90 
Eigið fé: 

Hrein eign 1/1 1970 ................2..... kr. 63 351 324.82 
Tekjur umfram gjöld 1970 .............. — 25 295 709.18 

88 647 034.00 
  

Kr. 146 205 662.90 

Rykjavík, 14. febrúar 1971. 

Magnús E. Guðjónsson, framkvæmdastjóri. 

Framanskráðan rekstrar- og efnahagsreikning pr. 31. desember 1970 fyrir Lána- 
sjóð sveitarfélaga höfum við endurskoðað. 

Reykjavík, 30. nóvember 1974. 

Atli Hauksson. Sigurður S. Haukdal. 

Nr. 459. 
REIKNINGUR 

Lánasjóðs sveitarfélaga 1971. 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1971. 

  

  

Tekjur: 
Óafturkræf framlög: 

Ríkissjóður .............0..000. 000... kr. 4500 000.00 
Jöfnunarstjóður sveitarfélaga ............ — 15 000 000.00 

kr. 19500 000.00 
Vextir og lántökugjöld ................000...0 000... — 16622429.00 

Kr. 36 122 429.00 

Gjöld 
Laun og ýmis starfsmannaútgjöld .............2..0.00.00 0000... kr. 1249 885.50 
Ýmis rekstrargjöld ................2.0.0000.0 e.s — 373 541.00 
Vextir, lántökugjöld og gengismunur ............0000000 00... — 7 892 771.60 
Tekjur umfram gjöld 1971 ..............0..00 000... nn — 26 606 230.90 

  

Kr. 36 122429.00 

Efnahagsreikningur pr. 31. desember 1971. 

Eignir 
Bankainnstæður  ................0.002 000... nn kr. 5122546.10 
Ymsar innstæður ..............00.202 000. 0n nn — 8 423 748.00 

Skuldabréfaeign ..............02.000000 00 nes — 195 695 874.20 
Innbú og lausafé ....................0..0nnnnn en — 259 309.90 

  

Kr. 209 501 478.20



Nr. 459. 934 

Skuldir: 

Ýmsar lausaskuldir ..........0.0.00.000 0000 ner kr. 1199 189.00 

Föst lán .........0..000. e.s —  93049 024.30 

Eigið fé: 
Hrein eign Í/1 1971 .........00000000000.0.. kr. 88 647 034.00 

Tekjur umfram gjöld 1971 ................ — 26 606 230.90 
— 115 253 264.90   

  

Kr. 209 501 478.20 

Reykjavík, 10. febrúar 1972. 

Magnús E. Guðjónsson, framkvæmdastjóri. 

Framanskráðan rekstrar- og efnahagsreikning pr. 31. desember 1971 fyrir Lána- 

sjóð sveitarfélaga höfum við endurskoðað. 

Reykjavík, 30. nóvember 1974. 

Atli Hauksson. Sigurður S. Haukdal. 

Nr. 460. 
REIKNINGUR 

Lánasjóðs sveitarfélaga 1972. 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1972. 

  

  

. Tekjur: 
Oafturkræf framlög: 

Ríkissjóður ........0..000000 0... nn. kr. 7000 000.00 
Jöfnunarsjóður sveitarfélaga  ............ — 15 000 000.00 

kr. 22 000 000.00 

Vextir, lántökugjöld og gengismunur ..........00000 0... ........ — 22 296 491.50 

Kr. 44 296 431.50 

Gjöld 

Laun og starfsmannaútgjöld ..........0.00000 0000... kr.  1550623.00 

Ýmis rekstrargjöld ...........000002 0000. — 333 854.10 

Vextir og lántökugjöld ............0.00.00000 0000 0 ner — 12 303 380.00 

Tekjur umfram gjöld 1972 ........000000000 0... — 80 108574.40 
  

Kr. 44 269 431.50 

Efnahagsreikningur pr. 31. desember 1972. 

Eignir 

Bankainnstæður .............0.200. 0000 vn nn kr. 9586 298.40 

Ýmsar innstæður .........0.0..000. ns ss — 10 911 163.00 

Skuldabréfaeign ..........20220000 ner ene — 822 942 452.60 

Innbú og lausafé .........0.0000 0000 — 356 215.00 
  

Kr. 343 796 129.00



Skuldir 
Ýmsar lausaskuldir ...................0..00. 00. kr. 
Föst lán ...............0000.0 000. — 
Eigið fé: 

Hrein eign 1/1 1972 ...............0...... kr. 115 253 264.90 
Tekjur umfram gjöld 1972 ................ — 30 108574.40 

  

Nr. 460. 

3 444 874.00 
194 989 415.70 

145 361 839.30 
  

Kr 
Reykjavík, 12. febrúar 1973. 

Magnús E. Guðjónsson, framkvæmdastjóri. 

- 943 796 129.00 

Framanskráðan rekstrar- og efnahagsreikning pr. 31. desember 1972 fyrir Lána- 
sjóð sveitarfélaga höfum við endurskoðað. 

Reykjavík, 30. nóvember 1974. 

  

  

  

  

Atli Hauksson. Sigurður S. Haukdal. 

Nr. 461. 

REIKNINGUR 

Lánasjóðs sveitarfélaga 1973. 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1973. 

Tekjur: 
Óafturkræf framlög: 

Ríkissjóður  ..............000...... kr. 5950 000.00 
Jöfnunarsjóður sveitarfélaga  ............ — 15 000 000.00 

kr. 20 950 000.00 
Vextir, lántökugjöld og gengismunur .......................... — 41647177.76 

Kr. 62597 177.76 
Gjöld 

Laun og starfsmannaútgjöld ..............0....... 0. kr. 1838 049.50 
Ýmis rekstrargjöld .................0.0.....0.0 0 — 499 979.80 
Vextir og lántökugjöld ...............0.0...0.0.0 000 — 22175542.00 
Tekjur umfram gjöld 1973 ..........0.00.00000. — 38 083 606.46 

Kr. 62597 177.76 

Efnahagsreikningur pr. 31. desember 1973. 

Eignir 
Bankainnstæður ...............0.0.0.0...000000 0. kr. 13 775 200.80 
Ymsar innstæður  .................000.000 0... — 15 868 480.40 
Skuldabréfaeign ..............0.0.0.00000. 000 — 442 298 813.80 
Innbú og lausafé .............0.0.0..00.000 0. — 628 534.00 

Kr. 472 571 029.00



Nr. 461. 936 

Skuldir: 

Ýmsar lausaskuldir # ............00.00.00. 00 kr. 20 098 583.00 
Föst lán ........00000 000 — 269 027 000.24 

Eigið fé: 
Hrein eign 1/1 1973 .......0.00000000..... kr. 145 361 839.30 
Tekjur umfram gjöld 1978 .....0000.0000.. — 38 083 606.46 

— 183 445 445.76   

  

Kr. 472 571 029.00 

Reykjavík, 23. janúar 1974. 

Magnús E. Guðjónsson, framkvæmdastjóri. 

Birgir L. Blöndal, aðalbókari. 

Framanskráðan rekstrar- og efnahagsreikning pr. 31. desember 1973 fyrir Lána- 

sjóð sveitarfélaga höfum við endurskoðað. 

Reykjavík, 30. nóvember 1974. 

Atli Hauksson. Sigurður S. Haukdal. 

Nr. 462. 28. október 1975. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 370, 17. desember 1974, um innflutnings- 

og gjaldeyrisleyfi. 

1.gr 
Við 1. gr. reglugerðarinnar bætist: 

Úr 85 15 11 Sjónvarpsviðtæki, einnig með innbyggðum grammófón og/eða út- 

varpsviðtæki og/eða segulbandstæki, fyrir útsendingu í lit. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 30 25. maí 1960, um skipan 

innflutnings- og gjaldeyrismála, öðlast þegar gildi. 

Viðskiptaráðuneytið, 28. október 1975. 

Ólafur Jóhannesson. 

  

Stjórnartíðindi B 40, nr. 454—462. Útgáfudagur 31. október 1975.



STJÓRNARTÍÐINDI B 41 — 1975 
  

  

937 

REIKNINGUR 

Bjargráðasjóðs 1971. 

Rekstrarreikningur séreignadeildar fyrir árið 1971. 

Nr. 463. 

5 114 450.00 
2 039 954.90 
  

7 154 404.90 

7 154 404.90 
  

Tekjur 
Framlag sveitarfélaga ............2..0..00 000 en unns kr. 
Vextir af innstæðum ...........0.000... esv sn nn — 

Kr. 

Gjöld 
Tekjuafgangur 1971 ..............20200.0 nes senr sn kr. 

Kr. 

Efnahagsreikningur séreignadeildar pr. 31/12 1971. 

7 154 404.90 

  

  

  

Eignir 
Sparisjóðsinnstæður  ..........2.0000. 0. sen kr. 25 037 161.90 
Skuldunautar .............2..2000 0... — 7 425 800.00 

Kr. 32462 961.90 

Skuldir: 
Eigið fé: 

Hrein eign 1/1 1971 .............000000..0... kr. 25 308 557.00 
Tekjur umfram gjöld 1971 ................ — 1 154404.90 

kr. 32 462 961.90 

Kr. 32462961.90 

Rekstrarreikningur sameignardeildar fyrir árið 1971. 

  

  

Tekjur: 
Framlög: 

Framlag ríkissjóðs .............000.00.... kr. 10 228 900.00 
Framlag sveitarfélaga .................... — 2557 225.00 

kr. 12786 125.00 
Vextir og lántökugjöld .............22020000 00... — 423 238.94 
Húsaleigutekjur ...............0000000 000 0ns sn — 261 120.00 

Kr. 13 470 483.94 
B 118



Nr. 463. 938 

Gjöld 
Stjórnunarkostnaður # .............2..00.00... kr. 

Rekstur fasteignar ..............00.0....0..2... — 
Styrkir ........202020000 00. — 

1 457 547.00 
88 350.00 

3 öll 291.00 
  

Tekjur umfram gjöld 1971 
  

kr. 5057 188.00 
— 8413 295.94 

Kr. 13 470 483.04 

Efnahagsreikningur sameignardeildar pr. 31/12 1971. 

Handbært fé 
Skuldunautar 
Skuldabréfaeign 
Innbú og lausafé 
Fasteign 

Skuldir: 
Eigið fé: 

Hrein eign 1/1 1971 
Tekjur umfram gjöld 1971 ................ — 

FKN ON 

sr 

FAIR kr. 

00.00.0000... 

1168 444.30 
19 143 770.90 
12 110 761.19 

230 945.21 
2 949 820.00 
  

24 432 853.66 
8 413 295.94 
  

Endurmat á fasteign ...........00.020.00 0... 0... 0... 
kr. 

35 603 741.60 

32 846 149.60 
2 751 592.00 
  

Rekstrarreikningur afurðatjónadeildar fyrir árið 1971. 

Tekjur: 
Framlög: 

Gjald af söluverði landbúnaðarafurða .... kr. 
Mótframlag ríkissjóðs .........0.000.... — 

7 240 997.85 
7 240 997.85 
  

25% af framlagi sveitarfélaga 
Vextir og lántökugjöld 

Tjónastyrkir 

Eftirgefið 
Vextir og lántökukostnaður 
Innheimtulaun Framleiðsluráðs landb. 
Tekjur umfram gjöld 1971 

35 603 741.60 

  

  

kr. 14481 995.70 
— 2557 225.00 
— 506 016.00 

Kr. 17 545 236.70 

kr 635 000.00 
— 39 500.00 
—  11558362.00 
— 141 980.35 
— 5170 394.35 

Kr. 17 546 236.70
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Efnahagsreikningur afurðatjónadeildar pr. 31/12 1971. 

Nr. 46ð. 

  

Eignir 
Skuldunautar #...............2000. 0. ene kr. 1461 969.80 

Skuldabréfaeign ...............0.0. 00 ss — 171 450 500.00 

Kr. 172 912 469.80 

Skuldir: 

Skuldheimtumenn ...............0 0000. sr kr. 32 277 017.90 
Föst lán ............2000000. 000 sens — 117 500 000.00 
Eigið fé: 

Hrein eign 1/1 1971 .............00........ kr. 17 965 057.55 
Tekjur umfram gjöld 1971 .............. —  5170394.35 

  23 135 451.90 
  

Kr 

Reykjavík, 23. febrúar 1972. 

Magnús E. Guðjónsson, framkvæmdastjóri. 

„ 172 912 469.80 

  

  

Nr. 464. 

REIKNINGUR 

Bjargráðasjóðs 1972. 

Rekstrarreikningur séreignadeildar fyrir árið 1972. 

Tekjur: 
Framlög sveitarfélaga ...........0..0..020 000... nn kr. 5179 350.00 
Vextir af innstæðum ..............2.2.00. 0. ses — 2577 369.00 

Kr. 7756 719.00 

Gjöld 
Tekjur umfram gjöld 1972 ..............200 0000 kr. 7756 719.00 

Kr. 7756 719.00 

  

Eignir 
Sparisjóðsinnstæður  ............2.0220000 0... nn kr. 40 219 680.90 

Kr. 40 219 680.90 

Skuldir: 
Eigið fé: 

Hrein eign 1/1 1972 .........0....0000 0 kr. 32462 961.90 

Tekjur umfram gjöld 1972 .............. — 7 156 719.00 

kr. 40 219 680.90   

  

40 219 680.90



  

  

  

  

  

  

  

Nr. 464. 940 

Rekstrarreikningur sameignardeildar fyrir árið 1972. 

Tekjur: 
Framlög: 
Framlag ríkissjóðs .......0.00.0000.0.0.... kr. 10 358 700.00 
Framlag sveitarfélaga 75%  .......000.... — 2589675.00 

kr. 12 948375.00 

Vextir og lántökugjöld .......0....0000000 een nnn ern — 697 115.57 

Húsaleigutekjur ...........0.200200 0000 nn enn — 212 000.00 

Kr. 13 917 490.57 

Gjöld 
Stjórnunarkostnaður  ..........00002000000.. kr 1 735 608.10 
Rekstur fasteignar  ..........02000 0000... — 107 987.60 
Styrkir ...........0200000 00. — 764 455.00 
Eftirgefin lán og vextir „......0.000000..... — 381 603.50 

kr. 2989 654.20 

Tekjur umfram gjöld 1972 ...........2000 0000 0n nn — 10 927 836.37 

Kr. 13 917 490.57 

Efnahagsreikningur sameignardeildar pr. 31/12 1972. 

Eignir 

Handbært fé .........000000 nes kr. 9548 071.20 

Skuldunautar #........0.2.000000 sense — 23 660 065.70 

Skuldabréfaeign „.......0.0000000 000 nr nr — 10 091 786.86 

Innbú og lausafé .........20.0000.000 seen sn enn — 305 480.21 

Fasteign ............0000000 00 — 2949 820.00 

Kr. 46555 223.97 

Skuldir: 

Skuldheimtumenn ........00000000 00 nn kr. 23 646.00 

Eigið fé: 
Hrein eign 1/1 1972 .........0000.0 000... kr. 35 603 741.60 

Tekjur umfram gjöld 1972 ................ — 10 927 836.37 
— 46531577.97 

Kr. 465565 223.97 

Rekstrarreikningur afurðatjónadeildar fyrir árið 1972. 

  

Tekjur: 

Gjald af söluverði landbúnaðarafurða ...... kr. 8505 995.40 

Mótframlag ríkissjóðs ......0.0000000..... — 8505 995.40 
kr. 

25% af framlagi sveitarfélaga  .........200000000. 0... 0... — 

Vextir og lántökugjöld ...........002000 00 nan. — 

17 011 990.80 
2 589 675.00 

123 071.00 
  

19 724 736.80
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Gjöld 
Tjónastyrkir ...........0.00200 0000 kr 2 679 622.50 
Eftirgefið (.................00002 00 — 17 702.00 
Vextir .............0. ens — 10 766 873.30 
Innheimtulaun Framleiðsluráðs landbún.  .........000000000.. — 170 119.40 
Tekjur umfram gjöld 1972 ......0.0002000 00 — 6090419.60 

Kr. 19 724 736.80 

Efnahagsreikningur afurðatjónadeildar pr. 31/12 1972. 

Eignir 
Skuldunautar  ...........2000.00. 0. sr kr 30 705.00 
Skuldabréfaeign ..............2000.00 00. senn — 167 826 051.00 

Kr. 167 856 756.00 
Skuldir 

Skuldheimtumenn .........00.000 00. kr. 30 630 884.50 
Fóst lán .........2000200 00. es sn — 112 500 000.00 
Eigið fé: 

Hrein eign 1/1 1972 . kr. 23 135 461.90 
—- Mótframl. ríkissj. frá '68 — 4500. 000.00 

kr. 18635 451.90 
Tekjur umfram gjöld 1972 ................ — 6090419.60 

— 24 725 871.50 

Kr. 167 856 756.00 

Reykjavík, 14. febrúar 1973. 

Magnús E. Guðjónsson, framkvæmdastjóri. 

  

  

Nr. 465. 

REIKNINGUR 

Bjargráðasjóðs 1973. 

Rekstrarreikningur almennrar deildar fyrir árið 1973. 

Tekjur: 
Framlag ríkissjóðs ...........0.02200 000. .s nn kr.  7904062.50 
Framlag sveitarfélaga  ..........2.02002 0000 00 — 7 904062.50 
Vextir lántökugjöld og annað # ...........00000 000... — 2014 775.70 
Húsaleiga ..............2.22200.00.00 sn — 400 000.00 

Kr. 18 222 900.70 
Gjöld 

Sameiginlegur skrifstofukostnaður ..........0.00000 0000. kr 2 071 697.70 
Stjórnunarkostnaður  ...........200000 0000. — 303 152.00 
Rekstur fasteignar  ..............2.000 000 rn — 471 855.60 
Styrkir og eftirgefin lán ...........000020 0000 00n — 1132640.00 
Vextir og fyrningar  ..........2.0020.0.0 0 sens —- 84 513.21 
Tekjur umfram gjöld 1973 .........0.0000 00 nr —  14159042.19 

Kr. 18 222 900.70



  

  

  

  

  

  

  

Nr. 465. 942 

Efnahagcreikningur almennrar deildar pr. 31/12 1973. 

Eignir 
Handbært fé ..............20000 000 kr. 4952 508.90 
Sparisjóðsinnstæður séreignadeildar ..............00.00.00.0... — 44 107 316.70 
Útistandandi vextir ............0..0..0.0 00. — 61 279.90 
Lán til Búnaðardeildar ..............2.0.00. 0. nn sen —  11582 668.70 
Lán til Lánasjóðs sveitarfélaga ............02000.0 000. 0... —- 15 000 000.00 
Skuldabréfaeign .............0..22020 00 renn — 26 001 094.86 
Innbú ............20022 000. — 256 454.00 
Fasteign ............00.2.20000 00 — 2 905 573.00 

Kr. 104 866 894.16 
Skuldir og eigið fé: 

Viðskiptamenn ..............00.0. 0... s es kr 68 958.30 
Séreignadeild: 

Hrein eign 1/1 1973 .........00.0..0.0..0.... kr. 40 219 680.90 
Vaxtatekjur 1973 ..........00000.0 000... — 3887 634.80 

— 44107315.70 
Eigið fé: 

Hrein eign 1/1 1973 .........0..00.. 00... kr. 46531 577.97 
Tekjur umfram gjöld 1973 ................ — 14 159 042.19 

— 60 690 620.16 

Kr. 104 866 894.16 

Rekstrarreikningur búnaðardeildar fyrir árið 1973. 

Tekjur: 
Framlög: 

Gjald af söluverði landbúnaðarafurða ..... kr. 9893 170.40 
Framlag sveitarfélaga „................... — 2634 687.50 
Framlag ríkissjóðs „................0..... — 12527 857.90 

kr. 25 055 715.80 
Dráttarvextir og lántökugjöld ..............2..00 0. 0... nn — 227 660.00 

Kr. 25 283 375.80 
Gjöld 

Tjónastyrkir ..............02022 00. 0ser sr kr. 2228 840.00 
Vextir (........0...20200 eee — 10 022547.00 
Innheimtukostnaður Framleiðsluráðs landbúnaðarins .......... 197 863.40 
Tekjur umfram gjöld 1973 ..........20. 0000 .n nr — 12834 125.40 

Kr. 25 283 375.80 

Efnahagsreikningur búnaðardeildar pr. 31/12 1973. 

Eignir 
Ríkissjóður ..........20.0000.0 0. ens kr 187 083.60 
Skuldabréfaeign ...........2000000 0000 — 148 599 136.00 

  

143 786 219.60
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Skuldir og eigið fé: 
Lán frá almennu deildinni ............000.0000 0... 000 kr. 11582 668.70 
Ógreiddir áfallnir vextir ...............0000 0... — 4643554.00 
Föst lán ..........0000.00 0... — 90 000 000.00 
Eigið fé: 

Hrein eign 1/1 1973 ........0.0.00. 0000. kr. 24 725 871.50 
Tekjur umfram gjöld 1973 ................ —- 12834125.40 

— 37 559 996.90   

  

Kr. 143 786 219.60 
Reykjavík, 14. febrúar 1974. 

Magnús E. Guðjónsson, framkvæmdastjóri. 

Birgir L. Blöndal, aðalbókari. 

21. október 1975. Nr. 466. 

SAMÞYKKT 

um hundahald í Kópavogi. 

1. gr. 
Hundahald er bannað í Kópavogi. 

2. gr. 
Bæjarstjórn er heimilt að veita undanþágu frá þessu banni í eftirgreindum til- 

vikum: 

1. 

2. 
3 

Ef fyrir liggur umsókn lögreglustjóra eða dómsmálaráðuneytis að halda hunda 
vegna björgunar- og gæslustarfa. 
Ef blindir menn sækja um leyfi til að halda hund sér til leiðsagnar. 

„ Ef fyrir liggur umsögn héraðslæknis og félagsráðgjafa um það, að nauðsynlegt 
sé fyrir umsækjanda að halda hund vegna heimilisástæðna. Er þá átt við gæludýr 
fyrir fólk, sem á við sálræn vandamál að etja. 

3. gr. 
Undanþágur samkv. framansögðu má aðeins veita með eftirfarandi skilyrðum: 
Hundurinn skal skráður á skrifstofu bæjarins og þar fær eigandi ól um háls 
hundsins. 
Skylt er hundeiganda að hafa hund sinn ábyrgðartryggðan hjá viðurkenndu 
vátryggingarfélagi. 
Hundurinn skal aldrei ganga laus á almannafæri, heldur vera í taumi í fylgd 
með aðila, sem hefur fullt vald yfir honum. Eigi er leyfilegt að fara með hunda 
inn í matvöruverslanir eða aðra staði þar sem matvæli eru um hönd höfð. 
Leyfi fyrir einstökum hundum er jafnan háð því, að þeir raski eigi ró íbúa 
bæjarins og séu hvorki þeim né öðrum, sem um bæinn fara, til óþæginda. 
Hundeiganda ber að hlíta að öðru leyti lögum og reglum, er hundahald varða 
(Þ. á m. reglum um árlega hreinsun hunda), svo og fyrirmælum, sem heilbrigðis- 
nefnd setur. 

4. gr 
Við brot á skilyrðum fyrir undanþágu til hundahalds skal fjarlægja viðkomandi 

hund. Sé. á höfuðborsarsvæðinu, starfrækt hundageymsla, skal hundinum komið fyrir
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þar, sé um að ræða minni háttar brot í fyrsta skipti. Eigandi hundsins yrði þá að 
leysa hann þaðan út segn greiðslu alls kostnaðar vegna brotsins. Sé hundageymsla 
ekki starfrækt á höfuðborgarsvæðinu eða sé um að ræða alvarlegt brot, afturkallast 
viðkomandi undanþága til hundahalds. 

Bæjarstjórn er heimilt hvenær sem er, að afturkalla leyfi fyrir einstaka hundum 
eða öll veitt leyfi, telji hún þess þörf. 

5. gr. 
Ofangreind samþykkt bæjarstjórnar Kópavogs, sem staðfestist hér með samkvæmt 

1. gr. laga nr. 7/1953 um hundahald og varnir gegn sullaveiki og samkvæmt Jögum 
nr. 12/1969 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, öðlast gildi þegar við birtingu. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Þeim aðilum, sem nú halda hund og leita vilja undanþágu skv. 2. gr. er gefinn 

frestur til þess að sækja um hana til 1. október 1976. Sami frestur er veittur öðrum 
þeim, sem nú halda hunda, til þess að fjarlægja þá úr bænum. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 21. október 1975. 

F. h.r. 

Jón Ingimarsson. 
  

Ingimar Sigurðsson. 

Nr. 467. 21. október 1975. 
REGLUGERÐ 

um gatnagerðargjöld í Neshreppi utan Ennis. 

1. gr. 
Sveitarstjórn er heimilt að leggja satnagerðargjöld á lóðir í lögsagnarumdæmi 

Neshrepps utan Ennis eftir því sem nánar segir í reglugerð þessari. Heimilt er að 
leggja gatnagerðargjöld á land sem sambærilegt telst þótt ekki sé sérstök lóð. 

2. gr. 
Gatnagerðargjald A er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í kostnaði við undir- 

byggingu götu með t lheyrandi lögnum. 

3. gr. 
Nú ákveður sveitarstjórn að leggja á satnaserðargjald vegna nýbyggingar og skal 

þá miða gjald við ákveðinn hundraðshluta af byggingarkostnaði á rúmmetra, eins og 
hann er talinn af Hagstofu Íslands, svo sem hér segir: 

Einbýlishús með eða án tvíbýlisaðstöðu „.........0..0.020000. 000... 0... 1.5% 
Tvíbýlishús og raðhús ...........200200 00 nes 1.0% 
Tveggja hæða íbúðarhús ............202020000. 000. 0n 1.0% 
Fjölbýlishús ...........2.0000 000. es sr sr 0.5% 
Verslunar- og skrifstofubygginsar # ..............00000020 0000 0000 1.5% 
Iðnaðarhús, vörugeymslur og annað atvinnuhúsnæði #................ 0.5% 

Opinberar byggingar  ............202000000r sess 1.5% 
Bifreiðageymslur  ............002%020 00 sess nes 1.5% 
Annað húsnæði  ..........002..00..e sr 0.5%
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Auk þessa gjalds skal lóðarhafi greiða kr. 40.00 af hverjum fermetra lóðar. Gjald 
skal miða við stærð húss, samkvæmt samþykktum uppdrætti. Nú er ekki fyrir hendi 
samþykktur uppdráttur og skal þá miða við stærð húss, sem skipulag gerir ráð fyrir, 
en sé slíkt ekki ákveðið í skipulagi, skal miða við eftirtaldar lágmarksstærðir: 

Einbýlishús með tilheyrandi Þbílgeymslu  ........0..0..00000 00. 500 m? 
Raðhús, tvíbýlishús, sambyggð einbýlishús, hver íbúð .............. 400 mö 
Fjölbýlishús ...........2..0000 00... 300 m 

Í atvinnuhúsnæði skal við útreikning rúmmáls til gatnagerðargjalds miðað við 
lofthæð 3.3 m að innanmáli, nema uppdráttur sýni annað. 

Framangreindar reglur gilda, ef hús er stækkað, að því er til stækkunar tekur. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt 3. gr. breytast árlega samkvæmt vísitölu byggingarkostnaðar, 

sem gildir um áramót. 

5. gr. 
Sveitarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjaldstuðla samkvæmt 3. gr. hvern 

um sig eða alla í einu um allt að 50% án frekari staðfestingar ráðuneytis. 

6. gr. 
Gjalddagar gatnagerðargjalds samkvæmt 3. gr. skulu vera sem hér segir: 
Ef um er að ræða leigulóð getur sveitarstjórn áskilið að úthlutun verði háð því, 

að full skil verði gerð innan ákveðins frests, áður en byggingarleyfi verður veitt eða 
sérstakur samningur gerður um greiðslur. 

7. gr. 
Gatnagerðargjald B er gjald vegna þátttöku húseigenda og lóðarhafa í að leggja 

bundið slitlag á götur og til lagningar gangstétta. Gjaldið nemur ákveðnum hundraðs- 
hluta byggingarkostnaðar á rúmmetra eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands svo 
sem hér segir: 

Einbýlishús með eða án tvíbýlisaðstöðu ..........0..0000 0. 3.0% 
Tvíbýlishús, sambyggð einbýlishús á einni hæð og raðhús -........... 2.0% 
Tveggja hæða íbúðarhús ..............0..0..00 0. .nn sn 2.0% 
Fjölbýlishús .............0..0.22200.0 rns 1.0% 
Verslunar- og skrifstofubyggingar  .................000 0000. 3.0% 
Iðnaðarhús, vörugeymslur og annað atvinnuhúsnæði .................. 15% 
Opinberar byggingar .............2.....0..nnn sn ss 3.0% 
Bifreiðageymslur ..............0...20200 00 3.0% 
Annað húsnæði #................2.20..0 000. 1.0% 

Gjald af íbúðarhúsnæði skal þó aldrei vera lægra en sem svarar stærð 250 m? 
húsnæðis. 

Auk þessa gjalds skulu lóðarhafar greiða í satnagerðargjöld kr. 60.00 af hverjum 
fermetra lóðar. 

8. gr. 
Upphæð gatnagerðargjalda samkvæmt 7. gr. skal miðast við þá vísitölu sem í 

gildi er þegar lagning varanlegs slitlags fer fram. Nú breytist vísitalan meðan verk 
fer fram og skal það þá miðað við meðalvísitölu á því tímabili, sem um er að ræða. 

Gjald af fasteignum við götur þar sem lagt hefur verið varanlegt slitlag og/eða 
gangstétt á síðustu fimm árum, skal miða við þá vísitölu sem í gildi er þegar sam- 
þykkt þessi öðlast gildi. 

B 119
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9. gr. 
Sveitarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjaldstuðla samkvæmt 1. gr. hvern 

um sig eða alla í einu um allt að 50% án frekari staðfestingar ráðuneytis. 

10. gr. 
Gatnagerðargjald samkvæmt 1. gr. greiðist þannig að 20% greiðist, þegar lagningu 

varanlegs slitlags er lokið. Eftirstöðvar greiðast með jöfnum árlegum afborgunum 

á næstu fjórum árum. 
Gjalddagi afborgana er 1. júlí. 10% vextir greiðast eftir á á sömu gjalddógum. 

11. gr. 
Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem það er lagt á, og gengur 

það ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum sem á eigninni hvíla og tekur það einnig 
til vátryggingafjár eignarinnar. 

Heimilt er að taka gjöld samkvæmt reglugerð þessari lögtaki samkvæmi lögum 

nr. 29/1885. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Neshrepps utan Ennis, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 til að öðlast gildi þegar í stað og 
birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut kunna að eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 21. október 1975. 

F. h. 1. 

Jón S. Ólafsson. 
  

Guðmundur Karl Jónsson. 

Nr. 468. 22. október 1975. 
SAMÞYKKT 

um breytingu á lögreglusamþykkt fyrir Reykjavík, nr. 2 7. janúar 1930. 

1. gr. 
46. gr., sbr. breytingar nr. 95 14. júlí 1958, nr. 258 24. nóvember 1969 og nr. 79 

29. apríl 1974, breytist þannig: 

a. Við 4. mgr. bætist: 
g) Reykjanesbraut 
h) Breiðholtsbraut 
i) Elliðavogur frá Reykjanesbraut að Holtavegi 

b. Á eftir 4. mgr. komi ný málsgrein, svo hljóðandi: 

Á eftirtöldum akbrautum, sem eingöngu eru ætlaðar fyrir akstur strætisvagna, 
skal hámarksökuhraði vera 15 km miðað við klst.: 

a) Akbraut frá Suðurhólum inn í Hólahverfi. 

b) Akbraut, sem tengir saman suður- og norðurenda Arnarbakka, samhliða og 

austan við Núpabakka. 

2. gr. 
Samþykkt þessi öðlast þegar gildi.
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Samþykkt þessi, sem borgarstjórn Reykjavíkur hefur samið og samþykkt sam- 
kvæmt lögum nr. 13. janúar 1890, sbr. lög nr. 67 28. nóvember 1919, um lögreglusam- 
þykktir fyrir kaupstaðina, staðfestist hér með og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 22. október 1975. 

Ólafur Jóhannesson. 
  

Ólafur W. Stefánsson. 

20. október 1975. Nr. 469. 

ARÐSKRÁ 
fyrir Álftá í Mýrasýslu. 

Arnarstapi ......0.0....0 00 147 einingar 
Álftárbakki  .........00 000 97 — 

Alftárós 0... 214 — 
Þverholt ........0....00 00 26 — 

Anastaðir (.........0.. 121 — 

Hamraendar ...........0...20. 000 22 — 

Hrafnkelsstaðir ..........0.000.00 00. 244 — 

Hundastapi ............00.0.0 000 129 — 
  

Samtals 1000 einingar 

Arðskrá þessi tók gildi í júní 1973. 
Arðskrá þessi er gerð samkvæmi lögum nr. 76, 25. júní 1970 um lax- og silungs- 

veiði og birtist til eftirbreytni öllum beim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 20. október 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Ragnheiður Árnadóttir. 

20. október 1975. Nr. 470. 
SAMÞYKKT 

fyrir veiðifélar Miklavatns og Fljótaár í Holtshreppi. 

1. gr. 
Félagið heitir Veiðifélag Miklavatns og Fljótaár. 
Heimili þess og varnarþing er Holtshreppur í Skagafjarðarsýslu. 

2. gr. 
Félagið nær til allra jarða, sem land eiga að því vatnasvæði, sem félagið er stofnað 

um: Miklavatn, Hraunós, Fljótaá, að uppistöðustíflu við Skeiðsfoss, Brúnastaðaá. 
Reykjaá, svo og allar ár hér ótaldar og lækir, sem í vötn og ár þessar renna. 

Jarðir þessar eru: Hraun Í og HM, Lambanes-Reykir, Lambanes, Mugastaðir, 
Brúnastaðir, Nýrækt, Minna-Holt, Stóra-Holt, Helsustaðir, Saurbær, Bjarnagil, Mola- 

staðir, Reykjarhóll, Hólavellir, Hólakot, Hólar, Gil, Bakki, Skeið. Stóra-Þverá, Berg-
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hylur, Stóra-Brekka, Slétta, Hamar, Stóri-Grindill, Minni-Grindill, Gautland, Haga- 

nes I, Haganes II, Brautarholt, Vík, Neðra-Haganes. 

3. gr. 

Verkefni félagsins eru að stunda fiskirækt á félagssvæðinu, ráðstafa veiði og 

skipuleggja nýtingu vatnasvæðisins, að því er tekur til allrar veiði á fiski, sem á vatna- 

svæðinu er og ræktaður kann að verða. 

4. gr. 

Stjórn félagsins skipa þrír menn, formaður og tveir meðstjórnendur, skulu þeir 

kosnir á aðalfundi til þriggja ára í senn. Ganga þeir úr stjórn félagsins á víxl, þannig 

að formaður gengur úr eftir eitt ár, annar meðstjórnandinn eftir tvö ár og hinn eftir 

þrjú ár, og helst svo sama röð áfram. 

Enginn atkvæðisbær félagsmaður getur skorast undan endurkosningu, nema sér- 

stök forföll hamli eða hann hafi verið í stjórn þrjú ár í röð. Kjósa skal tvo varamenn 

stjórnar og tvo endurskoðendur til tveggja ára í senn, þannig að annar varamaðurinn 

og annar endurskoðandinn gangi úr eftir eitt ár og hinn eftir tvö ár. 

5. gr. 

Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. 

Stjórninni er heimilt að ráða sér menn til aðstoðar við þau störf í þágu félagsins, 

sem vinna þarf á hverjum tíma og semja við þá um þóknun fyrir. 

Formaður er fulltrúi félagsins útávið og hefur yfirumsjón með öllum störfum 

félagsins, stjórnar og fjárreiðum. 
Óheimilt er öllum að veiða á félagssvæðinu, nema með sérstöku skriflegu leyfi 

félagsstjórnar. Í leyfinu skal tekið fram um veiðitíma og veiðitæki, og með hvaða 

kjörum leyfið er veitt. 

6. gr. 

Aðalfund skal halda eigi síðar en í aprílmánuði ár hvert. Á aðalfundinum skýrir 

stjórnin frá störfum félagsins á liðnu ári, og leggur fram tillögu um starfsemi á því 

ári. Þá skal hún leggja fyrir fundinn endurskoðaða reikninga félagsins næstliðins 

árs og úrskurðar fundurinn þá. 

7. gr. 
Reikningsár félagsins er almanaksárið. 
Stjórninni ber að færa reikninga í gerðabók, sem henni er skylt að halda, svo 

og samþykktir félagsins, félagaskrá, arðskrá, fundargerðir og bréf. 

8. gr. 

Arði af sameiginlegri veiði skal skipta niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá. 

Félagsmenn greiða gjöld til félagsins í sama hlutfalli og þeir taka arð. 

9. gr. 

Brot gegn samþykktum þessum varða sektum samkvæmt XVI. kafla laga nr. 

76/1970 um lax- og silungsveiði. 

Samþykkt þessi staðfestist samkvæmt lögum nr. 75, 25. júní 1970, um lax- og 
silungsveiði, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 20. október 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Ragnheiður Árnadóttir
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SAMÞYKKT 

fyrir veiðifélag Slétthlíðinga. 

1. gr. 
Félagið heitir Veiðifélag Slétthlíðinga, Fellshreppi. 
Heimili þess og varnarþing er Fellshreppur, Skagafjarðarsýslu. 

2. gr. 
Félag'ð nær til allra jarða, sem land eiga að Hrolleifsdalsá, Langalæk, Skálárá 

og Sléttuhlíðarvatni, en þær eru Glæsibær, Fell, Tjarnir, Bræðraá, Kráksstaðir, Geir- 

mundarhóll, afréttarland Fellshr., (þar í talið Þverá og Klón, sem að hálfu er í einka- 
eign), Arnastaðir Í og Arnastaðir II, Skálá, Hraun, Syðsti-Hóll (sameinaður Hrauni), 

Miðhóll og Keldur. 

ð. gr. 
Verkefni félagsins er að viðhalda góðri fiskgsengd á félagssvæðinu og ráðstafa 

veiði eftir því, sem aðalfundur ákveður hverju sinni. 

4. gr. 
Stjórn félagsins skipa þrír menn, formaður og tveir meðstjórnendur. Skulu þeir 

kosnir á aðalfundi til þriggja ára í senn. Ganga þeir úr stjórninni á vixl þannig, að 
formaður gengur úr eftir eitt ár, annar meðstjórnandinn eftir tvö ár, og hinn eftir 
þrjú ár, og helst svo sama röð áfram. Enginn atkvæðisbær félagsmaður getur skorast 
undan endurkosningu, nema sérstök forföll hamli, eða að hann hafi verið í stjórn 

í þrjú ár. Kjósa skal tvo varamenn og tvo endurskoðendur til tveggja ára í senn, þannig 
að annar varamaðurinn og annar endurskoðandinn gangi út annað árið, og hinir 
hitt árið. 

5. gr. 
Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Henni er 

heimilt að ráða menn sér til aðstoðar við þau störf í þágu félagsins, sem vinna þarf 
á hverjum tíma, og semur við þá um þóknun fyrir. Formaður er fulltrúi félagsins 
útávið og hefur yf rumsjón með öllum störfum félagsins og fjárreiðum. 

Óheimilt er öllum að veiða á félagssvæðinu, nema með sérstöku skriflegu leyfi 
félagsstjórnarinnar. Í leyfinu skal tekið fram um veiðitíma og veiðitæki, og með hvaða 
kjörum leyfið er veitt. 

6. gr. 
Aðalfund skal halda fyrir 15. október ár hvert. Á aðalfundi skýrir stjórnin frá 

störfum félagsins á liðnu starfsári og leggur fram tillögur um starfsemi þess á næsta 
ári. Þá skal hún leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins og úrskurðar fund- 
urinn um þá. 

7. gr. 
Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórninni ber að færa reikningana í 

gerðabók, sem henni er skylt að halda, svo og samþykktir félagsins, félagaskrá, arð- 
skrá, fundargerðir og bréf. 

8. gr. 
Arði af sameiginlegri veiði skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá. 

Félagsmenn greiði gjöld til félagsins í sömu hlutföllum og þeir taka arð.
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9. gr. 
Brot á samþykkt þessari varðar sektum samkvæmt XVI. kafla laga nr. 76/1970 

um lax- og silungsveiði. 

Samþykkt þessi staðfestist samkvæmt lögum nr. 76, 25. júní 1970, um lax- og 
silungsveiði, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 20. október 1975. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Ragnheiður Árnadóttir. 

Nr. 479. 20. október 1975. 
SAMÞYKKT 

fyrir Veiðifélagið Kolku. 

1. gr. 
Félagið heitir Fiskiræktar- og veiðifélagið Kolka. 
Heimili þess og varnarþing er á Hólum. 

2. gr. 
Félagið nær til allra jarða, sem land eiga að Hjaltadalsá, Kolbeinsdalsá og Kolku 

en þær eru: Melstaður, Marbæli, Teigur, Kross, Stóragerð:, Hlíðarendi, Sleitustaðir |, 
Sleitustaðir 11, Sigtún, Smiðsgerði, Sviðningur, Saurbær, Skriðuland, Kolbeinsdals- 
afrétt, Fjall, Unastaðir, Neðri- Ás, Efr'-Ás 1, Efri-Ás II, Laufskálar, Víðines, Hólar, 

Reykir, Hvammur, Hrafnhóll, Hlíð, Kálfsstaðir Kjarvalsstaðir, Nautabú, Ingveldar- 

staðir, Skúfsstaðir, Garðakot, Viðvík, Ásgarður, Kolkuós. 

3. gr. 
Verkefni félagsins er að viðhalda góðri fiskgengd á félagssvæðinu og leigja það 

til stangarveiði. Félagið tekur til allrar veiði á félagssvæðinu. 

4. gr. 
Stjórn félagsins skipa þrír menn, formaður og tveir meðstjórnendur. Skulu þeir 

kosnir á aðalfundi til þriggja ára í senn. Ganga þeir úr stjórninni á víxl, þannig, að 
formaður gengur úr eftir eitt ár, annar meðstjórnandinn eftir tvö ár, og hinn eftir 
þrjú ár, og helst svo sama röð áfram. Enginn atkvæðisbær maður getur skorast undan 
endurkosningu, nema sérstök forföll hamli, eða að hann hafi verið í stjórn í þrjú 
ár. Kjósa skal tvo varamenn og tvo endurskoðendur til tveggja ára í senn, þannig 
að annar varamaðurinn og annar endurskoðandinn gangi út annað árið, og hinir 
hitt árið. 

5. gr. 
Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Hún fær 

menn sér til aðstoðar við þau störf í þágu félagsins, sem vinna þarf á hverjum tíma, 
og semur við þá um þóknun fyrir. Formaður er fulltrúi félagsins út á við og hefur 
yfirumsjón með öllum störfum félagsins og fjárreiðum. 

Óheimilt er öllum að veiða á félagssvæðinu, nema með sérstöku skriflegu leyfi 
félagsstjórnarinnar. Í leyfinu skal tekið fram um veiðitíma og veiðitæki og með hvaða 
kjörum leyfið er veitt.
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6. gr. 
Aðalfund skal halda í febrúarmá:nuði ár hvert. Á aðalfundi skýrir stjórnin frá 

störfum félagsins á liðnu starfsári og leggur fram tillögur um starfsemi þess á næsta 
ári. Þá skal hún leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins og úrskurðar fund- 
urinn um þá. 

7. gr. 

Reikningsár félagsns er almanaksárið. Stjórninni ber að færa reikningana í 
gerðabók, sem henni er skylt að halda, svo og samþykktir félagsins, félagaskrá, arð- 
skrá, fundargerðir og bréf. 

8. gr. 
Arði af sameiginlegri veiði skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá. 

Félagsmenn greiði gjöld til félagsins í sömu hlutföllum og þeir taka arð. 

9. gr. 
Brot á samþykkt þessari varðar sektum samkvæmt XVI. kafla laga nr. 76/1970 

um lax- og silungsveiði. 

Samþykkt þessi staðfestist samkvæmt lögum nr. 76, 25. júní 1970, um lax- og 
silungsveiði, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 20. október 1975. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Ragnheiður Árnadóttir. 

20. október 1975. Nr. 473. 
SAMÞYKKT 

fyrir veiðifélag Fagradalsár í Dalasýslu. 

1. gr. 
Félagið heitir Veiðifélag Fagradalsár. 

2. gr. 
Félagið nær til allra jarða, sem land eiga að vatnasvæði árinnar, en þær eru: 

Foss og Fagradalstunga, Innri-Fagridalur, Fagridalur, Ytri-Fagridalur. 

3. gr. 
Verkefni félagsins er að efla góða fiskgengd á félagssvæðinu og ráðstafa veiði 

eftir því sem aðalfundur ákveður hverju sinni. 
Félagið nær til allrar veiði á félagssvæðinu. 

d. gr. 
Stjórn félagsins skal skipuð þremur mönnum, kosnum á aðalfundi, og gengur 

einn úr stjórninni árlega, í fyrsta skipti eftir hlutkesti þannig, að allir eigendur árinnar 
verða til skiptis í stjórninni. 

5. gr. 
Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Stjórnin 

skiptir sjálf með sér verkum.
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6. gr. 

Aðalfund skal halda eigi síðar en fyrir apríllok ár hvert, og þar leggur stjórnin 

fram reikninga félagsins. 

7. gr. 

Arði af sameiginlegri veiði skal skipta niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá. 

Félagsmenn greiði gjöld af félaginu í sama hlutfalli og þeir taka arð. 

8. gr. 

Brot á samþykktum þessum varða sektum samkv. lögum um lax- og silungsveiði 

nr. 76/1970. 

Samþykkt þessi staðfestist samkvæmt lögum nr. 76, 25. júní 1970, um lax- og 

silungsveiði, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 20. október 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Ragnheiður Árnadóttir. 

Nr. 474. 28. október 1975. 
REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um búnað, rekstur og eftirlit með lyftum 

og lyftubúnaði nr. 203 20. júlí 1972. 

1. gr. 

9. tl. 14. gr. orðist svo: 
Við sjálfvirkar fólkslyftur (flokkur d 2), sem ganga með allt að 1 m/sek. hraða, 

má lyftustóllinn vera án rennigrindar í dyrum, ef einungis einar dyr eru á stólnum 

(sjá þó 12. lið), sem snúa gegn lóðréttum sléitum vegg, sem er múrhúðaður, „spart- 

laður“ og málaður. Hurðir í dyrum veggjarins skulu vera sléttar, án útstandandi 

hluta eða dælda. Fjarlægðin milli frambrúnar gólfs í dyrum stólsins og veggjar í 

lyftugöngum má ekki vera meiri en 15 mm, en fjarlægðin frá þakbrún til veggjar 

ekki minni en 75 mm. 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 23 1. febrúar 1952, öðlast þegar 

gildi. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 28. október 1975. 

Ólafur Jóhannesson. 
Jón Thors. 

Nr. 475. . 21. október 1975. 

ARÐSKRÁ 

fyrir Veiðifélag Reykjadalsár. 

1. Kollslækur ........0000000 000 enn 45 einingar 

9, Giljar ......0000000 nn 33 — 

3. Auðsstaðir ..........000 000. 41 -.
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4. Uppsalir ..............0.00 0. .s ns 60 ein'ngar 
5. Búrfell  ..............0..22 0000 36 —- 
6. Hofsstaðir ..............20200. 0. 71 -- 
7. Rauðsgil ..............0.... 0. 62 — 
8. Úlfsstaðir (...........0...... 00. 66 — 
9. Steindórsstaðir ..............0..0002 000. 59 —- 

10. Breiðabólsstaður ..........0000000 0000 33 — 
11. Vilmundarstaðir ..........0..00.0.000.002 000 35 — 
12. Reykholt  ...........0.. 0 35 — 
13. Hægindi ................. 0000 21 — 
14. Grímsstaðir .............. 0020. 24 — 
15. Kópareykir  ..............00. 0000 39 —-- 
Í6. Skáney  ...........02 000 21 — 
í7. Kjalvararstaðir  ..........0 0. 38 — 
18. Sturlur€ykir „................ 0. 21 — 
19. Laugavellir  ............. 0 11 —- 
20. Snældubeinsstaðir .......0..... 38 — 
21. Hamrar ............. 0. 111 — 
22. Deildartunga ..................0 0. 151 — 
23. Stóri-Kroppur ............ 000 196 — 
24. GrÓf 20.00.0000. 11 — 
20. Kleppjárnsreykir ..........0.0.0.0. 2. 16 — 
26. Klettur ............0. 0... 175 —- 
27. Bæjarfljót ............. 0. 20 — 
28. Eyrarhólmi  ................. 000 19 — 

Samtals 1500 einingar 

Arðskrá þessi tók gildi í apríl 1974. 

Arðskrá þessi er gerð samkvæmt lögum nr. 76, 25. júní 1970 um lax- og silungs- 
veiði og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 21. október 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Ragnheiður Árnadóttir. 

23. október 1975. . Nr. 476. 

AUGLÝSING 
2 um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á frystri rækju 

fyrir framleiðslutímabilið 1. október til 31. desember 1975. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 
og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, vill ráðuneytið 
hér með staðfesta eftirfarandi verðgrundvöll á frystri rækju fyrir framleiðslutíma- 
bilið 1. október til 31. desember 1975: 

Vélskelflett rækja Ísl. kr. á Ib. Gif. 
1. 10X4X1 lb. blokkfryst ll... 308.20 
2. 94 X1 lb. blokkfryst ll... 321.30 
8. 24 450 gr. SÉFfrYSt ll 391.30
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Vélskelflett rækja Ísl. kr. á Jb. Gil. 

4. 6X2? kg, 5X2 kg. og 4X2 kg. sérfryst ..c..000.0000.. 321.30 

5. 4X25 kg. sérfryst  .....0..0000n 00 321.30 

6. 2X<5 kg. sérfryst  ......00000 0000 321.30 

7. 4XT kg. sérfryst  ......022000 rann 321.30 

8. 125 lbs. sérfryst  ......2.000n ner 321.30 

9. 15 < 200 gr. sérfryst  ......2000000 000. enn n eens 326.70 

10. Í saltlegi ..........000000 0000 308.20 

Verðbil verður ekkert. 

Greiðslur í sjóðinn eða úr miðast við 63,3% af verðbreytingu frá grundvallarverði. 

Ráðuneytið staðfestir að ríkisstjórnin muni beita sér fyrir ráðstöfunum, sem 

nauðsynlegar kunna að reynast til þess að Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins geti 

staðið við þær skuldbindingar, sem felast í þeim viðmiðunarverðum og greiðslureglum, 

sem stjórn Verðjöfnunarsjóðsins samþykkir fyrir tímabilið 1. október til 31. desem- 

ber 1975. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 23. október 1975. 

F. h. r. 

Jón L. Arnalds.   
Gylfi Þórðarson. 

Nr. 477. 21. október 1975. 
AUGLÝSING 

4 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á freðfiski 

fyrir framleiðslutímabilið 1. október til 31. desember 1975. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 

og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, vill ráðuneytið 

hér með staðfesta eftirfarandi verðgrundvöll á freðfiski fyrir framleiðslutímabilið 

1. október til 31. desember 1975. 

Þorskur: Ísl. kr. á lb. Gif. 

4 14 m/r interl. .........0000 00 nn 96.70 

4 X 14 r/1 08 87 2... 106.10 

10X5, 3>X18 og 4X12 ...0000n rn 170.10 

5X10 08 4X13 20.00.0000 191.85 

AM 1IÐ 00.00.0000 200.74 

12 X1 2... 182.95 

Blokk  .........cc.eeses 116.70 

Blokk 24%% 2... 120.66 

Ýsa: 

4 XX 14 m/r interl.  ......0.02000 0000 91.50 

10X5 og 318 22.00.0000 164.60 

19 XI 0... 173.00
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Steinbítur: Ísl. kr. á Ib. Cif. 

SXT EM 2... 79.71 
10XD 2... 159.73 
12 X1 2... 159.73 
Blokk  ........000 0000 102.46 

Karfi: 

SXT MR 0... 82.00 
I0XÖ M/r 2... 105.37 
10>X5 fl 200 111.50 
12 XX 1 0 111.50 
Lausírystur 4 XX 12/1X 30  ......0 109.77 
Blokk  ......0.0220 020 95.36 

Ufsi: 

SX TEL 2... 74.04 
dXG kg .....00000000 sr 62.56 
10XÐ 0000 82.13 
Blokk 20... 0000 67.87 

Langa: 

SXT EM 0... 82.00 
1030 2 115.30 
Blokk 2... 89.01 

Grálúða: 

Heilfryst (........00.... 79.34 
Blokk U.S.S.R. 22.00.0000 82.00 
Heilfr. fiskur („...............000 0 40.50 

Verðbil verður 3% miðað við verðhækkun eingöngu. 

Greiðslur í sjóðinn miðast við 75% af verðbreytingu frá grundvallarverði að 
viðbættu verðbili, en greiðslur úr sjóðnum miðast við 75% af verðbreytingu frá grund- 
vallarverði án verðbils. 

Ráðuneytið staðfestir að ríkisstjórnin mun beita sér fyrir ráðstöfunum, sem 
nauðsynlegar kunna að reynast til þess að Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins geti 
staðið við þær skuldbindingar, sem felast í þeim viðmiðunarverðum og greiðslureglum, 
sem stjórn Verðjöfnunarsjóðs samþykkir fyrir tímabilið 1. október til 31. desember 
1975. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 27. október 1975. 

F. h.r. 

Jón L. Arnalds. - A 
Gylfi Þórðarson.



  

  

  

  

  

  

Nr. 478. 956 

REIKNINGUR 

Aflatryggingasjóðs sjávarútvegsins 1974. 

Almenna deild bátaflotans. 

Tekju- og gjaldareikningur fyrir árið 1974. 

Gjöld 

Bætur vegna aflabrests 1973 .......00000000 ene ne enn kr 357 105.00 

Bætur vegna aflabrests 1974 ........20000.000ec nenna — 347 279 684.00 

Sameiginlegur kostnaður skv. meðf. sundurliðun ............ —- 3 308 614.00 

Kr. 350 940 403.00 

. Tekjur: 

Útflutningsgjöld af fiskafurðum bátaflotans .......00.000000... kr. 251 097 328.00 

Vaxtatekjur .........0.20000 00 ns nn — 1581 482.00 

Gjöld umfram tekjur ..........00.0000 0. een — 98 261 593.00 

Kr. 350 940 403.00 

Efnahagsreikningur 31. desember 1974. 

Eignir 

Inneignir í bönkum ........00000 000 nr eens kr. 6 995 995.70 

Jöfnunardeild aflatryggingasjóðs ........020000000. 00... nr... ——- 15 671 876.11 

Skuldir umfram eignir: 
Skuldir umfram eignir 1. 1. 1974 ........ kr 3 926 895.19 

Gjöld umfram tekjur skv. meðf. tekju- og 

gjaldareikningi ...........00000000000.. —- 98 261 593.00 
— 102 188 488.19 

Kr. 124 856 359.00 

j Skuldir 

Ógreiddar bætur vegna aflabrests .....0.000000 00... r ne... kr. 119 856 359.00 

Stofnfé .........0 0 — 5 000 000.00 

Kr. 124 856 359.00 

Almenna deild togaraflotans. 

Tekju- og gjaldareikningur fyrir árið 1974. 

Gjöld 

Bætur vegna aflabrests ..........0000000e0eeun eens kr.  60488 807.00 

Sameiginlegur kostnaður skv. meðf sundurliðun .............. — 388 967.00 

Kr.  60877 774.00 

. Tekjur: 

Útflutningsgjald af fiskafurðum togaraflotans ...........2.2.... kr.  29565 730.00 

Vaxtatekjur ........0000000 nes — 246 363.00 

Gjöld umfram tekjur .......0000000000 0 en nnrnr rr — 31065681.00 
  

60 877 774.00
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Efnahagsreikningur 31. desember 1974. 

  

  

  

Eignir 

Inneignir í bönkum ........2.... 0000. rnen ern kr. 4 236 977.60 

Ríkissjóður Íslands ógr. stofnfé ........00.00000. nn... — 5 000 000.00 

Skuldir umfram eignir: 
Skuldir umfram eignir 1. 1. 1974 ...... kr. 186 125 815.64 
Gjöld umfram tekjur skv. meðf. tekju- og 
gjaldareikningi  .........00000 0. — 31 065 681.00 

— 217 191 496.64 

Kr. 226 428 474.24 

Skuldir 
Ógreiddar bætur vegna aflabrests .......2...000. 0000... kr.  23517 350.00 
Oinnleyst skuldabréf og vaxtamiðar  .........0000200 0000... — 3 400.00 
Jöfnunardeildin #..............02202 0000 nn — 165 407 724.24 
Stofnfé ..........2..00 — 37500 000.00 

Kr. 226 428 474.24 

Jöfnunardeild. 

Tekju- og gjaldareikningur fyrir árið 1974. 

Gjöld: 

  

Sameiginlegur kostnaður skv. meðf. sundurliðun .............. kr. 923 145.00 
Vextir (..........00.00 eens — 5 516.00 
Tekjuafgangur ..........02....2 00. 0nn nn — 96350529.00 

Kr. 97 279 190.00 

Tekjur 
Framlag ríkissjóðs 25% af útflgj. ........0..0020.00. 000... kr. 70 165 765.00 
Vextir ...........00 00. r — 21595 934.00 
Vísitöluuppbót ......0...0200000 000 —- 5 497 802.00 
Afföll af keyptum verðbréfum ..........202000 0000 — 19 689.00 

  

Kr. 97 279 190.00 

Efnahagsreikningur 31. desember 1974. 

Eignir 

Inne'gnir í bönkum ........00000 00. eens kr. 265 807 629.80 
Ríkissjóður lán v.togarastyrkja .......200000 000... en — 25 000 000.00 
Fiskifélag Íslands, lán v. tölvukaupa .......0.000000 000... — 5 200 000.00 
Almenna deild togaraflotans .........000000 020. r nr — 165 407 724.24 
Ríkissjóður viðskiptareikningur „.........0.000000 0000... — 105 819 795.78 
Viðskiptamenn ..........02020020 nes — 14 082.00 
Verðbréf (.........000000 00 0nne neee —  13021018.00 
Óinnheimtir áfallnir vextir og vísitöluuppbót .................. — 6 269 606.00 
Fyrirframgreiddur kostnaður „..........020000 0000 — 6 617.00 
Skrifstofuáhöld ..............20.. 0000 —- 549 235.00 

  

Kr. 587 096 707.82
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Skuldir: 
Ógreiddur kostnaður  ..........00..000 0 kr. 796 677.00 
Almenna deild bátaflotans „...........02..0.20 00. 15 671 876.11 
Höfuð:tólsreikningur 1. 1. 1974 .......... kr. 474 276 626.71 
Tekjur umfram gjöld skv. meðf. tekju- og 
gjaldareikningi .............0.0.00.. 0. — 96 350 529.00 

  — 570 627 155.71 
  

Kr. 587 095 707.82 

Hér með fylgja ársreikningar Aflatryggingasjóðs, þ. e. Almennu deildar báta- 
flotans, Almennu deildar togaraflotans og Jöfnunardeildar fyrir árið 1974. 

Reikningar þessir eru samdir af mér eftir bókum sjóðsins, sem ég hef endurskoðað. 

Ég hef fullvissað mig um að tilgreindar bankainnstæður og verðbréfaeign eru 
fyrir hendi. 

Ég hef sannreynt viðskiptastöðu Aflatryggingasjóðs við Ríkissjóð Íslands pr. 
31. desember 1974. 

Reykjavík, 28. ágúst 1975. 

Guðni S. Gústafsson, löggiltur endurskoðandi. 

Már Elísson. Tryggvi Helgason. Sigfús Bjarnason. 

Ingimar Einarsson. Ingólfur Falsson. Ingólfur Arnarson. 

Ágúst Flygenring. 

  

  

  

Áhafnadeild. 

Tekju- og gjaldareikningur fyrir árið 1974. 

Gjöld 
Hlutdeild í fæðiskostnaði sjómanna ..........00.00.00 000. kr. 352 664 076.00 
Kostnaður greiddur Fiskifélagi Íslands .... kr. 1560 205.00 
Kostnaður vegna trúnaðarmanna .......... — 243 383.00 
Launagreiðslur ..............2. 0. — 293 456.00 
Endurskoðun og reikningsskil #.......... — 162 000.00 
Ferðakostnaður og bifreiðakostnaður ...... — 13 180.00 
Pappír, prentun og ritföng .............. — 115 645.00 
Ýmis kostnaður  ........0.0 — 1 800.00 

—- 2 389 669.00 

Kr. 355 053 745.00 

Tekjur 
Útflutningsgjald af sjávarafurðum #...... kr. 331 385 075.00 
= Endurgreitt vegna togara 1974 ........ — 38019578.00 

kr. 293 365 497.00 
Vaxtatekjur .........2.0.2200 000 — 4 851 384.00 
Gjöld umfram tekjur ..............0.2.0 0 — 56 836 864.00 

  

Kr. 355 053 745.00
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Efnahagsreikningur 31. desember 1974. 

  

  

  

Eignir: 

Veltufjármunir: 
Inneignir í bönkum  .....0.000.00000.... kr.  44034571.00 

Viðskiptareikningur ríkissjóðs ......... — 35 069 953.00 

Óinnheimt útflutningsgjöld ............ — 1210 311.00 
kr.  80814835.00 

Fastafjármunir: 
Skrifstofuáhöld  ..........0..0.0 0 — 29 500.00 

Kr.  80344335.00 

Skuldir 

Skammtímaskuldir: 
Ógreiddur kostnaður ........0.0.0..... kr. 1 129 850.00 

Ógr. hlutdeild í fæðiskostn. sjómanna .. —- 102022020.00 

Ógreidd endurgreiðsla v. togara ........ —  19308418.00 

Viðskiptamenn  ........00000 0... — 14 082.00 
kr. 122474370.00 

Eigið fé: 
Eignir umfram skuldir 1. 1. 1974 ...... kr.  14706 829.00 

Gjöld umfram tekjur skv. meðf. tekju- og 

gjaldareikningi ..........0.000. 00... — 56 836 864.00 
— — 42 130 035.06   

  

Kr.  80344335.00 

Efnahagsreikningur þessi og meðfylgjandi tekju- og gjaldareikningur, Áhafna- 

deildar Aflatryggingasjóðs, er saminn af mér eftir bókum deildarinnar, sem ég hef 

endurskoðað. 
Reykjavík, 28. ágúst 1975. 

Guðni S. Gústafsson, löggiltur endurskoðandi. 

Már Elísson. Tryggvi Helgason. Sigfús Bjarnason. 

Ingimar Einarsson. Ingólfur Falsson. Ingólfur Arnarson. 

Ágúst Flygenring. 

Áhafnadeild Aflatryggingasjóðs 1974. 

Viðskiptareikningur ríkissjóðs 31. 12. 1974. 
Skuld ríkissjóðs samkv. bókum Áhafnadeildarinnar 31. 12. 1974 kr. 35 069 953.06 

  

Skuld ríkissjóðs 31. 12. 1974 skv. Ríkisbókhaldi .............. kr.  35069 953.00 

Hreyfingar á viðskiptareikningi ríkissjóðs 1974. 

1. Skuld ríkissjóðs 1. 1. 1974 .......... kr.  21503910.00 
9, Útflutningsgjald 1974 innheimt .... — 333 238 953.00 
3. Greitt af ríkissjóði  .......0........ kr. 319672910.00 
4. Skuld ríkissjóðs 31. 12. 1974 ........ — 35 069 963.00 

  

Kr. 354 742 863.00 Kr. 354 742 863.00
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REGLUGERÐ 

fyrir Fjarhitun Vestmannaeyja. 

I. KAFLI 
ALMENN ÁKVÆÐI 

1. gr. 

Gildissvið. 

Reglugerð þessi gildir fyrir allt lögsagnarumdæmi Vestmannaeyjakaupstaðar. 

2. gr. 

Stjórn Fjarhitunar. 

Vestmannaeyjakaupstaður er eigandi Fjarhitunar Vestmannaeyja og bæjarstjórn 
Vestmannaeyja fer með stjórn hennar og setur henni gjaldskrá. Bæjarstjórn getur 
skipað sérstaka Fjarhitunarnefnd sér til ráðuneytis. 

Tæknifræðingur bæjarins fer með, í samráði við bæjarstjóra, daglega stjórn Fjar- 
hitunar Vestmannaeyja, nema bæjarstjórn ákveði aðra tilhögun. 

3. gr. 

Einkaleyfi Fjarhitunar. 

Fjarhitun Vestmannaeyja hefur einkaleyfi á dreifingu og sölu á heitu vatni innan 
lögsagnarumdæmisins. Bæjarstjórn getur þó heimilað undanþágu til einstaklinga 
eða félaga. 

4. gr. 

Utanhússlagnir og mælar. 

Fjarhitun Vestmannaeyja sér um flutning vatns frá kyndistöð inn fyrir útvegg 
húss að mæli. Er Fjarhitunin eigandi þessara lagna og mæla, (Sjá mynd B í 32. gr. 
HH. kafla). 

5. gr. 

Viðhaldsskylda. 

Fjarhitun Vestmannaeyja annast allt viðhald og endurbætur á dreifikerfinu, 
tengingum og mælum og greiðir kostnað því samfara. Þó er rétt að endurkrefja hús- 
eigendur um kostnað vegna tjóns á kerfi eða mælum, sem rekja má til hirðuleysis 
eða mistaka þeirra. 

6. gr. 

Afnot varmaorku. 

Sú varmaorka, sem Fjarhitun Vestmannaeyja lætur í té, er ætluð til upphitunar 
húsa og almennra heimilisnota. Heimild bæjarstjórnar og Fjarhitunarnefndar þarf 
til annarrar notkunar varmaorkunnar. 

Óheimilt er að taka vatn af hringrásarkerfinu. 

7. gr. 

Bótaskylda Fjarhitunar. 

Fjarhitun Vestmannaeyja ber ekki ábyrgð á tjóni, sem leiða kann af rekstrar- 
truflunum er verða vegna bilunar í tækjabúnaði eða dreifikerfi, vegna rafmagns- 
truflana, frosta eða náttúruhamfara eða annarra óviðráðanlegra atvika.
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Fjarhitunin skal kappkosta að viðhalda nægilegu hitastigi og þrýstingi, en er 
þó ekki skaðabótaskyld verði misbrestur á þessu. 

8. gr. 

Umsóknir. 

Sækja skal skriflega um tengingu við fjarhitun'na á sérstökum eyðublöðum, 
sem tæknideild bæjarins lætur í té. 

Umsókn skal skila samtímis umsókn um byggingarleyfi og skal staðsetning inn- 
taks gre'nilega mörkuð á uppdrætti sem fylgja umsókn um byggingarleyfi. 

Áður en úttekt er gerð á undirstöðum húss skal umsækjandi skila séruppdrætti 
á hitakerfi hússins í tvíriti til bæjartæknifræðings. 

Umsókn um tengingu skal undirrituð af eiganda húss eða fullgildum umboðs- 
manni hans ásamt þeim pípulagningameistara sem verkið á að annast. 

9. gr. 

Teikningar hitalagna. 

Uppdráttur skal gerður af sérmenntuðum verkfræðingi, tæknifræðingi, pípu- 
lagn ngameistara eða öðrum þeim, sem hlotið hafa löggildingu byggingarnefndar, 
og ber hann ábyrgð á því, að uppdráttur sé réttur og Í samræmi við reglur þessar svo 
og aðrar reglur og lög, sem glda um byggingarmál. 

10. gr. 

Uppdrættir. 

Uppdrættir skulu vera skýrir og greinilegir og gerðir á haldgóðan pappir. Stærð 
skal vera A2 eða margfeldi af þeirri stærð. 

Lagnir skulu sýndar á rúmteikningu með jöfnum e'ningum á ásum Í mælikvarða 
1:50 eða 1:100, en grunnmyndir í mælikvarða 1:100 eða 1:50. Sérteikningar skulu 
gerðar í mælikvarða 1:20 eða stærri. Uppdrættir skulu sýna allar lagnir, raufar og 
göt Í steypu og allt fyrirkomulag við leng ngu í hitunarherbergi. Tilgreina skal í 
metrakerfi stærðir á hitunartækjum, ofnum, loftristum, svo og önnur mál, sem nauð- 
synleg eru. 

Ef bæjartæknifræðingur telur nauðsynlegt, getur hann krafist útreikninga. 

11. gr. 

Breyting eldri lagna. 

Ef uppdrættir eru ekki til af gömlum hitalögnum, sem breyta á, getur bæjar- 
tæknifræðingur krafist þess, að þeir séu gerðir, eftir því sem nauðsynlegt er og ber 
húseigandi allan kostnað af því. 

12. gr. 

Samþykkt uppdrátta. 
Þegar bæjartæknifræðingur hefur samþykkt uppdrátt, skal hann árita ívö ein- 

tök hans. Annað e'ntakið varðveitist í skjalasafni bæjarins, en hitt eintakið afhendist 
umsækjanda. Áritaður uppdráttur skal jafnan vera á vinnustað. Meistari sá, sem ber 
ábyrgð á verkinu, skal áður en verkið hefst árita eintakið, sem seymt er í skjala- 
safni bæjarins. Með áritun tekur bæjarfélag'ð enga ábyrgð á, að unnt sé að fram- 
kvæma viðkomandi verk eða því, að kerfið sé rétt útreiknað. 

B 121
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13. gr. 

Meistarar. 

Pípulagningameistarar, löggiltir af bæjarstjórn, hafa einir rétt til þess að annast 

hitalagnir. Þeir bera ábyrgð á, að allar lagnir séu í samræmi við reglugerð þessa, 

nánari fyrirmæli er kunna að verða sett, og samþykkta uppdrætti. 

Ef skipt er um meistara, meðan á verki stendur skal það tilkynnt bæjartækni- 

fræðingi skriflega og lætur hann þá fara fram úttekt á þeim hluta verksins, sem lok:ð 

er. 
Óheimilt er að halda áfram verkinu, fyrr en annar meistari hefur tekið við því. 

14. gr. 

Eft'rlit. 

Bæjartæknifræðingur annast eftirlit með því, að hitalagnir séu í samræmi við 

samþykktan uppdrátt og reglugerð þessa. Eftirlitsmaður bæjartæknifræðings skal 

hafa frjálsan aðgang að htalögnum meðan á verki stendur. Engar hitalagnir má 

hylja fyrr en að fengnu leyfi eftirlilsmanns bæjartæknifræðings. Getur hann stöðvað 

verkið, þar til bætt hefur verið úr því, sem áfátt kann að vera. 

15. gr. 

Dælur á heimæðum. 

Óheimilt er að tengja dælur við he mæðar nema gegn skriflegu leyfi bæjartækni- 

fræðings. 

16. gr. 

Tenging. 

Eigendur húseigna í nýjum byggingarhverfum, þar sem dreifiæð fjarhitunar 

verður lögð, er skylt að láta tengja þau fjarhituninni. Sama gildir um eldri íbúðar- 

hverfi. sem ákveðið kann að verða að leggja fjarhitun í, enda er bæjarstjórn heimilt 

að ákveða upphæð og sreiðslufyrirkomulag stofngjalds í þeim hverfum með öðrum 

hætti en fyrir nýbyggingar. Nú eru sérstak'r erfiðleikar eða óeðlilesur kostnaður 

samfara tengingu húss eða tenging þykir af einhverjum ástæðum ekki ráðleg og gelur 

bæjartæknifræðingur þá ákveðið, að húsið skul ekki tengt við veitukerfið. 

17. gr. 

Gjaldskrá. 

Bæjarstjórn Vestmannaeyja selur Fjarhitun Vestmannaeyja sérstaka gjaldskrá. 

Skal þar kveðið á um notkunargjald fyrir varmaorkuna, mælagjald og heimæðagjöld, 

gjalddaga og innheimtu þessara gjalda, viðurlög við vansk'lum og annað það, sem 

gjaldtökunni við kemur. Heimilt er bæjarstjórn að ákveða í gjaldskrá, að gjöld til 

Fjarhitunar Vestmannaeyja skuli breytast í samræmi við breyt'ngu á vísitölu bygging- 

arkostnaðar eða eftir atvikum að hluta í samræmi við breytingu á olíuverði. Aldrei 

mega slíkar hækkanir þó verða meir. en svo, að nægi til að tryggja eðlilegan rekstrar- 

grundvöll og uppbyggingu fjarhitunarinnar. Gjaldskráin skal lögð fyrir iðnaðar- 

ráðuneytið til staðfestingar og skal hún birt í B deild Stjórnartíðinda.
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II. KAFLI 

SÉRÁKVÆÐI 

18. gr. 

Efn' og frágangur. 

Öll vinna að hitalögnum skal vera vel af hendi leyst og allt óaðfinnanlegt. Nú 
telur bæjartæknifræðingur eða eftirlitsmaður hans, að vinna eða efni sé gallað, og 
er þá skylt að bæta það. 

19. gr. 

Forhitarar og hitageymar. 

Pipur í forhitara og hitageymi skulu þrýstiprófaðar með 10 kg/em?, en kápa með 
6 kg/em?. 

Forhitarar skulu staðsettir í minnst 5 em fjarlægð frá vegg, lofti eða sólfi og 
tryggilega festir. Á forhiturum skulu vera hitamælar, þrýstímælar og öryggislokar á 
hliðstæðan hátt og á kötlum, 2,6, auk tæmingarstúta 24“, og þannig frá gengið, að 
ekki valdi hávaða. . 

Leyfi bæjartæknifræðings þarf til að setja forhitara á miðstöðvarkerfið. Ákveður 
hann þá hvert þrýstitap má mest verða í forhitaranum við hámarksálag. 

20. gr. 

Baðvatnsgeymar. 

Í hverju húsi skal vera baðvatnsgeym'r. Lágmarksstærð seymis skal vera 150 1 
að viðbættum 50 | fyrir hverja íbúð umfram eina. 

Ytra byrði baðvatnsgeyma skal þrýstiprófa með 6 kg/enr" þrýsting, en innra 
byrði og gormpípur með 9 kg/em?. 

Baðvatnsseymar skulu staðseitir í minnst 5 em fjarlægð frá vegg eða lofti og 
tryggilega fest. Stútar í baðvatnsseymum skulu vera sem hér segir: 

Fyrir hringrásvatn 2 stútar. 
Fyrir baðvatn 2 stútar 
Fyrir hitamæli í stútur. 
Fyrir hitastilli 1 stútur. 

Botnar baðvatn geyma skulu vera úthverfir, og skulu suðusamskeyti vera fyrir 
utan kápuna. 

Um kápugeyma gilda eftirfarandi sérákvæði: Séu geymar undir 700 mm þvermáli, 
skal þykkt kápu vera minnst 4 mm, innra byrðis 5 mm og botn 6 mm. Sé þvermál 
seyma meira, ber að leggja fram sérstakan útreikn'ng á styrkleika. 

Innan við kaldavatnsstútinn skal komið fyrir kringlóttri dreifiplötu, sem sé 
minnst 20 em í þvermál og 3 mm á þykkt. 

21. gr. 

Pípur. 

Stálpípur, sem notaðar eru til hitalagna skulu fullnægja lágmarks ákvæðum þe'm, 
sem gildandi eru í þýskum staðli, DIN 2440. 

Allar pípur skulu vera hreinar. Í þeim mega ekki vera ryðskánir. Þar sem pípur 
eru huldar, getur bæjartæknifræðingur krafist þess, að samskeytin séu soð'n. 

Eirpipur skulu fullnægja lágmarksákvæðum þeim, sem eru gildandi í þýskum 
staðli, DIN 1786.



Nr. 479. 964 29. október 1975. 

22. gr. 

Prófun á suðu á stálpípum. 

Eftirlitsmaður bæjartæknifræðings hefur rétt tl að krefjast þess að teknir verði 

bútar úr hitakerfinu til prófunar, svo margir, sem honum þykir við þurfa. 

Pípulagningameistari sá, sem ábyrgð ber á verk'nu, skal taka slík sýnishorn og 

færa lögnina í samt laga aftur. Komi í ljós að sýnishorn fullnægi ekki þeim kröfum, 

sem gerð verður til þeirra, ákveður bæjartæknifræðingur, hvað gert skuli til lagfær- 

ingar eða hve mikinn hluta kerfis skuli endurleggja. 

23. gr. 

Um pípulögnina. 

Pípur skal leggja með tillit til lofttæmingar hitunarkerfisins. Þegar breyta þarf 

stefnu lagnar, skal að jafnaði beygja pípu eftir því sem aðstæður leyfa. Séu lyppu- 

beygjur notaðar, skal eigi beygja meira en vo, að ein lyppa komi á hverjar 10 beygja. 

Skámiðju-tengistykki skal nota eftir því sem unnt er. 

Við skurð á pípum skal snarað úr endum þeirra. Pípur, sem lagðar eru með 

veggjum og undir loftum. skal festa með burðajárnum, og ber að ganga svo frá járn- 

unum, að þau hindr“ ekki hitaþenslu pípanna. 

24. gr. 

Miðstöðvarofnar. 

Miðstöðvarofnar skulu þola 6 kg/em?. Þeir skulu að jafnaði festir á vegg. Burðar- 

járn ofna skal staðsetja þannig, að fjarlægð ofns verði a m.k. 3 em frá fullgerðum 

vegg, en fjarlægð frá fullgerðu gólfi upp að ofni skal vera 10—15 em. Tengipípur 

ofna skulu vera svo lagðar, að þær þoli þensluhreyf'ngu aðliggjandi stofna. 

25. gr. 

Þensluker. 

Ef fjarhitari er á miðstöðvarlögninni er skylt að hafa á henni þensluker. 

Sé frosthætta, þar sem þensluker er staðsett. skal það einangrað. Yfirfall skal 

vera frá opnum þenslukerjum til frárennsliskerfis. 

Yfirfallspípu úr zinkhúðuðu efni eða öðru jafn góðu skal tengja við frárennslis- 

kerfi með vatnslás. 

Heimilt er að nota þrýstiþensluker (lokað þensluker). Í samræmi við þetta 

komi ný teikning af tengingum og búnaði innan húsveggs í 32. gr. 

26. gr. 

Ge slahitunarlögn. 

Í geislahitunarlögn má eingöngu nota pípur, sem þola a. m. k. 30 kg/em? þrýsting. 

Pípurnar skal beygja kaldar, þannig að bil milli pípanna verði rétt skv. uppdrætti. 

Hitamottur skal leggja á a.m.k. 5—6 mm steypustyrktarjárn eða steinflögur, þann'g 

að trvggt sé, að steypa seti runnið undir þær alls staðar. 

AS lokinni niðursetningu hitaflata og tengingu Þeirra skal brýst reyna geisla- 

hitunarkerfið með köldu vatni með 30 kg/em? brýstingi, er haldð sé óbreyttum Í 

2 klst. 
Geislahitunarkerfi telst þétt, ef ekki sést rakavottur utan á neinni pípu eftir slíka 

brófun. Eftrlismaður bæjartæknifræðings skal vera viðstaddur þegar prófanir skv. 

þessari grein fara fram. Á öllum geislakitunarkerfum skulu vera sjálfvirk stjórntæki, 

sem fyrirbyggi. að of heitt vatn geti farið inn á þau.
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21. gr. 

Lokar.. 

Lokar skulu að jafnaði vera rennilokar með krögum eða suðuendum. Í lokum, 

sem eru 80 mm eða minni mega endar vera skrúfuskornir. Stillilokar skulu að jafnaði 

vera keilu- eða sætislokar. 
Við alla miðstöðvarofna skal vera tvístilliloki með kvarða er sýni, á hvað við- 

komandi loki er stilltur eða sjálfvirkur loki með hitastilli. 

28. gr. 

E!/nangrun. 

Allar pípur í veggjum og gólfum skal einangra með ólífrænu einangrunarefni, 
sem sé a.m.k. 20 mm þykkt. Pípur í neðsta gólfi skal þó einangra þannig, að raufir 
þær, sem pípur liggja í, séu fylltar með mjúku asfaltefni, sem blanda má þurrum 
sandi í hlutföllum 1 hl. asfalt 2 hl. sandur. 

Bil milli pípa sé hvergi minna en 20 mm. 

29. gr. 

Sjálfvirk stjórntæki. 

Hitakerfi skulu búin sjálfvirkum stjórntækjum er dæmist fullnægjandi af bæjar- 
tæknifræðingi. 

30. gr. 

Mælar. 

Á inntakspípur húss, sem tengd eru kerfi Fjarhitunar Vestmannaeyja, setur hún 
upp mæla. Mælar þessir eru Í eigu og umsjón hennar, og er skylt að tilkynna tafar- 
laust, ef vart verður v:ð leka eða aðra bilun á mælunum. 

ðl. gr. 

Um þrýstiprófun hitakerfa. 

Þegar lokið er lögn miðstöðvakerfis og áður en pípur eru huldar, skal það þrýsti- 
prófað af pípulagningameistara að viðstöddum eftirlitsmanni bæjartæknifræðingss. 
Prófa skal með köldu vatni og 6 kg/em? þrýstingi. 

Þrýsting skal mæla við inntak.
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32. gr 

Tákn og te:kningar. 
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3ð. gr. 

Eftirlit og úttekt. 

Áður en einstökum hlutum miðstöðvarkerfisins er lokað, skal eftirlitsmanni 
bæjartæknifræðings gert viðvart með hæfilegum fyr rvara, og skal hann þá gefa út 
vottorð um ástand (úttekt) lagnarinnar. 

34. gr. 

Nýjungar. 

Komi fram nýjungar í efni eða frágansi sem þessi reglugerð nær ekki yfir, getur 
bæjartæknifræðingur vett samþykki sitt, enda uppfylli nýbreytnin svipaðar kröfur 
og gert er ráð fyrir í reglugerð þessari. 

III. KAFLI 

REFSIÁKVÆÐI 

3ð. gr. 
Nú brýtur pípulagningameistari í bága við fyrirmæli reglugerðar þessarar eða 

aðrar reglur, sem honum ber að hlíta í starfi sínu, eða brot er framið af starfsmönnum, 
sem hann ber ábyrgð á, og getur þá bæjartæknifræð ngur veitt honum áminningu. 
Enn fremur getur bæjarstjórn svipt hann löggildingu, ef um miklar sakir er að ræða 
eða ítrekað brot. 

36. gr. 
Brot á reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 300 000.00, nema þyngri refsing 

liggi við samkvæmt lögum. 
Með mál út af slíkum brotum skal farið að hætt! opinberra mála. 
Nú vanrækir maður að vinna verk, sem bæjartæknifræðingur hefur fyrirskipað, 

samkvæmt reglugerð bessari, eða verk er ekki unnið á viðunandi hátt, og er bæjar- 
tlæknifræðingi þá heimilt að láta vinna Það, sem þörf krefur á kostnað aðila. Skal 
Þá greiða kostnaðinn til bráðabirgða úr bæjarsjóði, en innheimta síðan hjá aðila með 
lögtaki, ef þörf krefur. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Vestmannaeyja stað- festist hér með skv. Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 t'l að öðlast þegar gildi og birtist Hl eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 29. október 1975. 

F. h.r. 

Árni Snævarr. 
  

Jóhannes Guðfinnsson. 

29. október 1975. Nr. 480. 
GJALDSKRÁ 

fyrir Fjarhitun Vestmannaeyja. 

I. KAFLI 

1. gr. 
Fjarhitun Vestmannaeyja selur afnot af heitu vatni úr veitukerfum sínum eftir 

Þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari. 

B 122



Nr. 480. 970 29. október 1975. 

2. gr. 

Fjarhítun Vestmannaeyja lætur hverju húsi, sem er í sambandi við dreifikerfi 

hennar, í té vatnsmagn, sem ætla má að nægi til fullrar hitunar á húsinu, enda full- 

nægi hitakerfi hússins ekilyrðum, sem sett eru í reglugerð fyrir Fjarhitun Vestmanna- 

eyja. 

II. KAFLI 

3. gr. 

Fyrir öll hús, sem tengd eru fjarhituninni, skal greiða heimæðagjald. 

Upphæð heimæðagjaldsins er sem hér segir: 

Rúmmál hússins m? 

(utanmál) Heimæðagjald 

Alt að 400 kr. 129 750 

400 að 2000 —  1929750 fyrir 400 m? 4 104 kr/mð þar yfir 

2000 að 6 000 — 295 250 fyrir 2000 mi - 89 kr/mð þar yfir 

6000 að 10 000 — 648 758 fyrir 6000 m? -* 78 kr/mð þar yfir 

Meira en 10 000 - 960 160 fyrir 10 000 m? 67 kr/mð þar yfir 

Ef tengt er við fleiri mæla en einn Í sama húsi, skal greiða aukalega í tengigjald 

kr. 15 500.00 fyrir hvern mæli allt að 1“ að stærð, kr. 50 000.00 fyrir mæli allt að 27 

að stærð og kr. 72 000.00 fyrir mæli allt að 37 að stærð. 

Heimæðagjöld greiðast ekki af bifreiðageymslum. 

4. gr. 

Bæjarstjórn getur ákveðið, að eigendum eldri húsa, sem tengjast fjarhituninni, 

verði heimilað að greiða heimæðagjaldið með jöfnum greiðslum á allt að þrem árum 

frá því heimtaug er tengd. Heimild þessi nær einnig tl þeirra, sem misstu hús sín 

af völdum jarðeldanna. 

5. gr. 

Fjarhitunin leigir vatnsmæla og annast viðhald þeirra. 

Le'gan fyrir mæli skal greidd jafnhliða gjaldi fyrir vatnsnotkun og er upphæð 

hennar á mánuði eftirfarandi: 

A. Fyrir mæla allt að  %" oc... kr.  450.00 

B. Fyrir mæla allt að 20  Q... — 900.00 

GC. Fyrir mæla alt að 30 Go... — 1 800.00 

D. Fyrir varmamagnsmæla skal greiða á mánuði 1,7% af kaupverði slíks mælis 

á hverjum tíma. 

6. gr. 

Fyrir afnot heita vatnsins skal gre'ða samkvæmt vatnsmæli kr. 140.00 fyrir hvern 

rúmmetra vatns. Heimilt er að áætla vatnsnotkunina með hliðsjón af hitabörf hússins. 

þar til vatnsmælir hefur verið settur upp, og ef vatnsmælir bilar. 

7. gr. 

Fjarhituninni er heimilt að selja afnot hitaorkunnar á grundvelli varmamagns- 

mælingar. 

Skal notkunargjaldið þá vera 3.50 kr/M CAL miðað við hitafall 409 C. 

Sé hitafallið minna en 40? er fjarhituninni heimilt að hækka notkunargjaldið 

tl samræmis við aukningu í stofn- og rekstrarkostnaði.
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8. gr. 
Rafveita Vestmannaeyja annast mælaálestur og innheimtu gjalds fyrir vatns- 

notkun og mælaleigu. Verður gjaldið innheimt annan hvern mánuð. 

9. gr. 
Gjalddagi á greiðslum fyrir vatnsnotkun og mælaleigu er við framvísun reiknings 

eða tilkynningar um reikningsupphæð. 
Greiðslustaða ekal getið á reikningnum eða t'lkynningu. 
Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 10 daga frá gjalddaga. 
Greiðslustaður heimæðagjalda er á bæjarskrifstofunum í Vestmannaeyjum. Gjald- 

kræft er heimæðagjaldið strax að lok'nni tengingu, sbr. þó heimild í 4. gr. 

10. gr. 
Fjarhitun Vestmannaeyja er heimilt að hækka eða lækka heimæðagjöld sín og 

mælaleigu í samræmi við breytingar á vísitölu byggingarkostnaðar. 
Gjaldið fyrir heitavatnsnotkunina má hins vegar hækka eða lækka í samræmi við 

breytingu á verði gasolíu. 
Þó má meðalheildarkostnaður við hitun þeirra húsa, sem tengjast fjarhituninni, 

aldrei fara fram úr meðalheildarkostnaði hitunar með olíukyndingu. 
Gjöld samkv. gjaldskrá þessari miðast við byggingarvísitöluna 1881, og olíuverð 

kr. 20.20 pr. lítra af gasolíu. 

TTI. KAFLI 

11. gr. 
Öll gjöld samkv. gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

12. gr. 
Fjarhitunin hefur rétt til að loka aðrennsli he'ta vatnsins að húsi eða íbúð við- 

skiptamanns, sem vanrækir að greiða gjöld til veitunnar. Heimilt er og að loka vatns- 
rennsli að húsi, sem vangreidd eru af gjöld. 

Lokun skal tlkynnt með a.m.k. 5 daga fyrirvara. 
Allan kostnað af lokun og opnun á ný greiðir sá, er vanskilum veldur og er gjaldið 

kr. 700.00 fyrir hvert skipti. 

13. gr. 
Eftirlitsmaður fjarhitunarinnar skal hvenær sem er hafa frjálsan aðgang að 

Öllum búnaði, sem er í sambandi við hana. 
Húseiganda er skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum 

og sérhverjum ráðstöfunum til varnar Segn misnotkun heita vatnsins. 

IV. KAFLI 

14. gr. 
Gjaldskrá þessi sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Vestmannaeyja stað- 

festist hér með samkvæmt Orkulösum nr. 58 99. apríl 1967 til að öðlast þegar gildi. 

Iðnaðarráðuneytið, 29. október 1975. 

F. hr. 

Árni Snævarr. 
  

Jóhannes Guðfinnsson.



Nr. 481. 972 8. nóvember 1975. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 381 5. september 1975 um breyting á reglugerð 

nr. 223 19. ágúst 1974, um bann við veiði smásíldar. 

. 1. gr. 

Í stað orðanna „7 500 lestum“ í 2. mgr. 3. gr. komi orðin: 9675 lestum. 

2. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 44 5. apríl 1948, um vísindalega 

verndun fiskimiða landgrunnsins, til þess að öðlast gildi þegar Í stað og birtist til 

eftirbreytni þeim sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 8. nóvember 1975. 

F. h.r. 

Jón L. Arnalds. nn 
Jón B. Jónasson. 

Nr. 482. 14. nóvember 1975. 

AUGLÝSING 

um álag á faste!gnamat. 

Félagsmálaráðuneytið hefur ákveðið, samkvæmt heimild í b. lið ákvæða til bráða- 

birgða í lögum nr. 11 28. apríl 1975 um ráðstafanir í efnahagsmálum o. fl., sbr. lög 

nr. 8/1979, að álag á aðalmat fasteigna, sem tók gildi 31. desember 1971, skuli vera 

173%, að því er tekur til notkunar fasteignamatsins til ákvörðunar gjalda til sveitar- 

félaga á árinu 1976, sem reiknuð eru sem hlutfall af fasteignamati. Hér er því um 

að ræða 36.5% hækkun frá fyrra ári. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. nóvember 1975. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Jón S. Ólafsson. 

Nr. 483. 30. október 1975. 
AUGLÝSING 

um staðfestingu á aðalskipulagi Selfoss. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið í dag staðfest 

uppdrátt af aðalskipulagi Selfoss, sem gildir fyrir Selfosshrepp. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð, sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir 

og hefur verið samþykktur af hreppsnefnd Selfosshrepps 10. september 1975 og af 

skipulagsstjórn ríkisins 18. október 1975.
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Jafnframt er úr gildi felldur aðalskipulagsuppdráttur sá af Selfossi, sem stað- 
festur var af félagsmálaráðuneytinu 26. nóvember 1971 sbr. auglýsingu nr. 239/1971, 
sem birt var í B-deild Stjórnartíð.nda. 

Félagsmálaráðuneytið, 30. október 1975. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Guðmundur Karl Jónsson. 

11. nóvember 1975. Nr. 484. 

AUGLÝSING 

um breytingu á lyfjaverði. 

Gefin hefur verið út ný vinnugjaldskrá nr. 2a/1975 við lyfjaverðskrá I frá 15. 
júlí 1975 og tekur hún gildi 15. nóvember 1975. 

Samkvæmt vinnugjaldskrá þessari er hækkun vinnugjalda í lyfjaverðskrá I 13%, 
en afhendingargjald samkvæmt lyfjaverðskrá lI verður kr. 90 í stað kr. 60. 

Hækkun lyfjaverðs vegna hinnar nýju gjaldskrár telst vera 3.8%. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 11. nóvember 1975. 

Matthías Bjarnason. rr 
Páll Sigurðsson. 

3. nóvember 1975. Nr. 485. 

Bréf menntamálaráðuneytisins um lágmarkseinkunnir til inngöngu í 

menntaskóla og framhaldsdeildir gagnfræðaskóla 1976. 

Menntamálaráðuneytið hefur hinn 3. nóvember ritað skólastjórum allra skóla, 
er brautskrá nemendur með landsprófi eða gagnfræðaprófi, og skólastjórum mennta- 
skóla og fjölbrautaskóla á þessa leið: 

Ráðuneytið hefur ákveðið með vísun til 8. gr. reglugerðar nr. 383/1975, um 
framkvæmd samræmdra prófa í grunnskóla, að eftirfarandi reglur um Jágmarks- 
einknnir til inngöngu í menntaskóla og framhaldsdeildir gagnfræðaskóla skuli gilda 
fyrir þá nemendur sem ljúka landsprófi miðskóla eða gagnfræðaprófi vorið 1976: 

A. Til inngöngu í menntaskóla og hliðstæðar námsbrautir í öðrum skólum þarf 
öllum neðangreindum skilyrðum að era fullnægt: 
a) Meðaleinkunn í samræmdum greinum verði 5,0 eða hærri; 
b) Meðaleinkunn í skólaprófsgreinum verði 5,0 eða hærri; 

c) Meðaltal meðaleinkunna (í a- og b-lið) verði 6,0 eða hærra. 

B. Til inngöngu í framhaldsdeildir gagnfræðaskóla, aðrar námsbrautir en falla 
undir A-lið, þarf öllum neðangreindum skilyrðum að vera fullnægt: 
a) Meðaleinkunn í samræmdum greinum verði 4,5 eða hærri; 
b) Meðaleinkunn í skólaprófsgreinum verði 4,5 eða hærri; 
ce) Meðaltal meðaleinkunna (í a- og b-lið) verði 5,5 eða hærra.



Nr. 486. 974 11. nóvember 1975. 

REGLUGERÐ 

um álagningu gatnagerðargjalda við byggðar götur í Seyðisfjarðarkaupstað. 

1. gr. 

Húseigendur í Seyðisfjarðarkaupstað skulu greiða til bæjarsjóðs Seyðisfjarðar 

gatnagerðargjald fyrir hús og lóðir um leið og götur eru lagðar bundnu slitlagi. Til 

útreiknings skal nota eftirfarandi einingartölur. 

A. 1. Einbýlishús m/bifreiðageymslu að 400 mí .....00000000000.. kr. 156 000.00 

2. Parhús að 400 m3 ......0000000 0000 — 125 000.00 

3. Tvíbýlishús á 2 hæðum, tveggja hæða íbúðarhús m/allt að 4 

íbúðum og raðhús á 1 hæð að 400 m3 ......22000000 00.00.0000. — 100 000.00 

4. Raðhús á 2 hæðum að 400 m3 „......000.000 000... — 75 900.00 

5. Fjölbýlishús á 2 hæðum með allt að 8 íbúðum að 300 m3 .... —  62000.00 

6. Fjölbýlishús á 3 hæðum eða fleiri, með fleiri en 8 íbúðum að 

300 MB .........00 00 — 43 000.00 

7. Verslunar- og skrifstofuhús að 400 móð ........00000.0000.0.. — 166 000.00 

8. Iðnaðarhús og vörugeymslur að 400 mð .......00000.000.0.. — 125 000.00 

9. Umframstærðir í öllum húsum pr. mé .....20000000....... — 50.00 

10. Ef byggt er við eldri hús og stærð þeirra verður meiri en lágmarksstærð skal 

greiða sama gjald fyrir umframstærðir og áður greinir. 

B. Lóðarhafi greiði í gatnagerðargjald kr. 40.00 af hverjum m“ lóðar. 

C. Bifreiðastæði og heimreiðar greiða húseigendur sjálfir. 

Öll gjöld eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar í júlí 1975. 

2. gr. 
Upphæð gatnagerðargjalda samkv. 1. gr. skal miðast við þá vísitölu, sem í gildi 

er þegar lagning varanlegs slitlags fer fram. Nú breytist vísitala meðan verk fer fram 
og skal þá miðað við meðalvísitölu á því tímabili, sem um er að ræða. 

Gjald af fasteignum við götur, þar sem lagt hefur verið varanlegt slitlag og/eða 

gangstétt á síðustu fimm árum, skal miða við þær grunntölur, er í reglugerð þessari 

greinir. 

3. gr. 

Gatnagerðargjald samkvæmt 1. gr. greiðist þannig að 20% greiðist þegar lagningu 

varanlegs slitlags er lokið. Eftirstöðvar greiðast með jöfnum árlegum afborgunum 

á næstu 4 árum, Lokagreiðslu skal ekki inna af hendi fyrr en endanlega hefur verið 

sengið frá viðkomandi götu. 
Gjalddagi afborgana er 1. júlí. Vextir 10% greiðast eftir á, á sömu gjalddögum, 

en falli niður af síðustu afborgun ef fullnaðarfrágangi götu er ekki lokið á gjalddaga. 

4. gr. 

Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem það er lagt á og gengur 

það ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla, næstu 2 ár eftir 

gjalddaga og tekur einnig til vátryggingarfjár eignarinnar. 

Heimilt er að taka gjöld samkvæmt reglugerð þessari lögtaki samkvæmt lögum 

nr. 29/1885. 

5. gr. 

Heimilt er bæjarstjórn að veita afslátt eða fella niður gatnagerðargjöld af eig- 

endum fasteigna sem náð hafa 67 ára aldri, og þeim sem eiga við langvarandi sjúk- 

dóma eða örorku að stríða.
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Verði húseign, sem afslátt hefur fengið eða niðurfellingu á galnagerðargjaldi 
seld, skal bæjarstjórn heimilt að leggja á gjaldið eins og það var þegar álagning fór 
fram, enda sé kvöðinni þinglýst á viðkomandi fasteign. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Seyðisfjarðar, stað- 
festist hér með samkvæmt lögum um gatnagerðargjöld nr. 51/1974 til þess að öðlast 
gildi frá og með 1. janúar 1975. 

Félagsmálaráðuneytið, 11. nóvember 1975. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Guðmundur Karl Jónsson. 

14. nóvember 1975. Nr. 487. 

REGLUGERÐ 

um bann við síldveiðum íslenskra skipa í Norðursjó, Skagerak og 

á svæði VI (a) vestan Skotlands. 

1. gr. 
Frá og með 26. nóvember 1975 eru allar sildveiðar íslenskra skipa í Norðursjó 

og Skagerak bannaðar. Gildir þetta á svæði, sem takmarkast að norðan af 62 00' n.br. 
að vestan af 4? 00“ vlgd. frá 62? 00/n.br. að strönd Skotlands og í Ermarsundi af 
1" 00“ v.lgd. Að austan takmarkast svæðið af línu, sem dregin er milli Skagen og 
Pater Noster vita. 

Enn fremur eru bannaðar allar síldveiðar íslenskra skipa vestan Skotlands, á 

svæði VI (a) samkvæmt korti Alþjóðahafrannsóknaráðsins. Svæði þetta markast að 
austan af 4? 00“ v.lgd. frá strönd Skotlands að 60? 30 n.br. að norðan af 60? 30' n.br. 
vestur að 5" 00" v.lgd., þaðan af 60“ 00“n.br. vestur að 129 00“ vlgd., að vestan af 
12? 00“ v.Igd. suður að 54? 307 n.br. austur til strandar Írlands. Milli Írlands og Skot- 
lands markast svæðið af 55? 00'n.br. 

2. gr. 
Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála, og 

varðar brot viðurlögum samkvæmt 2. gr. laga nr. 14 30. mars 1960. 

3. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 14 30. mars 1960 um heimild fyrir 

ríkisstjórnina til þess að láta öðlast gildi ákvæði alþjóðasamnings, er gerður var 
24. janúar 1959, um fiskveiðar í norðausturhluta Atlantshafs, ásamt viðbæti, sbr. aug- 

lýsingu nr. 8 27. júní 1963, til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er felld úr gildi reglugerð nr. 64 10. apríl 1975 um takmörkun á síld- 
veiðum íslenskra skipa í Norðursjó, Skagerak og á svæði VI (a) vestan Skotlands. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 14. nóvember 1975. 

F. hr. 

Jón L. Arnalds. 
  

Jón B. Jónasson.
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HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Þórshöfn. 

I. KAFLI 

1. gr. 
Takmörk hafnarinnar í Þórshöfn eru að norðan bein lína úr Bakkahorni í 

Hafralónsárós, en að sunnan bein lína úr Borgartanga hjá Ytri-Brekkum í Laxártanga. 

II. KAFLI 

Stjórn hafnarinnar. 

2. gr. 
Sveitarstjórn hefur á hendi stjórn og rekstur hafnarinnar undir yfirumsjón 

þess ráðuneytis, sem fer með stjórn hafnarmála hverju sinni. 
Sveitarstjórn kýs á fyrsta fundi sínum 5 manna hafnarstjórn og jafnmarga til 

vara og skipar formann hennar og varaformann. Boðar formaður til funda í hafnar- 
stjórn og stýrir þeim. 

Kjörtímabil hafnarstjórnar skal vera hið sama og sveitarstjórnar. 
Hafnarstjórn hefur á hendi framkvæmd hafnamála og eftirlit með höfninni, 

sér um viðhald og endurbætur á höfninni, og stýrir öllum framkvæmdum, sem þar 
að lúta. 

Haldið skal sérstakt reikningshald fyrir hafnarsjóð og skal hafnarvörður annast 
það. Reikningar hafnarsjóðs skulu fylgja hreppsreikningum og endurskoðast ásamt 
þeim. 

ð. gr. 
Til aðstoðar hafnarstjórn við daglegan rekstur hafnarinnar skal hafnarstjórn 

ráða hafnarstjóra og svo marga starfsmenn aðra, sem þurfa þykir, og setur þeim 
erindisbréf. Daglegan rekstur, framkvæmdir, eftirlit og umsjón annast hafnarstjóri 
í samráði við hafnarstjórn. 

Allar ráðningar hafnarstarfsmanna eru háðar samþykki sveitarstjórnar, en 
hafnarstjórn getur sagt upp eða vikið þeim frá, án þess að til þurfi að koma sam- 
þykki sveitarstjóra. 

III. KAFLI 

Um almenna reglu. 

4. gr. 
Skip telst í reglugerð þessari hvert fljótandi far. 

5. gr. 
Sérhver skipstjóri, sem á skipi sínu kemur í höfnina, að bryggju eða að hafnar- 

bakka, skal sæta fyllsta öryggis í allri umferð í höfninni. Hann skal vera kunnugur 
ákvæðum reglugerðar hafnarinnar, svo og skipshöfn hans öll. 

6. gr. 
Hafnarstjóri sér um, að gætt sé reglu í höfninni og á landi hennar. Er öllum 

skylt að hlýða boði hans og banni, svo og þeirra manna, er settir eru til að gæta reglu. 
Þyki einhverjum sér óréttur ger af starfsmönnum hafnarinnar, getur hann kært fyrir 
hafnarnefnd, en skipun starfsmannsins ber að hlýða þegar í stað. 

Starfsmenn hafnarinnar skulu gæta allrar kurteisi í starfi sínu.
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7. gr. 
Þeim, sem ekkert lögmætt erindi eiga, er óheimilt að dvelja á landi hafnarinnar, 

tálmi þeir með því fermingu eða affermingu eða önnur störf, sem þar eru unnin. 
Banna má ónauðsynlegan akstur hvers kyns ökutækja um bryggjur og hafnarbakka. 

8. gr. 
Skylt er að gæta ýtrustu varúðar í meðferð opins elds og óbyrgðra ljósa í skipum 

í höfninni. Hið sama gildir um tóbaksreykingar og ber, ef þurfa þykir, að banna 
þær á þeim stöðum, þar sem um eldhættu gæti verið að ræða (sjá 25. gr.). 

9. gr. 
Ekki má kasta í höfnina, á bryggjur eða hafnarbakka kjölfestu, ösku, fiski, 

fiskúrgangi, veiðarfærum, trossum, vírum, matarleifum, umbúðum eða neins konar 

rusli. Allt þess háttar skal flutt á þann stað, sem hafnarvörður vísar til. 
Ekki má láta olíur eða vatn mengað olíu renna í höfnina, á hafnarmannvirki 

eða á þilfar skipsins. 

10. gr. 
Notkun skotvopna er bönnuð innan takmarka hafnarinnar. Þá er bannað að 

blása í skipsflautur eða lúðra innan hafnarinnar frá kl. 24.00 að kveldi til kl. 07.00 
að morgni, nema nauðsyn krefji. 

IV. KAFLI 

Um legu skipa á höfninni og afgreiðslu þeirra. 

11. gr. 
Þegar skip leitar hafnar, skal skipstjóri eða umboðsmaður skipsins tafarlaust 

snúa sér til hafnarvarðar, er vísar honum á legustað fyrir skipið. 
Venjulega skal heimila skipum að leggjast að bryggjum eða bólvirkjum í þeirri 

röð, er þau koma til hafnarinnar. Þó skal farþegaskipum, sem sigla eftir fyrir fram 
auglýstri áætlun, leyft að leggjast að bryggjum, þótt önnur skip liggi þar fyrir, skulu 
þau þá víkja, sé það nauðsynlegt að dómi hafnarvarðar. 

Leggist skipið við hafnarmannvirki, skulu landfestar bundnar, þar sem starfs- 
menn hafnarinnar segja til um. Sé fermingu eða affermingu skips eigi haldið áfram 
með hæfilegum hraða, að áliti hafnarvarðar, ber því að víkja fyrir öðrum skipum, 
ef hann krefst þess. Enn fremur getur hafnarstjórn eða umboðsmaður hennar vísað 
skipum frá bryggjum eða bólvirkjum, álíti hann það nauðsynlegt vegna veðurs. 

12. gr. 
Ef sjúkdómur er á skipinu eða ástæða þykir til að ætla að sótthætta geti stafað 

af því, ber hafnarverði að sjá um að fylgt sé þeim reglum, sem settar eru í lögum 
um varnir gegn því að næmir sjúkdómar berist til Íslands. 

13. gr. 
Skip, sem ekki er verið að ferma eða afferma, eða ekki er unnið við, mega aldrei 

liggja þannig í höfninni, að þau tálmi vinnu við önnur skip og skal skylt að hlýða 
boðum starfsmanna hafnarinnar um það, hvert þau skuli flutt. Ef ekki er orðið við 
boðum starfsmanna hafnarinnar í þessum efnum, er heimilt að færa skipið á kostnað 
eiganda. 

14. gr. 

Sé nauðsynlegt talið að skipum, sem eru fermd eða affermd, sé lagt hverju við 
hliðina á öðru, er heimilt að flytja farm skipa, er utar liggja, yfir þilfar hinna. Skips- 

B 123
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höfn og farþegum þeirra skipa, sem utar liggja, er einnig heimil nauðsynleg umferð 
um þilför þeirra skipa, er nær liggja. 

15. gr. 
Í sérhverju skipi, sem ekki hefur leyfi hafnarvarðar til að liggja mannlaust á 

höfninni, skal jafnan vera a. m. k. einn maður, er getur tekið við fyrirskipunum frá 
starfsmönnum hafnarinnar og framkvæmt þær í samræmi við það, sem reglugerð 

þessi býður. 

16. gr. 
Eigi má festa skipum við hafnarbakka eða bryggjur nema við festarhring eða 

festarstólpa, að tilvísun hafnarvarðar. Séu landfestar úr járni, skulu þær klæddar 
þar sem þær hvíla á hafnarbakkanum eða bryggjunni. Festum skal þannig komið 
fyrir, að þær hindri sem minnst umferð á bryggju eða hafnarbakka og skulu festar 
auðkenndar með veifum eða öðrum varúðarmerkjum. Þyki hafnarverði þessa ekki 
nægilega gætt, getur hann krafist þess, að bætt sé úr því tafarlaust. 

Skylt er að hafa hlífar milli skips og hafnarbakka eða bryggju, óski hafnar- 

vörður þess. 

17. gr. 
Skip mega ekki láta vélarnar ganga af svo miklu afli, að öðrum skipum eða 

hafnarmannvirkjum stafi af því hætta. 

18. gr. 
Ef skip lendir á grynningum og sekkur eða strandar, þar sem það að áliti hafnar- 

stjórnar tálmar greiðri notkun hafnarinnar eða umferð um hafnarsvæðið, veldur 
óæskilegum áhrifum á innsiglingu til hafnarinnar eða óprýði, skal fjarlægja það 
svo fljótt sem við verður komið. Verði dráttur á því, má hafnarstjóri láta færa skipið 
burt á kostnað eiganda og er honum, ef nauðsyn krefur, heimilt að láta selja skipið 
til lúkningar kostnaðinum. 

19. gr. 
Áður en kjölfesta er flutt á skip eða úr skipi, skal hafnarverði gert viðvart og 

ákveður hann þá hvar losun eða lestun kjölfestunnar fer fram. 
Við losun eða lestun á kjölfestu, sandi, kolum og öðru þess háttar, er skylt að 

hafa nægilega tryggar hlífar á milli skips og hafnarbakka, bryggjunnar eða bátanna, 
svo að ekkert falli fyrir borð. Sé þessa eigi gætt, getur hafnarvörður stöðvað verkið, 
uns umbætur hafa farið fram. 

Skipstjóri skal sjá um, að kjölfesta sú, sem flutt hefur verið á land úr skipi hans, 
sé þegar í stað flutt burt af löndunarstaðnum þangað, sem hafnarvörður vísar til. 

20. gr. 
Þegar lokið er fermingu eða affermingu skal eigandi skips láta hreinsa bryggju 

þá eða hafnarbakka, sem notaðir hafa verið, sé þess talin þörf. Farist það fyrir skal 
hafnarstjóri sjá um að það sé gert, en eigandi farms eða skips greiði þann kostnað, 
er af því leiðir. Kostnaðinn má taka lögtaki hjá eiganda farms eða skips. 

21. gr. 
Þær vörur, sem ferma skal eða afferma, svo og tæki þau, sem notuð eru við 

fermingu eða affermingu, mega ekki liggja á bryggjum eða bólvirkjum og eigi annars 
staðar á landi hafnarinnar en á þeim stöðum, sem ætlaðir eru til geymslu nema með 
sérstöku leyfi hafnarvarðar. Skal flytja burt muni þessa og vörur jafnskjótt og hann 

krefst þess.
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V. KAFLI 

Um skip, sem lagt er í lægi. 

22. gr. 
Skipum má leggja í lægi á höfnina með sérstöku leyfi hafnarstjóra, sé það gert 

undir umsjón hafnarvarðar, sem ákveður legustaðinn, legufærin og fyrirkomulag 
allt, er varðar lagningu skipsins. 

23. gr. 
Meðan skip liggur í lægi á höfninni, skal ekki sjaldnar en á viku fresti fara út 

í það til að líta eftir hvort legufæri eða annað hefur farið úr lagi eða bilað. Ef svo 
reynist, skal lagfæra það svo fljótt sem auðið er. 

Leyfi hafnarstjórnar til að leggja skipi í lægi, er bundið því skilyrði að ef skipið 
sekkur, láti eigandi þess taka það upp eða sprengja það í sundur svo það skemmi 
ekki höfnina. Sé því ekki fullnægt innan tiltekins frests, getur hafnarstjórinn látið 
framkvæma verkið á kostnað eiganda. 

24. gr. 
Heimilt er að leggja skipi í lægi á höfninni, þótt það sé mannlaust, sé það svo 

þétt að áliti hafnarvarðar, sem getur framkvæmt eða látið framkvæma á því rannsókn 

á kostnað eiganda, að ekki stafi af því nein hætta. 
Á skipum þessum skal tendrað ljós samkvæmt reglum þeim, sem settar eru Í 

alþjóðasjóferðareglum um skip, er liggja fyrir akkeri. 
Áður en skipstjóri fer af skipinu, skal hann skriflega tilkynna hafnarverði um 

umsjónarmann, búsettan í því lögsagnarumdæmi, sem höfnin er í, sem skal hafa 
umsjón skipsins á hendi, og skal skipstjóri ganga úr skugga um, að hafnarstjóri sé 
samþykkur útnefningu umsjónarmannsins. Hafnarnefnd getur krafist, ef henni finnst 
ástæða til, að umsjónarmaður hafi skipstjórnarréttindi og hafi búsetu það nálægt 
hafnarsvæðinu, að auðvelt sé að ná til hans í tæka tíð, er færa þarf skipið, eða til 

annarra þeirra aðgerða, er skipið snertir. 
Hafnarvörður beinir til umsjónarmanns öllum þeim fyrirskipunum, er skipið 

varða, en umsjónarmaður annað hvort framkvæmir fyrirskipanir hafnarvarðar eða 
sér um að þær séu framkvæmdar. Verði dráttur á því, skal hafnarvörður láta fram- 

kvæma verkið á kostnað skipseiganda. 

VI. KAFLTF 

Um fermingu og affermingu eldfimra vökva og sprengiefna. 

25. gr. 
Skip, sem flytja eldfim efni, svo sem steinolíu, gasolíu, bensín, aceton, terpen- 

tinu eða aðra álíka eldfima vökva, sprengiefni, svo sem púður, dýnamit, geomit eða 
þess konar efni, mega ekki fara inn á höfnina fyrr en tilkynnt hefur verið um farm 
til hafnarvarðar og afferming leyfð undir eftirliti brunavarða, ef til þess þykir ástæða. 
Um útskipun á sams konar farmi gilda sömu varúðarreglur. 

26. gr. 
Skip sem hafa meðferðis þau efni, sem nefnd eru í næstu grein hér á undan skulu, 

er þau koma inn á höfnina með þess konar farm, hafa í framsiglutoppi alþjóðlegt 
merkjaflagg með bókstafnum „B“ að degi til, en að næturlagi rautt ljós í þess stað. 
Merki skal hafa uppi svo lengi, sem skipið er í höfn og um hættu getur verið að ræða. 
Skip, sem ekki hafa framsiglu, skulu í þess stað reisa a. m. k. þriggja metra háa stöng, 
sem flagginu eða ljósinu skal komið fyrir á.
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VII. KAFLI 

Um gjöld til hafnarinnar. 

27. gr. 
Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá, er hafnarstjórn setur 

Í samræmi við 26. gr. hafnalaga og samgönguráðuneytið staðfestir. 

VIII. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

28. gr. 
Um skaðabótaskyldu vegna skemmda á höfninni, mannvirkjum hennar, tækjum 

og útbúnaði, fer eftir almennum reglum. 

Ef samningum verður ekki við komið um skaðabætur, má ákveða þær af tveimur 

óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. Hvorum aðila fyrir sig er heimil tað krefjast 
yfirmast, en gera skal það áður en einn mánuður er liðinn frá því að matsgerð er 
lokið. Yfirmat skal framkvæmt af þremur óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. 
Kostnaðinn við yfirmat greiðir sá, sem krafðist yfirmats, ef það gengur ekki honum 
í vil. Að öðrum kosti greiðir hinn aðilinn kostnaðinn. 

29. gr. 
Engum, sem bakað hefur sér refsingu eða skaðabótaskyldu fyrir brot á reglu- 

gerð þessari, heimilast að fara burt úr höfninni meðan mál hans er óútkljáð, nema 
hann setji tryggingu sem hafnarstjórn tekur gilda. 

30. gr. 
Hverja þá skipun, sem samkvæmt þessari reglugerð heimilast að gefa forráða- 

mönnum skips, skal gefa stýrimanni, ef skipstjóri er ekki á skipi, og eigi heldur um- 
boðsmaður hans skv. í1. gr. Ef stýrimaður er fjarverandi, má gefa einhverjum öðrum 
af skipshöfninni skipunina, og er það jafngilt því, sem skipstjóri hefði fengið skipun- 
ina sjálfur. 

31. gr. 
Allir, sem æskja afgreiðslu fyrir skip, láns á tækjum eða aðstoðar á einn eða 

annan hátt hjá höfninni, skulu snúa sér til hafnarstjóra eða hafnarvarðar með beiðni 
þar að lútandi. Heimilt er hafnarstjóra að neita þeim aðilum um aðstoð eða afgreiðslu, 
sem eru Í vanskilum með gjöld til hafnarinnar. 

32. gr. 
Enginn skipstjóri getur vænst þess að fá afgreiðslu fyrir skip sitt hjá lögreglu- 

stjóra, nema hann sanni með vottorði hafnargjaldkera, að hann hafi greitt gjöld 
þau, er honum ber að greiða, samkvæmt reglugerð þessari. Sama gildir um sektir og 
skaðabætur, ef um þær er að ræða. 

33. gr. 
Innan hafnar má ekki sigla skipum hraðar en sem svarar 4 mílum á klst. nema 

sérstaklega standi á. 

34. gr. 
Meðfram strandlengju hafnarsvæðisins má ekki gera nein mannvirki, nema 

fyrir liggi umsögn hafnarstjórnar þar að lútandi.
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3ð. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum, allt að kr. 100 000.00, nema þyngri 

refsing liggi við samkvæmt almennum lögum. 
Sektirnar renna í hafnarsjóð. 

36. gr. 
Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 130 12. júlí 1939 með síðari 
breytingum, nr. 138 og 143/1946, 22/1949, 157/1957 og 12/1962. 

Sangönguráðuneytið, 21. október 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson. 
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GJALDSKRÁ 

fyrir hafnarsjóð Þórshafnar. 

I. KAFLI 

Um gjöld til hafnarinnar. 

1. gr. 
Öll skip skulu greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir tak- 

mörk hafnarinnar. 
Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttóstærð skipsins eins og hún er mest, 

meðan skipið hefur viðdvöl í höfninni. Undanþegin lestagjaldi og bryggjugjaldi eru 
herskip, íslensk vitaskip og varðskip. 

Lestagjöld. 

. 2. gr. 
a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri eða jafnt og 400 

brúttórúmlestir, skulu greiða lestagjald kr. 6.00 á brúttórúmlest. 
b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiða kr. 3.00 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiða kr. 6.00 á brúttórúmlest, þó 

ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Heimabátar, minni en 10 brúttórúmlestir, greiða lesta- og bryggjugjald einu sinni 

á ári, kr. 400.00 af hverri brúttórúmlest. 
Lágmarksgjald skal vera kr. 2 000.00. Gjalddagi er Í. apríl, eftir að skipið hefur 

verið gert út frá höfninni í 3 mánuði. 
Hafi skip legið á höfninni 30 daga samfleytt, skal greiða lestagjald að nýju fyrir 

næsta 30 daga tímabil. Hafi skipið verið tekið á land til viðgerðar, telst sá tími ekki 
með, sem skipið stóð uppi. 

Bryggjugjöld. 

. 3. gr. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 3.00 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið.
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Fiskiskip greiði gjald þetta eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir, greiði ekki bryggjugjald. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum, minni en 400 Þbrúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 324.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Vörugjöld. 

d. gr. 

Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, lifandi og dauðum, sem 
skipað er út og upp á hafnarsvæðinu, með þeim undantekningum, sem síðar getur. 

5. gr. 
Fyrir vörur, sem í farmskrá skips eru ákveðnar til umhleðslu og eiga ekki að 

leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins hálft vörugjald. Af vörum, sem 
settar eru á land og eiga að fara aftur með sama skipi, greiðist ekkert vörugjald. 

6. gr. 

Þessar vörur eru algerlega undanþegnar vörugjaldi: 
a. Vörur, sem lagðar eru á land um stundarsakir vegna skemmda á skipi. 
b. Kol, olía, vistir og aðrar nauðsynjar skipa til eigin notkunar, sem fluttar eru 

úr landi. Enn fremur salt og ís, sem flutt er úr landi í íslensk skip til eigin 
notkunar. 
Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 
Bréfapóstur og farangur ferðamanna. 

e. Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 

9
 

7. gr. 
Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd með umbúðum. Brot úr gjaldeiningu, 

sem nemur helmingi eða meira, telst heil gjaldeining. 
Fara skal eftir farmskrá skips við ákvörðun og útreikninga vörugjalds. Skip- 

stjóri er skyldur til að láta hafnarstjóra í té eftirrit af farmskrá skips sins. Sé engin 
farmskrá fyrir hendi, skal skipstjóri sefa drengskaparvottorð um vörumagn, sem 
skip hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjórn ástæða til, getur hún, hvenær 
sem er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hún telur hentugast. Reynist vöru- 
magnið meira en upp var gefið greiðir skipið kostnaðinn. 

Ef ýmsar vörutegundir eru Í sömu sendingu og beri farmskrá ekki með sér greini- 
lega sundurliðun í tegundir, skal reikna vörugjaldið eftir þeirri tegund, sem hæst 

vörugjald ber. 

8. gr. 
Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá segir til um, og 

greiða gjald, sem þar segir. Minnsta vörugjald skal vera kr. 20.00. Leiki vafi á í 
hvaða flokki skuli telja vörn, skal hafnarstjóri skera úr um það, en úrskurði hans 
má áfrýja til hafnarstjórnar. 

Vörugjaldskrá. 

9. gr. 
1. fl.: Gjald kr. 110.00 fyrir hver 1000 kg.: 

Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 100 
tonn) svo sem bensin, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, sement laust og sekkjað, 

vikur, sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara.
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2. fl.: Gjald kr. 230.00 fyrir hver 1000 kg.: 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, aðrar en taldar í 1. fl, óunnið járn og 
stál, útgerðarvörur, smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- og 
byggingavörur, pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir. 

3. fl; Gjald kr. 640.00 fyrir hver 1 000 kg.: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 
stofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, mæli- 

tæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 

b. Útvarps- og sjónvarpsiæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, glys- 
varningur alls konar, vín, tóbak, sælgæti, snyrtivörur, lyf. 

c. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar, eftir þyngd. 

Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 

greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

4. fl: Gjald kr. 64.00 fyrir hvern rúmmeter: 

Vörur flokkaðar eftir rúmmáli. 

5. fl: Gjald 1%: 

Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brottflutnings. Gjaldið 
reiknast af heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra 
skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, t. d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Íslands. 
Aflagjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans innheimtir 
sjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann vanræki inn- 
heimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflasjalds eigi sjaldnar en mánaðarlega. 

Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 50.00. 

Ýmis gjöld. 

10. gr. 
a. Lóða- og geymslugjöld fyrir vörur, sem geymdar eru í húsum hafnarinnar eða 

á lóðum hennar, skal greiða eftir ákvörðun hafnarnefndar. 
b. Leigugjald fyrir lóðir og land hafnarinnar, hús, verbúðir og athafnasvæði, sem 

leigt er einstaklingum eða fyrirtækjum um lengri tíma, skal greiða samkvæmt 
sérstökum samningi milli leigutaka og hafnarnefndar sem ráðuneytið síðan 

fullgildir. 
c. Leigugjald fyrir notkun á tækjum og áhöldum hafnarinnar, þar með talin legu- 

færi (múrningar) skal greiða eftir ákvörðun hafnarnefndar með hliðsjón af 
leigugjöldum slíkra áhalda eða tækja eins og það gerist á almennum markaði. 

d. Af bryggjum og öðrum hafnarmannvirkjum, sem einstakilingar eða félög eiga 
eða kunna að eignast skal greiða gjald, sem ákveðið er með samningi milli eig- 
anda mannvirkis og hafnarnefndar, sem ráðuneytið síðan fullgildir. 
Vatn til skipa greiðist með kr. 40.00 fyrir hvern rúmmeter. 
Önnur þjónusta, sem höfnin kann að láta skipum eða öðrum aðilum í té og ekki 
er talin falla undir þau gjöld, sem hér eru að framan talin, skal greiða samkvæmt 
reikningi frá hafnarnefnd. 

= 
9 

II. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu gjalda. 

11. gr. 
Skrifstofa hreppsins sér um innheimtu og greiðslu gjalda og skal greiða gjöldin 

þar.
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12. gr. 
Skipstjóri eða eigandi skips eru ábyrgir fyrir skilvísri greiðslu þeirra gjalda, 

sem greiða ber vegna skipsins. 
Skipstjóra er skylt að afhenda hafnarstjórn þjóðernis- og skrásetningarskírteini 

skipsins sé þess krafist og hefur hafnarsjóður haldsrétt fyrir skipum, uns gjöldin 
eru greidd. 

13. gr. 
Að svo miklu leyti, sem gjaldskrá þessi kveður ekki á um fasta gjalddaga, skal 

greiða gjöldin áður en skip fer burt úr höfninni. Enginn skipstjóri getur vænst þess 
að fá afgreiðslu fyrir skip sitt hjá tollyfirvöldum, nema hann sanni með vottorði frá 
hafnarstjórn, að hann hafi greitt gjöld sín til hafnarinnar. 

14. gr. 
Vörugjöld og leigu fyrir lóðir og geymsluhús, samkvæmt 9. grein, greiðir mót- 

takandi af vörum, sem koma til hafnarinnar og sendandi af vörum, sem fluttar eru 
úr höfninni. Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins 
standa hafnarsjóði skil á greiðslunni. Hafi skip ekki farm sinn skráðan ber skip- 
stjóri ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjald sem affermir. 
Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga, þegar vörurnar 

eru komnar í skip. Skipstjóra og afgreiðslumanni skips er óheimilt að afhenda vör- 
urnar fyrr en gjaldið er greitt. Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörum til tryggingar 
á greiðslu gjaldsins. 

15. gr. 
Öl gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki og hafa þau forgangs- 

rétt sem önnur opinber gjöld, sbr. 83. gr. b, tölulið 3, skiptalaganna. Auk þess eru 
skipagjöldin tryggð með lögveði í skipinu og gengur það veð í tvö ár fyrir samnings- 
veðskuldum. 

Skipagjöld teljast í gjaldskrá þescari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða til 
hafnarinnar, svo sem lestagjald, bryggjugjald og hafnsögugjald, svo og hvers konar 
aðstoð, sem skipinu er í té látin af hafnarinnar hálfu. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 21. október 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson. 

  

Stjórnartíðindi B 41, nr. 463—489. Útgáfudagur 25. nóvember 1975.
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REGLUGERÐ 

um bann við veiði síldar. 

1. gr. 
Frá og með 1. desember og þar til öðruvísi verður ákveðið eru allar síldveiðar 

bannaðar á svæði fyrir Suður- og Vesturlandi frá línu, sem dregin er réttvísandi 
suðaustur frá Eystra-Horni suður um og vestur að línu, sem dregin er réttvísandi 
norðvestur frá Rit. 

2. gr. 
Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða sektum samkvæmt lögum nr. 

44 5. apríl 1948 með síðari breytingum og skal með mál út af brotum farið að hætti 
opinberra mála. 

3. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 1. gr. laga nr. 44 5. apríl 1948, um vísindalega 

verndun fiskimiða landgrunnsins, til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er felld úr gildi reglugerð 
nr. 223 19. ágúst 1974 um bann við veiði smásíldar ásamt síðari breytingum þ. e. a. s. 
reglugerðum nr. 381/1975 og 481/1975. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 21. nóvember 1975. 

F. h.r. 

Þórður Ásgeirsson. nn 
Jón B. Jónasson. 

24. nóvember 1975. Nr. 491. 

AUGLÝSING 

um breytingu á reglum um innflutning með greiðslufresti. 

Úr auglýsingu nr. 5 frá 3. febrúar 1972 falli niður eftirtaldar vörur og er því 
óheimilt að flytja þær inn með greiðslufresti: 

Tollskr. nr. Vörutegund 

84.09.00 Sjálfknúnar vegþjöppur. 
84.11.01 Heyblásarar. 
84.22.03 Lyftikranar. 
84.22.05 Heyblásarar (til að færa hey). 
84.22.06 Færibönd og sniglar ót. a. 
84.22.07 Hlaupakettir með lyftuútbúnaði; lausir og ásamt brautum. 
84.22.08 Palllyftur á bifreiðar. 
84.22.09 Annað. 

B 124 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Tollskr. nr. Vörutegund 

84.23.01 Grafvélar og vélskóflur. 
84.23.02 Jarðýtur. 
84.23.03 Vegheflar. 
84.23.04 ÁAmoksturstæki. 
84.23.09 Annað. 
84.24.01 Plógar. 
84.24.02 Herfi. 
84.24.03 Áburðardreifarar. 
84.24.09 Annað. 
84.25.02 Aðrar sláttuvélar. 
84.25.03 Upptökuvélar fyrir kartöflur og aðra garðávexti. 
84.25.04 Rakstrar- og snúningsvélar. 
84.25.05 Flokkunarvélar. 
84.25.09 Annað. 
84.56.01 Steypuhrærivélar. 
87.01.11 Almennar hjóladráttarvélar. 
87.01.20 Dráttarvélar fyrir tvíhjóla vagna. 
87.02.11 Bifreiðar fyrir atvinnubilstjóra. 
87.02.20 Almenningsbifreiðar. 
87.02.33 Vörubifreiðar, dieselknúnar 3 tonn og þar yfir. 
87.02.34 Vörubifreiðar, aðrar en dieselknúnar 3 tonn og þar yfir. 
87.02.35 Vörubifreiðar undir 3 tonnum. 
87.02.36 Sendiferðabifreiðar fyrir atvinnubilstjóra. 
87.03.02 Snjóplógar. 
87.03.03 Kranabifreiðar. 
87.03.09 Aðrar. 
87.05.04 Yfirbygingar fyrir vörubifreiðar, jeppa og almenningsbifreiðar. 
87.07.00 Alls konar vagnar með hreyfli fyrir verksmiðjur o. fl. þ. h. 
87.14.02 Heyflutningavagnar, aðrir vagnar. 

Auglýsing þessi er sett samkvæmt 7. gr. laga nr. 30 25. maí 1960, um skipan inn- 
flutnings- og gjaldeyrismála o. fl. sbr. 8. gr. reglugerðar nr. 79 27. mai 1960, um 
skipan gjaldeyris- og innflutningsmála o. fl. 

Auglýsing þessi öðlast þegar gildi. 

Viðskiptaráðuneytið, 24. nóvember 1975. 

Ólafur Jóhannesson. 
  

Björgvin Guðmundsson. 

  

Stjórnartíðindi B 42, nr. 490—491. Útgáfudagur 26. nóvember 1975.
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AUGLÝSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 frá 23. apríl 1968 og að fenginni 
tillögu borgarráðs hefir verið ákveðið að banna Þifreiðastöður í Kolasundi. 

Bannið tekur gildi 1. nóvember n.k. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 27. október 1975. 

Sigurjón Sigurðsson. 

10. nóvember 1975. . Nr. 493. 

ARÐSKRA 

fyrir Veiðifélag Slétthlíðinga. 

Glæsibær ..........000000. 000... 18 einingar 
Tjarnir ...........200 0000 15 —- 
Fell... 27,5  — 
Skálá ........00.0000 00 6 — 
Arnarstaðir Il ................... 95 — 

Arnarstaðir Í .........0.0.00.0.0 00. 9 
Bræðraá .........00.00. 00 115 — 

Kráksstaðir ...........000.0..00.0 0. 25 — 
Geirmundarhóll ........000.0000 00. 385 — 

Þverá .........0.0020 00 385 — 

Klón .........000% 0000... 35 — 
Keldur ..........00..0.0. 0 4 —- 

Miðhóll ..........0..02 0000 25 — 
Hraun ..........0..0 0. d —- 

  

Samtals 120 einingar 

Arðskrá þessi er gerð samkvæmt lögum nr. 76 25. júní 1970 um lax- og silungs- 
veiði og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 10. nóvember 1975. 

F. h.r. 

Sveinbjörn Dagfinnsson. 
  

Ragnheiður Árnadóttir. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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AUGLÝSING 

um staðfestingu á skipulagsuppdrætti af íbúðarhverfi í landi Grundar 

við Bergvík á Kjalarnesi. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið í dag staðfest 
skipulagsuppdrátt af íbúðarhverfi í landi Grundar við Bergvík á Kjalarnesi. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir og 
hefur verið samþykktur af hreppsnefnd Kjalarneshrepps 6. október 1975 og af 
skipulagsstjórn ríkisins 15. október 1975. 

Félagsmálaráðuneytið, 30. október 1975. 

F. h. r. 

Hallgrímur Dalberg. 

Guðmundur Karl Jónsson. 

Nr. 495. 3. nóvember 1975. 

AUGLÝSING 

um skipulag í Kjósarhreppi í Kjósarsýslu. 

Að fengnum tillögum skipulagsstjórnar ríkisins, hefur ráðuneytið samkvæmt 
heimild í 4. gr. 2. mgr. skipulagslaga nr. 19 21. maí 1964, ákveðið að ákvæði skipu- 
lagslaga nr. 19/1964, skuli ná til Kjósarhrepps í Kjósarsýslu að undanteknum nauð- 
synlegum byggingum á lögbýlum. 

Félagsmálaráðuneytið, 3. nóvember 1975. 

F. h. r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  
Guðmundur Karl Jónsson. 

Nr. 496. Á 3. nóvember 1975. 

ARÐSKRA 

fyrir Veiðifélag Flóamanna. 

Hofsstaðir .........20..022 00... 250 einingar 
Baugsstaðir .........2.000000 00. 66 — 
Skipar .....002000000 0. 42 — 
Traðarholt .........0002020 000... 24 — 
Grundirnar m/hjáleigum ................ 24 — 
Kotleysa ....0.000000 nr 13 — 
Stokkseyri ........02002 00 6 — 
Tunga .........00.00 00 42 — 
Hólar ........00000 0000 42 — 
Arnarhóll ........2000200 0 15 — 
Syðri-Gegnishólar ........0.0.0000 00... 6 —
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Hólshús 
Gegnishólapartur 
Efri-Gegnishólar 
Klængssel 
A-Meðalholt 
M-Meðalholt 
Meðalholtshjáleiga 
Hróarsholtstorfan 
Hurðarbak 
Neistastaðir 
Hnaus 
Ölvatnsholt 
Laugar 
Hæringsstaðatorfan 
Bár 

Hraungerðistorfan 
Hjálmholt 
Bitra 
Fena 

Arðskrá þessi er gerð samkvæmt lögum nr. 

Nr. 496. 

  

Alls 1000 einingar 

16 25. júní 1970 um lax- og silunss- 
veiði og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 3. nóvember 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. 

13. nóvember 1975. 

  

Ragnheiður Árnadóttir. 

Nr. 497. 
AUGLÝSING 

4 
um staðfestingu á breytingu á aðalskipulagi Sauðárkróks. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 10. nóvember 

1975 staðfest breytingu á aðalskipulagi Sauðárkróks að því er varðar eftirfarandi: 
Áður ráðgert iðnaðarsvæði austan Skagfirðingabrautar og sunnan Hegrabrautar, 

hefur að hluta til verið breytt í verslunar-, þjónustu- og íbúðarhverfi. 

Félagsmálaráðnneytið, 18. nóvember 1975. 

F. hr. 

Hallgrímur Dalberg. 

Guðmundur Karl Jónsson.
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HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Vogahöfn í Gullbringusýslu. 

I KAFLI 

Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 
Vogahöfn tekur yfir strandlengju Vogavíkur innan línu er hugsast dregin úr 

Stóru-Voga gelding (sem er sker í norð-vestur frá hafnargarðinum) yfir Í Gil í 

Stapanum (sem er sunnan við Grimshól). 

II. KAFLI 

Stjórn hafnarinnar og rekstur. 

2. gr. 
Hreppsnefnd Vatnsleysustrandarhrepps hefur á hendi stjórn og rekstur hafnar- 

innar undir yfirstjórn þess ráðuneytis, sem fer með hafnamál. 
Framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni skal fela hafnarnefnd. 
Hreppsnefnd kýs á fyrsta fundi sinum 3 manna hafnarnefnd og jafnmarga til 

vara. 
Hafnarnefnd kýs sér sjálf formann og skiptir með sér verkum. 
Kjörtímabil nefndarinnar er 4 ár. 
Hafnarnefndarformaður boðar til fundar í hafnarnefnd og stýrir þeim. 
Skrifstofa Vatnsleysustrandarhrepps sér um skrifstofuhald, fjármál og reiknings- 

skil hafnarinnar. 

ð. gr. 
Hreppsnefnd skipar hafnarvörð eða umsjónarmann, og aðra fasta starfsmenn 

eftir tillögum hafnarnefndar og setur þeim erindisbréf, þar sem m. a. verksvið þeirra 
er ákveðið. 

Daglegan rekstur, framkvæmdir, eftirlit og umsjón annast hafnarvörður í sam- 

ráði við hafnarnefnd. 

MI. KAFLI 

Um almenna reglu á höfninni og hafnarsvæðinu. 

4. gr. 
Skip telst í reglugerð þessari hvert fljótandi far. 

5. gr. 
Sérhver skipstjóri, sem á skipi sínu kemur í höfnina, að bryggju eða að hafnar- 

bakka, skal gæta fyllsta örvggis í allri umferð á höfninni. Hann skal vera kunnugur 
ákvæðum reglugerðar hafnarinnar, svo og skipshöfn hans öll. 

6. gr. 

Hafnarvörður sér um að gætt sé reglu á höfninni og á landi hennar. Er öllum 

skylt að hlýða boði hans og banni svo og þeirra manna, er settir eru til að gæta reglu. 
Þyki einhverjum sér óréttur gerður af starfsmönnum hafnarinnar getur hann kært 
fyrir hafnarstjórn, en skipun starfsmannsins ber að hlýða þegar í stað. 

Starfsmenn hafnarinnar skulu gæta allrar kurteisi í starfi sínu.
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1. gr. 
Þeim, sem ekkert lögmætt erindi eiga, er óheimilt að dvelja á landi hafnarinnar, 

tálmi þeir með því fermingu eða affermingu eða önnur störf, sem þar eru unnin. 
Banna má ónauðsynlegan akstur hvers kyns ökutækja um bryggjuna og hafnarbakka. 

8. gr. 
Skylt er að sæta ýtrustu varúðar í meðferð opins elds og óbyrgðra ljósa í skipum 

á höfninni, sem flytja eldfim efni, og efni sem sprengihætta stafar af. Hið sama gildir 
um tóbaksreykingar og ber, ef þurfa þykir, að banna þær á þeim stöðum, þar sem 
um eldhættu eða sprengihættu gæti verið að ræða. 

9. gr. 
Ekki má kasta í höfnina, hvorki frá skipum né hafnarbakka eða bryggjum, 

kjölfestu, ösku, dauðum fiski, fiskúrgangi, veiðarfærum, trossum, vírum, matar- 
leifum, umbúðum, eða neins konar rusli. Allt þess háttar skal flutt á þann stað, sem 

hafnarvörður vísar til. 
Ekki má láta olíur eða vatn mengað olíu renna í höfnina. Þegar olía er látin í 

skip eða losuð úr því, skal þess ætíð sætt, að ekkert af henni renni í höfnina, á 
hafnarmannvirki eða á þilfar skipsins. 

IV. KAFLI 

Um legu skipa í höfninni og afgreiðslu þeirra. 

10. gr. 
Þegar skip leitar hafnar, skal skipstjóri eða umboðsmaður skipsins tafarlaust 

snúa sér til hafnarvarðar, er vísar honum á legustað fyrir skipið. 
Leggist skipið við hafnarmannvirki, skulu landfestar bundnar, þar sem starfs- 

menn hafnarinnar segja til um. 

11. gr. 

Ef sjúkdómur er á skipinu eða ástæða þykir til að ætla að sótthætta geti stafað 
af því, ber hafnarverði að sjá um að fylgt sé þeim reglum, sem settar eru Í lögum 
um varnir gegn því að næmir sjúkdómar berist til Íslands. 

12. gr. 
Skip, sem ekki er verið að ferma eða afferma, eða ekki er unnið við, mega aldrei 

liggja þannig á höfninni að þau tálmi vinnu við Önnur skip og skal skylt að hlýða 
boðum starfsmanna hafnarinnar um það, hvert þau skuli flutt. Ef ekki er orðið við 
boðum starfsmanna hafnarinnar í þessum efnum er heimilt að færa skipið á kostnað 
eiganda. 

Brottfarartíma skips skal skipstjóri tilkynna hafnaryfirvöldum með minnst 
tveggja tíma fyrirvara. 

13. gr. 
Sé nauðsynlegt talið að skipum, sem fermd eru eða affermd, sé lagt hverju við 

hliðina á öðru, er heimilt að flytja farm þeirra skipa, er utar liggja yfir þilfar hinna. 
Skipshöfn og farþegum þeirra skipa, sem utar liggja, er einnig heimil nauðsynleg 
umferð um þilför þeirra skipa, er nær liggja. 

14. gr. 
Í sérhverju skipi, sem ekki hefur leyfi hafnarvarðar til að liggja mannlaust á 

höfninni, skal jafnan vera a. m. k. einn maður, er getur tekið við fyrirskipunum
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frá starfsmönnum hafnarinnar og framkvæmt þær í samræmi við það, sem reglugerð 
þessi býður. 

15. gr. 
Eigi má festa skipum við hafnarbakka eða bryggjur nema við festihringa eða 

festarstólpa, að tilvísan hafnarvarðar. Séu landfestar úr járni, skulu þær vera klæddar, 
þar sem þær hvíla á hafnarbakkanum eða bryggjunni. Festum skal þannig komið 
fyrir, að þær hindri sem minnst umferð á bryggju eða hafnarbakka og skulu festar 
auðkenndar með veifum eða öðrum varúðarmerkjum. Þyki hafnarverði þessa ekki 
nægilega sætt, getur hann krafist þess að bætt sé úr því tafarlaust. 

Skylt er að hafa hlífar milli skips og hafnarbakka eða bryggju, óski hafnar- 
vörður þess. 

16. gr. 
Skip mega ekki láta vélarnar ganga af svo miklu afli, að öðrum skipum eða 

hafnarmannvirkjum stafi af því hætta. 

17. gr. 
Ekki má krækja hökum í bryggjur eða hafnarbakka. Ekki mega skip hleypa 

vatni á bryggju eða hafnarbakka, hvorki við þvott á þilfari né heldur, er þau hleypa 
burt vatni á annan hátt. Búa skal svo um með hlífum, að vatnið fari beint í höfnina. 

18. gr. 
Ef skip lendir á grynningum og sekkur þar sem það, að áliti hafnarnefndar, 

tálmar greiðri notkun hafnarinnar eða umferð um hafnarsvæðið, skal fjarlægja það 
svo fljótt sem við verður komið. Verði dráttur á því, má hafnarvörður láta færa 
skipið burt á kostnað eigenda og er honum, ef nauðsyn krefur, heimilt að láta selja 
skipið til lúkningar kostnaðinum. 

19. gr. 
Áður en kjölfesta er flutt á skip eða úr skipi, skal hafnarverði gert viðvart og 

ákveður hann þá hvar losun eða lestun kjölfestunnar fer fram. 
Við losun eða lestun á kjölfestu, sandi, kolum eða öðru þess háttar, er skylt að 

hafa nægilega tryggar hlífar á milli skipsins og hafnarbakkans, bryggjunnar eða 
bátanna, að ekkert falli fyrir borð. Sé þess eigi gætt getur hafnarvörður stöðvað 
verkið uns umbætur hafa farið fram. 

Skipstjóri skal sjá um að kjölfesta sú, sem flutt hefur verið á land úr skipi hans, 
sé þegar í stað flutt burt af löndunarstaðnum þangað, sem hafnarvörður vísar til. 

20. gr. 
Þegar lokið er fermingu eða affermingu skal eigandi skips láta hreinsa bryggju 

þá eða hafnarbakka, sem notuð hafa verið, sé þess talin þörf. Farist það fyrir, skal 
hafnarvörður sjá um að það sé gert, en eigandi skips greiði þann kostnað, er af því 
leiðir. 

V. KAFLI 

Um skip, sem lagt er í lægi. 

21. gr. 
Skipi má leggja í lægi á höfninni með sérstöku leyfi hafnarnefndar, sé það gert 

undir umsjá hafnarvarðar, sem ákveður legustaðinn, legufærin og fyrirkomulag allt, 
er varðar lagningu skipsins.
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22. gr. 
Meðan skip liggur mannlaust í lægi í höfninni, skal ekki sjaldnar en á eins mán- 

aðar fresti fara út í það til að líta eftir hvort legufæri eða annað hefur farið úr lagi 

eða bilað. Ef svo reynist, skal lagfæra það svo fljótt sem auðið er. 
Leyfi hafnarnefndar til að leggja skipi í lægi, er bundið því skilyrði, að ef skipið 

sekkur láti eigandi þess taka það upp eða sprengja það sundur, svo það skemmi ekki 
höfnina. Sé því ekki fullnægt innan tiltekins frests, getur hafnarnefnd látið fram- 

kvæma verkið á kostnað eiganda. 

23. gr. 
Heimilt er að leggja skipi í lægi á höfninni, þó það sé mannlaust, sé það svo þétt, 

að áliti hafnarnefndar, sem getur framkvæmt eða látið framkvæma á því rannsókn 

á kostnað eiganda, að ekki stafi af því nein hætta. 

Á skipum þessum skal tendrað ljós samkvæmt reglum þeim, sem settar eru Í 
alþjóðasjóferðareglum um skip, er liggja fyrir akkeri. 

Áður en skipstjóri fer af skipinu skal hann tilkynna hafnarverði skriflega um 
umsjónarmann, búsettan í því lögsagnarumdæmi, sem höfnin er í, sem skal hafa um- 
sjón skipsins á hendi og skal skipstjóri ganga úr skugga um, að hafnarvörður sé 
samþykkur útnefningu umsjónarmannsins. Hafnarnefnd setur krafist, ef henni finnst 
ástæða til, að umsjónarmaður hafi skipstjórnarréttindi, og hafi búsetu það nálægt 
hafnarsvæðinu, að auðvelt sé að ná til hans í tæka tíð er færa þarf skipið, eða til 
annarra þeirra aðgerða, er skipið snerta. 

Hafnarvörður beinir til umsjónarmanns öllum þeim fyrirskipunum er skipið 
varða, en umsjónarmaður annað hvort framkvæmir fyrirskipanir hafnarvarðar eða 
sér um að þær séu framkvæmdar. Verði dráttur á því, skal hafnarvörður láta fram- 
kvæma verkið á kostnað skipseiganda. 

VI. KAFLT 

Um fermingu og affermingu eldfimra vökva og sprengiefna. 

24. gr. 
Skip, sem flytja eldfim efni, svo sem steinolíu bensín, aceton, terpentínu eða aðra 

álíka eldfima vökva, sprengiefni, svo sem púður, dvnamit, seomit, eða þess konar 
efni, mega ekki fara inn á höfnina fyrr en tilkynnt hefur verið um farm til hafnar- 
stjóra og afferming leyfð undir eftirliti, ef Hl þess þykir ástæða. Um útskipun á 
sams konar farmi gilda sömu varúðarreglur. 

25. gr. 
Skip, sem hafa meðferðis þau efni, sem nefnd eru í næstu grein hér á undan, 

skulu, er þau koma inn á höfnina með bess konar farm, hafa á framsiglutoppi al- 

Þjóðlegt merkjaflagg með bókstafnum „B“, að degi til en að næturlagi rautt ljós í 
þess stað. Merki skal hafa uppi svo lengi, sem skinið er í höfn og um hættu getur 
verið að ræða. Skip. sem ekki hafa framsiglu, skulu í þess stað reisa a. m. k. þriggja 
metra háa stöng, sem flagginu skal komið fyrir á. 

VIT. KAFLI 

Um gjöld til hafnarinnar. 

26. gr. 

Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá, er hafnarstjórn semur 
í samræmi við 26. gr. hafnalasa og samgönsuráðuneytið staðfestir. 

B 125
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VIII. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

27. gr. 
Þeir munir eða vörur, sem skipað er upp eða láta á í skip, mega ekki liggja á 

bryggju eða hafnarbakka og eigi annars staðar á landi hafnarinnar en á þeim stöðum, 

sem ætlaðar eru til geymslu, nema með sérstöku leyfi hafnarvarðar. Flytja skal burt 
muni og vörur jafnskjótt og hafnarvörður krefst þess. Sé það eigi gert, getur hafnar- 
vörður gert það á kostnað og ábyrgð eiganda eða umboðsmanns. 

28. gr. 
Um skaðabótaskyldu vegna skemmda á höfninni, mannvirkjum hennar, tækjum 

og útbúnaði, fer eftir almennum reglum. 
Ef samningum verður ekki við komið um skaðabætur má ákveða þær af 2 óvil- 

höllum, dómkvöddum mönnum. Hvorum aðila fyrir sig er heimilt að krefjast yfir- 
mats, en gera skal það áður en 1 mánuður er liðinn frá því að matsgerð er lokið. 
Yfirmat skal framkvæmt af 3 óvilhöllum dómkvöddum mönnum. Kostnaðinn við 
yfirmat greiðir sá, sem krafðist yfirmats, ef það gengur ekki honum í vil. Að öðrum 
kosti greiðir hinn aðilinn kostnaðinn. 

29. gr. 
Engum, sem bakað hefur sér refsingu eða skaðabótaskyldu fyrir brot á reglu- 

gerð þessari, heimilast að fara burt úr höfninni meðan mál hans er óútkljáð, nema 
hann setji tryggingu, sem hafnarstjóri tekur gilda. 

30. gr. 
Hverja þá skipun, sem samkvæmt þessari reglugerð heimilast að gefa forráða- 

mönnum skips, skal gefa stýrimanni ef skipstjóri er ekki á skipi, og eigi heldur um- 
boðsmaður hans skv. 10. gr. Ef stýrimaður er fjarverandi, má gefa einhverjum öðrum 
af skipshöfninni skipunina og er það jafngilt því, sem skipstjóri hefði fengið skipun- 

ina sjálfur. 

31. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 100 000.00 nema þyngri 

refsing liggi við samkvæmt almennum lögum. Sektirnar renna í hafnarsjóð. 
Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum nr. 45 24. apríl 1973, stað- 

festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgöngnráðuneytið, 21. október 1975. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Kristinn Gunnarsson.
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GJALDSKRÁ 

fyrir Vogahöfn í Gullbringusýslu. 

I. KAFLI 

Um gjöld til hafnarinnar. 

1. gr. 

Öll skip, skulu greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir tak- 
mörk hafnarinnar. 

Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttóstærð skipsins eins og hún er mest, 
meðan skipið hefur viðdvöl í höfninni. Undanþegin lestagjaldi og bryggjugjaldi eru 
herskip, íslensk vitaskip og varðskip. 

Lestagjöld. 

2. gr. 
a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 400 

brúttórúmlestir, skulu greiða lestagjald kr. 6.00 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiða kr. 3.00 á brúttórúmlest. 

c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiða kr. 6.00 á brúttórúmlest, 
þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d. Heimabátar, minni en 10 brúttórúmlestir, greiða lesta- og bryggjugjald einu 
sinni á ári, kr. 400.00 af hverri brúttórúmlest. 

Lágmarksgjald skal vera kr. 2 000.00. Gjalddagi er 1. apríl, eftir að skipið hefur 
verið gert út frá höfninni í 3 mánuði. 

Hafi skipið legið á höfninni í 30 daga samfleytt, skal greiða lestagjald að nýju 
fyrir næsta 30 daga tímabil. Hafi skipið verið tekið á land til viðgerðar, telst sá tími 
ekki með, sem skipið stóð uppi. 

Bryggjugjöld. 

3. gr. 
Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 3.00 á brúttó- 

rúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhrings, sem skipið liggur bundið. 
Fiskiskip greiði sjald þetta eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 

en 10 brúttórúmlestir, greiði ekki bryggjugjald. 
Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum, minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 324.00 af hverri brúttórúmlest. 
Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Vörugjöld. 

d. gr. 
Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, lifandi og dauðum, sem skip- 

að er út og upp á hafnarsvæðinu, með þeim undantekningum, sem síðar getur. 

5. gr. 
Fyrir vörur, sem í farmskrá skips eru ákveðnar til umhleðslu og eiga ekki að 

leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins hálft vörugjald. Af vörum, 
sem settar eru á land og eiga að fara aftur með sama skipi, greiðist ekkert vörugjald.
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6. gr. 
Þessar vörur eru algerlega undanþegnar vörugjaldi: 

a. Vörur, sem lagðar eru á land um stundarsakir vegna skemmda á skipi. 

b. Kol, olía, vistir og aðrar nauðsynjar skipa til eigin notkunar, sem fluttar eru 
úr landi. Enn fremur salt og ís, sem flutt er úr landi í íslensk skip til eigin 

notkunar. 

ce. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 

Bréfapóstur og farangur ferðamanna. 

e. Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 

7. gr. 
Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd með umbúðum. Brot úr gjaldeiningu, 

sem nemur helmingi eða meira, telst heil gjaldeining. 
Fara skal eftir farmskrá skips við ákvörðun og útreikning vörugjalds. Skip- 

stjóri er skyldur til að láta hafnarstjóra í té eftirrit af farmskrá skips síns. Sé engin 
farmskrá fyrir hendi, skal skipstjóri gefa drengskaparvottorð um vörumagn, sem 
skip hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjórn ástæða til, getur hún, hvenær 
sem er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hún telur hentugast. Reynist vöru- 
magnið meira en upp var gefið greiðir skipið kostnaðinn. 

Ef ýmsar vörutegundir eru í sömu sendingu og beri farmskrá ekki með sér greini- 
lega sundurliðun í tegundir, skal reikna vörugjaldið eftir þeirri tegund, sem hæst 
vörugjald ber. 

8. gr. 
Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá segir til um, og 

greiða gjald, sem þar segir. Minnsta vörugjald skal vera kr. 20.00. Leiki vafi á Í 
hvaða flokki skuli telja vöru, skal hafnarstjóri skera úr um það, en úrskurði hans 
má áfrýja til hafnarstjórnar. 

Vörugjaldskrá. 

9. gr. 
1. fl.: Gjald kr. 110.00 fyrir hver 1000 kg.: 

Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 100 
tonn) svo sem bensín, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, sement laust og sekkjað, 

vikur, sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara. 

2. fl.: Gjald kr. 230.00 fyrir hver 1000 kg.: 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, aðrar en taldar í 1. fl, óunnið járn og 
stál, útgerðarvörur, smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- og 

bygsingavörur, pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir. 

3. fl: Gjald kr. 640.00 fyrir hver 1000 kg.: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 
stofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, mæli- 
tæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 

b. Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, glys- 
varningur alls konar, vín, tóbak, sælgæti, snyrtivörur, lyf. 

c. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar, eftir þyngd. 

Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 
greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi.
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4. fl.: Gjald kr. 64.00 fyrir hvern rúmmeter: 

Vörur flokkaðar eftir rúmmáli. 

5. fl.: Gjald 1%: 

Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brottflutnings. Gjaldið 
reiknast af heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra 
skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, t. d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Íslands. 
Aflagjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans innheimtir 
gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann vanræki inn- 
heimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mánaðarlega. 

Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 50.00. 

Ýmis gjöld. 

10. gr. 
a. Lóða- og geymslugjöld fyrir vörur, sem geymdar eru í húsum hafnarinnar eða 

á lóðum hennar, skal greiða eftir ákvörðun hafnarnefndar. 

b. Leigugjald fyrir lóðir og land hafnarinnar, hús, verbúðir og athafnasvæði, sem 
leigt er einstaklingum eða fyrirtækjum um lengri tíma, skal greiða samkvæmt 
sérstökum samningi milli leigutaka og hafnarnefndar sem ráðuneytið síðan 
fullgildir. 

c. Leigugjald fyrir notkun á tækjum og áhöldum hafnarinnar, þar með talin legu- 
færi (múrningar) skal greiða eftir ákvörðun hafnarnefndar með hliðsjón af leigu- 
gjöldum slíkra áhalda eða tækja eins og það gerist á almennum markaði. 

d. Af bryggjum og öðrum hafnarmannvirkjum, sem einstaklingar eða félög eiga 
eða kunna að eignast skal greiða gjald, sem ákveðið er með samningi milli eig- 
anda mannvirkis og hafnarnefndar, sem ráðuneytið síðan fullgildir. 

e. Vatn til skipa greiðist með kr. 40.00 fyrir hvern rúmmeter. 

f. Önnur þjónusta, sem höfnin kann að láta skipum eða öðrum aðilum í té og ekki 
er talin falla undir þau gjöld, sem hér eru að framan talin, skal greiða samkvæmt 
reikningi frá hafnarnefnd. 

II. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu gjalda. 

11. gr. 
Skrifstofa hreppsins sér um innheimtu og greiðslu gjalda og skal greiða gjöldin 

þar. 

12. gr. 
Skipstjóri eða eigandi skips eru ábyrgir fyrir skilvísri greiðslu þeirra gjalda, 

sem greiða ber vegna skipsins. 
Skipstjóra er skylt að afhenda hafnarstjórn þjóðernis- og skrásetningarskírteini 

skipsins, sé þess krafist og hefur hafnarsjóður haldsrétt yfir skipum, uns gjöldin eru 
greidd. 

13. gr. 
Að svo miklu leyti, sem reglugerð þessi kveður ekki á um fasta gjalddaga, skal 

greiða gjöldin áður en skipið fer burt úr höfninni. Enginn skipstjóri getur vænst 
þess að fá afgreiðslu fyrir skip sitt hjá tollyfirvöldum, nema hann sanni með vottorði 
frá hafnarstjórn, að hann hafi greitt gjöld sín til hafnarinnar.
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14. gr. 
Vörugjöld og leigu fyrir lóðir og geymsluhús, samkvæmt 9. grein, greiðir mót- 

takandi af vörum, sem koma til hafnarinnar og sendandi af vörum, sem fluttar eru 

úr höfninni. Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins 
standa hafnarsjóði skil á greiðslunni. Hafi skip ekki farm sinn skráðan ber skipstjóri 
ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjald sem affermir. 
Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga, þegar vörurnar 

eru komnar í skip. Skipstjóra og afgreiðslumanni skips er óheimilt að afhenda vör- 
urnar fyrr en gjaldið er greitt. Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörum til tryggingar 
á greiðslu gjaldsins. 

15. gr. 
Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki og hafa þau forgangs- 

rétt sem önnur opinber gjöld, sbr. 83. gr. b, tölulið 3, skiptalaganna. Auk þess eru 
skipagjöldin tryggð með lögveði í skipinu og gengur það veð í tvö ár fyrir samnings- 
veðskuldum. 

Skipagjöld teljast í gjaldskrá þessari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða til 
hafnarinnar, svo sem lestagjald, bryggjugjald og hafnsögugjald, svo og hvers konar 
aðstoð, sem skipinu er í té látin af hafnarinnar hálfu. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að óðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 21. október 1975. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 500. 21. nóvember 1975. 

REGLUGERÐ 

um hámarkstölu leigubifreiða til vöruflutninga á félagssvæði 

Vörubílstjórafélagsins Fáks. 

1. gr. 
Reglugerð þessi tekur til félagssvæðis Vörubilstjórafélagsins Fáks, en það nær 

yfir Austur- og Vestur-Barðastrandarsýslur. 

2. gr. 
Fjöldi leigubifreiða til vöruflutninga á svæðinu takmarkast við hámarkstöluna 

17. Þó skal í engu skerða atvinnuréttindi þeirra manna, sem á lögmætan hátt stunda 
leigubílaakstur til vöruflutninga á félagssvæðinu, sbr. 8. gr. laga nr. 36 frá 9. maí 
1970 um leigubifreiðar. Þessa tölu má endurskoða á tveggja ára fresti. Áður en 
ákvörðun er tekin um nýja hámarkstölu skal leita umsagnar Vörubilstjórafélagsins 
Fáks og sýslunefnda Austur- og Vestur-Barðastrandarsýslna. 

3. gr. 

Öllum, öðrum en félögum Vörubilstjórafélagsins Fáks, er óheimilt að stunda 
leiguakstur á vörubílum á félagssvæði þess.
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Leiguakstur telst það, þegar vörubifreið er seld á leigu ásamt ökumanni til flutn- 
inga á vörum fyrir tiltekið gjald, þar sem ökumaður eða eigandi bifreiðarinnar er 
hvorki eigandi, seljandi né kaupandi vörunnar, sem flutt er. 

4. gr. 
Tvisvar á ári, þ. e. Í aprílmánuði og októbermánuði, veitir Vörubílstjórafélagið 

Fákur viðtöku nýjum umsóknum um afgreiðslu fyrir vörubifreiðar til vöruflutninga. 
Skal þá bæta við þeim fjölda vörubifreiða á stöðina, er nægir til þess að fylla há- 
markstöluna 17. Gildar umsóknir skulu teknar til greina aðallega eftir biðtímalengd 
og tímaröð, en án tillits til þess hvar á félagssvæðinu umsækjendur eru búsettir, uns 
framangreindu marki er náð. 

5. gr. 
Reglugerð þessi tekur eigi til sendiferðabifreiða. Enn fremur tekur reglugerðin 

eigi til vörubifreiða, sem eru eign einstakra atvinnufyrirtækja og eigi eru notaðar til 
leiguaksturs. 

6. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 36 9. maí 1970, um leigubif- 

reiðar, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 21. nóvember 1975. 

Halldór E. Sigurðsson. a 

Kristinn Gunnarsson. 

19. nóvember 1975. Nr. 601. 

AUGLÝSING 

um skipulag í Breiðuvíkurhreppi í Snæfellsness- og Hnappadalssýslu. 

Að fengnum tillögum skipulagsstjórnar ríkisins hefur ráðuneytið samkvæmt 
heimild í 4. gr. 2. mgr. skipulagslaga nr. 19 21. maí 1964 ákveðið, að ákvæði skipu- 
lagslaga nr. 19/1964 skuli ná til Breiðuvíkurhrepps, að undanskildum nauðsynlegum 
byggingum á lögbýlum. 

Félagsmálaráðuneytið, 19. nóvember 1975. 

F. hr. 

Hallgrímur Dalberg.   
Guðmundur Karl Jónsson. 

25. nóvember 1975. . Nr. 502. 

AUGLÝSING 

um veitingu sérleyfis til áætlunarflugs. 

Samkvæmt heimild í VII. kafla laga nr. 34 21. maí 1964, um loftferðir, hefur sam- 
sönguráðuneytið hinn 25. nóvember 1975 veitt flugfélaginu Vængjum h.f., Reykjavík,
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sérleyfi til áætlunarflugs með farþega, póst og vörur, á flugleiðinni Reykjavik—-Suður- 
eyri-Reykjavík, á tímabilinu frá 25. nóvember 1975 til 31. desember 1980. 

Sérleyfinu fylgir einkaréttur til að reka áætlunarflug á framangreindri flugleið, 
en jafnframt skylda til að halda uppi áætlunarferðum eftir því sem flutningaþörf 
krefur að mati ráðuneytisins. 

Samgönguráðuneytið, 25. nóvember 1975. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Birgir Guðjónsson. 

Nr. 503. 26. nóvember 1975. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 360 28. júlí 1975, um niðurgreiðslu verðs 

á brennsluolíu til íslenskra fiskiskipa. 

1. gr. 
Í stað orðanna „kr. 20.20 pr. líter“ í 2. mgr. a liðar 3. gr. komi orðin: 24.20 pr. 

liter. 

2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 56 27. maí 1975 um ráðstafanir í 

sjávarútvegi og um ráðstöfun gengishagnaðar til þess að öðlast gildi frá 19. nóvember 
1975 og birtist til eftirbreytni þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 26. nóvember 1975. 

F. h.r. 

Þórður Ásgeirsson. 
  

Arnmundur Backman. 

Nr. 504. 18. nóvember 1975. 

REGLUGERÐ 

um gatnagerðargjöld í Hvolhreppi, Rangárvallasýslu. 

1. gr. 
Sveitarstjórn er heimilt að leggja gatnagerðargjöld á lóðir í sveitarfélaginu, eftir 

því sem nánar segir í reglugerð þessari. Heimilt er að leggja gatnagerðargjald á 
land, sem sambærilegt telst, þótt ekki sé sérstök lóð. 

2. gr. 
Gatnagerðargjöld eru tvenns konar, Á-gjald sem er gjald vegna þátttöku lóðar- 

hafa í kostnaði við að gera undirbyggða götu og B-gjald, sem er gjald vegna þátt- 
töku lóðarhafa í því að sera bundið slitlag á götu svo og að ganga endanlega frá 

sangstétt. 
3. gr. 

Nú ákveður sveitarstjórn að leggja á A-gjald vegna nýbyggingar, og skal þá 
miða gjaldið við ákveðinn hluta byggingarkostnaðar á rúmmetra, eins og hann er 

talinn af Hagstofu Íslands svo sem hér segir:
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Einbýlishús ..............000 00... 2.0% 
Tvíbylishús og sambyggð einbýlishús á einni hæð .......... 1.5% 
Tveggja hæða raðhús og íbúðarhús ...............00..0.. 1.5% 
Fjölbýlishús ........0..0..2000 000 1.0% 
Verslunar- og skrifstofubyggingar ..........00.0. 0000. 2.0% 
Önnur hús og byggingar .........00..00 000... 1.5% 

Af kjöllurum (jarðhæðum) og rishæðum, sem, ekki eru notuð til íbúðar eða 
atvinnurekstrar svo og bifreiðageymslum skal greiða hálft gjald. 

Auk þessa gjalds skal lóðarhafi greiða kr. 40.00 af hverjum fermetra lóðar. 
Gjald skal miða við stærð húss skv. samþykktum uppdrætti. Nú er ekki fyrir 

hendi samþykktur uppdráttur, og skal þá miða við stærð húss sem skipulag gerir 
ráð fyrir, en sé slíkt ekki ákveðið í skipulagi skal miða við eftirtaldar lásmarks- 
stærðir: 

Einbýlishús með tilheyrandi bílgeymslu ................ 500 mö 
Raðhús, tvíbýlishús, sambyggð einbýlishús, hver íbúð .. 400 m3 
Fjölbýlishús .........0.02200 000. 0n nn 300 mö 

Í atvinnuhúsnæði skal við útreikning rúmmáls til gatnagerðargjalds miðað 
við lofthæð 3.3 m að innanmáli, nema uppdráttur sýni annað. 

Framangreindar reglur gilda, ef hús er stækkað, að því er til stækkunar tekur. 

4. gr. 
Nú ákveður sveitarstjórn að leggja á B-gjald til að ljúka frágangi götu, um- 

fram það sem segir í 3. gr., þ.e. Hl að gera slitlag og gangstétt, og skal þá miða 
gjaldið við ákveðinn hluta byggingarkostnaðar á rúmmetra eins og hann er talinn 

af Hagstofu Íslands svo sem hér segir: 

Einbýlishús ...........0.02.0202. 0 4.0% 

Tvíbýlishús og sambyggð einbylishús á einni hæð ........ 3.0% 
Tveggja hæða raðhús og íbúðarhús ..........0...0.000... 3.0% 
Fjölbýlishús .........0.0.2.2 000. 2.0% 
Verslunar- og skrifstofubyggingar ............00. 000... 4.0% 
Önnur hús og byggingar .............0..0 00. 3.0% 

Auk þessa gjalds skal lóðarhafi greiða í gatnagerðargjöld kr. 60.00 af hverjum 
fermetra lóðar. 

5. gr. 
Gjöld samkvæmt 3. gr. breytast árlega samkvæmt vísitölu byggingarkostnaðar, 

sem gildir um áramót. 

6. gr. 
Gjalddagar gatnagerðargjalds skv. 3. gr. skulu vera sem hér segir: 
Ef um er að ræða leigulóð í eigu sveitarfélagsins. getur sveitarstjórn áskilið, 

að úthlutun verði háð því, að full skil verði gerð innan ákveðins frests, áður en 
byggingarleyfi verður veitt eða sérstakur samningur gerður um, greiðslur. 

7. gr. 
Gatnagerðargjald skv. 4. gr. miðast við þá vísitölu byggingarkostnaðar, sem í 

gildi er, þegar lagning bundins slitlags fer fram. Nú breytist vísitala, meðan verk 
fer fram, og skal þá miða við meðal vísitölu á því tímabili, sem um er að ræða. 

B 1926
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8. gr. 
Nú ákveður sveitarstjórn að innheimta gjald, skv. 4. gr., af fasteignum við 

sötu, þar sem þegar hefur verið lagt slitlag og gangstétt, skal miða gjaldið við þá 
vísitölu, sem í gildi er, þegar samþykkt þessi öðlast gildi. 

9. gr. 
Gatnagerðargjald samkvæmt 4. gr. greiðist þannig að 20% greiðist, þegar 

lagningu bundins slitlags er lokið. Eftirstöðvar greiðast með jöfnum árlegum af- 
borgunum á næstu 4 árum. 

Gjalddagi afborgana er 1. júlí. Vextir 10% greiðast eftir á sömu gjalddögum. 

10. gr. 
Sveitarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjaldstuðla samkv. 3. gr. og 4. gr. 

hvern um, sig eða alla í einu um allt að 50% án frekari staðfestingar ráðuneytis. 

11. gr. 
Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri sem það er lagt á, og gengur 

það ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla og tekur einnig til 
vátryggingarfjár eignarinnar. 

Heimilt er að taka gjöld samkvæmt lögum þessum lögtaki skv. lögum nr. 

29/1885. 

Samþykkt þessi er samin og samþykkt af hreppsnefnd Hvolshrepps og stað- 
festist hér með samkvæmt lögum um gatnagerðargjöld nr. 51/1974 sbr. lög nr. 
31/1975 til að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 18. nóvember 1975. 

F. h.r. 

Jón S. Ólafsson.   
Guðmundur Karl Jónsson. 

Nr. 505. . 18. nóvember 1975. 

GJALDSKRÁ 

fyrir heimilisþjónustu á vegum Selfosshrepps. 

1. gr. 
Fyrir þjónustu veitta samkvæmt reglugerð um heimilisþjónustu skal þiggjandi 

greiða gjald samkvæmt eftirfarandi gjaldstiga, sem miðast við mánaðartekjur 
þiggjanda og tímalaun starfsfólks heimilisþjónustunnar. 

1. taxti 20... kr.  0.00 á tímann 

2. tagti 0... — 100.00 - — 
3. tægti 0... — 200.00 - — 
4. taxti 2... — 300.00 - — 

2. gr. 
Ákvörðun um taxta skal tekin eftir viðmiðun við mánaðartekjur þiggjanda og 

skal þá tekið tillit til hvort um er að ræða einstakling, hjón eða sambýlisfólk. 
Hreppsnefnd er einnig heimilt að víkja frá gjaldskránni ef um sérstakar ástæður 
er að ræða.
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Taxti fyrir einstaklinga: 

1. Tekjur undir .........0..0.00000 00... kr. 25 000.00 á mánuði 
2. Tekjur milli  ........0.. 000 — 25 000.00 og 45 000.00 
3. Tekjur Milli  ........0 000 — 45 000.00 og 70 .000.00 
4. Tekjur yfir  ....... 0 —  170.000.00 

Taxti fyrir hjón og sambyýlisfólk: 

1. Tekjur undir ........0.00000 0000. kr. 40 000.00 á mánuði 
2. Tekjur milli  ..........0.. 0000. — 40 000.00 og 70.000.00 
3. Tekjur milli  ........... 00 — 70.000.00 og 100 000.00 
4. Tekjur yfir ........0.000 0 — 100 000.00 

Til frádráttar tekna komi kr. 5 000.00 fyrir hvert barn. 

3. gr. 
Gjaldstiginn er saminn með viðmiðun við tímalaun starfsfólks heimilisþjónust- 

unnar, kr. 221.00, og er einnig tekið tillit til launatengdra gjalda. Verði breyting 
á þessum kauptaxta, ber að breyta gjaldstiganum til samræmis við þær breytingar. 

Gjaldskrá þessi, sem er samþykkt af hreppsnefnd Selfosshrepps, staðfestist hér 
með samkv. lögum nr. 10 frá 25. janúar 1952 um, heimilishjálp í viðlögum, til að 
öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 18. nóvember 1975. 

F. h.r. 

Jón S. Ólafsson.   
Jón Sigurpálsson. 

IS. nóvember 1975. Nr. 506. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð fyrir Vatnsveitu Hafnarfjarðar nr. 181 1. des. 1958 

og nr. 47 28. febr. 1972. 

1. gr. 
13. gr. orðist svo: 

At öllum fasteignum í lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarbæjar, sem liggja við 
vegi eða opin svæði, þar sem vatnsæðar liggja, skal greiða árlegan vatnsskatt og 
skal honum varið til þess að standa straum af kostnaði við vatnsveituna. 

Sama er og um aðrar fasteignir, sem fá vatn úr vatnsveitukerfi Vatnsveitu 
Hafnarfjarðar. 

Álagningarstofn almenns vatnsskatts skal vera heildarmat hverrar fasteignar, 
þ.e.a.s. mat mannvirkja að viðbættu mati lóðar eins og það er á hverjum tíma 
notað sem álagningarstofn fasteignaskatts og er hann í gjaldskrá þessari nefndur 
fasteignamat. 

Nú er fasteign, sem greiða ber af vatnsskatt, eigi virt fasteignamatsvirðingu, og 
ákveður þá vatnsveitan skattinn. Við ákvörðun vatnsskatts samkvæmt þessari máls- 
grein skal höfð hliðsjón af því, hvert líklegt fasteignamat myndi verða á eigninni 
fullfrágenginni.
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Af húsum þeim, er vatn nota til annars en venjulegra heimilsþarfa, vegna at- 

vinnu, sem Í þeim eru rekin, eða af öðrum ástæðum, skal greiða aukagjald, sem 
nefnist aukavatnsskattur. 

Aukavatnsskatt skal að jafnaði sreiða samkv. mældri notkun. Verði því eigi 
við komið, ákveður vatnsveitan aukavatnsskattinn samkv. áætlaðri notkun. 

Af öllum fasteignum, sem vatnsskattskyldar eru skv. 1. mgr., skal greiða 
vatnsskatt, sem nemur 0.25% (0.25 af hundraði) af heildarfasteignamati eignarinnar, 

þ.e.a.s. af mati mannvirkja ásamt mati lóðar sbr. 3. mgr. 
Aukavatnsskattur, sem greiddur er skv. 6. mer., skal vera kr. 5.00 á hvern 

rúmmetra vatns. 

Bæjarstjórn getur hækkað eða lækkað um, allt að 50% framantalin gjöld, öll 
þeirra eða hvert um sig, án þess að leita þurfi staðfestingar ráðuneytisins. 

Vatnsskattur hvers árs fellur í gjalddaga 15. janúar og ber að greiða hann til 
bæjargjaldkera. 

Þar sem aukavatnsskattur er ákveðinn, sbr. 2. gr., er heimilt að innheimta 

skattinn á 4 gjalddögum, í lok hvers ársfjórðungs. 
Vainsskatt má taka lögtaki, og er hann tryggður með lögtaksrétti í eigninni 

næstu 2 ár eftir gjalddaga, með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og 
aðfararveði. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Hafnarfjarðarkaup- 
staðar, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum, nr. 15 20. júní 1923, til þess að 
öðlast gildi þegar í stað og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 18. nóvember 1975. 

F. hr. 

Jón S. Ólafsson.   
Guðmundur Karl Jónsson. 

Nr. 507. 18. nóvember 1975. 

REGLUGERÐ 

um holræsagjöld í Hafnarfirði. 

1. gr. 
Að öllum fasteignum í lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarbæjar, sem liggja við 

vegi eða opin svæði, þar sem holræsalagnir liggja, skal greiða árlega holræsagjald 
til bæjarsjóðs Hafnarfjarðar. 

Álagningarstofn holræsagjaldsins skal vera heildarmat hverrar fasteignar, þ. e. 

a.s. mat mannvirkja að viðbættu mati lóðar eins og það er á hverjum tíma notað 
sem álagningarstofn fasteignaskatts og er hann í gjaldskrá þessari nefndur fast- 
eignamat. 

Nú er fasteign, sem greiða ber af holræsagjald, eigi virt fasteignamatsvirðingu, 
og ákveður þá bæjarráð skattinn. Við ákvörðun holræsagjalds samkvæmt þessari 
málsgrein skal höfð hliðsjón af því, hvert líklegt fasteignamat myndi verða á eign- 

inni fullfrágenginni. 
Af öllum fasteignum, sem greiða ber af holræsagjald skv. 1. mgr., skal greiða 

holræsagjald, sem nemur 0.08% (0.8 af hundraði) af heildarfasteignamati eignar- 
innar, þ.e.a.s. af mati mannvirkja ásamt mati lóðar.
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Bæjarstjórn getur hækkað eða lækkað um allt að 50% framantalin gjöld, öll 
Þeirra eða hvert um sig, án þess að leita þurfi staðfestingar ráðuneytisins. 

2. gr. 
Holræsagjald greiðist af húseiganda og lóðarhafa og lóðareiganda, ef um eignar- 

lóð er að ræða, og bera þessir aðilar ábyrgð á greiðslu gjaldsins. Gjaldið hefur 
lögtaksrétt og er tryggt með lögveðrétti í lóð og mannvirkjum næstu 2 ár eftir gjald- 
daga þess, með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði. 

3. gr. 
Um gjalddaga og innheimtu holræsagjalds fer með sama hætti og um fast- 

eignamatsskatt, enda skuli gjöld þessi innheimt sameiginlega. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Hafnarfjarðarkaup- 
staðar, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1993 til þess að 
öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 18. nóvember 1975. 

F. hr. 

Jón S. Ólafsson. 
  

Guðmundur Karl Jónsson. 

27. nóvember 1975. Nr. 508. 

SAMÞYKKT 

um hundahald í Gerðahreppi. 

1. gr. 
Hundahald er bannað í Gerðahreppi, að undanskildum leitarhundum og hund- 

um til aðstoðar blindu og fötluðu fólki, samkvæmt læknisráði. 

2. gr. 
Hreppsnefnd er heimilt að veita einstaklingum búsettum í sveitarfélaginu undan- 

þágu til hundahalds með eftirfarandi skilyrðum: 
a) Hundurinn skal skráður á skrifstofu sýslumanns og þar fái eigandi hundsins 

afhenta merkta plötu, sem jafnan skal vera í ól um háls hundsins. 
bh) Árlesa skal greiða í sveitarsjóð leyfissiald fyrir þá hunda. sem undanþága 

er veitt fyrir. Gialdið, sem hreppsnefnd ákveður fyrir eitt ár í senn skal renna 
til þess að standa straum af kostnaði við eftirlit með hundum í sveitarfélaginu 
og skal upphæðin við það miðuð. Gjaldið skal greitt við skráningu fyrir eitt 
ár í senn og síðan fyrirfram árlega. 

ce) Skylt er hundeiganda að hafa hund sinn ábyrgðartryggðan hjá viðurkenndu 
vátrvggingarfélagi. Við greiðslu árlegs leyfissjalds, skal innheimta trygsingar- 
gjald. eða leggja fram kvittun frá tryggingafélaginn, sem sýni að trvggingin 
sé í fullu gildi. 

d) Hundurinn skal aldrei ganga laus á almannafæri. heldur vera í taumi í fylgd 
aðila, sem hefur fullt vald yfir honum. Eigi er leyfilegt að fara með hunda 
inn á leikvelli, skóla, matvöruverslanir eða aðra staði, þar sem matvara er 
um hönd höfð.
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e) Hundeiganda ber að hlíta að öðru leyti lögum og reglum er hundahald varða 

(þ.ám. reglum um árlega hreinsun hunda og greiðslu hundaskatts) svo og 

fyrirmælum, er heilbrigðisnefnd setur. 

3. gr. 

Við brot á skilyrðum fyrir undanþágu til hundahalds skal fjarlægja viðkomandi 

hund. Skal hundinum komið fyrir, sé um minni háttar brot að ræða í fyrsta skipti. 

Eigandi hundsins yrði þá að leysa hann þaðan út gegn greiðslu alls kostnaðar 

vegna brotsins. Sé um að ræða alvarlegt brot eða ítrekuð brot, afturkallast við- 

komandi undanþága til hundahalds. Hreppsnefnd er heimilt, hvenær sem er, að 

afturkalla leyfi fyrir einstökum hundum eða öll veitt leyfi, telji hún þess þörf. 

4. gr. 

Ofangreind samþykkt Gerðahrepps staðfestist hér með samkvæmt 1. gr. laga 

nr. 7/1953 um hundahald og varnir gegn sullaveiki og lögum nr. 12/1969 um holl- 

ustuhætti og heilbrigðiseftirlit, til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og fryggingamálaráðuneytið. 27. nóvember 1975. 

F. h. r. 

Jón Ingimarsson. 
  

- Ingimar Sigurðsson. 

Nr. 509. 21. nóvember 1975. 

SAMÞYKKT 

um forkaupsrétt Siolufjarðarkaupstaðar á lóðum og fasteignum, sem að sjó 

liggja í Siglufirði. 
ið 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 99 23. júní 1932, um forkaupsrétt kaupstaða 

og kauntúna á hafnarmannvirkjum og fleiru, samþykkti bæjarráð eftirfarandi: 

Siglufjarðarkaupstað er áskilinn forkaupsréttur á öllum útgerðarstöðvum með 

lóðarréttindum. frá og með Hvannevrarbakka að norðan og suður að lóðum Hafnar- 

sjóðs Siglufjarðar í Innri-höfn, en það eru eftirtaldar útgerðarstöðvar og lóðarrétt- 

indi: l 

  
Hvanneyrarbakki, Hv.braut 76 Visfús Friðiónsson og Árni Friðjónsson. 

Hvanneyrarkrókur 5—-7ab. Olíuverslunin Skeljungur hf. 

Kambsreitur, Ránargata 2 Olínverslun Íslands hf. 

Verksmiðjureitur Síldarverksmiðjur ríkisins. 

Þormóðsreitur Hrímnir hf. 

Tjarnargata 11 Guðrún. Halldóra, Guðríður Óskarsdætur. 

Þormóðsreitur 1. Togskin hf. 
Ásgeirsreitur Skeliungur hf. 
Henriksenreitur 0. Henriksen d.b. 

Búðarreitur Visfús Friðjónsson. 

Rasnarsreitur, Tjarnarg. 8 Sienrhjörn Frímannsson o. fl. 

Hialtareitur Hafliði hf. 

Gosreitur Þormóður rammi hf.
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Halldórsreitur Þormóður rammi hf. 

Sæbyreitur Þormóður rammi hf. 
Jakobsensreitur, Gránug. 7 Þormóður rammi hf. 
Kveldúlfsreitur Þormóður rammi hf. 
Hjaltalínsreitur Silfurborg sf. 
Friðleifsreitur Ísafold sf. 
Helgareitur Ísafold sf. 
Óskarssíld Dagur hf. 
Snorrabraut 7 Skafti Stefánsson. 
Snorrabraut 11 Síldarsöltun Ísfirðinga. 
Snorrabraut 15, (íshús) Ásgeir Pétursson hf. 
Snorrabraut 17, (Bein) Ásgeir Pétursson hf. 

Snorrabraut 19, Ásgeirsreitur Ásgeir Pétursson hf. 

Enn fremur áskilur Siglufjarðarkaupstaður sér forkaupsrétt á allri strandlengj- 
unni austan fjarðarins, frá Álfhól út að Siglunesskriðum 150 m frá fjöruborði til 
fjalls, miðað við stórstraumsflóð. 

Samþykkt þessi öðlast gildi þegar í stað og gildir í 5 ár frá og með deginum 
í dag að telja. Birtist hún hér með til eftirbreytni öllum þeim, sem. hlut eiga að 
mál. 

Félagsmálaráðuneytið, 21. nóvember 1975. 

F.h.r. 

Jón S. Ólafsson. 
  

Guðmundur Karl Jónsson. 

2. desember 1975. Nr. 510. 

SAMÞYKKT 

um hundahald í Hveragerði. 

1. gr. 
Hundahald er bannað í Hveragerði. 

2. gr. 
Sveitarstjórn er heimilt að veita einstaklingum búsettum í hreppnum, leyfi til 

hundahalds með eftirfarandi skilyrðum: 
a) Hundurinn skal skráður á skrifstofu hreppsins, og þar fær eigandi hundsins 

afhenta merkta plötu, sem jafnan skal vera í ól um háls hundsins. 

h) Árlega skal sveitarsjóði greitt leyfisgjald fyrir þá hunda, sem leyfi er veitt fyrir. 

Gjaldið er ákveðið fyrir eitt ár í senn. Upphæð gjaldsins skal miðuð við kostnað 
af eftirliti með hundum í hreppnum. Hundar sem eru notaðir við búrekstur á 

lögbýlum svo og leiðsöguhundar fatlaðra eru undanþegnir þessu gjaldi. 
c) Skylt er hundeiganda að hafa hund sinn ábyrgðartrvegðan hjá viðurkenndu vá- 

lrvggingarfélagi. Við greiðslu árlegs leyfisgjalds <kal leggja fram kvittun frá 
tryggingafélaginu, sem sýni að trvggingin sé í fullu gildi, svo og kvittun fyrir 
hundahreinsun.
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d) Hundurinn skal aldrei ganga laus á almannafæri, heldur vera í taumi í fylgd 

með aðila, sem hefur fullt vald yfir honum. Eigi er leyfilegt að fara með hunda 

inn í skólahús né matvöruverslanir eða aðra staði, þar sem matvæli eru um 

hönd höfð. 
e) Leyfi fyrir einstökum hundum er jafnan háð því, að þeir raski ekki ró íbúa 

þorpsins, og séu hvorki þeim né öðrum, sem um þorpið fara til óþæginda. 

f) Hundeiganda ber að hlíta að öðru leyti lögum og reglum er hundahald varða 

(þ. á m. reglum er varða árlega hreinsun hunda). 

Við brot á skilyrðum fyrir leyfi til hundahalds skal fjarlægja viðkomandi hund 

á kostnað eiganda. Sé um að ræða alvarlegt brot eða ítrekuð brot, afturkallast við- 

komandi leyfi til hundahalds. Sveitarstjórn er heimilt hvenær sem er, að afturkalla 

leyfi fyrir einstökum hundum eða öll veitt leyfi telji hún þess þörf. 

ð. gr. 
Ofangreind samþykkt Hveragerðishröpps staðfestist hér með skv. 1. gr. laga nr. 

7/1953 um hundahald og varnir gegn sullaveiki og lögum nr. 12/1969 um hollustu- 

hætti og heilbrigðiseftirlit til þess að öðlast gildi 1. janúar 1976. 
Jafnframt er úr gildi felld reglugerð um hundahald í Hveragerði nr. 79 7. april 

1952. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2. desember 1975. 

F. h. 1. 

Jón Ingimarsson. 
  

Ingimar Sigurðsson. 

Nr. ll. 4. desember 1975. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á grundvallarverði á 

óverkuðum saltfiski og á söltuðum ufsaflökum fyrir fram- 

leiðslutímabilið 1. október til 31. desember 1975. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 

og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, vill ráðuneytið 

hér með staðfesta eftirfarandi grundvallarverð á óverkuðum saltfiski og á söltuðum 

ufsaflökum fyrir framleiðslutímabilið 1. október til 31. desember 1975: 

Óverkaður saltfiskur 

Stórfiskur nr. Í ..........0 000 kr. 247.00 
Millifiskur nr. 1 ...........0.0 0000... —  236.00 

Smáfiskur 40/60 nr. 1 "........0000.0.0... —  192.00 
Smáfiskur 60/100 nr. 1 ..........0000.000.. — 164.00 

Verð þessi eru f. o. b. Verðbil verður 3%, er miðast bæði við verðhækkun og 

verðlækkun. 

Söltuð ufsaflök 

19/20 kr. 230.00 
21/25 0... — 222.00 
26/30 — 214.00 
81/385 0... —  206.00 
86/40 — 198.00
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Verð þessi eru c. i. f. Verðbil verður 3%, er miðast bæði við verðhækkun og 

verðlækkun. 

Greiðslur í sjóðinn eða úr honum miðast við 75% af verðbreytingu frá grund- 

vallarverði að viðbættu eða frádregnu verðbili. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 4. desember 1975. 

F. h. r. 

Jón L. Arnalds. 
Gylfi Þórðarson. 

6. desember 1975. Nr. 512. 

REGLUGERÐ 

um skólareglur o. fl. í grunnskóla. 

1. gr. 

Skólastjóri, kennarar og nemendur grunnskóla skulu í sameiningu kosta kapps 

um, að heilbrigður samstarfsandi ríki í skólanum. 

2. gr. 
Nemendur grunnskóla skulu sækja skóla nema veikindi eða önnur gild forföll 

hamli. 

3. gr. 

Hver skóli setur sér skólareglur. Skólastjóri og kennararáð (kennarafundur ) 

skulu, þegar aldur og þroski nemenda leyfir, hafa um þær samráð við þá, sbr. 22. sr. 

srunnskólalaga. Skólareglur skulu, eftir því sem við á, kveða á um umgengnishætti 

í skólanum, stundvísi og bindindissemi. Þær skulu og hafa að geyma sérákvæði vegna 

heimavistar og þau ákvæði önnur, er nauðsyn krefur á hverjum stað. 

Reglur þessar leggi ekki óeðlilegar hömlur á nemendur, heldur venji þá við til- 

litssemi í umgengni og hollar lífsvenjur. 

4. gr. 

Nemendum ber að fara eftir skólareglum og temja sér prúðmannlega framkomu. 

Þá ber þeim að hlíta fyrirmælum skólastjóra, kennara og starfsfólks skóla í öllu því, 

er skólann varðar. Starfsmenn skóla skulu sýna nemendum sanngirni og háttvísi. 

Ræða skal við nemendur um nauðsyn á ákveðnum reglum og umgengnisháttum, 

jafnt í lítlum hópum sem stórum samfélögum. 

5. gr. 
Í einstökum tilvikum má víkja nemanda úr kennslustund, ef hann hefur valdið 

verulegri truflun og ekki látið skipast við áminningu kennara. Nemanda skal þá 
jafnan vísað á ákveðinn stað í skólanum, svo sem skrifstofu skólastjóra eða yfir- 
kennara, skrifstofu skólans eða kennarastofu, allt eftir aðstæðum. Skal kennari jafnan 

ræða málið einslega við nemanda. 
Við endurtekna brottvikningu nemanda úr kennslustund skal kennari ræða málið 

við skólastjóra og forráðamenn nemandans. Skólastjóri skal leitast við að ljúka mál- 
inu. Takist það ekki vísar hann því til fræðslustjóra, sem hlutast til um sérfræðilega 

meðferð þess. 
B 127
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6. gr. 
Nú veldur nemandi vandræðum í skóla með hegðun sinni. Ber þá umsjónarkenn- 

ara að leita orsaka og reyna að ráða bót á, m. a. með viðtölum við nemandann og 
forráðamenn hans. Ef viðleitni kennarans ber ekki árangur, skal hann vísa málinu 

til skólastjóra, sem kannar það frá öllum hliðum. 
Geti skóli og heimili ekki í sameiningu leyst vandann, vísar skólastjóri málinu 

til fræðslustjóra til sérfræðilegrar meðferðar, Forráðamönnum nemandans skal til- 
kynnt sú ákvörðun án tafar, hafi hún ekki verið tekin í samráði við þá. 

Meðan málið er óútkljáð setur skólastjóri vísað nemandanum úr skóla um stund- 
arsakir, enda hafi hann tilkynnt forráðamönnum nemandans og fræðslustjóra þá 
ákvörðun. 

Ákvarðanir samkvæmt þessari grein skulu teknar í samráði við kennararáð 
(kennarafund) og kennara þess nemanda, sem hlut á að máli. 

7. gr. 
Þegar máli nemanda er vísað til fræðslustjóra samkvæmt 5. eða 6. gr. tekur hann 

málið til meðferðar og beitir sér fyrir skjótum úrbótum í samráði við skólanefnd 
og sálfræðiþjónustu. 

Til þess að einstaklingsrannsókn á nemanda og högum hans fari fram skal sam- 
þykki forráðamanna nemandans að jafnaði áskilið. Réttur forráðamanna til að hafna 
slíkri sérfræðilegri meðferð takmarkast þó við það sem leiðir af ákvæðum laga, sbr. 
6. gr. grunnskólalaga og lög nr. 53/1966, með áorðnum breytingum, um vernd barna 
og ungmenna. 

Fræðslustjóri sker úr málum nemenda, sem vísað er til hans samkvæmt þessari 
reglugerð. Vilji forráðamenn nemanda ekki hlíta úrskurði fræðslustjóra getur hvor 

aðili um sig vísað málinu til barnaverndarnefndar. 

8. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 54. gr. laga nr. 63/1974, um grunnskóla, 

öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 6. desember 1975. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 

Birgir Thorlacius. 

Nr. 518. 3. desember 1975. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir varasjóð Sparisjóðs Fáskrúðsfjarðar, 

Fáskrúðsfirði, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 38. 
desember 1975. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

varasjóðs Sparisjóðs Fáskrúðsfjarðar, Fáskrúðsfirði. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir: Varasjóður Sparisjóðs Fáskrúðsfjarðar. Sparisjóður Fáskrúðs- 

fjarðar var stofnaður 28. júní 1922 og starfaði til 30. maí 1974.
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2. gr. 

Stofnfé sjóðsins er vara- og húsbyggingarsjóður Sparisjóðs Fáskrúðsfjarðar, 

eins og hann var þegar útibú Landsbanka Íslands yfirtók rekstur sparisjóðsins eða 

un kr. 4500 000.00 — fjórar og hálf milljón króna. 

3. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að veita styrki til framfara- og menningarmála á Fá- 

skrúðsfirði. 

4. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa eftirtaldir fimm aðilar: Sýslumaður Suður-Múlasýslu, 

sóknarprestur Kolfreyjustaðarprestakalls, útibússtjóri Landsbanka Íslands, Fáskrúðs- 

firði, sveitarstjóri Búðahrepps og hreppstjóri Búðahrepps. 

5. gr. 
Styrkveitingar úr sjóðnum fara fram. þegar stjórn sjóðsins telur ástæðu til, þó 

ekki oftar en einu sinni á ári. Má úthluta allt að fjórðu fimmtu hlutum árstekna 

hans. Hinn hluti teknanna skal leggjast við höfuðstólinn, sem aldrei má skerða. 

Nú telur sjóðstjórnin eigi ástæðu Hl að ráðstafa þeim hluta ársteknanna, sem 

veita má til styrkja samkvæmt næstu málsgrein hér á undan, og getur hún þá 

annað hvort lagt tekjurnar við höfuðstólinn eða geymt þær til síðari úthlutunar, 

en þó eigi lengur en tvö ár. 

6. gr. 

Allt fé sjóðsins skal ávaxtað í útibúi Landsbanka Íslands, Fáskrúðsfirði og 

skal útibúið annast reikningsfærslu fyrir sjóðinn eftir fyrirmælum sjóðstjórnar, 

enda náist samkomulag þar um. 

7. gr. 

Endurskoðendur sjóðsins skulu kosnir þannig: Hreppsnefnd Búðahrepps kýs 

einn mann og sýslunefnd Suður-Múlasýslu einn mann. Skulu þeir kosnir af hverri 

nýkjörinni hreppsnefnd og sýslunefnd, og skal kosning þeirra gilda jafnlengi og 

viðkomandi hrepps- og sýslunefnd situr. Reikninga sjóðsins skal senda árlega til 

eftirlitsmanns opinberra sjóða. 

8. gr. 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari, og hún birt í 

B-deild Stjórnartíðinda. 

6. desember 1975. Nr. ö14. 

REGLUGERÐ 

um kennarafulltrúa í fræðsluráðum o. fl. 

1. gr. 

Auk þeirra fræðsluráðsmanna, 5 eða 7, sem landshlutasamtök sveitarfélaga kjósa 

til setu í fræðsluráði, skulu eiga rétt til setu í ráðinu með málfrelsi og tillögurétti 

þessir aðilar: 

a) Þrír fulltrúar settra eða skipaðra kennara, þ. á m. skólastjóra við grunnskóla 

í umdæminu, tilnefndir á þann hátt sem nánar er mælt fyrir um í reglugerð 

þessari. 
b) Framkvæmdastjóri landshlutasamtaka sveitarfélaga eða fulltrúi hans í forföllum.
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2. gr. 
Þegar um er að ræða í fræðsluráði málefni, sem varðar sérstaklega eitt eða 

fleiri sveitarfélög í fræðsluumdæminu, skal boða til fundarins fulltrúa þess eða þeirra 
sveitarfélaga. 

Á sama hátt skal boða skólastjóra einstakra grunnskóla þegar til umræðu eru 
mál, er sérstaklega varða skóla þeirra. Þá skulu starfsmenn ráðgjafar- og sálfræði- 
þjónustu hafa sama rétt til fundarsetu í fræðsluráði og skólastjórar, þegar rætt er um 
ráðgjöf, sálfræðiþjónustu eða skyld mál. 

Fulltrúar þessir hafa málfrelsi og tillögurétt á fundum fræðsluráðs. 

3. gr. 
Stjórn heildarsamtaka kennara á grunnskólastigi í fræðsluumdæmi tilnefnir úr 

hópi settra og skipaðra kennara og skólastjóra við grunnskóla umdæmisins þrjá 
aðalfulltrúa kennara til starfa með fræðsluráði og jafnmarga varamenn. 

Gildistíma tilnefningar þeirra lýkur samtímis kjörtímabili fræðsluráðsmanna. 
Þar sem ekki eru starfandi heildarsamtök kennara á grunnskólastigi í fræðslu- 

umdæmi tilnefna landshlutasamtök kennara (Samband íslenskra barnakennara, Land- 
samband framhaldsskólakennara og Félag háskólamenntaðra kennara) sinn full- 
trúann hvert og annan til vara úir hópi kennara og skólastjóra fræðsluumdæmisins 
til þessara starfa. 

fá 

4. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 11. gr. laga nr. 63/1974, um grunnskóla, 

öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 6. desember 1975. 

Vilhjálmur Hjálmarsson.   
Birgir Thorlacins. 

Nr. 515. 10. desember 1975. 

REGLUGERÐ 

um sjóðfélaga Lífeyrissjóðs bænda og iðgjöld til sjóðsins. 

1. gr. 
Sjóðfélagar í Lífeyrisejóði bænda skulu vera, með þeim undantekningum, sem 

nefndar eru í 2. málsgr., allir bændur á lögbýlum, sem þar eiga lögheimili og náð hafa 
20 ára aldri fyrir lok næsta almanaksárs á undan, þar með taldir aðilar að félagsbúum. 
Séu hjón bæði talin bændur, skal aðeins annað þeirra talið sjóðfélagi, og sama á við 
um sambúðarfólk. Berist sjóðnum ekki tilkynning um, hvernig aðild skuli háttað, 
eða séu hlutaðeigendur ekki sammála um það atriði, sker sjóðstjórn úr. 

Heimilt er stjórn sjóðsins að veita bændum, sem ekki eiga lögheimili á bújörðum 
sínum, aðild að sjóðnum, enda hafi þeir meiri hluta atvinnutekna sinna af búvöru- 
framleiðslu. Enn fremur er henni heimilt að víkja frá skilyrðum um lögbýli, ef um 
er að ræða verulegan búrekstur, sem hlutaðeigandi hefur meiri hluta tekna sinna af. 
Þá er stjórninni heimilt að veita undanþágu frá þátttöku þeim bændum, sem eru 
sjóðfélagar í öðrum lífeyrissjóðum og hafa meiri hluta atvinnutekna sinna af öðru 

en búvöruframleiðslu. 
Heimilt er stjórn sjóðsins að taka í tölu sjóðfélaga starfsmenn á lögbýlum, sem 

ráðnir eru til eins árs eða lengur, enda komi beiðni um slíkt frá hlutaðeigandi vinnu- 
veitanda. 

Elli- og örorkulífeyrisþegar sjóðsins teljast sjóðfélagar.
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2. gr. 
Við ákvörðun um, hverjir skuli teljast bændur á lögbýlum, skal að jafnaði farið 

eftir ábúendaskrá Landnáms ríkisins. 
Nú færir maður rök að því, að ekki sé um rétta eða fullnægjandi skráningu að 

ræða hjá Landnámi ríkisins á atriðum, er máli skipta í sambandi við réttindi hans 

eða skyldur, og skal þá stjórn sjóðsins úrskurða um aðild hans að sjóðnum með 
hliðsjón af skattframtölum, landbúnaðarskýrslum og öðrum gögnum, er máli geta 
skipt. Á sama hátt skal stjórnin taka skráningu til athugunar og úrskurðar, ef sögnum 
ber ekki saman eða hún telur af öðru tilefni ástæðu til að ætla skráningu ófullnægjandi 
eða ranga. 

Stjórnin tekur ákvörðun um, hvort breytt skráning skuli gilda um liðinn iðgjalda- 
greiðslutíma. Þó skal ekki reikna iðgjöld aftur í tímann gegn vilja þess, sem hlut 
á að máli, nema líklegt megi teljast, að hann hafi haft vitneskju um málavexti. Reikna 
skal vexti af vangreiddum iðgjöldum samkvæmt ákvæðum 1. málsgr. 6. gr., og bið- 
tími sá, sem tilgreindur er í 10., 11. og 12. gr. laga nr. 101 1970, skal reiknaður frá 
þeim tíma, er stjórnin tók skráningu til athugunar. 

Skylt er félagsbúi að senda lifeyrissjóðnum tilkynningu um, hverjir séu aðilar 
að búinu og hvernig tekjum þess sé skipt milli þeirra. Á sama hátt skulu allar breyt- 
ingar Í þessu efni tilkynntar sjóðnum jafnóðum og þær eiga sér stað. Sjóðstjórnin 
ákveður, hvort leiðrétting á skiptingu iðgjalda skuli gerð fyrir liðinn iðgjaldagreiðslu- 
tíma, ef tilkynning hefur verið vanrækt. 

ð. gr. 
Fögjöld bænda, sem eru sjóðfélagar, skulu innheimt af búvöruverði, þar með 

töldum gjöldum til sjóða og kostnaði, er sölufélög greiða vegna framleiðenda, sem 
tiltekinn hundraðshluti þess. Hundraðshluti þessi skal ákveðinn fyrirfram fyrir hvert 
almanaksár, þannig að hann samsvari 4% af grundvallarlaunum, sbr. 8. gr. laga nr. 
101 1970 um Lifeyrissjóð bænda, í verðlagsgrundvelli landbúnaðarvara haustið á 
undan. Hundraðshlutinn skal reiknaður með tveimur aukastöfum, og skal gjald þetta 
dregið frá búvöruverði til sjóðfélaga á sama hátt og búnaðarmálasjóðsgjald samkvæmt 
lögum nr. 38 1945. 

Bændur, sem eru í hjónabandi eða óvígðri sambúð, sbr. 21. gr. laga nr. 101 1970, 
skulu ekki greiða hærra iðgjald en sem svarar 4% iðgjaldi af hálfum öðrum grund- 
vallarlaunum samkvæmt 8. gr. laganna, en aðrir bændur skulu greiða iðgjald allt 
að grundvallarlaunum. Hámörk þessi miðast hvert almanaksár við hjúskaparstétt 
í lok ársins. 

Á móti iðgjöldum sjóðfélaga samkvæmt 1. málsgr. skal leggja gjald á allar bú- 
vörur, og skal gjald þetta vera ákveðinn hundraðshluti ár hvert þannig, að hann sam- 
svari 6% framlagi af reiknuðum heildarlaunum allra bænda, er þeim ber að greiða 
iðgjöld af samkvæmt 1. og 2. málsgr. Ráðherra ákveður hundraðshlutann að fengnum 
tillögum sjóðstjórnar fyrirfram fyrir hvert almanaksár. Nú kemur í ljós við reiknings- 
uppgjör, að heildarfjárhæð framlags samkvæmt þessari málsgr. er ekki í réttu hlut- 
falli við heildarfjárhæð iðgjalda samkvæmt 1. málsgr., og skal þá taka tillit til mis- 
munarins við næstu ákvörðun gjaldsins, enda nemi hann a. m. k. 5%. 

Stjórn sjóðsins skal eigi síðar en 15. desember ár hvert birta auglýsingu um 
þá hundraðshluta búvöruverðs, sem nefndir eru í 1. og 3. málsgr. og gilda eiga eftir- 
farandi almanaksár. 

4. gr. 
Nú hefur bóndi atvinnutekjur af öðru en búvöruframleiðslu og greiðir ekki 

af þeim iðgjöld til lífeyrissjóðs, og skal honum þá heimilt að greiða af slíkum 
tekjum iðgjöld til Lífeyrissjóðs bænda, en ekki mega þó heildariðgjaldagreiðslur fara 
fram úr mörkum þeim, sem tilgreind eru í 2. málsgr. 3. gr. Iðgjöld skulu vera 10%



Nr. 515. 1014 10. desember 1975. 

af tryggðum tekjum, og teljast 4% vera iðgjöld sjóðfélaga, en 6% framlag vinnu- 
veitanda. Heimilt er stjórn sjóðsins að veita með sama hætti viðtöku iðgjöldum 
frá maka sjóðfélaga, enda sé um að ræða iðgjöld af stopulli vinnu og svo stutt 
tímabil, að ekki verði talið, að um sjálfstæð réttindi í öðrum lífeyrissjóði gæti 
orðið að ræða. 

Iðgjöld af launþegum, sem eru sjóðfélagar samkvæmt 3. málsgr. í. gr. skulu 
vera 10% af umsömdum föstum launum með þeim takmörkunum, sem nefndar eru 

í 2. málsgr. 3. gr. Teljast 4% vera iðgjöld sjóðfélaga, en 6% framlag vinnuveitanda. 
Séu laun greidd í fóðrum, fæði, húsnæði eða öðrum hlunnindum, skulu þau reiknuð 

til peningaverðs eftir samkomulagi launþega og vinnuveitanda innan marka, sem 

sjóðstjórn kann að ákveða. 

ð. gr. 
Þeir aðilar, sem taka búvörur bænda til sölumeðferðar, svo sem mjólkurbú, 

sláturhús og verslanir, skulu innheimta iðgjöld samkvæmt 1. málsgr. 3. gr. eftir 
fyrirmælum sjóðstjórnar. Sama gildir um framlög samkvæmt 3. málsgr. 3. gr., nema 
ráðherra ákveði að greiða þau úr ríkissjóði í sambandi við niðurgreiðslu á land- 
búnaðarvörum. Heimilt er söluaðila að innheimta iðgjöld jafnóðum og greiðslur 
til bænda fara fram, en skil til sjóðsins skulu við það miðuð, að innheimta eigi sér 
stað eigi sjaldnar en tvisvar á ári. Skal gjalddagi fyrri árshelmings vera 1. ágúst, 
en gjalddagi síðari árshelmings 1. mars næsta ár. Heimilt er þó stjórn sjóðsins að 
ákveða, að gjalddagi skuli einungis vera einn á ári fyrir afurðir, sem aðallega eru 
lagðar inn til söluaðila síðari hluta árs. Séu skil eigi gerð innan 30 daga frá gjald- 
daga, skal reikna dráttarvexti frá gjalddaga, jafnháa hæstu útlánsvöxtum banka. 
Skilagrein fyrir síðari árshelming skal fylgja sundurliðun á iðgjöldum ársins eftir 
nöfnum og nafnnúmerum iðgjaldsgreiðenda. Enn fremur skal tilgreina heimilisfang, 
ef sjóðstjórn óskar þess. Hafi skilagrein ekki borist að nefndum fresti liðnum, er 
stjórn sjóðsins heimilt auk dráttarvaxta að beita dagsektum fyrir hvern dag frá því, 
er ábyrgðarbréf um dagsektir berast söluaðila, til þess tíma, er skilagrein berst 
sjóðstjórn. 

Með búvöruframleiðslu bónda reiknast einnig búvörur, sem lagðar eru inn á 
nafn maka hans, sambýliskonu eða sambýlismanns, sbr. 21. gr. laga nr. 101 1970. 
Heimilt er söluaðila í samráði við sjóðstjórn að takmarka innheimtu iðgjalds vegna 
hvers einstaks bónda við fjárhæð sem svarar hámarksiðgjaldi því, sem kvæntum 
manni ber að greiða samkvæmt 2. málsgr. 3. gr. 

Bændur skulu standa skil á iðgjöldum og framlögum samkvæmt 4. gr., og sama 
gildir um iðgjöld og framlög samkvæmt Í. og 3. málsgr. 3. gr., ef sala á sér stað 
beint til neytenda. Gilda ákvæði 1. málsgr. um gjalddaga og dráttarvexti um 
þessar greiðslur. 

Nú berast ekki iðgjöld af launþega samkvæmt 2. málsgr. 4. gr. innan þriggja 
mánaða frá gjalddaga, og skal hann þá talinn hættur iðgjaldagreiðslum til sjóðsins. 

Iðgjöld, sem ekki er skilað til sjóðsins, veita sjóðfélaga ekki lifeyrisréttindi. 
Heimilt er stjórn sjóðsins að semja við Framleiðsluráð landbúnaðarins um, að 

það annist innheimtu fyrir sjóðinn hjá söluaðilum og öðrum, sem gera eiga skil við 
hann á iðgjöldum og framlögum samkvæmt þessari grein. 

Við gjaldþrotaskipti hjá innheimtuaðila skulu kröfur samkvæmt 1. málsgr. njóta 
sama forgangsréttar og launakröfur, enda hafi fénu ekki verið haldið aðskildu frá 
öðrum fjármunum gjaldþrota. 

Enginn greiðir iðgjöld til sjóðsins lengur en til loka þess almanaksárs, er hann 
nær 69 ára aldri. 

6. gr. 
Af iðgjöldum, sem sjóðnum eru greidd vegna manna, sem ekki eru sjóðfélagar, 

og sjóðfélaga, sem hafið hafa töku ellilífeyris eða náð 70 ára aldri, skal hann endur-
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greiða þann hluta, sem sjóðfélaginn hefur sjálfur greitt, enda komi krafa þar um 
innan þriggja ára frá lokum iðgjaldagreiðsluárs. Telji sjóðstjórn endurgreiðslurétt 
ótviræðan og upplýsingar um móttakanda fullnægjandi, skal hún sjá um endur- 
greiðslu, annað hvort til söluaðila eða beint til iðgjaldagreiðanda, án þess, að krafa 
sé gerð. Þá skulu iðgjöld, sem innheimt eru umfram þau mörk, sem tilgreind eru í 
2. málsgr. 3. gr., endurgreidd eigi sjaldnar en einu sinni á ári. 

7. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 24. gr. laga nr. 101 1970, um Liífeyrissjóð 

bænda og öðlast gildi þegar í stað. Jafnframt er felld úr gildi reglugerð nr. 214 1971 
um sjóðfélaga Lifeyrissjóðs bænda og iðgjöld til sjóðsins. 

Fjármálaráðuneytið, 10. desember 1975. 

Matthías Á. Mathiesen. a 
Höskuldur Jónsson. 

10. desember 1975. Nr. 516. 

REGLUGERÐ 

um eftirlaun samkvæmt Il. kafla laga nr. 101 1970, um Lífeyrissjóð bænda. 

1. gr. 
Eftirlaun skiptast í ellilífeyri og makalíifeyri. 
Þeim, sem fæddir eru árið 1914 eða fyrr, hafa verið bændur á lögbýlum og átt 

þar lögheimili, skal tryggður ellilífeyrir í samræmi við ákvæði 4. gr., enda uppfylli 
þeir öll eftirtalin skilyrði: 

a. Hafi náð 70 ára aldri. 
b. Hafi látið af búskap. Bóndi, sem náð hefur 75 ára aldri, á þó rétt á ellilífeyri 

án tillits til, hvort hann hefur látið af búskap eða ekki. 
c. Eigi að baki a. m. k. 10 ára réttindatíma, sbr. 4. málsgr. Vanti mann, sem látið 

hefur af búskap á árunum 1964—-1969, brot úr ári til að ná fullum 10 árum, 
veldur það þó ekki réttindamissi, ef hann hefur látið af búskap á tímabilinu 
frá fardögum til ársloka og hefði með búskap til loka þess árs náð fullum 10 
árum. 

Nú andast maður, sem öðlast hafði rétt til ellilifeyris samkvæmt 2. málsgr. eða 
var að ávinna sér slíkan rétt og hefði getað uppfyllt skilyrði c.liðar 2. málsgr. með 
áframhaldandi réttindavinnslu, og skal þá eftirlifandi maki eiga rétt til makalifeyris 
samkvæmt 4. gr., enda hafi hinn látni fallið frá eftir 31. desember 1964 og áunnið 
sér a. m. k. 6 ára réttindi, sbr. 4. málsgr., og fullnægt sé skilyrðum 1. málsgr. 11. gr. 
laga nr. 101 1970, um Lífeyrissjóð bænda um aldur og hjúskapartíma. Sambúð, sbr. 
3. málsgr. 11. gr. laganna, veitir sama rétt og hjúskapur, enda hafi skilyrðum 21. gr. 
um tilkynningu til sjóðsins verið fullnægt. Þá er stjórn sjóðsins heimilt að veita 
systur bónda, sem annast hefur heimili hans, hliðstæðan lífeyri að honum látnum, 
enda hafi bæði verið ógift, sbr. 3. málsgr. 11. gr. laganna og 2. málsgr. bráðabirgða- 
ákvæða laga nr. 67 1974. 

Til réttindatíma skal einungis reikna þann tíma frá og með árinu 1955, sem 
hlutaðeigandi hefur verið bóndi á lögbýli og átt þar lögheimili. Réttindatími manns, 
sem ekki hafði náð 56 ára aldri í árslok 1954, reiknast frá 1. næsta mánaðar eftir, að 
þeim aldri er náð. Réttindatími reiknast í heilum mánuðum, en aldrei skal hann þó 
reiknast lengri en 20 ár.
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Heimilt er stjórn sjóðsins að víkja frá skilyrðum þessarar greinar um lögheimili, 

ef hlutaðeigandi bóndi hefur haft meiri hluta tekna sinna af búvöruframleiðslu. 

Enn fremur er henni heimilt að víkja frá skilyrðum um lögbýli, ef um hefur verið 

að ræða verulegan búrekstur, sem hlutaðeigandi hefur haft allar eða nær allar 

tekjur sínar af. Leita skal álits stjórnar hlutaðeigandi búnaðarsambands á, hvaða 

býlum á sambandssvæðinu megi í þessu sambandi jafna til lögbýla, áður en umsókn 

frá umsækjanda utan lögbyýlis er afgreidd. 

2. gr. 

Við ákvörðun um, hvort umsækjandi um ellilífeyri eða sá, sem umsókn um 

makabætur er tengd við, telst bóndi á lögbýli eða hafa látið af búskap, skal að 

jafnaði farið eftir ábúendaskrá Landnáms ríkisins. 

Nú færir umsækjandi rök að því, að ekki hafi verið um rétta eða fullnægjandi 

skráningu að ræða hjá Landnámi ríkisins, og skal þá stjórn sjóðsins úrskurða um 

lífeyrisréttindi með hliðsjón af skattframtölum, landbúnaðarskýrslum og öðrum 

gögnum, er máli geta skipt. Á sama hátt skal stjórnin taka skráningu til athugunar 

og úrskurðar, ef gögnum ber ekki saman eða hún telur af öðru tilefni ástæðu til 

að ætla, að skráning hafi verið ófullnægjandi eða röng. 

3. gr. 

Til réttindatíma skal reikna þann tíma frá og með árinu 1955, sem hlutaðeigandi 

hefur verið bóndi á lögbýli og átt þar lögheimili eftir 66 ára aldur. 

Réttindatími reiknast í mánuðum frá 1. janúar 1955 eða 1. næsta mánaðar eftir 

að 55 ára aldri er náð, eftir því sem við á, til loka þess mánaðar, er látið er af 

búskap. Ef ekki er ljóst, á hvaða tíma árs bóndi hefur látið af búskap, skal miðað 

við 31. maí. Búskapartími eftir 70 ára aldur reiknast með réttindatíma, en þó getur 

samanlagður réttindatími aldrei orðið lengri en 20 ár. 

4. gr. 

Fjárhæð elli- og makalífeyris, sem veittur er samkvæmt 1. gr., miðast við réttinda- 

tíma, sbr. 4. málsgr. 1. gr. Makalífeyrir skal enn fremur miðast við meðaltal grund- 

vallarlauna, sbr. 2. málsgr. 8. gr. laga nr. 101 1970, næstu ó almanaksár, áður en taka 

lífeyris hefst, og sama gildir um ellilífeyri, ef skilyrðum 3. málsgr. 1 gr. um hjú- 

skap eða sambúð er fullnægt, en að öðrum kosti skal ellilífeyrir miðast við 20% 

lægri tekjur. Skal ellilífeyrir nema 1,8% nefndra tekna fyrir hvert réttindaár, en 

makalifeyrir skal nema 5% að viðbættum 1% fyrir hvert réttindaár. 

Hafi bóndi stundað búskap, þar til hann lést, og verið yngri en 67 ára, skal 

við ákvörðun hundraðshluta makalífeyris auk réttindatíma samkvæmt 4. málsgr. Í. 

gr. taka tillit til þess tíma, sem eftir var til 67 ára aldurs bóndans. 
Árin 1968—1975 skulu grundvallarlaun reiknast sem hér segir: 

Árið 1968 .......02.n rr kr. 191 236.00 
— 1969 ........c0rn — 209 046.00 
— 1970 00.00.0000 — 940 167.00 
— 1971 ......... 000 — 318 731.00 
— 1979 0... — 327 932.00 
— 1978 2... — 418 651.00 
— 1974 „0... — 494 681.00 

Frá og með árinu 1976 skulu grundvallarlaun reiknuð í samræmi við upplýsingar 

verðlagsnefndar landbúnaðarvara ( sexmannanefndar). 

Þeir, sem rétt eiga á lífeyri, er miðast við grundvallarlaun áranna 1968— 1972 

eða eldra tímabils, skulu frá 1. janúar 1974 fá lífeyri miðaðan við grundvallarlaun 

1969—-1973.
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ð. gr. 
Eigi maður, auk réttindalíma sem bóndi, jafnframt að baki réttindatíma sam- 

kvæmt lögum nr. 63 1971, um eftirlaun til aldraðra félaga í stéttarfélögum, skal 
taka tillit til samanlagðs réttindatíma og ákveða lífeyrisgreiðslur í hlutfalli við 
réttindatíma og fjárhæð, sem hvor aðili hefði greitt, ef réttindatíminn hefði verið 
óskiptur. Aldrei skal reikna sama tímabil sem réttindatíma hjá báðum aðilum. Stjórn 
sjóðsins skal hafa samráð við umsjónarnefnd eftirlauna um nánari tilhögun við 
úrskurðun og greiðslu lífeyris samkvæmt þessari málsgrein. 

6. gr. 
Nú eiga sér stað slit hjúskapar eða óvigðrar sambúðar eftir að manni hefur verið 

úrskurðaður lífeyrir sem kvæntum bónda, og skal þá skipta að jöfnu elllilífeyri 
samkvæmt 4. gr. og hluta Lifeyrissjóðs bænda af ellilifeyri samkvæmt 5. gr. miðað 
við þann réttindatíma, sem hjónaband eða sambúð hefur staðið. 

7. gr. 
Lifeyrir samkvæmt 9. og 11. gr. laga um Lifeyrissjóð bænda kemur til frá- 

dráttar lífeyrisgreiðslum samkvæmt 4. gr. og hluta Lífeyrissjóðs bænda af lífeyri 
samkvæmt 5. gr. Telst frestun samkvæmt 9. gr. laganna lokið, um leið og greiðslur 
samkvæmt 4. eða 5. gr. hefjast. Verði lífeyrir hærri samkvæmt 9. eða 11. gr. laganna, 
telst ekki vera um lífeyrisgreiðslur samkvæmt 4. og 5. gr. að ræða. 

Greiðslur úr öðrum lífeyrissjóðum og hliðstæðar greiðslur úr ríkissjóði eða 
öðrum opinberum sjóðum koma til frádráttar greiðslum samkvæmt 4. og 5. gr. Hafi 
hlutaðeigandi eftir árslok 1969 gengið úr lífeyrissjóði og afsalað sér réttindum 
sínum þar, skal sá lífeyrir, sem hann ella hefði átt rétt á, dragast frá á sama hátt. 
Stjórn Lifeyrissjóðs bænda úrskurðar, hvernig innstæða í lífeyrissjóði með sér- 
eignaskipulagi skuli metin til frádráttar. 

Lífeyrir samkvæmt 4. og 5. gr. skerðist, ef hlutaðeigandi hefur tekjur af vinnu, 
er nema 1/5 grundvallarlauna eða meira á almanaksári, sbr. 2. málsgr. 8. gr. laga 
um Lífeyrissjóð bænda, og skal þá skerða lífeyrinn um 1/12 fyrir hvern 1/12 hluta 
grundvallarlauna. Skerðist lífeyrir með þessu móti um meira en 3/4, skal hann 
felldur niður með öllu. Telji sjóðstjórn tekjulið vera að nokkru leyti vinnutekjur, 
en að nokkru leyti eignatekjur, skal hún áætla skiptingu hans í þessa tvo hluta. 
Atvinnuleysisbætur og slysadagpeningar teljast til vinnutekna í þessu sambandi. 

8. gr. 
Greiðslur eftirlauna eiga sér stað frá 1. næsta mánaðar eftir, að hlutaðeigandi 

hefur öðlast rétt til þeirra. Aldrei skal úrskurða lífeyri lengra aftur í tímann en 
tvö ár. 

Eftirlaun greiðast eftir á fyrir hvert greiðslutímabil, er stjórn sjóðsins ákveður. 
Þó skal eigi greiða oftar en mánaðarlega og eigi sjaldnar en ársfjórðungslega. 

Heimilt er stjórn sjóðsins að semja við Búnaðarbanka Íslands um, að bankinn 
annist greiðslu lífeyris fyrir sjóðinn samkvæmt reglugerð þessari. Skal þá bankinn 
gera ársfjórðungslega kröfu á hendur ríkissjóði, sem greiðir 62,5% útgjalda, og 
Stofnlánadeild landbúnaðarins, sem greiðir 37,5% útgjalda. Skal miðað við, að þessir 
aðilar geri skil á áætluðum útgjöldum hvers ársfjórðungs ásamt endanlegu uppgjöri 
fyrir næsta ársfjórðung á undan eigi síðar en tveimur vikum fyrir lok ársfjórð- 
ungsins. 

9. gr. 
Umsóknir um eftirlaun skulu ritaðar á eyðublöð, er stjórn sjóðsins lætur gera. 
Umsækjendum er skylt að svara öllum spurningum og veita þær upplýsingar, 

sem nauðsynlegar eru til þess, að hægt sé að úrskurða um eftirlaunarétt. 

B 128
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Telji stjórn sjóðsins upplýsingar um einhver þau atriði, er máli skipta um 
eftirlaunarétt, vera ófullnægjandi, skal hún fresta úrskurði, uns úr hefur verið 

bætt, eða miða greiðslu við þann rétt, sem ótvíræður er. 

10. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 24. gr. laga nr. 101 1970, um Lífeyrissjóð bænda 

og öðlast gildi þegar í stað. Jafnframt er felld úr gildi reglugerð nr. 120 1971 um 
eftirlaun samkvæmt HM. kafla nefndra laga. 

Fjármálaráðuneytið, 10. desember 1975. 

Matthías Á. Mathiesen. 
  

Höskuldur Jónsson. 

Nr. 617. . 4. desember 1975. 

AUGLÝSING 

um breytingu á reglum um fólkvang í Bláfjöllum. 

Hinn 21. mars 1973 gaf ráðuneytið út auglýsingu um fólkvang í Bláfjöllum. 
Í fylgiskjali voru birtar reglur um hið friðlýsta svæði. 

Samkvæmt tillögu Náttúruverndarráðs er hér með gerð breyting á nefndum 
reglum. 

Nýtt ákvæði bætist við reglurnar og orðast það þannig: 
„4. Stjórn fólkvangsins er heimilt að takmarka eðabanna umferð vélknúinna far- 

artækja innan marka fólkvangsins.“ 

Breytingin öðlast gildi við birtingu þessarar auglýsingar í Stjórnartíðindum. 

Menntamálaráðuneytið, 4. desember 1975. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. nn MN 

Birgir Thorlacius. 

Nr. 518. . 1. desember 1975. 
AUGLÝSING 

um friðlýsingu Teigahorns við Berufjörð, Suður-Múlasýslu. 

Samkvæmt heimild í 22. gr. laga nr. 47/1971 um náttúruvernd hefur Náttúru- 

verndarráð fyrir sitt leyti ákveðið að friðlýsa sem náttúruvætti Teigahorn í Bú- 
landshreppi í Suður-Múlasýslu. 

Mörk náttúruvættisins eru þessi: 
Frá stórstraumsfjöruborði að núverandi þjóðvegi milli Búlandsár að innan og 

Eyfreyjunesvíkur (Prófastsgötu) að utan. 

Um svæðið gilda þessar reglur: 

1. Hvergi má raska jarðmyndunum og bannað er að hrófla við steintegundum og 
flytja þær út af svæðinu. 

Eðlilegar framkvæmdir vegna búskapar á Teigahorni eru undanskildar 
þessum ákvæðum, svo og efnistaka við Búlandsá. 
Óheimilt er að fara um svæðið nema með leyfi landeiganda, ábúanda á Teiga- 

horni sem hefur eftirlit með náttúruvættinu í umboði Náttúruverndarráðs. 

to
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3. Vegna þess að steintegundir, sem veðrast úr brimklifinu við ströndina, eyði- 
leggjast fljótt nema hirtar séu er landeiganda heimilt að taka þar steina með 
sama hætti og verið hefur en gera skal hann Náttúrufræðistofnun Íslands við- 
vart um öll verðmætari eintök. 
Til undanþágu frá reglum þessum þarf leyfi Náttúruverndarráðs eða þess 

sem fer með umboð ráðsins. 

Um viðurlög vegna brota gegn ákvæðum þessum fer að náttúruverndarlögum. 

Ráðuneytið er samþykkt friðlýsingunni sem tekur gildi við birtingu þessarar 
auglýsingar í Stjórnartíðindum. 

Menntamálaráðuneytið, 1. desember 1975. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 

Birgir Thorlacius.
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AUGLÝSING 

um friðlýsingu á Háöldu, Austur-Skaftafellssýslu. 

Samkvæmt heimild í 22. gr. laga nr. 47/1971 um náttúruvernd hefur Náttúru- 
verndarráð ákveðið fyrir sitt leyti að friðlýsa sem náttúruvætti austurhluta Háöldu 
norðan Kotár í landi Sandfells í Öræfasveit með þeim jarðsöguminjum sem þar er 
að finna. 

Mörk hins friðlýsta svæðis eru við þjóðveg að vestan en brún öldunnar að 
norðan, austan og sunnan. 

Þessar reglur gilda um náttúruvættið: 
1. Óheimilt er að aka utan merktrar slóðar um hið friðlýsta svæði. 
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2. Gangandi fólki er heimilt að fara um svæðið enda sé snyrtilega gengið um og 

varast að skerða gróður eða raska jarðmyndunum. 
3. Mannvirkjagerð, efnistaka og annað rask er óheimilt nema leyfi Náttúruverndar- 

ráðs komi til. 
Ráðið felur náttúruverndarnefnd Austur-Skaftafellssýslu að hafa eftirlit með 

hinu friðlýsta svæði. 
Til undanþágu frá reglum þessum þarf leyfi Náttúruverndarráðs eða þess sem 

fer með umboð ráðsins. 
Um viðurlög vegna brota á reglum þessum fer eftir ákvæðum náttúruverndar- 

laga. 

Ráðuneytið er samþykkt friðlýsingunni sem tekur gildi við birtingu þessarar 

auglýsingar í Stjórnartíðindum. 

Menntamálaráðuneytið, 1. desember 1975. 

Vilhjálmur Hjálmarsson.   
Birgir Thorlacius. 

1. desember 1975. Nr. 520. 

AUGLÝSING 

um fólkvang á Reykjanesi. 

Að tillögu borgarstjórnar Reykjavíkur, bæjarstjórna Kópavogs, Seltiarnarness, 
Hafnarfjarðar, Keflavíkur og Grindavíkur, hreppsnefnda Garðahrepps, Njarðvíkur- 
hrepps og Selvogshrepps hefur Náttúruverndarráð ákveðið að stofna fólkvang á 

Reykjanesskaga skv. 26. gr. laga nr. 47/1971. 
Takmörk svæðisins eru sem hér segir: 
Lína dregin frá punkti í Heiðmerkurgirðingu undir Vífilsstaðahlið (X-hnit 

689007.0 m.) í punkt á mörkum Garðahrepps og Hafnarfjarðar við Kershelli. Þaðan 
eftir þeim mörkum inn fyrir sumarbústaðahverfi í Sléttuhlíð á hæð er Klifsholt 
heitir, þaðan beint í Steinshús sem er slögst og gamalt eyktamark. Frá Steinshúsi 
liggur línan beint í norðurhorn Skógræktargirðingarinnar undir Undirhlíðum. Síðan 
eftir norðvesturhlið girðingarinnar að suðurhorni hennar. Þaðan beint í punkt á 
mörkum Hafnarfjarðar- og Grindavíkurbæjar undir Markrakargili með X-hnit 
692297.0 m. Síðan eftir mörkum í Markhelluhól. Frá Markhelluhól stefna mörkin 
til suðurs eftir mörkum Vatnsleysustrandarhrepps og Grindavíkurhrepps eins og 

bau eru sýnd á korti, gefnu út af U.S. Armv Corps of Engineers og Landmælingum. 
Íslands (mælikv. 1:50000), í punkt á þeim mörkum sem er suður af Höskuldar- 

völlum o gaustur af Oddafelli, X-hnit 701782.0 m og Y-hnit 388243.0 m. Þaðan beina 
línu undir Núpshlíðarháls í punkt vestan við Núpshlíð, X-hnit 707653.0 m, Y-hnit 
379312.0 m. Frá þeim punkti beint í Dágon sem er klettur á Seltöngum við sjó fram 
vestan við Krísuvíkurberg. Að austanverðu fylgja mörkin sýslumörkum úr Seljabót 

um Sýslustein og þangað norður sem markalína fólkvanssins í Bláfjöllum sker 
sýslumörk, þaðan norðvestur eftir mörkum þess fólkvanss í horn Heiðmerkurgirð- 
ingar við Kolhól og síðan réttsælis eftir Heiðmerkurgirðingunni að upphafspunkti 

lýsingar þessarar. 

Um fólkvanginn gilda eftirtaldar reglur: 
1. Fótgangandi fólki er heimil för um allt svæðið og má ekki hindra slíka för með 

girðingu nema stigar til yfirferðar séu með hæfilegu millibili. Reiðgötum má 
ekki loka með girðingum. Þessi ákvæði eiga þó ekki við girðingar um vatns-
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ból og ræktað land enda er umferð óheimil innan slíkra girðinga. Á skógræktar- 
girðingu skulu einungis vera stigar. 

2. Allt jarðrask er bannað innan fólkvangsins nema leyfi Náttúruverndarráðs komi 
til. 

Undanskilin er hagnýting jarðhita, t.d. í Krísuvík, og mannvirkjagerð í því 
sambandi, sbr. þó 29. gr. laga nr. 47/1971. Jafnframt verði ekki haggað þar eðli- 
legri nýtingu til búrekstrar, réttur til beitar ekki skertur innan fólkvangsins og 

áskilinn er í Krísuvík réttur til starfsemi í almannaþágu (svo sem heilsuhæli, skólar, 
gistihús o. þ. u.1.). Skipulegur námurekstur, sem rekinn er innan fólkvangsins þegar 
auglýsing þessi verður birt í Stjórnartíðindum, má þó haldast, enda sé umgengni Í 
samræmi við 18. gr. laga nr. 47/1971. 

Tekið er fram af hálfu sveitarfélaganna allra að með stofnun fólkvangsins telja 
þau ekki á neinn hátt raskað eignarrétti að landi því sem, fólkvangurinn tekur til. 

Vafi er talinn leika á hver séu mörk Grindavíkurkaupstaðar og Vatnsleysu- 
strandarhrepps. Þegar úr þessum vafa hefur verið skorið með samkomulagi eða 
dómi verða mörk fólkvangsins færð til í samræmi við það. 

Samvinnunefnd sveitarfélaganna allra fer með stjórn fólkvangsins og er hún 
skipuð einum fulltrúa frá hverjum aðila. 

Ráðuneytið er samþykkt stofnun fólkvangsins og tekur stofnun hans gildi við 
birtingu þessarar auglýsingar í Stjórnartíðindum. 

Menntamálaráðuneytið, 1. desember 1975. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 
  

Birgir Thorlacius. 

Nr. 521. 1. desember 1975. 

AUGLÝSING 

um fólkvang í Hrútey í Blöndu, Austur-Húnavatnssýslu. 

Að tillögu hreppsnefndar Blönduóshrepps hefur Náttúruverndarráð ákveðið að 
lýsa Hrútey í Blöndu fólkvang samkvæmt 26. gr. laga nr. 47/1971 um náttúruvernd. 

Um fólkvanginn gilda þessar reglur: 

1. Gangandi fólki er frjáls og heimil umferð um eyna enda varist það að skerða 
gróður og valda óþarfri truflun á dýralífi. Óheimilt er að raska bergmynd- 
unum á svæðinu. Ætlast er til góðrar umgengni í hvívetna af þeim sem eyna 

heimsækja. 

2. Umferð vélknúinna ökutækja og vinnuvéla um fólkvanginn er bönnuð. Með- 
ferð skotvopna er einnig bönnuð nema til eyðingar meindýra eftir sérstökn 
leyfi hreppsnefndar Blönduósshrepps. 

3. Allt jarðrask og mannvirkjagerð í fólkvanginum er óheimil nema til að greiða 
fyrir útivist fólks þar en í hvívetna skal haft samráð við náttúruverndarnefnd 
Austur-Húnavatnssýslu. 

4. Bannað er að beita búpeningi í Hrútey. 

Eftirlit með fólkvanginum er í höndum hreppsnefndar Blönduóshrepps í sam- 
ráði við náttúruverndarnefnd Austur-Húnavatnssýslu.
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Til undanþágu frá reglum þessum þarf leyfi Náttúruverndarráðs eða þess sem 

fer með umboð ráðsins. 

Um viðurlög vegna brota á reglum þessum fer eftir ákvæðum náttúruverndar- 

laga. 
| 2 

Ráðuneytið er samþykkt stofnun fólkvangsins og tekur stofnun hans gildi við 

birtingu þessarar auglýsingar í Stjórnartiðindum. 

Menntamálaráðuneytið, 1. desember 1975. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 
  

Birgir Thorlacius. 
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AUGLÝSING 
um friðlýsingu Kattarauga við Kornsá í Vatnsdal, Austur-Húnavatnssýslu. 

Samkvæmt heimild í 22. gr. laga nr. 47/1971, um náttúruvernd, hefur Náttúru- 
verndarráð ákveðið fyrir sitt leyti að friðlýsa sem náttúruvætti tjörnina Kattarauga 
við Kornsá í Vatnsdal, ásamt hólmum sem í henni eru og tjarnarbökkunum. 

Mörk náttúruvættisins eru þessi: Lína dregin umhverfis áðurnefnda tjörn í 
10 metra fjarlægð frá bökkum hennar. 

Um náttúruvættið gilda eftirfarandi reglur: 

1. Umferð gangandi fólks er leyfð um bakka tjarnarinnar en fólk er hvatt til að 
ganga aðeins eftir göngustígs. Bannað er að tjalda á náttúruvættinu og öll um- 
ferð um hólmana er bönnuð. 
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2. Öll umferð vélknúinna ökutækja og vinnuvéla um svæðið er bönnuð. 

3. Ekki má skerða gróður náttúruvættisins á nokkurn hátt og er umferð og beit 

búfjár innan þess bönnuð. 

4. Allt rask á náttúruvættinu er bannað og varast ber allar framkvæmdir í ná- 
grenni þess sem leitt gætu til lækkunar vatnsborðs tjarnarinnar. 

Um viðurlög vegna brota á reglum þessum fer eftir ákvæðum náttúruverndar- 
laga. 

Til undanþágu frá reglum þessum þarf leyfi Náttúruverndarráðs eða þess sem 
fer með umboð ráðsins. 

Ráðuneytið er samþykkt friðlýsingunni sem tekur gildi við birtingu þessarar 
auglýsingar í Stjórnartíðindum. 

Menntamálaráðuneytið, 1. desember 1975. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 

Birgir Thorlacius. 

1. desember 1975. . Nr. $23. 

AUGLÝSING 

um friðlýsingu Díma í Lóni, Austur-Skaftafellssýslu. 

Samkvæmt heimild í 22. gr. laga nr. 47/1971 um náttúruvernd hefur Náttúru- 
verndarráð fyrir sitt leyti ákveðið að friðlýsa sem náttúruvætti klettaborgina Dímu 
við Jökulsá í Lóni í Austur-Skaftafellssýslu. 

Mörk náttúruvættisins miðast við Jökulsá að vestan en að sunnan og austan 
við akslóð á sandinum sem liggur þvert á fyrirhleðslugarð um 35 m sunnan við 
klettaborgina og frá henni nær hornrétt í norður, skemmst í um 15 m fjarlægð 
frá klettinum og áfram beint norður í Jökulsá. 

Um svæðið gilda þessar reglur: 

1. Gangandi fólki er heimil för um svæðið eftir merktum gönguleiðum, í lög- 
mætum tilgangi. 

2. Allur akstur er bannaður, svo og umferð með hesta. 

3. Á svæðinu má hvorki skerða gróður, skaða dýralíf né gera þar jarðrask. 
Til undanþágu frá reglum þessum þarf leyfi Náttúruverndarráðs eða þess sem 

fer með umboð ráðsins. 

Um viðurlög vegna brota a res lum þessum fer eftir ákvæðum náttúruverndar- 

asa 1 sa. 

Ráðuneytið er samþykkt friðlýsingunni sem tekur gildi við birtingu þessarar 
auglýsingar í Stjórnartíðindum. 

Menntamálaráðuneytið, 1. desember 1975. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 

Birgir Thorlacius. 
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AUGLÝSING 

um friðlýsingu Kringilsárrana, Norður-Múlasýslu. 

Samkvæmt heimild í 24. gr. laga nr. 47/1971 um náttúruvernd hefur Náttúru- 

og er svæðið friðland. 
Mörk svæðisins eru: 

verndarráð ákveðið fyrir sitt leyti að friðlýsa Kringilsárrana í Norður-Múlasýslu 

Að vestan Kringilsá, að austan Jökulkvísl og Jökulsá á Brú, að sunnan fram- 

brún Brúarjökuls. 

Reglur þessar gilda um svæðið: 

1. Þar er hreindýrafriðland og hreindýraveiðar bannaðar.
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Umferð vélknúinna farartækja um svæðið er óheimil nema með leyfi Náttúru- 

verndarráðs. 

Allt jarðrask er þar bannað, svo og að skerða gróður eða trufla dýralíf að 

þarflausu. 

Um viðurlög vegna brota á reglum þessum fer eftir ákvæðum náttúruverndar- 

laga. 

Ráðuneytið er samþykkt friðlýsingunni sem tekur gildi við birtingu þessarar 

auglýsingar í Stjórnartíðindum. 

Menntamálaráðuneytið, 1. desember 1975. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 0 

Birgir Thorlacius.
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AUGLÝSING 

um friðlýsingu silfurbergsnámu að Helgustöðum, Suður-Múlasýslu. 

Samkvæmt heimild í 22. gr. laga nr. 47/1971 um náttúruvernd hefur Náttúru- 
verndarráð fyrir sitt leyti ákveðið að friðlýsa sem náttúruvætti silfurbergsnámuna 
að Helgustöðum í Helgustaðahreppi í Suður-Múlasýslu ásamt nánast umhverfi. 

Mörk náttúruvættisins mynda ferhyrning eftir línum sem hugsast dregnar um 
vörður sem hlaðnar eru yfir föstum merkjum á staðnum og nær svæðið frá þjóð- 
vegi og skammt upp fyrir námuna. 

Um svæðið gilda þessar reglur: 
1. Aðeins gangandi fólki er þar heimil för í lögmætum tilgangi. 
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2. Hvergi má raska þar bergmyndunum og stranglega er bannað að hrófla við 

silfurbergi og flytja það út af svæðinu. 

3. Hvers kyns jarðrask er bannað nema sérstakt leyfi Náttúruverndarráðs komi til. 

Náttúruverndarráð getur falið ábúanda á Helgustöðum eða öðrum eftirlit með 

náttúruvættinu. 

Heimilt er Náttúruverndarráði að leyfa Náttúrufræðistofnun Íslands eða öðrum 

opinberum söfnum takmarkaða töku silfurbergssýna í námunni undir eftirliti. 

Um viðurlög við brotum á ákvæðum þessum fer að náttúruverndarlögum. 

Ráðuneytið er samþykkt friðlýsingunni sem tekur gildi við birtingu þessarar 

auglýsingar í Stjórnartíðindum. 

Menntamálaráðuneytið, 1. desember 1975. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 
  

Birgir Thorlacius. 

  

  

Nr. 526. 

REIKNINGUR 

Innheimtustofnunar sveitarfélaga. 

Rekstrarreikningur 1973. 

Gjöld: 

Laun og launatengd gjöld ..........00000.0ee nr ne nn nr een. kr. 4450679.00 

Ýmis rekstrargjöld .........0.000020 0. ee nnne rn en 897 523.00 

Gjaldfallinn stofnkostnaður ..........0020000 000 nnne neee. — 137 695.00 

Sjóðsmismunur .......002000 00. n nr -— 8 154.00 

Kr.  5494051.00 

Tekjur 
Endurgr. innheimtukostnaður .................. kr. 127 417.00 
Innheimtuþóknun sveitarfélaga ................. — 830 917.00 
Vaxtatekjur ...........000000 000... nn — 905 546.00 

kr. 1863 880.00 

Jöfnunarsjóður sveitarfélaga ...........0000000 0. 000... — 3630 171.00 
  

Kr. 5494 051.00 

Efnahagsreikningur pr. 31. des. 1973. 

Eignir: 
Óinnheimtar kröfur ...........0000000 ene kr. 342 580 589.00 
Jöfnunarsjóður vegna skrifstofukostnaðar ...............200... — 3630 171.00 
Bankareikningur ..............0.00.0 000 ss senn —— 917 367.00 
Sjóður ............00000 0000 — 366 877.00 

  

Kr. 347 495 004.00
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Skuldir: 
Tryggingastofnun ríkisins .............0.0.00. 000. kr. 287 318 494.00 

Óskilað til sveitarfélaga .............00.00000 00. - 708 197.00 
Afskriftasjóður: 
Framlag Jöfnunarsjóðs ................0.00... kr. 60.000 000.00 
Afskriftir 1973 ............... 0000. — 531 687.00 

—  59468313.00   

  

Kr. 347 495 004.00 

Reykjavík, 31. mars 1974. 

Stjórn Innheimtustofnunar sveitarfélaga: 

Guðm. Vignir Jósefsson, form. Hjálmar Vilhjálmsson. Alexander Stefánsson. 

Magnús E. Guðjónsson. 

  

  

  

  

Nr. 527. 

REIKNINGUR 

Innheimtustofnunar sveitarfélaga. 

Rekstrarreikningur 1974. 

Gjöld: 
Laun og launatengd gjöld .............0....0.000. 0 nr kr. 6450 170.00 
Ýmis rekstrarkostnaður ...............0. 0002... — 1894 235.00 
Gjaldfærð áhaldakaup ................2. 0000. er —  2261540.00 

Kr. 10605 945.00 

Tekjur 
Innheimtuþóknun „..........0.0..00 00... kr. 3 244 208.00 
Innheimtur lögtakskostnaður .................. — 344 779.00 
Vextir ...........0... 0. —  881316.00 

kr. 4470 303.00 
Hlutur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga ...........00000 0... — 6136 642.00 

Kr. 10605 945.00 

Efnahagsreikningur pr. 31. des. 1974. 

. Eignir: 
Oinnheimtar kröfur  ............0..0.000 0000 kr. 605 581 435.00 
Jöfnunarsjóður v/skrifstofukostnaðar ..............00.0.0..0.... — 61356642.00 
SjÓðUr ....0..0.0.00 0. — 1608 739.00 
Inneign í hlr. 333 í Útvegsbanka Íslands ...................... -- 830 734.00 

Kr. 614 156 550.00 

Skuldir: 
Tryggingastofnun ríkisins (............00.000 2000... kr. 433 084 375.00 
Óskilað til sveitarfélaga  .............0...0.. 000. a 1 163 174.00 
Álagður ógreiddur lögtakskostnaður ..........0.0000000 0... —- 490 688.00
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Framlag Jöfnunarsjóðs: 
Inneign 1.1.1974 .............00 000 kr. 59468 313.00 

Framlag 1974 ........00020 0000. — 120 000 000.00 
kr. 179 468 313.00   

  

Kr. 614 156 550.00 

Reykjavík, 31. mars 1975. 

Stjórn Innheimtustofnunar sveitarfélaga: 

Guðm. Vignir Jósefsson, form. Hjálmar Vilhjálmsson. Alexander Stefánsson. 

Magnús E. Guðjónsson. 

28. nóvember 1975. Nr. 528. 

AUGLÝSING 
um reglur um fyrirframútborgun væntanlegra eftirstöðva barnabóta, skv. 

c-lið 25. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 9. gr. laga nr. 11/1975. 

Fjármálaráðherra hefur ákveðið, að þeim gjaldendum, sem vænta mega veru- 

legra eftirstöðva barnabóta til útborgunar við álagningu skatta árið 1976, gefist 

kostur á að sækja um að fá helming þeirra greiddan fyrirfram á fyrri hluta ársins 

1976, samkvæmt eftirfarandi reglum: 

1. Fyrirframútborgun fer einungis fram til þeirra, er hafa fleiri en eitt barn á 

framfæri sínu, og einungis til þeirra, sem vænta má, að eigi meira en 40 000 kr. 

eftir af barnabótum sínum vegna skattársins 1975, eftir að frá hafa verið dregin 

þau opinberu gjöld fyrir gjaldárið 1976, er um ræðir í 2. mgr. c-liðs 25. gr. laga 

nr. 68/1971, sbr. 9. gr. laga nr. 11/1975. Sé helmingur væntanlegra eftirstöðva 

barnabóta því undir 20 000 krónum kemur hann ekki til útborgunar fyrirfram. 

Þeir, sem fyrirframgreiðslu óska, skulu senda umsókn þar að lútandi í tvíriti til 

skattstofu í umdæmi sínu. Skal umsókn þessi gerð á þar til gerð eyðublöð, sem 

liggja frammi hjá skattstjórum, umboðsmönnum þeirra og innheimtumönnum 

ríkissjóðs. 
Umsókn skal fylgja skattframtali umsækjanda árið 1976. Umsókn og framtal 
skal leggja í umslag og merkja það: Umsókn um fyrirframgreiðslu barnabóta. 
Ef um er að ræða sambýli fólks, sem átt hefur börn saman, skulu skattframtöl 
beggja sambýlisaðila fylgja umsókn. 
Umsóknarfrestur er hinn sami og almennur skilafrestur framtala, þ. e. 31. janúar 
1976. Þeir, sem hafa annan skilafrest framtala en að ofan greinir, skulu hafa 
sent inn umsókn Í allra síðasta lagi 29. febrúar 1976. 
Skattstjóri áætlar á grundvelli framtals og umsóknar hvers gjaldandi megi vænta 
til útborgunar af barnabótum árið 1976. Síðan tilkynnir skattstjóri umsækjanda 
ef umsókn er synjað en samþykktar umsóknir munu berast hlutaðeigandi inn- 
heimtumanni ríkissjóðs, sem annast útborgun. Útborgun fyrirframgreiðslu er 
háð takmörkun fjárhæðar skv. 1. tl. hér að framan og því, að umsækjandi (og 
sambýlisaðili ef við á) eigi ekki vangreiddar eftirstöðvar þinggjalda frá fyrri 

árum. 
Stefnt er að því, að útborgun barnabóta samkvæmt umsóknum, sem borist hafa 

innan 31. janúar 1976, hefjist í mars 1976. Útborgun samkvæmt umsóknum sem 
berast milli 1. og 29. febrúar hefst ekki fyrr en í april/maí 1976. Nánari ákvörðun 
um útborgunardaga verður auglýst síðar.
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um 
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Þegar í ljós kemur við álagningu skatta, hvern rétt gjaldandi á til útborgunar 
barnabóta á árinu 1976, verður fyrirfram greidd upphæð dregin frá heildar- 
fjárhæðinni og kemur það sem þá stendur eftir til útborgunar á síðari hluta 
ársins. Komi í ljós við álagningu opinberra gjalda, að gjaldandi, sem fengið 
hefur fyrirframgreiðslu, hafi fengið ofgreiddar bætur, ber gjaldanda að endur- 
greiða hina ofgreiddu fjárhæð viðkomandi innheimtumanni ríkissjóðs. 

Fjármálaráðuneytið, 28. nóvember 1975. 

Matthías Á. Mathiesen. 

Þorsteinn Geirsson. 

„ 529. 9. desember 1975. 

AUGLÝSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 frá 23. apríl 1968 og að fengn- 
tillögum borgarráðs hefir eftirfarandi verið ákveðið: 

- 1. Bannað verður að stöðva eða leggja ökutækjum að norðanverðu við Lauga- 
veg frá Hlemmi að Snorrabraut. 
2. Hægri beygja af Laugavegi til norðurs í Snorrabraut verður bönnuð. 
3. Nyrsta akrein Laugavegs frá Hlemmi að Snorrabraut verður eingöngu ætluð 
strætisvögnum. 

4. Bifreiðastöður verða bannaðar á Laugavegi vestan Snorrabrautar á 15 m 
löngum kafla næst gatnamótunum. 
Ármúli verður aðalbraut, þó þannig að umferð um hann víki fyrir umferð um 
Grensásveg og Háaleitisbraut. 
1. Einstefnuakstur verður á Ljósvallagötu til norðurs frá Hringbraut að Ás- 
vallagötu. 

2. Bifreiðastöður verða leyfðar beggja vegna á sama kafla Ljósvallagötu. 
Ákvæði auglýsingar þessarar taka gildi 15. desember 1975. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 9. desember 1975. 

Sigurjón Sigurðsson. 

  

Stjórnartíðindi B 43, nr. 492—529. Útgáfudagur 29. desember 1975.
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REGLUGERÐ 

um reikningsskil innheimtumanna ríkissjóðs. 

1. gr. 
Innheimtumenn ríkissjóðs skulu gera ríkissjóði reikningsskil mánaðarlega fyrir 

þeim innheimtum sem þeim er trúað fyrir. 
Með innheimtumönnum ríkissjóðs er í reglugerð þessari átt við sýslumenn, 

bæjarfógeta, lögreglustjóra, tollstjóra, borgarfógeta, borgardómara og sakadómara, og 
eru þeir í reglugerðinni einu orði nefndir innheimtumenn ríkissjóðs. 

Aðrir innheimtumenn ríkissjóðs skulu hlíta ákvæðum reglugerðar þessarar, eftir 
því sem við á. 

2. gr. 
Eftirtaldar bækur skulu færðar hjá þeim innheimtumönnum ríkissjóðs sem hafa 

handtæri bókhald: 
Aðalsjóðbók með þessum undirsjóðbókum: 

a) Manntalsgjaldasjóðbók. 
bh) Tollabók. 
c) Aukatekjubók. 
d) Utflutningsbók. 
e) Skemmtanaskattsbók. 
f) Vörugjaldabók. 

2. Tryggingasjóðbók. 
3. Bifreiðaskattsbók. 
4. Viðskiptamannabók. 
5. Birgðabækur. 

Bækur þessar skulu færðar í samræmi við fyrirmæli frá ríkisbókhaldinu. Skulu 
Þær löggiltar af fjármálaráðuneytinu. 

Þeir innheimtumenn ríkissjóðs sem hafa vélfært bókhald skulu færa það að 
fyrirmælum ríkiebókhaldsins enda komi þar fram sömu upplýsingar og krafist er 
við handfært bókhald. 

3. gr. 
Í aðalsjóðbók skal færa þessa reikninga: 

1. Sjóðreikningur. 
2. Bankareikningur. 
3. Ríkissjóður. 
á. Tryggingastofnun og tryggingaumboð. 

5. Greiðslur fyrir ráðuneyti. 
6. Viðskiptamenn. 
1. Kostnaður við embættið. 
8. Geymslufjárreikningur. 
9. Sýslu- og sýsluvegasjóður. 
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Færa skal í lok hvers mánaðar úr undirsjóðbókum í aðalsjóðbók allt það, sem 
samkvæmt þeim hefur verið innheimt. 

4. gr. 
Í manntalsgjaldasjóðbók skal færa innheimtu gjalda þannig sundurliðaða: 
Þinggjöld yfirstandandi árs. 
Eftirstöðvar þinggjalda. 
Sölugjald af vörusölu og þjónustu. 
Bifreiðaskattur. 
Iðsjöld Þifreiðastjóra. 
Skoðunargjald bifreiða. 
Öryggiseftirlitsgjald. 
Afgjöld ríkisjarða og lóðaleigur. 
Iðnlánasjóðsgjald. 
Launaskattur. 
Þungaskattur af bifreiðum með ökumæla. 

Skipulagsgjald. 
Skoðunargjald skipa. 

Innheimt þinggjöld skal daglega færa ósundurliðuð í manntalsgjaldasjóðbók. 

Í lok hvers mánaðar skal sundurliða heildarfjárhæð innheimtra þinggjalda sam- 
kvæmt hlutfallstölum sem ákvarðaðar séu í samráði við ríkisbókhaldið. Sundurlið- 

unin skal sýnd í manntalsgjaldasjóðbók. 

5. gr. 
Í tollabók skal færa sundurliðaða innheimtu aðflutningsgjalda. 

6. gr. 
Í aukatekjubók skal færa sundurliðaða innheimtu þannig: 

1. Þinglýsingarsgjald. 
2. Stimpilgjald. 
3. Skipagjöld. 
4. Almennar aukatekjur. 
5. Skrásetningargjald bifreiða. 
6. Erfðafjárskattur. 
7. Vörugjald af innlendum framleiðsluvörum. 

8. Skemmtanaskattur. 
9. Prófgjöld. 

10. Sektir. 

Skipagjöld, prófgjöld og sektir skal sundurliða í aukatekjubók í lok hvers 

mánaðar. 

Skipagjöld sundurliðist þannig: 

1. Afgreiðslugjald skipa. 
2. Vitagjald. 
3. Sóttvarnarsjóðsgjald. 
4. Áritunargjald. 

Prófgjöld sundurliðist þannig: 
1. Prófgjöld ökumanna. 
2. Prófgjöld iðnnema. 

Sektir sundurliðist þannig: 

1. Ríkissjóðssektir. 
2. Landhelgissjóðssektir,
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í. gr. 
Í útflutningsgjaldabók skal færa öll gjöld af útflutningi. 

8. gr. 
Í skemmtanaskattsbók skal færa öll gjöld sem innheimta ber af skemmtanahaldi. 

. 9. gr. 
Í vörugjaldabók skal færa öll vörugjöld af innlendri framleiðslu. 

. 10. gr. 
Í tryggingasjóðbók skal færa eftirtalda reikninga: 

Sjóður. 
Bankareikningur. 
Embættisreikningur. 
Framlag sveitarfélaga. 
Barnalifeyrir. 
Ellilifeyrir 
Örorkulifeyrir. 
Fæðingarstyrkur. 
Ekkjubætur. 
Ekkjulifeyrir. 

11. Mæðralaun. 
12. Makabætur. 

Ellilifeyri og örorkulífeyri skal sundurliða mánaðarlega í tryggingasjóðbók í lok 
hvers mánaðar. 

Ellilífeyrir sundurliðist þannig: 

1. Ellilifeyrir. 
2. Tekjutryggingauppbót. 
3. Heimildaruppbót sbr. 2. mgr. 19. gr. 

Örorkulifeyrir sundurliðist þannig: 
1. Örorkulífeyrir. 
2. Tekjutryggingauppbót. 
3. Heimildaruppbót sbr. 2. mgr. 19. gr. 
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11. gr. 

Í bifreiðaskattsbók skal færa gjöld þau, sem greiða ber við bifreiðaskoðun. 
Greiðslur á Þifreiðaskatti skal jafnframt færa í manntalsgjaldasjóðbók. 

12. gr. 
Færa skal viðskiptamannabók er svarar til dálksins „viðskiptamenn“, í aðalsjóð- 

bók. 

13. gr. 
Innheimtumenn ríkissjóðs skulu halda birgðabækur yfir stimpilmerki og önnur 

verðmæti, sem Í vörslum þeirra eru, svo sem Þbifreiðamerki, ökuskírteini, viðskipta- 

bækur sjómanna o. s. frv. Skilagrein fyrir verðmætum þessum skal árlega senda ríkis- 
endurskoðuninni og andvirði þeirra skal skilað eftir því sem sérstaklega er fyrir- 
mælt. 

14. gr. 
Um hver mánaðamót og í árslok ber innheimtumönnum ríkissjóðs að senda 

ríkisbókhaldi og ríkisendurskoðun yfirlit um innheimtu í því formi sem víkisbókhald 
og ríkisendurskoðun ákveða.
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Mánaðarlega skulu innheimtumenn ríkissjóðs skila eftirtöldum yfirlitum: 
(Vegna liðins mánaðar). 

1. Mánaðarinnheimtuskilagrein skal senda ríkisbókhaldi í tveimur eintökum, eigi 
síðar en á þriðja virkum degi næsta mánaðar. Ríkisbókhaldið framsendir annað 
eintakið til ríkisendurskoðunar. 

2. Ráðstöfunaryfirlit mánaðarins skal senda ríkisbókhaldi í tveimur eintökum eigi 
síðar en 7. dag næsta mánaðar. Ríkisbókhald framsendir annað eintakið til ríkis- 
endurskoðunar. 
Í árslok ber innheimtumönnuni að semja heildarskilagrein og senda ríkisbókhaldi 

og ríkisendurskoðun sitt hvort eintakið. Enn fremur skal senda ríkisendurskoðun 
með heildarskilagrein embættisbækur þær og skilagreinar, sem hún tiltekur. 

Reikningum embættisins ber að loka 31. desember ár hvert. 
Heildarskilagrein ber að skila eigi síðar en 20. febrúar. 

15. gr. 
Innheimtumenn ríkissjóðs skulu gera skil á innheimtufé ríkissjóðs, samkvæmt 

nánari fyrirmælum fjármálaráðuneytisins. 

16. gr. 
Innheimtumönnum ríkissjóðs ber að gera sjóðsuppgjör daglega. Þeir skulu geyma 

og ávaxta fé embættisins í ríkisbanka, þar til því er skilað. Ef ekki er ríkisbanki á 
staðnum, en hins vegar annar banki eða sparisjóður, skulu innheimtumenn ríkis- 
sjóðs, að fengnu samþykki fjármálaráðuneytisins, geyma þar og ávaxta fé embættisins. 

Fé embættisins er allt það fé, sem innheimtumenn ríkissjóðs taka við samkvæmt 
embættisskyldu, hvort sem það á að renna í ríkissjóð eða til annarra. Fé búa og sjóða 
skal vera á sérreikningi fyrir hvert bú og hvern sjóð. 

Vexti af fé búa og sjóða ber að færa hverju þeirra til tekna þegar er þeir til falla. 
Vexti af öðru embættisfé skal færa ríkissjóði til tekna og skila þeim með öðrum 

tekjum. 

17. gr. 
Innheimtumenn ríkissjóðs skulu heimta inn tekjur þær, sem þeim er falin inn- 

heimta á, svo fljótt sem auðið er eftir að þær falla í gjalddaga. 
Þeim ber að neyta lögtaks eða annarra lögheimilaðra aðfarargerða áður en 

frestur til þeirra er liðinn. 

18. gr. 

Innheimtumönnum ríkissjóðs ber að veita starfsmönnum ríkisendurskoðunar- 
innar frjálsan og óhindraðan aðgang að öllum embættisbókum og skjölum og gefa 
þeim allar þær upplýsingar, sem þeir æskja um fjárreiður embættisins. 

Innheimtumönnum ríkissjóðs ber að framvísa sjóði embættisins hvenær sem 
endurskoðunin krefst þess, og skal hann á hverjum tíma vera sá, sem sjóðbækur sýna. 

Þegar sjóðtalning fer fram á vegum ríkisendurskoðunarinnar ber innheimtu- 
manni ríkissjóðs að sýna endurskoðendum allar fjárreiður, sem hann hefur undir 
höndum, einnig þær, sem ekki koma ríkissjóði við, til þess að gengið verði úr skugga 
um það, að ekkert fé fari á milli sjóða. 

19. gr. 

Ef innheimtumenn ríkissjóðs greiða ekki tekjur þær, er þeir eiga að standa skil 
á til ríkissjóðs, samkvæmt fyrirmælum fjármálaráðuneytisins sbr. 15. gr., eða gera 
ekki reikning í tæka tíð samkvæmt 14. gr., eða standa í skuld samkvæmt skilagrein 
þeirri, sem fram er komin, eða ef sjóðþurrð reynist hjá einhverjum. embættismanni 
ríkissjóðs, verður farið eftir ákvæðum III. kafla laga nr. 38 14. apríl 1954, um réttindi 
og skyldur starfsmanna ríkisins,
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20. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum um ríkisbókhald, gerð ríkisreiknings 

og fjárlaga nr. 52 13. maí 1966 og öðlast gildi 1. janúar 1976. Með henni er úr gildi 
numin reglugerð um opinber reikningsskil dags. 18. nóvember 1955, sem auglýst er 
í B-deild Stjórnartíðinda nr. 134 á því ári. 

Fjármálaráðuneytið, 17. desember 1975. 

Matthías Á. Mathiesen.   
Höskuldur Jónsson. 
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REGLUGERÐ 

um dómsmálagjöld o. fl. 

I. KAFLI 

Dómsmálagjöld í einkamálum. 

1. gr. 
Dómsmálagjöld, í einkamálum, skal greiða sem hér segir: 

A. Fyrir héraðsdómi: 

1. Gjald fyrir áritun eða útgáfu stefnu .........00.000000 000 00. kr.  300.00 
2. Gjald fyrir þingfestingu #..............02.00 0000. — 2500.00 
ö. Gjald fyrir vitnaleiðslu (fyrir hvern mann) ........00000%. 0000... — 500.00 
4. Gjald fyrir úrskurð undir rekstri máls .........0..0000.00000... -- 750.00 
5. Gjald fyrir dómkvaðningu (fyrir hvern mann) .........0......... — 750.00 
6. Gjald fyrir staðfestingu dómsgerða .............0000 0... — 600.00 
7. Gjald fyrir kæru til Hæstaréttar .........0..0..2. 000 — 3000.00 

8. Gjald fyrir sjóferðapróf ..............%.00. 00. nn — 6 000.00 

B. Fyrir Hæstarét:i 

1. Gjald fyrir útgáfu stefnu .............0.0 0000... — 400.00 
2. Gjald fyrir þingfestingu ............0.002 0000 — 4 000.00 
9. Gjald fyrir vitnaleiðslu (fyrir hvern mann) ...........0..000.... —  750.00 
4. Gjald fyrir úrskurð undir rekstri máls ..............000.0 0000... — 1000.00 

5. Gjald fyrir dómkvaðningu (fyrir hvern mann) ..........0.0...00..0.. — 1000.00 
6. Gjald fyrir staðfestingu dómsgerða ..............2.0 0000... — 800.00 
7. Utivistargjald #.................20 0020. - 4000.00 

2. gr. 
Í gagnsökum, framhaldssökum meðalgöngumálum og sakaukamálum skal greiða 

gjald samkvæmt 1. gr. 
Í barnsfaðernismálum, málum um innheimtu vinnulauna og kjörskrármálum 

skal engin réttargjöld greiða. Í gjafsóknarmálum skal gjafsóknarhafi engin réttar- 
gjöld greiða.
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II. KAFLI 

Gjöld fyrir fógetagerðir. 

3. 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 skuldakröfur 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 1 000 kr. og síðan 100 kr. í viðbót fyrir 
hver tíu þúsund eða brot úr þeirri fjárhæð sem fram yfir er. 

4. gr. 
Gjald fyrir aðrar fógetagerðir skal greiða sem hér segir: 

1. Kyrrsetning á manni ...........0000000.0.. AAA kr. 3000,00 
Séu fjármunir jafnframt kyrrsettir, skal gjalda fyrir það eftir 

3. gr. 
2. Útburður manns af jörð eða húsi ............0.00.0. 0. — 3 000.00 
3. Innsetning á jörð eða í hús til umráða ............00000....00... — 3000.00 
á. Aðrar fógetagerðir, er fara fram á það, er eigi verður metið til 

peniNgAverðs ............... 0. — 3000.00 

5. gr. 
Fyrir lausnargerð skal gjalda eftir 3. gr., þegar fé er með henni laust látið, en 

eftir 4. gr., sé kyrrsetning manns með henni niður felld. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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.
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TIl. KAFLI 

Skiptagjöld. 

. 9. 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. 

10. 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 9. gr. 

11. 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. 

12. gr. 

Fyrir að gefa út innköllun til skuldheimtumanna skal greiða 1 000 kr. 

IV. KAFLI 

Gjöld fyrir uppboðsgerðir. 

13. gr. 
Þegar seld eru við opinbert uppboð fasteignir, skip og flugvélar, svo og önnur 

fasteignaréttindi, samkvæmt II. kafla laga um nauðungaruppboð nr. 57 25. maí 1949, 
skal greiða uppboðslaun sem hér segir: 

Af fyrstu 500 000 kr. ....00.20000 000 3% 
Af fjárhæð yfir 500 000 kr. allt að 2 500 000. kr. .......... 2% 
Af fjárhæð hærri en 2 500 000 kr. 20.20.0202... 1% 

14. gr. 

Þegar seld eru við opinbert uppboð önnur verðmæti en í II. kafla uppboðslag- 

anna greinir skal greiða 6%. 

15. gr. 

Fyrir að semja og gefa út auglýsingu um uppboð skal gjalda 1 000 kr. 

16. gr. 
Þegar uppboð er haldið á fasteign eða öðru því, er um getur í 13. gr. en sala 

fer eigi fram við uppboðið, svo og þegar hamarshögg er veitt upp á væntanlegt sam- 
þykki, en það bregst, skal sjalda 3 000 kr. fyrir árangurslaust uppboð. 

17. gr. 
Nú hefur uppboðs verið beiðst hjá uppboðshaldara og séð hefur verið um birl- 

ingu á því, en beiðnin er svo kölluð aftur, og skal þá aðeins greiða gjald fyrir biri- 

ingu samkvæmt 15. gr. En sé beiðnin eigi kölluð aftur fyrr en búið er að setja upp- 

boðsþingið, skal gjalda 3 000 kr. eins og fyrir árangurslaust uppboð.
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18. gr. 
Fyrir að gefa út afsalsbréf fyrir fasteign, er seld hefur verið á uppboði, skal 

gjalda 2 000 kr. 

19. gr. 
Fyrir undirboðsþing skal greiða 2 000 kr. 

20. gr. 
Fyrir uppboð á óskilafénaði í réttum skal ekkert gjald greiða. 

V. KAFLI 

Gjöld fyrir þinglýsingar o. fl. 

21. 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 240 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, skal 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- 
skipt 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 al- 
sals og skal þá greiða þinglýsingargjald af þeirri upphæð. 

22. gr. 
Fyrir að þinglýsa skjölum, sem hljóða um efni, sem eigi verður metið til ákveð- 

ins verðs, eða skjölum, sem ekki eru afsal eða haft á fasteignum eða lausafé, skal 
gjalda 500 kr. Sé þess konar skjölum þinglýst við Hæstarétt, skal gjalda 1000 kr. 

23. gr. 
Fyrir áritun um heimildarbrest o. fl, samkvæmt 9. gr. laga nr. 30 7. maí 1998, 

skal greiða 500 kr. 

24. gr. 
Fyrir skjöl sem þinglýst er í fleiri en einu lögsagnarumdæmi skal greiða fullt 

gjald við fyrstu þinglýsingu en síðan hálft gjald.
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25. 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. 

VI. KAFLI 

Gjöld fyrir notarialgerðir. 

26. 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. 

21. gr. 
Fyrir aðrar notarialgerðir skal greiða sem hér segir: 

1. Afsagnargerðir, aðrar en vixilafsagnir, stefnubirtingar, er notarius 
framkvæmir, svo og aðrar slíkar gerðir ............00..00000 00. kr. 1000 

2. Notarialvottorð á arfleiðsluskrá ...........0..0.0...00. 000. — 1500 
3. Notarialvottorð á samninga, umboðsskjöl eða aðra slíka gerninga —- 1000 
4. Dráttur í happdrætti .............0...000..000 000 — 4000 
ð. Útdráttur skuldabréfa ............00.000. 00... — 2000 

VII. KAFLI 

28. gr. 

Fyrir endurrit skal greiða gjald samkvæmt reglugerð um aukatekjur ríkissjóðs. 

29. gr. 
Gjöld samkvæmt reglugerð þessari renna í ríkissjóð. 
Innheimtu gjalda samkvæmt reglugerð þessari hafa á hendi sýslumenn og bæjar- 

fógetar og hliðstæðir embættismenn. 

30. 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 gerðabókina hvenær gjaldið 
er innfært í aukatekjubók. 

ðl. gr. 
Fjármálaráðuneytið ákveður hvort ríkissjóður skuli greiða gjald samkvæmt 

reglugerð þessari. 

32. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 79 23. desember 1975, um 

aukatekjur ríkissjóðs, öðlast gildi 1. janúar 1976. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 23. desember 1975. 

Ólafur Jóhannesson. RN 
Ólafur W. Stefánsson. 
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REGLUGERÐ 

um aukatekjur ríkissjóðs. 

1. gr. 

Leyfisgjald skal greiða í ríkissjóð sen hér segir: 

1. Áfrýjunarleyfi ........0...0 000 0n nennt kr. 4000 

9. Nóvaleyfi .....000000 02. — 4000 

3. Leyfisbréf fyrir undanþágu frá hjónavigsluskilyrðum ...........- — 2000 

4. Lögskilnaðarleyfi ..........0000000000nnnneneeea senn — 4000 

5. Ættleiðingarleyfi ...........00.0000 00 ner nene enn — 2000 

6. Leyfisbréf til heildsölu .......00.0000000eennernnernnn rr — 200 000 

7. Leyfisbréf til umboðssölu .......20000%2eeccnnrererrn ret — 100 000 

8. Leyfisbréf til smásölu ..........000000 000 n ne tn rn — 50 000 

9. Leyfisbréf tillausaverslunar .........0000 een neecnrnnnn nt — 40 000 

10. Gjald fyrir endurnýjun verslunarleyfis .......000000 000. ......... — 2000 

11. Gistihúsleyfi, veitingahúsleyfi, leyfi fyrir skemmtistað ............ — 40 000 

12. Gistiskálaleyfi, veitingastofuleyfi .........2000000 000. ennn nn — 20 000 

13. Leyfi fyrir gistiheimili, greiðasöluleyfi ........2.0000000.. 00... — 15 000 

14. Gjald fyrir endurnýjun leyfis skv. 11—13.tl. .....0000000000.0000.. — 2000 

15. Leyfi til tækifærisveitinga ...........000.00 00. eunnnreen erna — 2000 

16. Leyfi fyrir vínveitingastað .........2.00.2.2000 0. nenna nn — 80 000 

17. Leyfi fyrir vínveitingastað til skemmri tíma en tveggja ára ...... — 40 000 

18. Leyfi til vínveitinga (tækifærisveitinga) ........220000000.0.. 0... 0... — 2000 

19. Iðjuleyfi ......000.0000. 000 rann sr enn — 20 000 

20. Einkaleyfi samkv. lögum nr. 12/1923: 

fyrir fyrstu 5 ár .......2200000000nn eneste — 20 000 

fyrir næstu 5 ár .......00000. 0000. nn nn nan — 60 000 

fyrir síðustu Í ár .......000000 00 ann nn — 120 000 

21. Leyfi til málflutnings fyrir Hæstarétti .......00000000 000... 00... — 30 000 

22. Leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi .......00000000 000... — 6000 

23. Leyfi til að stunda almennar lækningar .......0.00.0000. 00... — 6000 

94. Leyfi til að stunda sérlækningar ........0000000 000... 0nnn ve .0 0... — 30 000 

95. Leyfi til að stunda tannlækningar ........00.00.00 00... 0... 0... — 6000 

26. Sérfræðileyfi til tannlækninga ..........22000 00. e. een. 00... — 30 000 

27. Leyfi til fasteignasölu ........0.22200.ecnnnerns rennt — 10000 

28. Undanþáguleyfi til skipstjórnar eða vélstjórnarstarfa ............ — 1000 

29. Önnur leyfi, er valdsmenn eða Stjórnarráðið gefa út, nema 

gjald fyrir þau sé ákveðið í sérstökum lögum eða reglugerðum .... — 2000 

2. gr. 

Skirteinagjöld skal greiða í ríkissjóð sem hér segir: 

1. Vegabréf til útlanda (18—66 ára) ........00000. 000 nr urn. enr nt. kr. 2000 

2. Vegabréf til útlanda fyrir aðra .......000000000e er nn err nn... — 1000 

3. Ökuskírteini bifreiðastjóra .........2.0.0.00 ene ner nenna — 1000 

4. Skírteini til aksturs Þifhjóls .......0020000000nn ee nnnnr en — 1000 

5. Ökuskírteini alþjóðlegt ........2.0000 ene nenna — 2000 

6. Bifreiðaskirteini alþjóðlegt .......0.0.0000.00nnnnnn rn — 2000 

7. Meistarabréf .........00.0 sense —- 10000 

8. Sveinsbréf ..........sss nr — 2000
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9. Stýrimanns- og skipstjóraskírteini á fiskiskipum allt að 120 br. rúml., 
hvert skírteini ......................0 0. kr. 1000 

10. Stýrimanns- og skipstjóraskírteini á fiskiskip af hvaða stærð sem er 
og stýrimanns- og skipstjóraskírteini á verslunarskip allt að 400 br. 
rúml., hvert skírteini ..................0...00.. 020 — 3000 

11. Undirstýrimannsskiírteini, stýrimannsskírteini og skipstjóraskírteini á 
verslunarskip og varðskip af hvaða stærð sem er, hvert skírteini .... — 4000 

12. Vélstjóraskirteini, fyrsta stigs, hvert skírteini .................... — 1000 
13. Vélstjóraskírteini, annars stigs, hvert skírteini .................... — 2000 
I4. Vélstjóraskírteini, þriðja stigs, hvert skírteini ..........0.0........ — 3000 
15. Vélstjóraskírteini, fjórða stigs, hvert skírteini .................... — 4000 
16. Flugnemaskírteini ...............0.....0.. — 1000 
17. Einkaflugmannsskírteini ....................... 0 — 2000 
18. Atvinnuflugmannsskírteini hið minna ..............00.0. 00. — 3000 
19. Atvinnuflugmannsskírteini hið meira ...............0.00. 0. — 6000 
20. Flugstjóraskírteini .............0...0.0...... — 10000 
21. Flugvélstjóraskírteini, flugleiðsögumannsskírteini og flugloftskeyta- 

mannsskírteini ...................0 0002 00 ARA — 6000 
22. Flugumferðarstjóraskírteini ..................0.0000. — 1000 

3. gr. 
Fyrir skráningar, sem lögboðnar eru og eigi er ákveðið gjald fyrir í öðrum 

greinum reglugerðar þessarar, skal greiða í ríkissjóð sem hér segir: 
1. Skráning hlutafélags .................2..000 nr kr. 15 000 
2. Skráning samvinnufélags ................0.000 00. — 15 000 
3. Skráning útibús ...................20.0.00.n nr — 7500 
4. Skráning starfsstöðva erlendra félaga ..............02.00..00. 0... — 10000 
ð. Skráning firma eins manns ..............20..0n.essse — 6000 
6. Skráning firma tveggja manna eða fleiri ..........00.0.0..0000. — 10000 
7. Skráning breytinga á eldri skráningu ...............0..0000000.... — 2000 
8. Tilkynning um prókúru, sérstök .......0.0....000 0 —- 2000 
9. Afturköllun prúkúru ................0.. 00. — 1000 

10. Skráning vörumerkis ............0.....0...0 0 — 5000 
11. Skráning vörumerkis, endurnýjun ..........0...0.00000 0. — 2000 
12. Skráning bifreiðar, nýskráning ....................00 0000. — 4000 
13. Skráning bifreiðar, umskráning, milli umdæma .........0..00...... — 2000 
14. Skráning bifreiðar, umskráning, innan umdæmis ................ — 4000 
15. Skráning eigendaskipta að Þifreið ............0.0000.0.. 00 — 2000 
16. Skráning bifhjóls. nýskráning ............0......... 000 — 2000 
17. Skráning Þifhjóls, umskráning .............0.0..... 000... — 1000 
18. Skráning eigendaskipta að bifhjóli .................00..00000. — 1000 
19. Skráning og umskráning létts bifhjóls ..........0.0.0000. 0. — 1000 
20. Skráning eigendaskipta að léttu bifhjóli ...........0.000800..... — 1000 
21. Skráning og umskráning dráttarvélar ............000.. 000. — 1000 
22. Skráning eigendaskipta að dráttarvél ..........0...0... 0. — 1000 
23. Skráning og umskráning tengivagna og festivagna ................ — 2000 
24. Skráning eigendaskipta tengivagna og festivagna .......0..000...... — 2000 
25. Skráning flugvélar, atvinnu ...............0000 00. 0n rn — 10 000 
26. Skráning flugvélar, einka .................00.2.0 000 — 4000 
27. Skráning breytinga á eldri skráningu flugvélar (eigendaskipti, nafn- 

breyting 0. fl) ......0.0..02000 00. — 4000
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28. Skráning skotvopns ......0.00000000 nr kr. 2000 
29. Skráning kaupmála ............00.%00. 0. sess ss — 2000 

4. gr. 
Fyrir skráningu á eignarrétti á loftfart greiðast 500 kr. fyrir hver byrjuð 200 kg 

að leyfilegum hámarksþunga loftfars fullhlaðins, þó eigi minna en 3000 kr. 

Fyrir aðra skráningu, þ. á. m. útstrikun, greiðist 5 000 kr. fyrir hvert loftfar, 
er skráning varðar. Ekkert gjald greiðist fyrir útstrikun veðréttinda, sem eigi hefur 

fengist greiðsla á við nauðungaruppboð. 

ð. gr. 
Fyrir að afgreiða vöru- og mannfluthingaskip, sem kemur frá útlöndum, og 

fyrir að láta af hendi þau skilríki, er skipið á að fá hér á landi, skal greiða 60 kr. 

af hverri nettósmálest skipsins. Hálf smálest eða þar yfir telst heil. 

Gjald þetta skal greiða á fyrstu höfn, er skipið tekur hér á landi, þó eigi oftar 

en sex sinnum á almanaksári. 

6. gr. 
Fyrir að afgreiða útlend fiskiskip, Si koma hingað eingöngu vegna fisk- 

veiða, skal greiða 40 kr. af hverri nettósmálest skipsins á fyrstu höfn, er það tekur, 

þó eigi nema einu sinni á almanaksári. Hálf smálest, eða þar yfir, telst heil. 

Enn fremur skal í hvert sinn er slíkt fiskiskip tekur höfn hér á landi síðar á 

árinu, greiða áritunargjald, 5 kr. af nettósmálest, auk tollgæslu- og sóttvarnargjalds. 

í. gr. 

Fyrir löggildingu manns til starfs, sem veitt er samkvæmt heimild í lögum eða 

reglugerðum, skal greiða: 

1. Löggilding manns um ævitíð (dómtúlkar, skjalaþýðendur, endur- 

skoðendur o. fl.) ........00000000 sn nn nn kr. 10000 

2. Löggilding manns um óákveðinn tíma (skiptaforstjóra o. fl.) ...... — 2000 

Undanþegnir gjaldi þessu eru mats- og vigtarmenn löggiltir í þágu 

atvinnuveganna. 

8. gr. 

1. Fyrir borgaralega hjónavígslu skal greiða .........20200..0...0.00.. kr. 1500 

2. Fyrir löggildingu verslunarbókar .........00000000 0. nennt... — 2000 

3. Fyrir löggildingu leiðarbókar eða véladagbókar ..........20000... — 1000 

4. Fyrir útnefningu matsmanna, fyrir hvern mann ........00000000.. — 1000 

5. Fyrir vottorð, er einstakir menn æskja í þágu verslunar eða atvinnu 

(vöruvottorð) ........000000. rn — 200 

6. Fyrir sakavottorð gefin samkvæmt beiðni einstakra manna ........ — 300 

7. Fyrir veðbókarvottorð .........0000000n rn enn —- 500 

8. Fyrir önnur embættisvottorð .........0.0000 0000 ee nnnn nn — 300 

9. Fyrir lögskráning skipshafnar, fyrir hvern mann „...00000000.... -- 100 

9. gr. 

Fyrir endurrit eða ljósrit, er einstakir menn biðja um úr embættisbókum og 

skjalasöfnum, skal greiða ritlaun: 

Fyrir vélritaða síðu .......02000000.eenneennernnernnrn nr kr. 150 

Hluti úr síðu telst heil síða. 
Lægstu ritlaun eru 300 kr.
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Í ritlaunum er innifalið staðfestingargjald, nema af dómsgerðum og notarial- 
staðfestingum. 

Þegar endurrit dómsskjala eru felld inn í dómsgerðir, skal greiða samlestrar- 
gjald, 40 kr. af hverri síðu. 

10. gr. 
Innheimtu gjalda samkvæmt reglugerð þessari hafa á hendi sýslumenn og bæjar- 

fógetar og hliðstæðir embættismenn, svo og fjármálaráðuneytið. 

11. 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 embættisserð er eigi skráð í aukatekjubók sam- 

límis og gerðin fer fram, skal innheimtumaður <krá í gerðabókina, hvenær gjaldið 
er innfært í aukatekjubók. 

12. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum um aukatekjur ríkis- 

sjóðs nr. 79 23. desember 1975, öðlast gildi 1. janúar 1976. 

Fjármálaráðuneytið, 23. desember 1975. 

Matthías Á. Mathiesen. 0 

Höskuldur Jónsson. 
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REGLUGERÐ 

um bókhald ríkisins. 

1. gr. 
Allt bókhald um fjárreiður ríkisaðila skal vera reglulegt tvíhliða bókhald eftir 

einu samræmdu vinnslukerfi. Ríkisaðilar í þessu sambandi eru ríkissjóður, ríkis- 
stofnanir og -fyrirtæki og sjóðir í ríkiseign, þó ekki bankar og lánastofnanir. 

Ríkisbókhaldið hefur. fyrir hönd fjármálaráðunevtisins, yfirumsjón með öllu 
Þókhaldi og reikningsskilum ríkisaðila, þ. e. þeirra aðila. er ríkisreikningurinn nær 
til. á grundvelli þessarar reglugerðar og laga nr. 52/1966 og sér um gerð ríkis- 
reiknings. 

2. gr. 
Skipulagning og vinnsla á hliðarbókhaldi. t.d. á launum, birgðum og greiðslu- 7 

gögnum, skal fara eftir meginreglum aðalbókhalds. eftir því sem við á. og vera 
háð eftirliti og samþykki ríkisbókhalds. 

3. gr. 
Tölvuvinnsla bókhaldssagna ríkisaðila skal framkvæmd hjá Skýrsluvélum ríkis- 

ins og Revkjavíkurborgar (SKÝRR), nema ríkisbókhaldið samþykki annað. Jafnan 
skal leitað umsagnar ríkisendurskoðunar og fjárlaga- og hagsýslustofnunar um 
frávik frá þessari meginreglu. 

4. gr. 
Þar sem því verður við komið, skal úrvinnsla launa starfsmanna ríkisins unnin 

í tölvu eftir samræmdu vinnslukerfi. Úrvinnslan skal fullnægja þörfum ríkisbók-
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halds og ríkisendurskoðunar og vera byggð á sömu reglum og úrvinnsla almennra 

bókhaldsgagna ríkisins og samtengd þeirri vinnslu. 

ð. gr. 

Úrvinnsla tékka ríkissjóðs og ríkisstofnana í tölvu skal framkvæmd undir 

eftirliti ríkisendurskoðunar og samkvæmt þeim reglum er hún og ríkisbókhaldið 

setja sameiginlega. 

6. gr. 

Tölvuvinnsla aðalbókhalds skal skila eftirtöldum yfirlitum: 

a) Dagbók í fylgiskjalaröð. 

b) Aðalbók efnahags, þar sem fram komi færslur Í fylgiskjalaröð innan sömu 

sundurliðunar, ásamt samtölu. 

e) Aðalbók gjalda/tekna, þar sem fram komi færslur í fylgiskjalaröð innan sömu 

sundurliðunar, ásamt samtölu. 

d) Viðskiptayfirliti, er sýni færslur í viðskiptareikninga. 

e) Yfirliti um stöðu viðskiptamanna, er sýni skuld eða inneign hvers og eins 

viðskiptamanns. 
f) Efnahags- og rekstrarreikningi, ef hagkvæmt þykir. 

g) Sérstökum yfirlitum með samanburðartölum við fjárlaga- og greiðsluáætlanir. 

h) Öðrum yfirlitum, sem hagkvæmt þykir að vinna í tölvu úr bókhaldsgögnum 

ríkisins. 

7. gr. 

Í samráði við ríkisreikningsnefnd ákveður ríkisbókhald uppbyggingu og um- 

fang samræmds talnalykils til nota við skráningu og úrvinnslu bókhaldsgagna 

ríkisins. 
Í fjárlagatillögum og í fjárlagafrumvarpi skal nota sama talnalykil og í bók- 

haldsúrvinnslu. Fjárlaga- og hagsýslustofnun ákveður í samráði við ríkisreiknings- 

nefnd hversu ítarlega sundurliðun skv. talnalyklinum skuli nota. 

Í talnalyklinum skal m. a. greina á milli a) ráðuneyta, b) málefnaflokka ráðu- 

neyta, e) stofnana, fyrirtækja og sjóða hvers málefnaflokks, d) viðfangsefna eða 

deilda innan hverrar stofnunar, hvers fyrirtækis og sjóðs, e) sundurliðunar, þar 

með gjalda eftir hagrænu eðli þeirra. 

Með hagrænu eðli gjalda er annars vegar átt við aðalskiptingu skv. þjóðhags- 

reikningagerð og hins vegar skiptingu þeirra eftir gjaldategund, er nái til hvers 

viðfangsefnis og hverrar deildar. 

8. gr. 

Sundurliðunarlykill er 5 sæti. Aðalflokkar hans eru auðkenndir í fremsta sæti. 

'Tölutákn þeirra og heiti eru eftirfarandi: 

0 Tekjur, aðfengnar 
1 "Tekjur, innan stofnunar 
2 Rekstrargjöld, útlátin 

3 Rekstrargjöld, innan stofnunar 

4 Viðhaldsgjöld, útlátin 
5 Viðhaldsgjöld innan stofnunar 
6 Stofnkostnaður, útlátinn 
7 Stofnkostnaður, innan stofnunar 

8 Efnahagsliðir, greiðslufjár- og lánareikningar 

9 Efnahagsliðir, efnislegir fjármunir og eigið fé.
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9. gr. 
Aðalflokkur tekna er aðgreindur í eftirfarandi yfirflokka í öðru sæti sundur- 

liðunarlykils: 

0 Almennar ríkistekjur 
1 Arðgreiðslur, framlög og ýmsar tekjur 
2 Tekjur af fjárkröfum og fastafé 
3 Seldar vörur 
6 Seld þjónusta 
9 Sala eigna 

b? 

Yfirflokkar auðkenndir tölustöfunum 4, 5, 7 og 8 skulu ákveðnir nánar af 

ríkisbókhaldi í samráði við ríkisreikningsnefnd. 

10. gr. 
Aðalflokkur gjalda (rekstrargjöld, viðhald, stofnkostnaður) er aðgreindur í 

eftirfarandi yfirflokka í öðru sæti sundurliðunarlykils: 

0 

=
 

Launagjöld 
Vörur (til birgða) 
Vörur 
Þjónusta 

Vextir, áhætta, tryggingar, skattar 
Eignakaup 
Tilfærslur 

Yfirflokkar auðkenndir tölustöfunum 1, 2 og 6 skulu ákveðnir nánar af ríkis- 
bókhaldi í samráði við ríkisreikningsnefnd. 

11. gr. 
Aðalflokkar efnahags eru aðgreindir í eftirfarandi yfirflokka í öðru sæti sund- 

urliðunarlykils: 

a) Greiðslufjár- og lánareikningar: 

ið) 
1 
9 

Sjóð- og bankareikningar 

Óinnheimtar ríkistekjur og innheimtufé 
Krafa á óinnheimtar tekjur. Geymdar markaðar tekjur. Geymt innheimtufé. 

Ýmsir reikningar. Viðskiptareikningar 
Veitt stutt lán 
Veitt löng lán 
Tekin stutt lán 
Tekin löng lán 
Hlutabréf og. stofnfjárframlög. 

Yfirflokkur auðkenndur tölustafnum. 8 verður ákveðinn nánar af ríkisbók- 

haldi í samráði við ríkisreikningsnefnd. 

Efnislegir fjármunir — Eigið fé: 

(0) Vörubirgðir 

| Lóðir, lendur, jarðir, hafnir, flugvellir 
2 Húseignir, fullbúnar 
3 Húseignir, Í smíðum 
4 Skip og flugvélar 
5 Vélar og vélasamstæður 
6 Áhöld, húsgögn og skrifstofuvélar
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7 Bifreiðar 

8 Vinnuvélar o. fl. 

9 Eiginfjárreikningar. 

12. gr. 

Stofnkostnaður, þ. e. ný fjárfesting, er færður til gjalda á rekstrarreikningi í 

A-hluta reiknings. Hjá ríkisaðilum, er falla undir B-hluta ríkisreiknings, á hins 

vegar að færa hann upp með efnislegum fjármunum í efnahagsreikningi og af- 

skrifa árlega. 
Rekstrargjöld eru gjöld fyrir þau aðföng, sem eyðast að jafnaði á stuttum tíma. 

Stofnkostnaður nær fyrst og fremst til þeirra efnislegu hluta, og í sumum til- 
vikum réttinda, sem nýtanlegir geta að jafnaði verið til lengri tíma (a. m. k. lengur 

en í 1 ár). 

Til viðhalds teljast þau gjöld, sem stofnað er til í því skyni að halda eign í 

ákveðnu ástandi, án þess að slík gjöld leiði til endurbóta miðað við upprunalega 

serð eignarinnar. 

13. gr. 
Auk sundurliðunar gjalda, sbr. 8. gr., 9. gr. og 11. gr., skal greina útgjöld sér- 

staklega í bundin og óbundin. 
Aðgreininguna skal gera með bókstafs- eða tölutákni í einu sæti í tölvuvinnslu 

hins almenna bókhalds. Sérhver færsla á útgjaldalið skal auðkennd með viðeigandi 
tákni. 

Við bókun á efnislegum fjármunum hjá B-hluta fyrirtækjum og sjóðum skal 
einnig greina á milli bundins og óbundins hluta slíkra fjárráðstafana. 

Stofnanir, fyrirtæki og sjóðir ríkisins skulu einnig nota þessa aðgreiningu við 
gerð fjárlagatillagna, skv. nánari ákvörðun .fjárlaga- og hagsýslustofnunar. 

14. gr. 
Bundinn hluti gjalda, og útgjalda vegna efnislegra fjármuna, eru þær fjárráð- 

stafanir, sem eigi verður komist hjá að gera til þess að fullnægja samningsbundnum 

skuldbindingum og halda uppi nauðsynlegustu starfsemi innan viðkomandi reikn- 
ingsárs. 

Til bundinna útgjalda teljast t.d. laun fastráðinna starfsmanna, sem ekki verður 
sagt upp störfum á reikningsárinu án þess að stöður þeirra verði lagðar niður. 
Starfsmenn með 3ja mánaða uppsagnarfrest eða skemmri falla ekki undir fyrri 

málslið þessarar málsgreinar. 
Til bundinna útgjalda teljast gjöld vegna húsnæðis, sem notað er í starfsem- 

inni og ekki verður minnkað innan reikningsársins miðað við samninga þar um 
og þörf er á vegna nauðsynlegustu starfsemi. 

Einnig telst til bundinna útgjalda allt það, sem þarf til venjulegs rekstrar slíks 

húsnæðis. svo sem hiti og ljós, enn fremur hvers konar aðrar rekstrarnauðsynjar, sem 

þörf er á til að halda uppi nauðsynlegustu starfsemi eins og sími, burðargjöld. 

pappír, ritföng, ræsting o.s.frv. 

15. gr. 
Óbundinn hluti gjalda, og útgjalda vegna efnislegra fjármuna, eru þær fjár- 

ráðstafanir, sem fresta má á reikningsárinu, t.d. til næsta árs, án þess að þegar 
gerðir samningar séu brotnir. Hér skal.miðað við samninga, sem í gildi eru, þegar 
greiðsluáætlanir ríkisaðila skulu gerðar eftir afgreiðslu fjárlaga á Alþingi, sbr. 17. gr. 

Til óbundinna útgjalda telst yfirvinna fastra starfsmanna, launagjöld laus- 
ráðinna auk ýmissa annarra útgjalda, sem tengd eru starfsmönnum, sem segja 
má upp störfum sbr. aðra málsgrein 14. gr. Hér til heyra einnig önnur útgjöld,
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sem unnt er að fella niður eða dkaga úr á reikningsárinu, þó þannig að haldið sé 
uppi nauðsynlegystu starfsemi. 

Að jafnaði er unnt að fresta verulegum hluta stofnkostnaðar og viðhalds án 
samningsbrota innan eins reikningsárs og því má telja þá liði að mestu óbundna. 

Að öðru leyti verður að meta það í hverju tilviki, hvort útgjöld séu bundin 
eða óbundin. 

16. gr. 
Strax að lokinni afgreiðslu fjárlaga skulu ríkisaðilar gera áætlun um greiðslu- 

streymi samkvæmt þeim fyrir hvern mánuð reikningsársins á þar til gerð eyðublöð 
fjármálaráðuneytisins. Þar komi fram skipting gjalda eftir aðalflokkum, þ.e. í 
rekstur, viðhald og stofnkostnað, auk sundurliðunar í yfirflokka innan hvers aðal- 

, 
flokks, sbr. 11. gr. Jafnframt skal skipta útgjöldum í bundin og óbundin. 

17. gr. 
Afrit allra verksamninga skal afhenda fjármálaráðuneytinu innan 2ja vikna 

frá því að þeir eru undirritaðir. Gildir þetta um alla verksamninga þeirra ríkis- 
aðila, sem ákvæði laga nr. 52/1966 ná til. 

18. gr. 

Skila skal fjármálaráðuneytinu eigi síðar en 20. dag hvers mánaðar reiknings- 
tölum lHðins mánaðar með samanburði við greiðsluáætlun. 

19. gr. 
Ef séð verður, að áður gerð greiðsluáætlun um skiptingu greiðslustreymis á 

einstaka mánuði ársins standist ekki, skal gera nýja og afhenda fjármálaráðu- 
neytinu. Eigi má greiða skv. nýrri áætlun fyrr en hún hefur verið samþykkt af 

fjármálaráðuneytinu. 

20. gr. 
Ef fjárveiting er sameiginleg til ýmissa verkefna í fjárlögum. skal við reikn- 

ingsuppgjör fylgja þeirri meginreglu að færa öll gjöld á þær stofnanir og viðfangs- 

efni, sem njóta þeirra, en ekki til gjalda á hinn sameiginlega fjárlagalið. Sama 

gildir um notkun heimildarákvæða og ákvæða sérstakra laga. 
Fjárlagatölur þarf ekki að sundurgreina með sama hætti við birtingu þeirra í 

ríkisreikningi. Skýringar skal þá setja með þeim lHðum. Sérstakt yfirlit um áhrif 
markaðra tekna, heimildarákvæða laga og sérstakra laga á fjárveitingar skal jafnan 
fylgja í A-hluta ríkisreiknings. 

Við gerð greiðsluáætlana innan ársins og samanburð reikningstalna skal taka 
tillit til notkunar sameiginlegra fjárveitinga, heimildarákvæða laga og ákvæða sér- 

stakra laga, auk geymdra fjárveitinga. 

21. gr. 
Ónotuð fjárveiting telst sá hluti fjárveitingar, sem umfram er gjaldfærslu 

reiknings fjárlagaársins. 
Ef óskað er geymslu á ónotaðri fjárveitingu, skal senda beiðni um það til fjár- 

laga- og hagsýslustofnunar fyrir 15. febrúar á næsta ári. Sé seymsluheimild veitt 
bætist hún við fjárveitingu fjárlaga þess árs og gildir til loka ársins. 

Geymsluheimildir má hvorki flytja á milli stofnana né viðfangsefna innan 
stofnunar án sérstaks leyfis fjárlaga- og hassvýslustofnunar. 

Halda skal sérstaka skrá yfir geymdar fjárveitingar með tilvísun í fjárlaga- 
greinar og fjárlasaár. Þar skal koma fram sundurliðuð notkun seymdra fjárveit- 

inga frá fyrri árum og gildistími þeirra. 
B 132
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22. gr. 
Söluandvirði og tjónabætur verðmætari eigna stofnana í A-hluta ríkisreiknings 

skal skila í ríkissjóð, og telja með tekjum á rekstrarreikningi A-hluta ríkisreiknings. 
Sé þörf á gjaldfærslu í framhaldi af sölu eða eignatjóni hjá stofnun skal hún bvegð 
á fjárveitingum eða sérstökum gjaldaheimildum fjárlaga- og hagsýslustofnunar. 

Söluandvirði og tjónabætur eigna B-hluta fyrirtækja og sjóða er verulegt verð- 
gildi hafa, skal ráðstafa með samþykki fjármálaráðherra. Að jafnaði skal skila því 

fé til geymslu á reikning hjá ríkissjóði. 

23. 
Ríkisstofnanir, sem hafa sitt eigið Bókhald og annast eigið ársupngjör, skulu 

ljúka reikningsskilum og afhenda þau ríkisbókhaldi, ríkisendurskoðun og ráðuneyti 
því, er þær heyra til, eigi síðar en 15. febrúar ár hvert. 

Fyrirtæki og sjóðir ríkisins skulu Tiúka reikningsskilum og afhenda þau ríkis- 
bókhaldi, ríkisendurskoðun og ráðunev'i því, er þau heyra til, eigi síðar en 15. mars 
ár hvert. 

Ríkisbókhaldi er heimilt að stytta skilafrest ríkisstofnana og fyrirtækja og 
sjóða ríkisins. 

Bókhaldsgögnum skal skila ríkisendurskoðun skv. nánari ákvörðun ríkisendur- 

skoðunar. 

24. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum um ríkisbókhald, gerð ríkisreiknings 

g fjárlaga nr. 52 13. maí 1966 og öðlast gildi 1. janúar 1976. 

Fjármálaráðuneytið, 19. desember 1975. 

Matthías Á. Mathiesen. N 

Höskuldur Jónsson. 

r. 584. 23. desember 1975. 

AUGLÝSING 

um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka. 

Ríkisstjórnin hefur ákveðið að nota heimild laga nr. 75 frá 23. desember 1975, 

um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka og innheimta á árinu 1976 með viðauka 
eftirtalin gjöld til ríkissjóðs: 

a) Með 140% viðauka stimpilgjöld af öðru en afsölum fyrir fasteignum og 
skipum, leigusamningum um jarðir og lóðir og af kaupmálum. 

b) Með 140% viðauka sérleyfisbréfagjöld, önnur en þau, er um ræðir í lögum 
nr. 79, um. aukatekjur ríkissjóðs frá 23. desember 1975. 

Álagið skal reikna þannig, að hver sjaldeining hækki um þann hundraðshluta, 
sem um ræðir í Í. gr., en broti úr krónu, sem myndast við viðbót þessa, skal sleppt. 

Fjármálaráðuneytið, 23. desember 1975. 

Höskuldur Jónsson.   
Þorsteinn Geirsson.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 180 31. október 1962, um Verðlagsráð sjávarútvegsins. 

1. gr. 
Í stað 7., 8. og 9. gr. reglugerðarinnar komi ný grein svohljóðandi: 
Verðlagsráð skal við ákvarðanir <ínar um lágmarksverð á sjávarafla hafa m.a. 

hliðsjón af markaðsverði sjávarafurða á erlendum mörkuðum, svo og framleiðslu- 
kostnaði þeirra. 

Verðlagsráð skal leitast við að ná samkomulagi um lágmarksverð fisktegunda. 
Verðlagsráð ákveður verðlagstímabil. 

Verðákvörðun Verðlagsráðs fyrir hvert tímabil skal vera lokið 20 dögum áður 
en það tímabil hefst. 

Nú næst ekki einróma samkomulag í Verðlagsráði um verð í einstökum atriðum 
eða verð sjávarafla í heild fyrir tilskilinn tíma og skal þá vísa ágreiningsatriðum 
til yfirnefndar, sem fellir fullnaðarúrskurð um þau. Skal fiskverð tilkynnt þannig 
áður en nytt verðtímabil hefst. 

Reglugerð þessi er sett skv. 1. nr. 81 23. júlí 1974, um Verðlagsráð sjávarútvegsins 
til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að 
máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 17. desember 1975. 

Matthías Bjarnason. rr 
Jón L. Arnalds. 

17. desember 1975. Nr. 536. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 393 31. desember 1974 um möskvastærðir botnvörpu 

og flotvörpu og um lásmarksstærðir fisktegunda. 

1. gr. 

Í stað orðanna „til 31. desember 1975“ í B-lið 3. gr. reglugerðarinnar komi orðin: 
til 1. apríl 1976. 

2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 9. gr. laga nr. 102 27. desember 1973, um veiðar 

með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni og 1. gr. laga nr. 44 5. 
apríl 1948, um vísindalega verndun fiskimiða landgrunnsins, til þess að öðlast gildi 
þegar í stað og birtist til eftirbreytni þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 17. desember 1975. 

F. h.r. 

Jón L. Arnalds. 

Jón B. Jónasson.
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REGLUGERÐ 

um Raunvísindastofnun Háskólans. 

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

Stofnunin heitir Raunvísindastofnun Háskólans og heyrir undir verkfræði- og 
raunvísindadeild Háskóla Íslands. Fjallar deildarráð um málefni stofnunarinnar, 

eins og nánar er kveðið á um í reglugerð þessari, en sé um almenn háskólamál að 

ræða, fjallar háskólaráð um þau. 

2. gr. 

Starfssvið. 

Aðalstarf stofnunarinnar er undirstöðurannsóknir í raunvísindum, sbr. ð. gr. 

Auk þess skal stofnunin hafa samvinnu við verkfræði- og raunvísindadeild um há- 
skólakennslu í raunvísindagreinum og annast eftir föngum sérfræðiaðstoð og fræðslu- 

starfsemi samkvæmt nánari ákvörðun stjórnar. Ráðning sérfræðinga skal vera til 

rannsóknarstarfa. Kennsla þeirra við háskólann skal háð samkomulagi milli deildar- 
ráðs og stjórnar stofnunarinnar, og skal þá m.a. ákveðið, hvort kennslan skuli teljast 
hluti af starfsskyldu viðkomandi sérfræðings. Stofnunin er tannsóknarvettvangur 
þeirra fastráðinna kennara í verkfræði- og raunvísindadeild, sem ráðnir eru til kennslu 
og rannsóknarstarfa á sviðum stofnunarinnar, nema annað þyki betur henta, sbr. 

ákvæði háskólalaga um starfsaðstöðu háskólakennara. 

ð. Er. € 

Rannsóknarstofur. 

Stofnunin skiptist fyrst um sinn í fimm rannsóknarstofur: 

1. Eðlisfræðistofa. 

2. Efnafræðistofa. 

Jarðvísindastofa. 

Reiknifræðistofa. 

Stærðfræðistofa. v
æ
g
 

Rannsóknarstofurnar hafa sameiginlega skrifstofu. Stjórn stofnunarinnar er 

heimilt með samþykki menntamálaráðuneytisins að skipta rannsóknarstofum í deildir. 

4. gr. 

Flokkun s.arfsliðs og hæfniskröfur. 

A Forstöðumenn skulu valdir úr hópi prófessora, dósenta, deildarstjóra og fast- 

ráðinna sérfræðinga, sem náð hafa mjög góðum árangri við vísindarannsóknir 

og sýnt hafa forystu- og skipulagshæfileika. 

B  Deildarstjórar skulu hafa lokið meistaraprófi eða tilsvarandi háskólanámi og 

starfað minnst þrjú ár við rannsóknir og sýnt hæfileika til sjálfstæðra, vísinda- 

legra rannsókna og náð þar góðum árangri og sýnt góða skipulagshæfileika. 

(C, Fastráðnir kennarar í verkfræði- og raunvísindadeild, sem starfa við stofnunina. 

Deildarráð verkfræði- og raunvísindadeildar ákveður að höfðu samráði við stjórn 

stofnunarinnar, hverjir fastráðinna kennara deildarinnar verði starfsmenn stofn- 

unarinnar.
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D  Fastráðnir sérfræðingar skulu hafa lokið meistaraprófi eða tilsvarandi háskóla- 
námi og starfað minnst þrjú ár við rannsóknir og sýnt hæfileika til sjálfstæðra, 
vísindalegra rannsókna. 

E. Sérfræðingar ráðnir til sjálfstæðra rannsókna til takmarkaðs tíma, allt að þremur 
árum, skulu hafa lokið meistaraprófi eða tilsvarandi háskólanámi og starfað 
minnst eitt ár við rannsóknir. 

F.C Háskólamenntaðir starfsmenn ráðnir til rannsókna og sérfræðiþjónustu undir 
handleiðslu deildarstjóra eða forstöðumanns. Þeir skulu hafa lokið háskólaprófi, 
er svari a.m.k. til B.S.-prófs. 

G Annað starfslið, þ.á m. tæknimenntaðir starfsmenn, aðstoðarmenn við rann- 
sóknarstörf og starfslið á skrifstofu. 

Stjórn stofnunarinnar er heimilt að veita einstaklingum starfsaðstöðu um tak- 
markaðan tíma. 

ð. gr. 

Foretöðumenn. 

Fyrir hverri rannsóknarstofu skal vera forstöðumaður, kjörinn af deildarráði 
verkfræði- og raunvísindadeildar til fjögurra ára í senn. Deildarráð leitar skriflegra 
tillagna frá starfsmönnum viðkomandi stofu í flokki A—F, sem starfað hafa við 
stofnunina 1 ár eða lengur. 

Forstöðumaður tilnefnir með samþykki stjórnar stofnunarinnar varamann sinn 

úr hópi starfsmanna stofunnar. 
Forstöðumaður hefur á hendi stjórn vísindalegra rannsókna og annast daglegan 

rekstur stofunnar, þ. á m. eftirlit með starfsmönnum stofunnar og fjármálum hennar. 
Ef ágreiningur rís milli forstöðumanns og starfsmanns rannsóknarstofu, skal leita 
úrskurðar stjórnar. Forstöðumaður efnir til reglulegra funda með starfsmönnum 
stofunnar. 

Fyrir forstöðustarfið skal koma sérstök þóknun samkvæmt ákvörðun ráðherra. 
Forstöðumanni reiknifræðistofu til ráðuneytis skulu vera þrir menn, tilnefndir 

til eins árs í senn. Skal einn þeirra tilnefndur af háskólaráði úr hópi fastra kennara 
annarra háskóladeilda en verkfræði- og raunvísindadeildar, annar tilnefndur af deild- 
arráði verkfræði- og raunvísindadeildar úr hópi fastra kennara deildarinnar og hinn 
þriðji af menntamálaráðuneytinu fyrir aðila utan háskólans, sem notfæra sér rafreikni- 

þjónustu reiknifræðistofunnar. Skulu þeir koma saman til fundar ásamt forstöðu- 
manni eigi sjaldnar en ársfjórðungslega til að ræða notkunarsvið og verkefni raf- 
reiknis reiknifræðistofunnar. Þá skulu þeir og gera tillögur um breytingar á gjald- 
skrá fyrir rafreikniþjónustu stofunnar. Heimilt er háskólaráði að tilnefna tvo menn 
til viðbótar forstöðumanni til ráðuneytis. 

6. gr. 

Stjórn. 

Stjórn stofnunarinnar skipa forstöðumenn rannsóknarstofa, einn maður kjörinn 
til fjögurra ára af deildarráði verkfræði- og raunvísindadeildar og einn fulltrúi kosinn, 
ásamt varamanni, til eins árs í senn, á almennum fundi allra starfsmanna í flokkum 

A—G, sbr. 4. gr. Stjórnarmaður sá, sem kjörinn er af deildarráði er formaður stjórnar- 
innar og skal hann vera prófessor eða dósent við deildina á einhverju af sviðum 
stofnunarinnar, deildarstjóri eða fastráðinn sérfræðingur við stofnunina. Deildarráð 
leitar skriflegra tillagna frá starfsmönnum stofnunarinnar í flokkum A—-F, sem 
starfað hafa við stofnunina Í ár eða lengur. Fulltrúi starfsmanna skal hafa starfað
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samfleytt a. m. k. eitt ár við stofnunina. Skipti í stjórninni fara fram í upphafi háskóla- 

árs. Varamenn taka sæti í stjórn í forföllum aðalmanna. 

Stjórnin kýs úr sinum hópi varaformann til fjögurra ára Í senn, eftir að ný stjórn 

kemur saman. 
Stjórnin fjallar um öll sameiginleg málefni rannsóknarstofa, samþykkir rekstrar- 

áætlanir stofanna, tillögur um fjárveitingar og skiptingu þeirra milli stofa, og stað- 

festir reikningsyfirlit liðins árs. Stjórnin markar stofnuninni stefnu í rannsóknum, 

hvað snertir val meiri háttar verkefna. Hún skipuleggur samstarf stofanna eftir ástæð- 

um og tekur ákvörðun um sameiginleg rannsóknarverkefni. Stjórnin efnir til sam- 

eiginlegra funda sérfræðinga til kynningar og umræðna um nýjungar. Tvisvar á ári 

kallar hún saman fund með öllu starfsliði stofnunarinnar til að ræða starfsemina. 

Stjórnin sker úr vafaatriðum um skiptingu verkefna milli rannsóknarstofa. 

Stjórnin fjallar um ráðningu starfsliðs að stofnuninni. Sé rannsóknarstofu skipt 

í deildir skal stjórnin tilnefna deildarstjóra. 

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

Fundargerðir stjórnar skulu liggja frammi á skrifstofu stofnunarinnar og fundar- 

samþykktir kynntar starfsmönnum stofnunarinnar og deildarráði verkfræði- og raun- 

vísindadeildar. 

Formaður stjórnarinnar kemur fram fyrir stofnunina í heild og er málsvari 

stjórnarinnar og fulltrúi hennar innan stofnunarinnar og utan. Hann hefur eftirlit 

með framkvæmd á ákvörðunum stjórnarinnar og boðar stjórnarfundi með dagskrá. 

Skylt er að halda stjórnarfund um tiltekin mál, ef tveir eða fleiri stjórnarmenn óska 

þess. 

Fulltrúi starfsmanna í stjórn skal fá sérstaka þóknun fyrir stjórnarstarf, sam- 

kvæmt ákvörðun ráðherra. 
Ráðherra ákveður þóknun formanns. 

1. gr. 

Framkvæmdas:jóri. 

Framkvæmdastjóri annast almennan rekstur stofnunarinnar, og skal fram- 

kvæmdastjórnin vera aðalstarf hans. Æskilegt er, að hann hafi lokið háskólaprófi 

eða hafi jafngildan undirbúning náms og starfsreynslu. Framkvæmdastjóri sér um 

framkvæmd þeirra mála, sem stjórnin felur honum, og hefur umsjón með allri starf- 

semi, sem heyrir ekki undir einstakar rannsóknarstofur. Hann sér um ráðningu laus- 

ráðins aðstoðarfólks, svo sem stúdenta, í samráði við forstöðumenn og Í samræmi 

við fjárveitingu. 

Framkvæmdastjóri er ritari stjórnar og sér um útgáfu árlegrar skýrslu stofn- 

unarinnar. 
Stjórnin setur framkvæmdastjóra erindisbréf, sem ráðherra staðfestir, þar sem 

nánar er kveðið á um verksvið hans. 
Framkvæmdastjóri er ábyrgur gagnvart stjórn og stjórnarformanni í starfi sínu. 

8. gr. 

Fjármál. 

Stofnunin hefur sjálfstætt fjárhald og ber sjálfstæða fjárábyrgð. Fjárlagatil- 

lögur stofnunarinnar skulu kynntar forseta verkfræði- og raunvísindadeildar og há- 

skólarektor, bæði á undirbúningsstigi og í lokagerð. 

Rekstur stofnunarinnar er kostaður af ríkisfé, samkvæmt því, sem veitt er Í 

fjárlögum hverju sinni, og eigin tekjum hennar.
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Gjaldskrá rafreikniþjónustu reiknifræðistofu skal lögð fram árlega með fjárlaga- 
tillögum stofnunarinnar og auglýst. 

Ársreikningar stofnunarinnar skulu sendir ríkisendurskoðun til endurskoðunar 
ásamt fylgiskjölum. Samrit reikninganna sendist háskólarektor og menntamálaráðu- 
neytinu. Endurskoðaðir reikningar skulu birtir í ársskýrslu stofnunarinnar. 

9. gr. 

Ráðningar. 

Ráðherra ræður fastráðið starfslið að fengnum tillögum stjórnar stofnunarinnar. 
Ráðherra getur falið stjórn stofnunarinnar og framkvæmdastjóra ráðstöfun starfa 

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

10. gr. 

Gildistaka. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 9. gr. laga nr. 84/1970, um Háskóla Íslands, sbr. 
háskólareglugerð nr. 76/1958, 87. gr. 

Reglugerðin öðlast gildi 1. janúar 1976, og fellur þá jafnframt úr gildi reglugerð 
nr. 4/1971, um Raunvísindastofnun Háskólans, ásamt breytingu samkvæmt reglu- 
serð nr. 255/1971. 

Menntamálaráðuneytið, 22. desember 1975. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 0 8 
Birgir Thorlacius. 

17. desember 1975. Nr. 538. 

AUGLÝSING 

um veitingu leyfa til reglubundins áætlunarflugs innanlands. 

Samkvæmt VII. kafla laga nr. 34 21. maí 1964, um loftferðir, hefur samgöngu- 
ráðuneytið í dag veitt Flugfélagi Íslands hf. sérleyfi til reglubundins áætlunarflugs 
á eftirtöldum flugleiðum innanlands, á tímabilinu 1. jan. 1976 til ársloka 1980: 

1. Reykjavík--Patreksfjörður--Reykjavík 

2. Reykjavík— Þingeyri--Reykjavík 
3. Reykjavík—Ísafjörður- Reykjavík 

4. Reykjavík--Sauðárkrókur- Reykjavík 
5. Reykjavik-- Akureyri Reykjavík 

6. Reykjavík—Húsavík--Reykjavík 

í. Reykjavík--Raufarhöfn—Reykjavík 
8. Reykjavík— Þórshöfn-- Reykjavík 
9. Reykjavík Egilsstaðir- Reykjavík 

10. Reykjavík--Neskaupstaður- Reykjavík 
11. Reykjavík--Hornafjörður Reykjavík 
12. Reykjavík--Fagurhólsmýri- Reykjavík
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13. Reykjavík— Vestmannaeyjar--Reykjavík 
14. Akureyri Egilsstaðir Akureyri 

15. Akureyri—Ísafjörður- Akureyri. 

Enn fremur hefur ráðuneytið í dag veitt sama félagi, til sama tíma, leyfi til 

reksturs reglubundinna áætlunarferða, með farbega, póst og vörur, á eftirgreindum 

flugleiðum, án sérleyfis: 

1. Patreksfjörður Ísafjörður Patreksfjörður 

9. Þingeyri—Ísafjörður Þingeyri 
3. Sauðárkrókur—-Húsavík—Sauðárkrókur 

4. Akureyri-Húsavík-— Akureyri 

5. Egilsstaðir Hornafjörður — Egilsstaðir 

6. Hornafjörður -Fagurhólsmýri- Hornafjörður. 

Sérleyfinu fylgir einkaréttur til að reka áætlunarflug á umræddum flugleiðum 

og jafnframt skylda til að halda þar uppi föstum áætlunarferðum, eftir bví sem 

flutningaþörf krefur, að dómi ráðuneytisins. 

Samgönguráðuneytið, 17. desember 1975. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Birgir Guðjónsson. 

Nr. 639. 19. desember 1975. 

REGLUGERÐ 

um iðgjöld atvinnurekenda til lífeyrisdeildar almannatrygginga árið 1976. 

Árið 1976 skulu iðgjöld atvinnurekenda samkvæmt 25. gr. laga nr. 67 1971 um 

almannatryggingar vera kr. 310 fyrir hverja tryggingaviku. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 67 20. apríl 1971, staðfestist 

hér með til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 19. desember 1975. 

Matthías Bjarnason. a 

Páll Sigurðsson. 

  

Stjórnartíðindi B 44, nr. 530—539. Útgáfudagur 30. desember 1975.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 269/1973, um mjólk og mjólkurvörur. 

1. gr. 
53. gr. tölul. orðist svo: 

öð. gr. - 
53.1. Héraðsdýralæknar skulu hver í sínu umdæmi annast eftirlit með heilbrigði og 

hirðingu mjólkurkúa og þrifalegri umgengni í fjósum, þar sem framleidd er sölu- 
mjólk (sbr. lög nr. 31/1970 um dýralækna sbr. og breyting á þeim lögum nr. 
43/1974 og erindisbréf dýralækna nr. 197/1971 4. gr.). 

Ráðherra getur þó falið öðrum dýralæknum þetta eftirlit á tilteknum 
svæðum, ef henta þykir, að fengnum tillögum yfirdýralæknis. 

2. gr. 
54. gr. orðist svo: 

ð4. gr. 
54.1. Komist héraðsdýralæknir að því við reglulega fjósa- og kúaskoðun, að aðstaða 

mjólkurframleiðanda brýtur í bága við ákvæði reglugerða svo dæma verður 
fjós hans, hreinlætisástand þess eða júgurhreysti kúnna óviðunandi, skal 
héraðsdýralæknir krefjast úrbóta. 
Þegar í stað skal héraðsdýralæknir afhenda framleiðanda skriflegar rökstuddar 
kröfur um það, hverra úrbóta sé þörf. Skal héraðsdýralæknir gefa framleiðanda 
hæfilegan frest til nauðsynlegra lagfæringa og endurbóta. Afrit af fyrirmælum 
Þessum skal þegar í stað senda mjólkurstöðvarstjóra, yfirdýralækni og heil- 
brigðisnefnd. Héraðsdýralæknir skal gefa heilbrigðisnefnd ýtarlegri upplýs- 
ingar um málið óski heilbrigðisnefnd þess. 

54.3. Héraðsdýralæknir getur í samráði við yfirdýralækni veitt frekari frest til úr- 
bóta, ef óviðráðanlegar ástæður hafa tafið lagfæringu á framleiðsluskilyrðum, 
svo sem langvinn veikindi framleiðanda, slys, óhagstæð veðrátta og náttúru- 
hamfarir. 

Hyggist framleiðandi hætta mjólkurframleiðslu fyrir fullt og allt má veita 
honum undanþágu frá því að bæta úr, þó ekki lengur en í 6 mánuði. 

ö44. Þegar veittur er tímabundinn frestur til úrbóta (sbr. 54.1 3) skal héraðsdýra- 
læknir afhenda framleiðanda dýralæknisvottorð, er heimili sölu á mjólk, en 
aðeins þar til hinn tilskildi frestur til úrbóta er liðinn. Afrit þessa vottorðs 
skal senda mjólkurstöðvarstjóra, yfirdýralækni og heilbrigðisnefnd. Eldra 
vottorð dýralæknis um mjólkursölu fellur Þá sjálfkrafa úr gildi. 

54.5. Nú telur héraðsdýralæknir, eftir að veittur frestur er liðinn, að enn sé ástand 
í fjósi mjólkurframleiðanda óviðunandi, þar sem ekki hafi verið sinnt ítrekuð- 
um kröfum eða þeim eigi sinnt á viðhlítandi hátt, og skal héraðsdýralæknir 
þá loka fyrir sölu mjólkur úr fjósi framleiðanda með skriflegum rökstuddum 
fyrirmælum að loknum skömmum lokafresti. 

Et
 

han
 

io 
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54.6. 

54.7. 

54.8. 

54.9. 

54.10. 

54.11. 

54.12. 

54.13. 

54.14. 

54.15. 

54.16. 

Eigi má héraðsdýralæknir grípa til slíkra stöðvunarráðstafana nema að 

fengnu samþykki yfirdýralæknis og Heilbrigðiseftirlits ríkisins. 

Héraðsdýralæknir skal senda skýrslu um stöðvun og aðdraganda hennar til 

mjólkurstöðvarstjóra tafarlaust. Einnig skal héraðsdýralæknir senda yfirdýra- 

lækni og heilbrigðisnefnd afrit af þessum fyrirmælum. 

Verði héraðsdýralæknir þess var, að svo sé áfátt heilbrigði mjólkurkúa, um- 

gengni, húsakosti, eða að mjólkinni sé spillt svo í meðferð, að hætta geti stafað 

af fyrir neytendur, t.d. vegna bráðrar júgurbólgu, veiruskitu, spenbólgu, miltis- 

bruna, salmonellasýki, eða ef sóðaskapur er áberandi við mjaltir og meðferð 

mjólkur, þrif mjaltaáhalda og mjólkuríláta, þá skal héraðsdýralæknir þegar 

í stað stöðva sölu mjólkur frá því kúabúi, og láta framleiðanda í té rökstudd 

skrifleg fyrirmæli um það. Dýralæknisvottorð varðandi mjólkursölu fram- 

leiðanda fellur sjálfkrafa úr gildi meðan á slíkri stöðvun stendur. 

Í slíkum tilvikum skal héraðsdýralæknir tafarlaust tilkynna hlutaðeigandi 

mjólkurstöðvarstjóra um ákvörðun sína og krefjast þess, að hætt verði móttöku 

mjólkur frá viðkomandi kúabúi um stundarsakir. Jafnframt skal héraðsdýra- 

læknir tilkynna heilbrigðisnefnd um ákvörðun sína og gera henni ýtarlegri 

grein fyrir ákvörðun sinni ef þurfa þykir, eða ef heilbrigðisnefnd óskar þess. 

Mjólkurstöðvarstjóra er skylt að taka til greina fyrirmæli héraðsdýralæknis 

um sölubann um stundarsakir og tilkynna framleiðanda tafarlaust að móttaka 

mjólkur frá honum sé stöðvuð. 

Héraðsdýralæknir skal tafarlaust leita staðfestingar á ákvörðun sinni um slíka 

bráðabirgðastöðvun hjá yfirdýralækni. 

Hafi bann verið lagt á sölu mjólkur frá framleiðanda um stundarsakir, þá skal 

héraðsdýralæknir fylgjast vel með því hvað líður úrbótum eða gangi sjúkdóms, 

sé slíku til að dreifa. 
Þegar héraðsdýralæknir telur fært, að undangenginni athugun, að heimila sölu 

mjólkur á nýjan leik, skal hann án tafar tilkynna framleiðanda það, viðkomandi 
mjólkurstöðvarstjóra, heilbrigðisnefnd og yfirdýralækni með bréfi. Skal héraðs- 
dýralæknir þá láta framleiðanda í té nýtt dýralæknisvottorð, er heimilar sölu 

mjólkur frá búinu í stað þess er áður gilti. 
Framleiðanda sölumjólkur er skylt að leyfa opinberum eftirlitsmönnum að- 

gang að kúabúum sínum til skoðunar, hvenær sem óskað er, hvort sem um er að 

ræða reglubundið eftirlit eða skoðun að gefnu tilefni. Þeir eftirlilsmenn, sem 
koma til greina eru: héraðsdýralæknir, sérlærður eftirlitsmaður eða mjólkur- 
stöðvarstjóri viðkomandi mjólkurstöðvar, fulltrúar heilbrigðisnefnda og Heil- 

brigðiseftirlits ríkisins. 
Nú neitar framleiðandi eftirlitsmanni leyfi til skoðunar og skal þá eftirlits- 

maður samstundis kæra það til viðkomandi sýslumanns og krefjast þess, að 

mjólkurstöðin stöðvi móttöku mjólkur frá viðkomandi framleiðanda um stund- 

arsakir. 
Að lokinni fjósaskoðun um áramót skulu héraðsdýralæknar semja yfirlits- 

skýrslu um fjósaskoðun og júgursjúkdóma mjólkurbúa á eyðublöð, er yfir- 

dýralæknir lætur þeim í té og skal skýrslan send yfirdýralækni, Heilbrigðis- 

eftirliti ríkisins og viðkomandi mjólkurstöð fyrir 1. júlí ár hvert. 

Í skýrslunni skal getið í samræmi við fjósaskoðunarvottorð dýralækna: 

a) Kúabúa, sem eru í 1. flokki. 
b) Kúabúa, sem eru í 2. flokki, með mjólkurhús. 

ce) Kúabúa í 2. flokki, sem hafa ekkert eða óviðunandi mjólkurhús. 

d) Kúabúa með fjós í 3. flokki. 
ce) Kúabúa, sem selja mjólk beint til neytenda.
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54.17. Héraðsdýralæknar skulu senda yfirdýralækni og Heilbrigðiseftirliti ríkisins 
afrit af fjósaskoðunarvottorðum næstliðins árs fyrir 1. ágúst ár hvert, og skal 
yfirdýralæknir hafa greiðan aðgang að þeim. 

Sömuleiðis er héraðsdýralæknum skylt að afhenda viðkomandi mjólkurstöð 
jafnóðum afrit fjósaskoðunarvottorða. 

54.18. Mjólkurframleiðandi greiðir samkv. „Gjaldskrá fyrir dýralækna“ fyrir hina 
árlegu kúaskoðun. 

04.19. Nauðsynlegar aukaskoðanir að mati héraðsdýralæknis greiðist af viðkomandi 
mjólkurbúi, sem síðan getur krafist endurgreiðslu af viðkomandi aðila. 

3. gr. 
Reglugerð þessi er seti með stoð í lögum nr. 12 frá 17. mars 1969 um hollustu- 

hætti og heilbrigðiseftirlit, samanber og lög nr. 24 frá 1. febrúar 1936, um eftirlit með 
matvælum og öðrum neyslu- og nauðsynjavörum, og að höfðu samráði við landbún- 
aðarráðuneytið hvað snertir þá þætti, sem dýralæknar eiga að sjá um og öðlast gildi 
þegar við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 16. desember 1975. 

F. h.r. 

Páll Sigurðsson. 
  

Jón Ingimarsson. 

16. desember 1975. 
Nr. 541. 

SAMÞYKKT 

um hundahald í Stokkseyrarhreppi. 

1. gr. 
Hundahald er bannað í Stokkceyrarhreppi. 

2. gr. 
Sveitarstjórn er heimilt að veita einstaklingum búsettum í hreppnum, undanþágu 

til hundahalds með eftirfarandi skilyrðum: 

a. 

b. 

Hundurinn skal skráður á skrifstofu hreppsins, og þar fær eigandi hundsins af- 
henta plötu, sem jafnan skal vera í ól um háls hundsins. 
Arlega skal sveitarsjóði greitt leyfisgjald fyrir þá hunda, sem undanþága er veitt 
fyrir. Upphæð gjaldsins skal miðuð við kostnað við eftirlit með hundum í 
hreppnum. 
Skylt er hundeiganda að hafa hund sinn ábyrgðartryggðan hjá viðurkenndu vá- 
tryggingarfélagi. Við greiðslu árlegs leyfisgjalds skal leggja fram kvittun frá 
tryggingarfélaginu, sem sýni að tryggingin sé í fullu gildi. 
Hundurinn skal aldrei ganga laus á almannafæri, heldur vera í taumi í fylgd með 
aðila, sem hefur fullt vald yfir honum. Eigi er leyfilegt að fara með hunda inn 
í skólahús, matvöruverslanir eða aðra staði, þar sem matvæli eru um hönd höfð. 
Hundeiganda ber að hlíta að öðru leyti lögum og reglum, er hundahald varða 
(þ. á m. reglum um árlega hreinsun hunda og greiðslu hundaskatts), svo og fyrir- 
mælum, sem heilbrigðisnefnd setur. 
Skráðum bændum skal heimilt að hafa 1 hund án gjalds og einnig er heimilt að 
skrá viðurkennda veiðihunda án gjalds. Að öðru leyti skulu slíkir hundar háðir
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ákvæðum þessarar samþykktar. Skylt er bændum að sjá svo um að hundar þeirra 

séu ekki lausir á almannafæri. 

3. gr. 

Við brot á skilyrðum fyrir undanþágu til hundahalds skal fjarlægja viðkomandi 

hund. Skal honum komið fyrir, sé um að ræða minni háttar brot í fyrsta skipti. Eig- 

andi hundsins yrði þá að leysa hann þaðan út gegn greiðslu alls kostnaðar vegna 

brotsins. Sé um að ræða alvarlegt brot eða ítrekuð brot, afturkallast viðkomandi 

undanþága til hundahalds. 
Sveitarstjórn er heimilt hvenær sem er að afturkalla leyfi fyrir einstökum hundum 

eða öll veitt leyfi, telji hún þess þörf. 

4. gr. 

Ofangreind samþykkt hreppsnefndar Stokkseyrarhrepps staðfestist hér með sam- 

kvæmt 1. gr. laga nr. 7/1953 um hundahald og varnir gegn sullaveiki svo og lög nr. 

12/1969 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 16. desember 1975. 

F. h.r. 

Páll Sigurðsson. 
Ingimar Sigurðsson. 

Nr. 542. 18. desember 1975. 

REGLUGERÐ 

fyrir Sjúkraliðaskóla Íslands. 

I. KAFLI 

Markmið og stjórn skólans. 

1. gr. 

Skólinn heitir Sjúkraliðaskóli Íslands og starfar undir stjórn heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytisins. 

2. gr. 

Hlutverk skólans er að kenna fólki hjúkrunarstörf, er það síðan vinnur undir 

stjórn hjúkrunarfræðinga. 

3. gr. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra skipar stjórn skólans þannig: 

Einn fulltrúa tilnefndan af Sjúkraliðafélagi Íslands, einn tilnefndan af Hjúkr- 

unarfélagi Íslands, tvo án tilnefningar og skal annar þeirra vera formaður skóla- 

stjórnar og einn samkvæmt tillögu nemenda. 

Stjórnin skal skipuð til þriggja ára, nema fulltrúi nemenda, sem skipaður er 

árlega. 
Skólastjóri hefur tillögurétt á fundum skólastjórnar. 

4. gr. 

Stjórn skólans ræður skólastjóra og skal hann vera hjúkrunarfræðingur. Æski- 

legt er, að hann hafi lokið námi í kennslufræði og stjórnun.
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Skólastjóri stjórnar daglegri starfsemi skólans og hefur umsjón með henni. 

Skólastjóri ræður kennara að skólanum í samráði við skólastjórn. 

5. gr. 
Umsækjandi skal vera 17 ára. 
Hann skal hafa lokið prófi úr 5. bekk framhaldsdeilda gagnfræðaskóla, hjúkr- 

unarkjörsviði, 1. bekk fjölbrautaskóla, heilsugæslubraut, eða hlotið hliðstæða mennt- 

un. Skólastjórn er heimilt að ákveða lágmarkseinkunn í einstökum greinum. Þá er 
skólanum heimilt að hafa inntökupróf. 

6. gr. 
Umsóknir um skólavist skal senda skólastjóra. Þeim skal fylgja: 

1. Staðfest afrit af prófskírteini. 
2. Læknisvottorð. 

3. Sakavottorð. 

4. Meðmæli frá vinnuveitanda og/eða skólastjóra. 

7. gr. 
Námstími skólans skal vera 1 ár, þar með talið sumarleyfi. Námið er bæði 

bóklegt og verklegt. Í byrjun hvers skólaárs skal vera bóknámskeið. Að öðru leyti er 
skólanum heimilt að setja námið upp í bóknámskeið og verknámskeið eða þannig, 
að bóknám og verknám verði kennt jöfnum höndum á námstímanum. 

8. gr. 
Kenndar skulu eftirfarandi greinar: 
Almenn hjúkrunarfræði: 

Bókleg kennsla, sýnikennsla og verklegar hjúkrunaræfingar .... 108 stundir 
Hjúkrun aldraðra ............2..0000 0... 18 — 
Hjúkrun á lyflækninga- og handlækningadeildum ............ 36 — 
Hjúkrun á barnadeild ...................00. 0000 16 — 
Heimahjúkrun #................... 0000. 16 — 
Geðvernd  ................ 8 — 
Sjúkdómafræði ..............0.0.0.00. 0. 40 — 
Sýklafræði .................0.0....2 00 8 — 
Siðfræði ......................00 020 12 — 
Starfsstellingar „...............00.0....220 0 12 — 
Námsleiðbeiningar, fyrirlestrar, fræðslukvikmyndir, námsferða- 
lÖg 0. fl. 2... 26 — 

  

Alls: 300 stundir 

Tími, sem fer til upprifjunar og prófa, er meðtalinn. 

9. gr. 
Próf skulu vera í hjúkrunarfræði og sjúkdómafræði. 
Skriflegt og verklegt próf skal vera í hjúkrunarfræði og skriflegt próf í sjúk- 

dómafræði. 
Einkunnir skulu gefnar í heilum og hálfum tölum frá 0 upp í 10. 
Til þess að standast próf þarf einkunnina 5 í prófgreinum. 
Einkunn í hjúkrunarfræði er meðaleinkunn úr skriflegu prófi í hjúkrunar- 

fræði, verklegu prófi í hjúkrunarfræði og meðaleinkunn af deildum sbr. 11. gr.
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10. gr. 
Heilbrigðismálaráðuneytið skipar prófdómara eða samþykkir tillögur skóla- 

stjóra um prófdómara. 

11. gr. 
Nemendur eru í verknámi á hinum ýmsu deildum sjúkrahúsa. 
Skólastjóri skipuleggur námsdvöl þeirra í samráði við hjúkrunarforstjóra sjúkra- 

húsanna. 
Að lokinni námsdvöl á sérhverri deild fær nemandinn einkunn, er hjúkrunar- 

deildarstjóri gefur. 

12. gr. 

Stofnanir, sem hafa nemendur í verknámi, skulu greiða þeim laun þann tíma 
samkv. samningi, er nemendur og fjármálaráðuneytið gera með sér. Þær skulu 

einnig sjá nemendum fyrir starfsklæðnaði og þvotti á honum. 

13. gr. 

Forfallist nemandi frá námi lengur en 14 daga lengist námið, sem því svarar. 
Sumarleyfi skal vera í samræmi við lög um orlof. 

II. KAFLI 

Starfsréttindi og starfssvið. 

14. gr. 
Rétt til þess að starfa sem. sjúkraliði hér á landi og kalla sig sjúkraliða hefur 

sá einn, sem til þess hefur fengið löggildingu heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra. 

15. gr. 
Löggildingu samkv. 14. gr. skal veita íslenskum ríkisborgurum, sem lokið hafa 

prófi frá Sjúkraliðaskóla Íslands eða öðru prófi, sem heilbrigðisyfirvöld viðurkenna. 

16. gr. 
Ráðherra getur veitt öðrum en þeim, sem 15. gr. tekur til, löggildingu eða tíma- 

bundið starfsleyfi, enda sanni viðkomandi að hann hafi menntun, sem sé sambæri- 
leg við próf úr viðurkenndum sjúkraliðaskóla skv. 15. gr. 

Sjúkraliði hefur rétt til þess að vinna hjúkrunarstörf í samræmi við 17. gr. 
reglugerðar þessarar. Honum er því óheimilt að stunda sjálfstæð hjúkrunarstörf. 

17. gr. 
Sjúkraliðar skulu starfa undir stjórn hjúkrunarfræðinss. 
Störf sjúkraliða: 
Umbúnaður. Umbúnaður og skipting á mikið veikum sjúklingum með hjúkr- 

unarfræðingi. 
Sjúklingum þvegið um andlit og hendur. Hárhirðing, munnhirðing, neðanþvottur, 

fótahirðing. Sjúklingar baðaðir í baðkari og í rúmi, og sé um mikið veikan sjúkling 

að ræða þá með hjúkrunarfræðingi. 
Hitamæling. Púlstalning. Blóðþryýstingsmæling. 
Varnir gegn legusárum. 
Fylgst með líðan sjúklinga. 
Sjúklingum hjálpað á fætur og hagrætt í stól. 
Kalli sjúklinga svarað og flutt skilaboð. 
Gefin og tekin bekja. Tekin og merkt sýnishorn af þvagi og saur. Gefin stólpipa.
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Framreiðsla matar. Sjúklingum hagrætt fyrir og eftir máltíðir. Þeir sjúklingar 
mataðir, sem ekki geta borðað sjálfir. 

Búið um lík. 
Umbúðir gerðar. 

Tekið við blómum og öðru til sjúklinga og gestum þeirra leiðbeint. 
Notkun ýmissa hjálpargagna og hirðing á þeim. 
Hirðing á sjúkrastofum, skolherbergjum og líni. Hreinsun ýmissa hjúkrunar- 

gagna. Hirðing á blómum sjúklinga, blómavögnum og blómaskolum. 
Sjúkraliðar mega ekki taka til eða gefa lyf í sjúkrahúsum. 

III. KAFLI 

18. gr. 
Skólanum skal heimilt að hafa námskeið fyrir sjúkraliða. 

19. gr. 
Kostnaður við rekstur Sjúkraliðaskóla Íslands skal greiddur úr ríkissjóði. 

20. gr. 
Námskeið þau, sem í gangi eru á sjúkrahúsum, við gildistöku þessarar reglu- 

gerðar, skulu fram ganga skv. fyrri reglum. 

21. gr. 
Á þeim stöðum, þar sem ekki reynist unnt að fá hjúkrunarfræðing til starfa, 

má ráða sjúkraliða til hjúkrunarstarfa um skemmri tíma og skal hann þá starfa 
undir stjórn læknis. Leita skal samþykkis ráðuneytisins hverju sinni. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 8. gr. hjúkrunarlaga nr. 8/ 
1974, öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 254 frá 29. nóvember 
1971. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 18. desember 1975. 

Matthías Bjarnason. 0 

Páll Sigurðsson. 

18. desember 1975. = Nr. 543. 

LOGREGLUSAMÞYKKT 

fyrir Bolungarvíkurkaupstað. 

I. KAFLI 

Um reglur og velsæmi á almannafæri. 

1. gr. 

Á almannafæri mega uppþot og ósptktir ekki eiga sér stað. Ekki mega menn 
safnast saman á almannafæri, svo að til tálma sé fyrir umferðina. Þegar talað er um 
almannafæri í samþykkt þessari, er átt við götur, vegi og svæði, sem almenningur 
fer um, eða ætluð eru til almenningsafnota, svo sem leikvelli, torg, bryggjur, bólvirki.
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svo og um veitingastaði, afgreiðslustaði bifreiða o. þ. h. Um kvikmyndahús og önnur 
samkomuhús, brýr, fjárréttir, markaði og opinber uppboð, gilda ákvæði samþykktar 
þessarar um almannafæri eftir því sem við á. 

2. gr. 
Þegar fjölmenni safnast saman á almannafæri, þar á meðal við dyr kirkna, sölu- 

búða eða annarra samkomuhúsa eða annars staðar þar, sem almenningur kemur 
saman, skal fólk raða sér þannig, að sá, sem fyrstur kemur, fái fyrr aðgang og haga 

sér í öllu eftir þeim fyrirmælum, sem lögreglan setur til þess að varðveita góða reglu. 

3. gr. 
Á almannafæri má ekki fljúgast á, æpa eða hafa í frammi annan hávaða eða 

ofsalegt eða móðgandi athæfi, sem raskar allsherjarreglu eða ónáðar vegfarendur 

eða þá sem búa í nágrenninu. 

4. gr. 
Bannað er að hafast að að óþörfu nokkuð það, sem raskar næturró manna. Enginn 

má að ástæðulausu berja á dyr eða glugga eða hús utan, né heldur hringja dyrabjöllu, 

hringja í síma eða aðhafast neitt það, sem ónáðar eða móðgar húsbændur og annað 

heimilisfólk eða veldur því ótta. 

5. gr. 
Á götum og vegum, eða þar, sem hætta stafar af, má ekki hafa leiki um hönd, 

ekki gera rennibrautir, renna sér á skíðum, skautum, sleðum, eða hafa um hönd aðrar 

skemmtanir eða íþróttir, sem hindra umferðina. 
Einnig er bannað að hanga utan á vögnum, sleðum, bifreiðum, dráttarvélum eða 

öðrum farartækjum, sem eru á ferð um farinn veg, eða festa við þau sleða, handvagna 

eða annað, sem óþægindi eða hætta getur stafað af. 

6. gr. 
Ekki má skjóta úr byssu, riffli eða haglabyssu, af boga eða öðrum skotvopnum 

á eða yfir fjölfarnar götur eða vegi sem liggja í bæjarlandinu né neins staðar neðan 
girðinga í bænum, né heldur innan takmarka hafnarinnar, né heldur kveikja í púðri, 
olíu, bensíni, skoteldum eða öðrum eldfimum efnum eða sprengiefnum. Á þessum 
slóðum má ekki heldur framkvæma neins konar sprengingar að þarflausu né heldur 
kasta frá sér steinum, glerbrotum, snjókögglum, slori, vatni eða öðru, er tjóni getur 
valdið eða óþægindum þeim, er um fara. 

Þó getur lögreglustjóri veitt undanþágu með skotelda, ef sérstaklega stendur á, 
enda séu leyfi bundin við ákveðin svæði. Án leyfis lögreglustjóra má ekki tendra bál 

eða ganga með blys. 
Nauðsynlegar sprengingar við götur, torg eða á almannafæri má aðeins gera með 

leyfi lögreglustjóra og skal ætíð, þegar sótt er um leyfi til slíks, tilgreina hver fram- 
kvæmi verkið, og ber bæði verkstjóri og sá, sem verkið er unnið fyrir, ábyrgð á, að 
allrar varúðar sé gætt. Sprengiefni og önnur slík eldfim efni má hvorki hafa í íbúðar- 
húsum né annars staðar þar, sem hætta stafar af. 

Sprengiefni má aðeins geyma á stöðum, sem lögreglustjóri samþykkir. 

7. gr. 

Enginn má fleygja glerbrotum, steinum, nöglum, fiskúrgangi, hálmi, pappírsrusli 
eða öðru þess konar á almannafæri, né heldur skvetta þar vatni eða öðru, sem getur 
haft í för með sér hættu eða óþrifnað.
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8. gr. 
Enginn má ganga um dulklæddur á almannafæri, nema hann sé á leið á eða af 

grímudansleik eða álfadansi. Ekki heldur í búningi, sem misbýður velsæmi eða raskar 
almennri reglu. Einnig er bannað að hafa í frammi hneykslanlegt athæfi á almanna- 
færi, svo sem með ósæmilegum orðum eða látbragði, með því að fletta sig klæðum 
eða gera þarfir sínar á hneykslanlegan hátt. 

. 9. gr. 
Olvuðum mönnum, sem finnast ósjálfbjarga á almannafæri, skal ráðstafað á 

tryggilegan hátt, þar til þeir koma til sjálfs sín aftur, og skulu þeir greiða kostnað 
Þann, sem af því leiðir. Þeim mönnum, sem sökum ölæðis hafa í frammi hávaða eða 
ósæmilegt látbragð á almannafæri, skal ráðstafað á sama hátt, þar til þeir koma til 
sjálfs sin aftur, og skulu þeir þá auk áfallins kostnaðar enn fremur sæta sektum 
eftir samþykkt þessari, fyrir röskun á allsherjarfriði, er þeir kunna að hafa valdið 
með ölæði sínu og ólátum. 

10. gr. 
Enginn má baða sig eða synda nakinn á opinberum baðstöðum eða sundlaugum 

fyrir almenning, við bryggjur Bolungarvíkurkaupstaðar, í Syðridalsvatni eða annars 
staðar svo nærri landi eða skipum í höfninni, að hneykslun valdi. 

11. gr. 
Hver sá, sem staddur er á almannafæri, er skyldur til að segja til nafns síns og 

heimilisfangs, ef lögreglan krefst þess. 

12. gr. 
Almenningi er skylt að hlýða skipunum lögregluvaldsins. Ef nauðsyn ber til, 

getur lögregluvaldið krafið sér til að:toðar hvern fulltíða karlmann, sem viðstaddur 
er, til þess að afstýra óreglu eða ó:pektum á almannafæri, en heimtingu eiga slíkir 
menn á fullum bótum frá lögreglustjóra fyrir tjón, er þeir kunna að bíða við það á 
fatnaði eða limum, en lögreglustjóri á aðgang að hinum seka, að svo miklu leyti sem 
tjónið greiðist ekki úr ríkissjóði. 

II. KAFLI 

Ákvarðanir til að afstýra tálmunum og hættum fyrir umferðina. 

13. gr. 
Án leyfis hlutaðeigandi húsráðanda eða umráðamanns má enginn láta fyrirberast 

á afgirtum svæðum, húslóðum, húsþökum, garðhliðum, tröðum eða öðrum stöðum 
þar sem gengið er inn í hús eða garða, eða fara inn í hús eða sarða manna í óleyfi. 

14. gr. 
Án leyfis lögreglustjóra má enginn setjast að á almannafæri til þess að selja vörur 

eða reka aðra atvinnu, og sé slíkt leyfi veitt, þá aðeins á þeim stað, sem leyfið tekur 
til. Börn eða unglingar yngri en 14 ára mega ekki selja vörur á almannafæri, nema 
með leyfi barnaverndarnefndar. Þó er börnum 8 ára eða eldri heimilt að selja blöð, 
merki og happdrættismiða. 

15. gr. 
Enginn má ótilkvaddur slökkva eða kveikja á götuljóskerum Bolungarvíkur- 

kaupstaðar eða snerta á brunaboðum, nema hann þurfi að gera vart við eldsvoða. 
B 134
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Enginn má raska eða skemma rafmagnsleiðslur eða síma. Verði einhver valdur 

að slíku óviljandi, skal tilkynna það þegar í stað til hlutaðeigandi stofnunar. 

16. gr. 
Hlaðna byssu má ekki bera á götum eða vegum. Byssu skal ávallt bera þannig 

að hlaupið snúi upp. 
Gaddhrífur, ljái og aðra slíka hluti, sem tjón getur hlotist af, má eigi flytja eftir 

götum eða vegum, nema svo sé um búið, að engin hætta geti stafað af. 

17. gr. 

Á alfaravegi má ekki leggja eða setja neitt það, sem tálmar umferðina, frekar 

en nauðsynlegt er vegna vöruflutninga, og skal þess ætið gætt, að það geri sem minnst- 

an farartálma. Að flutningi loknum skal vandlega hreinsað svæðið, sem notað var. 

Bifreiðar, vagnar, hjólbörur og sleðar mega ekki standa á götum eða vegum lengur 

en nauðsynlegt er til að fylla þá eða tæma, og aldrei mega þeir standa á sangstéttum. 

Bæjarstjórn ákveður, í samráði við lögreglustjóra, hvar á götum eða torgum vagnar 

eða bifreiðar mega standa, og setur sérstakar reglur þar að lútandi. 

Á alfaravegi má ekki vinna neina þá vinnu, sem tálmar umferð manna eða gerir 

hana hættulega, svo sem höggva eða sprengja grjót, telgja tré, járna hesta eða því 

um líkt, nema leyfi lögreglustjóra komi til. 

18. gr. 

Stéttir meðfram götum skulu eingöngu ætlaðar gangandi mönnum. Þeir sem 

fara um gangstéttir eða götur, skulu jafnan víkja tl hægri handar. 

19. gr. 

Enginn má gera skurði í götur eða torg Bolungarvíkurkaupstaðar eða alfaravegi 

hvar sem er, nema hann hafi til þess leyfi hlutaðeigandi stjórnvalds. Fáist slíkt leyfi, 

skal verkið unnið þannig, að sem minnstur farartálmi sé að, og ætíð skal gæta þess, 

að vegfarendur séu aðvaraðir um farartálmanir, með nægilega greinilegum ljósum 

eða endurskinsmerkjum, frá því fer að skyggja að kvöldi og þar til albjart er orðið 

að morgni. 
Að öðru leyti gera hlutaðeigandi stjórnvöld og lögreglustjóri þær ráðstafanir, 

er þurfa þykir til þess að afstýra hættu fyrir vegfarendur. Ef slík verk dragast úr 

hófi fram, getur bæjarstjóri eða lögreglustjóri eða báðir í sameiningu látið ljúka 

verkinu og sett götur, torg og vegi Í samt lag aftur á kostnað þess, er verkið átti að 

framkvæma. 

20. sr. 

Ekkert má hafa það í opnum gluggum, sem niður getur fallið á vegi eða götu og 

valdið skaða þeim er um fara, og ekki má heldur leggja eða hengja neitt það upp á 

hús eða hafa laust á húsum uppi, er skaða getur valdið vegfarendum, og bera eig- 

endur og umráðamenn húsanna ábyrgð á þeim skaða er stafar af hirðuleysi þeirra 

í þessu efni. 

21. gr. 

Nú er hús svo hrörlegt, að hætt er við því að það hrynji, eða einhver hluti þess, 

og getur lögreglustjóri þá bannað að nota húsið og lagt fyrir eigandann að rifa það, 

eða endurbæta það svo, sem þörf gerist til þess að afstýra hættu, innan tiltekins tíma. 

Enn fremur getur lögreglustjóri á kostnað eigandans gert aðrar ráðstafanir, sem 

hann telur nauðsynlegar til að afstýra hættu fyrir vegfarendur og aðra. Ákvæði þetta 

nær einnig til þess, þegar steinvegg eða annarri girðingu liggur við falli eða hruni.
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Nú brennur hús og mannvirki eða það er flutt burt án þess að annað sé byggt 

í staðinn, og er þá eiganda þess eða umráðamanni skylt að ganga svo frá rústunum, 
að ekki stafi hætta, óþrifnaður eða óprýði af. 

22. gr. 
Þegar hús eru byggð að nýju eða eldri hús rifin eða byggð upp að nokkru eða 

öllu leyti, skal eigandanum, ef húsið liggur við götu eða svæði, sem almenningur fer 
um, skylt að skýra lögreglustjóra svo frá, áður en verkið byrjar, og sanna fyrir honum 
heimild sína til verksins. Hann skal haga sér eftir þeim fyrirmælum, sem lögreglu- 
stjóri setur til að afstýra hættu, farartálma eða óþægindum fyrir vegfarendur. Verk- 
færi og verkefni má ekki leggja frá sér á almannafæri, nema þar, sem lögreglustjóri 
leyfir, og má ekki liggja þar lengur en nauðsyn krefur. Mold, möl, leyfar af verkefni 
og annað, sem af húsbyggingunni stafar, skal eigandi færa burtu, þegar húsgerðinni 
er svo langt komið eða verk það, sem unnið er, að því verði við komið. 

23. gr. 
Palla, stoðir og annan útbúnað við húsasmíðar eða önnur mannvirki eða við- 

gerðir á þeim, skal gera nægilega traust. Heimilt er lögreglunni að gera ráðstafanir 
hér að lútandi. Lausir stigar, sem notaðir eru við viðgerðir á húsum, málun, glugga- 

Þvott eða þess konar, skulu vera nægilega traustir og ætíð teknir niður að loknu verki. 

. 24. gr. 
Áhöld, sem notuð eru til að hefja upp eða renna niður vörum eða öðru við 

bryggjur eða hús, sem liggja við alfaraveg, skulu vera nægilega traust, og þeir, sem 
nota þau, skulu vera áreiðanlegir menn. Ef slík áhöld eru skilin eftir á vinnustað, 
þegar vinnustaður er yfirgefinn, skal ganga frá þeim á tryggilegan hátt, svo að ekki 
hljótist slys af eða hætta fyrir vegfarendur. 

Lausir stigar mega ekki standa við húsveggi eða önnur mannvirki við alfaraveg 
eftir að dimmt er orðið. Brot gegn ákvæðum þessarar greinar eða fyrirmælum lög- 
reglunnar hér að lútandi eru á ábyrgð þess, sem verkið vinnur eða annast, eða ef 
hann er ekki tilgreindur, þá á ábyrgð eiganda eða umráðamanns. 

25. gr. 
Bannað er að hafa þakjárn eða parta af þakjárni laust úti, og hafa eigendur ábyrgð 

á, að slíkt fjúki eða sé öðrum til tjóns eða meiðsla. Sama gildir um spítnarusl og annað 
þess háttar, sem meiðslum eða skemmdum getur valdið, ef fýkur. 

26. gr. 
Báta eða aðra slíka hluti, sem tálmað geta umferðinni, má aldrei setja á Vegi, 

stræti eða annan alfaraveg eða svo nærri, að nokkur hluti þess gangi inn á veginn 
eða yfir hann, og getur bæjarstjóri og lögreglustjóri eða hvor um sig, látið færa slíka 
muni í burtu á kostnað umráðamanns, ef hann gerir það ekki sjálfur, eftir að hafa 
verið aðvaraður. 

Bannað er að hafa þverslár, strengi eða stög, yfir vegi, götur og gangstíga, í þeirri 
hæð, að vegfarendum eða umferð geti stafað hætta af og heldur ekki skástög út frá 
staurum eða hliðum, nema tryggilega merkt með endurskinsmerkjum, þar sem lög- 
regla samþykkir að slík stös megi vera. 

27. gr. 
Í fjöru má ekki skilja eftir eða kasta seglfestu, grjóti, veiðarfærum, veiðiútbúnaði 

eða neinu öðru, er tjóni getur valdið skipum eða bátum, eða á nokkurn hátt hindrað 
umferð.
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III. KAFLI 

Um umferð á götum. 

28. gr. 

Umferð um götur bæjarins skal fara eftir reglum þeim, sem settar eru í umferðar- 

lögum, eins og þau eru á hverjum tíma. 

29. gr. 

Vegfarendum er skylt að hlýða tafarlaust leiðbeiningum og fyrirmælum, sem 

lögreglan gefur, einkum þegar farið er yfir þvera götu við gatnamót og þar sem við- 

vörunarmerki eru sett. Þeir sem fara akandi eða ríðandi um vegi, skulu, þá er þeir 

mæta einhverjum eða einhver vill komast fram fyrir þá, halda sér, gripum sínum og 

farartækjum á hægri helmingi akbrautarinnar eingöngu og svo nærri sötubrún eða 

gangstéttarbrún, sem auðið er. Sá, sem vill komast fram fyrir vegfarendur, skal víkja 

til vinstri handar, þó ekki meira en nauðsyn krefur. Við vegamót skal, ef þörf gerist, 

sá bíða, sem hefur farartæki á hægri hönd. Þessi regla leysir vegfarendur þó ekki 

undan þeirri skyldu að sýna fyllstu varúð við vegamót, þótt þeir eigi þar umferðar- 

réttinn. 
Vegfarendum er skylt að hlýða tafarlaust leiðbeiningum og fyrirmælum, sem 

lögreglan setur um umferðina, hvort sem það er gert með uppfestum auglýsingum, 

með boðum, bendingum eða umferðarmerkjum. Þeim er og skylt að nema staðar sam- 

stundis og lögreglan gefur stöðvunarmerki. 

Sérstaka varúð skal sýna í nánd við skóla, leikvelli og aðra staði, þar sem vænta 

má að börn séu að leik. Sömuleiðis skal skylt að sýna sérstaka varúð gagnvart þeim, 

sem eru á ferð og bera merki fatlaðs fólks. 
Þegar ökumaður lösreglubifreiðar, sjúkrabifreiðar, slökkvibifreiðar eða björg- 

unarbifreiðar gefur hljóð- eða ljósmerki, skal öllum vegfarendum skylt að víkja úr 

vegi í tæka tíð. Stjórnendum ökutækja er skylt að aka til hliðar eða nema staðar. 

Vagnar eða sleðar með hesti fyrir mega aldrei standa á almannafæri, nema ökumaður 

eða annar vel hæfur maður gæti hestsins. 

30. gr. 

Ökuhraða bifreiða skal ávallt stilla svo, að komist verði hjá slysum og þannig að 

umferð um götuna sé ekki trufluð, og má ökuhraði aldrei vera meiri en 45 km á 

klukkustund. Þar sem bifreiðarstjóri sér skammt frá sér, í kröppum bugðum, við 

gatnamót, þar sem vegur er sleipur, þröngur og þar sem mikil umferð er, skal gæta 

sérstakrar varúðar, og má þar aldrei aka hraðar en svo, að stöðva megi bifreiðina 

þegar í stað. 
Sé for eða bleyta á gö!u, skal aka svo, að ekki slettist á aðra vegfarendur, gang- 

stéttir eða byggingar. 

31. gr. 

Með bifreiðar og önnur farartæki skal fara svo nærri vegarbrún eða gangstétt 

til hægri handar, sem auðið er. Um götuhorn skal ekið í kröppum boga, ef snúið er 

til hægri handar en í löngum boga ef snúið er til vinstri handar. 
Á sötuhornum er bannað að aka fram úr farartæki, sem á undan fer. Sömuleiðis 

er bannað að stöðva ökutæki á gatnamótum eða fast við þau. 
Þessi ákvæði gilda einnig um hestvagna, eftir því sem við á. 

32. gr. 

Reiðmenn skulu ávallt gæta fyllstu varkárni á götum Bolungarvíkurkaupstaðar 

og ekki ríða hraðar en töltferð, og í slæmu <kyggni og myrkri skulu þeir halda sig Í 

sötukanti. 

Hestar sem staddir eru í kaupstaðnum, skulu ávallt hýstir um nætur.
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ðð. gr. 
Það er bannað að aka eða ríða á móti skrúðgöngum og líkfylgdum eða fram hjá 

þeim. Skal víkja úr vegi fyrir þeim, ef unnt er, eða nema staðar, meðan þær fara 
fram hjá. 

Ef ástæða þykir til vegna umferðarhættu, getur lögreglustjóri bannað akstur, 
hjólreiðar eða aðra umferð um vegi eða einstakar götur. 

34. gr. 
Tað úr hestum eða öðrum búfénaði, sem farið er með um götur kaupstaðarins, 

og fellur á götur, skulu umráðamenn þrifa upp og fjarlægja á sinn kostnað, strax 
eftir rekstur eða umferð. Verði misbrestur á, geta lögregla eða bæjaryfirvöld látið 
framkvæma hreinsunina á kostnað hlutaðeiganda. 

ðð. gr. 

Ljós skal jafnan tendra á bifreiðum, dráttarvélum og öðrum ökutækjum, þegar 
skyggja tekur og ávallt hafa þau tendruð, þegar þau eru á ferð, frá því birtu bregður að 
kvöldi og þangað til albjart er orðið að morgni. 

Lögreglustjóri ákveður nánar um ljósanotkun bifreiða, ef þurfa þykir. 

36. gr. 
Ökumönnum er skylt að gæta þess, að hemlar, ljós, stýrisútbúnaður og allur 

öryggisútbúnaður bifreiða, dráttarvéla og annarra ökutækja sé ávallt í fullkomnu 
lagi. 

97. gr. 
Óheimilt er bifreiðastjórum að gefa hljóðmerki, nema umferðin gefi tilefni til 

þess. 

Bifreiðastjórar og aðrir ökumenn skulu gæta þess, einkum að næturlagi, að valda 
eigi hávaða á annan hátt. Þeim ber að sjá um, að farþegar í vögnum þeirra hafi eigi 
neinn hávaða, er raski friði. 

Bifreiðar, bifhjól og önnur ökutæki, sem valda óeðlilegum hávaða, svo að undan 
er kvartað, getur lögregla tekið úr umferð, þar til viðgerð hefur farið fram. 

38. gr. 
Að Öðru leyti skal farið eftir ákvæðum umferðarlaganna og reglugerðum þeim, 

sem settar eru eða settar kunna að verða samkvæmt þeim lögum um notkun bifreiða. 

39. gr. 
Á hverju reiðhjóli, sem notað er, <kal vera bjalla, sem sefur hvellt hljóð og skulu 

hjólreiðamenn láta til hennar heyra, ef hætt er við árekstri. Glitaugu skal hafa aftan 
á reiðhjólum. 

Skylt er hjólreiðamönnum að hafa ljósker, er snúi fram á reiðhjólum og lýsi 
fram undan sér, og hafa þau tendruð, er þeir eru á ferð, frá því skyggja tekur að 
kvöldi og þar til bjart er orðið að morgni. 

Þar sem þarf sérstaka varúð má aldrei aka hraðar en svo, að stöðva megi hjólin 

þegar í stað. Á hjólunum mega aldrei vera fleiri menn en hjólin eru gerð fyrir. Skylt 

er hjólreiðamanni að nema staðar, ef reið hans veldur því, að hestur fælist eða gerist 

órór. Ef slys vill til, sem stafar af eða stendur í sambandi við notkun hjóla, skal hjól- 
reiðamaður þegar nema staðar, skýra frá nafni sínu, ef þörf gerist. Hjólreiðamaður 
skal nema staðar ef lögreglan gefur honum merki um það. 

Eigandi hjóla ber ábyrgð á brotum á samþykkt þessari, ef hann lánar þeim, sem 
yngri er en 14 ára.
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IV. KAFLI 

Um friðun almenningseigna o. fl. 

40. gr. 

Enginn má skemma, lýta eða óhreinka, né á annan hátt spilla almenningseignum, 

hvort heldur eru vegir, vatnsból, vatnsveitumannvirki, byggingar, rafáhöld, rafþræðir, 

ljósker, bryggjuáhöld, símar, brunaboðar, björgunartæki eða annað, sem ætlað er til 

almenningsnota. Sama gildir um viðtækjabúnað einstakra manna. 

41. gr. 

Enginn má rita, rispa, tjarga, teikna né mála á hús manna eða girðingar neitt 

það, sem hneyksli getur valdið, skemmdum eða óprýði. Enginn má heldur skemma 

girðingar þær, er standa um afgirta garða, reiti, tún eða önnur mannvirki. Bannað 

er að klifra yfir þær eða fara í gegnum þær, nema með leyfi eiganda eða umráða- 

manns. Enginn má á nokkurn hátt vísvitandi spilla nokkrum eignum kaupstaðarbúa. 

Komi slíkt fyrir, skal sá, er veldur, bæta fullum bótum þann skaða, sem hann gerir. 

42. gr. 

Enginn má skemma, troða né spilla á annan hátt ræktuðum blettum, túnum, 

matjurtargörðum eða skrúðgörðum manna, hvort sem er girt eða ógirt. Ekki má heldur 

skemma plöntur né á nokkurn hátt spilla neinu á grasreitum eða saurga þá á nokkurn 

hátt. Girðingum má ekki spilla né skilja eftir opin hlið, sem lokað verður. Enginn 

má hleypa af skotvopni í eða nálægt byggð í kaupstaðnum. 

43. gr. 

Öllum er skylt að ganga vel og þrifalega um áningastaði sína og ijaldstæði, eða 

þar, sem þeir á annan hátt koma saman á víðavangi, hvar sem er innan bæjarins. Ber 

að ræsta vandlega slíka staði af öllum óhroða og rusli, svo sem dósum, flöskum, 

bréfum og matarleifum og öðru þvílíku, áður en staðurinn er yfirgefinn, og hylja 

ruslið vandlega í gröf eða gjótu eða flytja það burt. 
Flöskur má aldrei brjóta á víðavangi. Bannað er að eyða eða spilla gróðri með 

lyng- eða hrísrifi eða á annan hátt. 
Óheimilt er að brenna sinu eftir 1. maí ár hvert. 

V. KAFLI 

Um uppfestar auglýsingar. 

44. gr. 

Bæjarstjórn ákveður, hvar festa skuli upp auglýsingar frá yfirvöldum og öðrum 

stjórnvöldum. Auglýsingar um sjónleiki, samsöngva og aðrar skemmtanir, sem leyft 

er að halda, svo og aðrar auglýsingar, má festa upp hvar sem er með samþykki hlutað- 

eigandi húsráðanda. 

45. gr. 

Uppfestar auglýsingar skulu hlutaðeigandi taka niður, þegar þær hafa fullnægt 

tilgangi sínum. Löglega uppfestar auglýsingar má enginn rifa niður, rissa eða skrifa 
neitt á þær þeim óviðkomandi, óhreinka eða gera ólæsilegar á annan hátt.
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VI. KAFLI 

Um veitingastaði, samkomuhús, skemmtanir o. fl. 

46. gr. 
Allir staðir, þar sem höfð er á hendi almenn veitingasala matar og drykkjar og 

gististaðir fyrir almenning, skulu háðir sérstöku eftirliti lögreglustjóra og skal lög- 
reglunni heimill umgangum um húsakynni þau, sem notuð eru í sambandi við veit- 
ingarnar. 

Á öllum gistihúsum skal haldin nákvæm gestaskrá. 

47. gr. 
Hverjum sem hefur veitingasölu, hverju nafni, sem nefnist, er skylt að gera allt, 

sem í hans valdi stendur til að afstýra því, að nokkuð það fari fram í húsi hans, sem 
kemur í bága við velsæmi og góða reglu. 

48. gr. 
Á veitingastað má enginn sýna af sér ofsalegt athæfi eða látbragð, hávaða eða 

ósæmilega hegðun eða hafa áhættuspil um hönd. 

49. gr. 
Allir almennir veitingastaðir og samkomustaðir skulu vera lokaðir frá kl. 11.30 

að kvöldi til kl. 6 að morgni, og allir gestir, sem ekki eiga náttstað þar, skulu hafa 
farið út ekki síðar en %% stundu eftir að lokað er. Þó má selja ferðamönnum greiða 
á hvaða tíma sem er. Heimilt er félögum að halda þar samkvæmi, dansleiki og aðrar 
skemmtanir, sem ekki eru bundnar við neinn sérstakan lokunartíma, ef ekki íaka 
þátt í þeim aðrir en félagsmenn og gestir þeirra. Sama gildir um brúðkaup og sam- 
sæti einstakra tiltekinna manna. 

50. gr. 
Í hverju veitingahúsi eða almennu samkomuhúsi skal eigandinn láta gera salerni 

og snyrtiherbergi, sem gestum er heimill aðgangur að í samræmi við ákvæði heil- 
brigðissamþykktar. Skal veitingamaður eða húsráðandi sjá um, að því sé ávallt haldið 
vel hreinu og í góðu lagi. 

öl. gr. 
Vilji nokkur halda almenna samkomu, svo sem dansskemmtun, sjónleiki, söng- 

skemmtun, íþróttasýningu o.s. frv., er almenningi sé boðið til eða seldur aðgangur 
að, eða til að hafa veitingar á staðnum, þarf hann til þess leyfi lögreglunnar. Lög- 
reglustjóri veitir slíkt leyfi. 

Tekið skal fram um leið og leyfi er veitt, hvenær samkomunni skuli vera lokið. 
Einnig er heimilt að binda leyfið því skilyrði, að samkomuhúsinu (samkomustaðn- 
um) skuli lokað fyrr en ákveðið er í 49. gr. og aðgangur ekki leyfður eftir lokunar- 
tíma. 

Leyfishafa er skylt að hlýða þeim fyrirmælum, sem lögregluvaldið setur til 
þess að varðveita góða reglu, velsæmi og hreinlæti. Honum er skylt að hlýða fyrir- 
mælum heilbrigðisnefndar um ræstingu og hreinlæti í húsrýminu, enda skal það 
ávallt nýræst, er samkoman byrjar. 

Lögreglustjóri getur bundið skemmtanaleyfi þeirri kvöð, að lögreglumenn verði 
á skemmtistað, og haldi þeir uppi löggæslu og eftirliti á staðnum allan samkomu- 
tímann. Kostnað við löggæslu þessa greiði skemmtanahaldari að því leyti, sem hann 
er ekki greiddur af almannafé skv. venjulegum reglum um starf lögreglumanna. 

Fari nokkuð það fram, er brýtur í bága við reglu og velsæmi, er lögregluvaldinu 
heimilt að láta slíta samkomunni.
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Almennar útisamkomur eru sömu reglum háðar, að svo miklu leyti, sem því 
verður við komið. Banna má mönnum, sem hafa gerst brotlegir, aðgang að sam- 

komum. 

52. gr. 
Börn yngri en 12 ára mega ekki vera á almannafæri eftir kl. 20 tímabilið 1. 

september til 30. apríl ár hvert og ekki eftir kl. 22 tímabilið 1. maí til 31. ágúst, 
nema í fylgd með fullorðnum, aðstandendum sínum eða umsjónarmönnum. 

Unglingar yngri en 15 ára mega ekki vera á almannafæri eftir kl. 22 tímabilið 
1. september til 1. maí og eftir kl. 23 1. maí til Í. september, nema í fylgd með 
fullorðnum, eða um sé að ræða beina heimferð frá skólaskemmtunum eða frá ann- 
arri viðurkenndri æskulýðsstarfsemi. 

Hvers konar þjónusta við börn og ungmenni eftir löglegan útivistartíma, önnur 
en heimflutningur, er bönnuð að viðlagðri ábyrgð þess, er þjónustu veitir. Hand- 
höfum þjónustuleyfa er skylt að fylgjast með því, að ákvæði þessi séu haldin. 

Ungmennum yngri en 16 ára er óheimill aðgangur og dvöl á almennum dans- 
leikjum eftir kl. 20, öðrum en sérstökum un slingaskemmtunum, sem haldnar eru 
af skólum, æskulýðsfélögum eða öðrum aðlum, sem til þess hafa leyfi og háðar 
eru sérstöku eftirliti. Forstöðumönnum dansleikja er skylt að fylgjast með því að 
ákvæði þessi séu haldin, að viðlögðum sektum og/eða missi leyfis til veitingahalds 

eða skemmtanahalds um lengri eða skemmri tíma. 
Ungmennum yngri en 18 ára er óheimill aðgangur og dvöl á veitingahúsum, 

sem hafa leyfi til vínveitinga, eftir kl. 20, nema í fylgd með foreldrum, forráða- 

mönnum eða maka. Veitingaleyfishafa er skylt að gæta þess, að ákvæði þetta sé 

haldið að viðlögðum sektum og/eða missi veitingaleyfis sins um lengri eða skemmri 

tíma. 

Þeir sem hafa forsjá eða foreldraráð barna og ungmenna skulu að viðlögðum 
sektum gæta þess, að ákvæði þessarar greinar séu ekki brotin. Þá má einnig beita 
sakhæf ungmenni viðurlögum fyrir brot á þessu ákvæði. Útdráttur úr ákvæði þess- 
arar greinar skal hanga á áberandi stað í öllum skólum skyldunáms, almennum 

veitingahúsum og samkomustöðum í lögsagnarumdæminu og sér viðkomandi barna- 

verndarnefnd um það ásamt lögreglu. 

Bannað er að stúlkur innan 18 ára aldurs starfi á veitingahúsum og skemmti- 

stöðum, þar sem ætla má að siðferði þeirra sé sérstök hætta búin. 

Þegar sérstaklega stendur á, getur lögreglustjóri sett til bráðabirgða strangari 

reglur um útivist barna allt að 16 ára aldri. Lögreglustjóri getur og í sérstökum, 

tilfellum veitt undanþágu frá ákvæðum þessarar greinar að fengnum tillögum barna- 

verndarnefndar. 
Barnaverndarnefnd er skylt að vera lögreglunni til aðstoðar við að sjá um að 

ákvæðum þessum sé hlýtt. 

53. gr. 

Föst kvikmyndahús má ekki starfrækja í bænum nema með leyfi bæjarstjórnar 

og lögreglustjóra, og með þeim skilyrðum, að því er útbúnað og loftrými snertir, 

sem bæjarstjórn tiltekur í samræmi við ákvæði heilbrigðissamþykktar. 

Bæjarstjórn ákveður hve mikið gjald skuli greiða í bæjarsjóð fyrir leyfið, annað 

hvort árlega eða fyrir hverja sýningu. Lögreglustjóri gelur veitt leyfi til einstakra 

sýninga og ákveður hann þá gjaldið í í bæjarsjóð. 

54. gr. 

Ef sýndar eru opinberar myndir, sem að dómi barnaverndarnefndar eru sið- 

spillandi, hvort sem það eru ljósmyndir eða kvikmyndir, getur lögreglustjóri bannað
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að sýna þær. Barnaverndarnefnd getur bannað, ef henni sýnist ástæða til, að láta 
börn horfa á myndir, sem geta haft vond áhrif á þau. 

VII. KAFLI 

Um samgöngur við skip. 

50. gr. 
Lögreglustjóra er heimilt, ef hann telur þess þörf, til þess að halda uppi vel- 

sæmi og góðri reglu, að banna samgöngur við erlend skip. 

VIII. KAFLI 

Almenn ákvæði um hreinlæti og þrifnað. 

56. gr. 
Enginn má saurga eða á nokkurn hátt spilla neysluvatni manna (hvort heldur 

er rennandi vatn í ám, lækjum eða vatnsleiðslum eða í þróm og brunnum). Vatns- 
ból skulu vera vel varin fyrir öllum óþrifnaði og þess stranglega gætt, að skólpi 
eða öðru, er óþrifnaði veldur, sé eigi hellt þann veg, að runnið geti að þeim. 

57. gr. 
Stampa, opnar tunnur, föt eða önnur ílát með lifur, grút eða slori eða því líku 

má ekki láta standa á almannafæri, né heldur hafa nokkuð laust eða í ílátum, sem 
ódaun leggur af eða óþrifnaði veldur. 

58. gr. 
Á almannafæri má ekki kasta hræjum, slógi, ösku, sorpi, skólpi eða öðrum 

óhreinindum. Allt slíkt skal láta í gryfjur þær, sem mykja og annar áburður er 
látinn í, eða grafa með öðrum hætti. Skyldur er hver húsráðandi við götur bæjarins 
að sjá um, að haldið sé hreinum portum og annarri óbyggðri lóð kringum hún hans. 
Enginn má fleygja sorpi eða öðrum óhreinindum inn á lóð annars manns, eða orsaka 
að slíkt berist á lóðina. 

Hey, mó eða áburð eða annað þess konar, sem slæðist eða hrynur af flutningi 
á göturnar, skal sá, er flutningnum ræður, skyldur að hreinsa samdægurs. 

59. gr. 
Áburð og annað slíkt, sem óþef leggur af, má aðeins flytja um göturnar í lok- 

uðum vögnum, vel þéttum. Má eigi fylla þá svo, að úr þeim hrynji, á meðan á 
flutningnum, stendur. 

60. gr. 
Sorphauga, áburðarhauga, salerni, forir eða því um líkt má ekki hafa í nánd 

við götur, stræti eða svæði, sem almenningur fer um, nema í gryfjum nægilega 
byrgðum, og skal þá hafa til þess leyfi heilbrigðisnefndar. 

61. gr. 
Á húshliðum eða göflum, sem vita að götum, strætum eða torgum, má ekki 

hengja á nagla eða festa á annan hátt neins konar fiskföng eða annað, sem óþrifnaður 
er að eða óþefur, og ekki má heldur hafa fisktrönur á almannafæri. 

62. gr. 
Við hvert sláturhús skulu vera nægilega mörg ílát undir innanmein og þannig 

komið fyrir, að öruggt sé, að hundar nái ekki til að éta úr þeim. Við heimaslátrun 

B 135
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skal hafa á blóðvelli ílát með loki undir sull og innanmein. Að lokinni hverri slátrun 
skal annað hvort brenna þessi sollnu líffæri eða grafa þau, minnst fullan metra 
í jörðu niður. Annars skulu sláturhússstjórar og aðrir, sem við slátrun fást, fara 

eftir heilbrigðissamþykkt og fyrirskipunum héraðslækna og reglum þeim, er þeir 

kunna að setja um þessi efni. 
Öll innyfli búfjár, sem ekki eru nytjuð, skulu grafin eða brennd, þegar í stað 

að slátrun lokinni, og skal þess gætt að hundar nái ekki til þeirra. 

IX. KAFLI 

Um skepnuhald o. fl. 

63. gr. 

Alifugla, svo sem gæsir, hænsni og endur, má ekki hafa í kaupstaðnum nema 

með sérstöku leyfi bæjarstjórnar og þá aðeins utan byggðar, enda séu þeir hafðir 

í lokuðu byrgi eða annarri jafnöruggri vörslu. Séu alifuglar látnir ganga lausir, 

þrátt fyrir aðvaranir lögreglunnar, getur hún látið lóga fuglunum á kostnað eigenda 

eða selt þá til lúkningar á kostnaði. 

64. gr. 

Búfénað, svo sem hesta, nautgripi og sauðfénað, má ekki láta ganga lausan í 

kaupstaðnum nema hann sé í öruggri girðingu, sem, lögreglan tekur gilda, svo að 

ágangur á land eða lóðir annarra geti eigi hlotist af. 

65. gr. 

Búfénað, svo sem hesta, nautgripi og sauðfé, sem er látinn ganga laus í bænum 

gagnstætt fyrirmælum samþykktar þessarar, skal lögreglan handsama. Einnig mega 

þeir, er fyrir ágangi verða, láta handsama ágangsfénað, en skýra skulu þeir lög- 

reglunni frá því tafarlaust. 

Eigendum slíks fénaðar ber að greiða allan kostnað af handsömun hans og 

fóðrun og annan kostnað, sem af slíku leiðir, og má selja búfénaðinn á opinberu 

uppboði til lúkningar kostnaðinum, verði fénaðurinn ekki leystur út innan sólar- 

hrings frá því eigandinn fékk vitneskju um handsömunina, eða, ef eigi er vitað um 

eiganda, innan hæfilega langs tíma eftir að auglýsing um fénaðinn hefur verið birt. 

Einnig skal eigandi slíks búpenings bæta allt það tjón, er hann hefur valdið. 

Ef ætla má að sama skepnan valdi ítrekuðu tjóni á ræktunarlóðum í bænum, 

skal lögreglunni skylt að sjá svo um, að hún verði send á afrétt á kostnað eiganda, 

en lógað, ef því verður ekki við komið eða skepnan leitar strax aftur til bæjarins. 

Jafnframt sæti eigendur eða umráðamenn ágangsfénaðar sektum, ef rekja má ágang 

búfjár til vanrækslu þeirra. 

66. gr. 

Skylt er öllum að hlýða fyrirmælum bæjarstjórnar um hagbeit í landi kaup- 

staðarins, bæði hvernig hagbeit, upprekstri og smölun skuli hagað og gjöldum fyrir 

það. Á slíkum gjöldum er lögtaksréttur. 

Auk ákvæða samþykktar þessarar gilda ákvæði heilbrigðissamþykktar um bú- 

fjárhald í bænum. 

67. gr. 

Bannað er að hafa hunda í Bolungarvíkurkaupstað. Þó má lögreglustjóri leyfa 

þarfahunda á lögbýlum og minkaveiðihunda, enda séu þeir undir eftirliti heilbrigðis- 

nefndar.
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Flækingshunda og hunda úr aðliggjandi sveitum, sem ekki eru í fylgd með eis- 
anda eða umráðamanni, er lögreglumönnum heimilt að handsama og lóga þegar 
í stað. 

Hundar, sem ráðast á menn eða skepnur eru réttdræpir. 
Skylt er lögreglustjóra að hafa eftirlit með því, að hundaeigendur komi hundum 

sínum til lækninga samkvæmt því, sem mælt er fyrir um lækningu hunda af band- 
ormum. 

68. gr. 
Flækingsketti sem enginn eigandi finnst að, skulu lögreglumenn handsama og 

aflífa. 

X. KAFLI 

Um húsnúmer o. fl. 

69. gr. 
Byggingarnefnd ákveður nöfn á götum og lætur festa upp töluspjöld og nafn- 

spjöld eða mála nöfnin á götuhornin, þar sem þurfa þykir. 
Brot gegn reglum, er bæjarstjórn, í samráði við heilbrigðisnefnd, setur um um- 

sengni við sundlaug, skemmtigarða, kirkjugarð, leikvelli, íþróttavelli og önnur opin- 
ber svæði, varða refsingu samkvæmt samþykkt þessari. Lætur bæjarstjórn birta 
slíkar reglur á viðeigandi hátt. 

XI. KAFLI 

Um staðgildi samþykktarinnar, hegningarákvæði, kostnað o. fl. 

70. gr. 
Samþykkt þessi gildir fyrir allt lögsagnarumdæmi Bolungarvíkurkaupstaðar. 

T1. gr. 
Með mál, sem rísa út af brotum á samþykkt þessari, skal farið að hætti opin- 

berra mála. 

72. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varða sektum í bæjarsjóð, ef ekki liggur við þyngri 

hegning að lögum. Ef kenna má yfirsjón, er barn undir 15 ára aldri drýgir, skorti 
á hæfilegri umsjón foreldra eða annarra, sem barninu ganga í foreldra stað, þá 
skal refsa þeim fyrir yfirsjónina, en ekki barninu. Hagnaður sá, sem sökudólgur 
kann að hafa haft af broti sínu og enginn einstakur maður á löglegt tilkall til, skal 
upptækur ger og renna, auk sekta, í bæjarsjóð. 

73. gr. 
Ef einhver lætur það ógert, sem er skylda hans, samkvæmt samþykktinni, má 

lögreglustjóri láta framkvæma það eða gera nauðsynlegar ráðstafanir til að hindra, 
að vanrækslan valdi tjóni. Kostnað við þetta og kostnað, sem leiðir af þeim ráð- 
stöfunum, sem lögreglustjórinn gerir til að hindra brot gegn samþykktinni, greiðir 
bæjarsjóður, en skyldur er hinn seki að endurgreiða kostnaðinn að fullu. 

TÁ. gr. 
Með samþykkt þessari eru úr gildi fallin ákvæði er snerta Bolungarvík í lög- 

reglusamþykkt fyrir Norður-Ísafjarðarsýslu, nr. 161 14. júlí 1943. 
Lögreglusamþykkt þessi, sem bæjarstjórn Bolungarvíkur hefur samið og sam-
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þykkt samkv. lögum nr. 1 3. janúar 1890, sbr. lög nr. 67 28. nóvember 1919. um 
lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar 

í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 18. desember 1975. 

Ólafur Jóhannesson.   
Ólafur W. Stefánsson. 

Nr. 544. 22. desember 1975. 

REGLUGERÐ 

um skyldusparnaðarskírteini. 

1. gr. 
Ríkissjóður viðurkennir móttöku skyldusparnaðar skv. VIT. kafla laga nr. 11 

28. apríl 1975 með afhendingu sérstakra skyldusparnaðarskírteina, sem fjármálaráð- 
herra gefur út f. h. ríkissjóðs. 

2. gr. 
Skíirteini þessi skulu afhent í ársbyrjun 1976, þó ekki fyrr en viðkomandi gjald- 

andi hefur greitt skyldusparnað sinn að fullu, en skvidusparnaður telst ekki að fullu 
greiddur fyrr en fullnaðarskil hafa verið gerð á öllum þinggjöldum gjaldanda til 

ríkissjóðs samkvæmt þinggjaldabók ásamt þar greindum skyldusparnaði. 

3. gr. 
Skyldusparnaðarskírteini skulu skráð á nafn þess sem sparar og skal nafn hans, 

heimilisfang og nafnnúmer skráð á framhlið skírteinis. Óheimilt er að framselja eða 

veðsetja skyldusparnaðarskírteini. 

4. gr. 
Verðsildi hvers skírteinis skal vera iafnt þeirri fjárhæð. er viðkomandi gjald- 

anda hefur verið gert að spara skv. ákvæðum VIT. kafla 1. nr. 11 28. apríl 1975. Eru 

skírteinin í töluröð. 

5. gr. 
Skírteini vegna skvldu<parnaðar eru lengst til 15. desember 1990 en frá 1. febrúar 

1978 er eiganda í sjálfsvald sett, hvenær hann fær skírteini innleyst. Vextir eru 4% 

á ári frá 1. janúar 1976 að telja eða lokagreiðsludegi skyldusparnaðar ef síðar er. 
Vextir greiðast eftir á og í einu lagi við innlausn. 

6. gr. 
Við innlausn skyldusnarnaðarskírteina greiðir ríki-sjóður verðbætur á höfuðstól, 

vexti og vaxtavexti í hlutfalli við þá hækkun sem kann að verða á vísitölu framfærslu- 
kostnaðar frá 1. nóvember 1975 til 1. nóvember næst á undan endurgreiðslu. Sé skyldu- 
sparnaður ekki greiddur að fullu (sbr. 2. gr.) fyrr en eftir 30. júní 1976 reiknast verð- 
bætur þó aðeins frá 1. nóvember það ár er greiðsla fer fram. Kauplagenefnd reiknar 
vísitölu framfærslukostnaðar og eru núgildandi lög um hana nr. 1 frá 30. ianúar 1959 

og nr. 70 frá 29. nóvember 1987. Skyldusnarnaðarskírteini skulu innleyst á nafnverði 
auk vaxta, þótt vísitala framfærslukostnaðar lækki á tímabilinu frá 1. nóvember 1975 
til greiðsludags. Skírteini verða ekki innleyst að hluta.
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7. gr. 
Í desembermánuði ár hvert, fyrst árið 1977 skal birt í Lögbirtingablaði innlausn- 

arverð hvers þúsunds af nafnverði skyldusparnaðarskírteina miðað við 1. nóvember 
Það ár, 4% ársvexti frá 1. janúar 1976 og verðbætur frá 1. nóvember 1975. Hafi skyldu- 
sparnaður verið greiddur að fullu fyrir 1. janúar 1976 skal greiða innlausnarverð 
sem hér segir. Fyrir hvert þúsund af nafnverði skírteina, sem innleyst eru eftir 1. 
nóvember ár hvert, greiðist innlausnarverð miðað við 1. nóvember næst á undan inn- 
lausn, að viðbættum 4% ársvöxtum frá viðmiðunardegi til innlausnardags. 

Hafi skyldusparnaður verið greiddur eftir 1. janúar 1976 verður innlausnarfjár- 
hæð hvers skírteinis reiknuð sérstaklega í samræmi við ákvæði 5. og 6. gr. 

8. gr. 
Rísi ágreiningur um framkvæmd ákvæða 6. gr. um greiðslu verðbóta á höfuð- 

stól og vexti, skal málinu vísað til nefndar þriggja manna, er skal þannig skipuð. 
Fjármálaráðuneytið tilnefnir einn nefndarmann. Hæstiréttur annan, en hagstofustjóri 
skal vera formaður nefndarinnar. Ef breyting verður gerð á grundvelli vísitölu fram- 
færslukostnaðar, <kal nefnd þessi koma saman og ákveða, hvernig vísitölur samkvæmt 
nýjum eða breyttum grundvelli skuli tengdar eldri vísitölum. 

9. gr. 
Skyldusparnaður er ekki frádráttarbær til tekjuskatts. Skyldusparnaðarskírteini 

eru framtalsskyld, svo og vextir og verðbætur af þeim. Að öðru leyti njóta skírteinin 
skattfrelsis á sama hátt og skyldu<parnaður skv. IM. kafla laga nr. 30 frá 12. maí 1970. 
Skírteinin eru þannig skatt- og útsvarsfrjáls sem eign og vextir af þeim skatt- og út- 
svarsfrjálsir. 

10. gr. 
Innlausn skyldusparnaðarskírteina fer fram hjá ríkisféhirði. Eftir 15. desember 

1990 greiðast ekki vextir af skirteinum og engar verðbætur eru greiddar vegna hækk- 
ana vísitölu framfærslukostnaðar eftir 1. nóvember 1990. 

11. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 31. gr. laga nr. 11 frá 28. apríl 

1975, öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 22. desember 1975. 

Matthías Á. Mathiesen. 
Þorsteinn Geirsson. 

30. desember 1975. Nr. 545. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um skyldusparnað nr. 2/1971. 

1. gr. 
2. gr. orðist svo: 

Sparifé, samkvæmt 1. gr., skal lagt til hliðar á þann hátt, að kaupgreiðandi skal 
afhenda launþega, sem ekki er undanþegin skyldusparnaði, samkvæmt 5. gr. sbr. 7. 
gr. sparimerki hvert skipti, sem útborgun vinnulauna fer fram. 

Félagsmálaráðuneytið getur veitt leyfi frá sparimerkjakaupum þeim aðilum sem 
nota skýrsluvélar við launaafgreiðslu enda fái launþeginn við hverja launaafgreiðslu 
ritaðar upplýsingar frá launagreiðanda um hve há skyldusparnaðarupphæðin var, sem
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lögð var til hliðar af laununum og hvað upphæðin sé samtals orðin það sem af er árinu. 

Leyfi það sem ráðuneytið veitir þannig launagreiðanda skal við það bundið að launa- 

afgreiðslan sé framkvæmd af tilgreindu skýrslugerðarfyrirtæki. Umsókn launagreið- 

anda um þvílíkt leyfi skal fylgja yfirlýsing skýrslugerðarfyrirtækisins um að það 

taki á sig þær skyldur og þá ábyrgð em á það verður lagt með reglugerð þessari og 

með þeim skilyrðum sem ráðuneytið setur við leyfisveitinguna. 

Launagreiðendum þeim sem fá leyfi ráðuneytisins til þess afgreiðsluháttar á 

skyldusparnað sem um getur í 2. mgr. ber að greiða Húsnæðismálastofnun ríkisins and- 

virði sparifjárins tafarlaust að lokinni vinnslu í skýrslugerðarfyrirtækinu. Dragist 

greiðslan fram yfir gjalddaga launanna skal launagreiðandinn greiða dráttarvexti 

af upphæðinni fyrir þann tíma sem umfram er. Með greiðslunum skal launagreið- 

andinn skila í þríriti skrá um launþega þá sem sparifénu er skilað fyrir. Ráðuneytið 

ákveður við leyfisveitinguna hvaða upplýsingar skulu vera á skrá þessari. 

Skýrslugerðarfyrirtæki það sem annast launaafgreiðsluna fyrir launagreiðandann 

skal skila Húsnæðismálastofnun ríkisins tafarlaust að lokinni gerð launagreiðslu- 

gagnanna Í skýrslugerðarfyrirtækinu skrá um launþegana með sams konar upplýs- 

ingum og þeirri, er launagreiðandanum er gert að skila með greiðslu sparifjárins. 

Jafnframt ber skýrslugerðarfyrirtækinu að skila Húsnæðismálastofnun ríkisins þeim 

upplýsingum í skýrsluvélatækri mynd sem ráðuneytið áskilur. Húsnæðismálastofn- 

unin kveður nánar á um í hvernig skýrsluvélatækri mynd þessar upplýsingar séu. 

2. gr. 

8. gr. 4. mgr. orðist svo: 
Vextir af sparifé teljast <parifjáreiganda frá þeim degi, sem sparimerkjablað er 

móttekið af póstmanni. Sé sparifé afgreitt með þeim hætti sem lýst er í 2—4. mgr. 

9. gr. skulu vextir teljast sparifjáreiganda frá gjalddaga launanna. 

3. gr. 

14. gr. 1. mgr. orðist svo: 

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

Er henni berast sparimerkjabréf, sbr. 8. gr. eða skil á upplýsingum frá skýrslugerðar- 

fyrirtæki samkvæmt 4. mgr. 2. gr., skiptir hún fénu eftir því hvar sparimerkjaeigendur 

eru búsettir. Sparifé þeirra, sem búsettir eru í kaupstöðum og kauptúnum, skal 

ávaxtað í innlánsdeild Bvgsingarsjóðs ríkisins. en þeirra, sem búsettir eru á lögbýlum 

utan kaupstaða og kauptúna í Stofnlánadeild landbúnaðarins við Búnaðarbanka Ís- 

lands. Sérhver sparifjáreigandi, samkvæmt reglugerð þessari, fær sérreikning yfir 

sparifé sitt í annarri hvorri þessara deilda eftir því hvar hann er búsettur. 

4. gr. 

17. gr. 1. mgr. orðist svo: 

Póststjórnin skal láta hlutaðeigandi skattayfirvaldi í té fyrir 28. febrúar ár hvert, 

upplýsingar um öll sparimerkjakaup á síðastliðnu almanaksári. Upplýsingar þessar 

skulu vera í því formi, sem skattayfirvöld ákveða. Á skýrslum þessum skulu vera 

upplýsingar, um nafn sparimerkjakaupanda, heimilisfang hans, svo og upphæð þá, 

sem hann hefur kaypt sparimerki fyrir á síðastliðnu ári, sbr. 4. gr. Á sama hátt lætur 

Húsnæðismálastjórn hlutaðeigandi skattyfirvaldi í té upplýsingar um skyldusparnað- 

arupphæðir þær sem afgreiddar eru með þeim hætti sem lýst er Í 2—-4. mgr. 2. gr. 

ð. gr. 
Við 18. gr. bætist 4. mgr. svohljóðandi: 

Ákvæði 18. mgr. þessarar greinar ná ekki til skyldusparnaðar sem afgreiddur 

er með þeim hætti sem lýst er í 24. mgr. 2. gr. Húsnæðismálastjórn sendir hlutað-
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eigandi skattyfirvaldi fyrir 28. febrúar ár hvert upplýsingar um skyldusparifjárupp- 
hæð þá sem hverjum einstökum launþega hefur verið gert að leggja til hliðar á síðast- 
liðnu almanaksári og afgreitt var með þeim hætti sem lýst er í 2—4. mgr. 2. gr. Skal 
þar tilgreint hvernig sparifjárupphæðin skiptist eftir launagreiðendum. Sams konar 
upplýsingar skal Húsnæðismálastjórn senda fyrir sama tíma viðkomandi launþega. 

6. gr. 
21. gr. orðist svo: 

Allur kostnaður við sparimerki, sparimerkjabækur og framkvæmd skyldusparn- 
aðarins greiðist úr ríkissjóði. Launagreiðendur þeir, sem um ræðir í 2—4. mgr. 2. 
gr. skulu bera allan kostnað af afgreiðslu skyldusparnaðarins þar til gögn og greiðsla 
hefur verið afhent Húsnæðismálastjórn. 

7. gr. 
22. gr. orðist svo: 

Skilyrði fyrir leyfisveitingu skv. 2. mgr. er að launagreiðandi skuldbindi sig til að 
afla sjálfskuldarábyrgðar banka og leggi fram ótvíræða ábyrgðaryfirlýsingu hans 
fyrir greiðslu sparifjár og kostnaðar sem launagreiðandanum verður gert að greiða 
samkvæmt þessari grein, verði misbrestur á því að launagreiðandi standi skil á 
greiðslum eða gögnum til Húsnæðismálastjórnar. Skal upphæð ábyrgðarinnar nema 
hið minnsta sem næst fjórðungi þeirrar heildarupphæðar, sem viðkomandi launa- 
greiðanda ber að halda eftir af launum starfsmanna sinna skv. reglugerð þessari á 
síðasta almanaksári. 

Húsnæðismálastjórn ber að krefja launagreiðanda um greiðslu og gera viðkom- 
andi banka aðvart, geri launagreiðandi ekki tafarlaust skil, sbr. 3. mgr. 2. gr. Sé kröf- 
unum ekki sinnt, skal Húsnæðismálastjórn krefja ábyrgðaraðila um greiðslu, þegar 
líðinn er hálfur mánuður frá gjalddaga launanna. 

Eigi ríkisfyrirtæki í hlut ábyrgist fjármálaráðuneytið greiðslu til Húsnæðismála- 
stjórnar með sama hætti og greinir í Í. og 2. mgr. 

Verði misbrestur á að skýrslugerðarfyrirtækið skili réttum gögnum, skal fyrir- 
tækið greiða Húsnæðismálastjórn allan kostnað, sem af þeim misbresti leiðir. 

8. gr. 
23. gr. orðist svo: 
Launamiði, sem launþegi fær í hendur frá skýrslugerðarfyritækinu, skal svo úr 

garði gerður, að hann sé auðkenndur nöfnum og heimilisföngum launagreiðandans 
og launþegans og nafnnúmerum beggja. Jafnframt skal getið dagsetningar, þegar þar 
tilgreind upphæð var lögð til hliðar af launum hans og send Húsnæðismálastjórn, 
sem sparifé skv. reglugerð þessari. 

Þannig útbúin er launamiði skýrslugerðarfyrirtækisins sönnun sagnvart Hús- 
næðismálastjórn um inneign viðkomandi launþega vegna skyldusparnaðar. 

9. gr. 
24. gr. orðist svo: 
Brot á reglugerð þessari varðar sektum allt að kr. 100 000.00. 
Með mál út af brotum á ákvæðum þessarar reglugerðar skal farið að hætti opin- 

berra mála. 

Félagsmálaráðuneytið, 30. desember 1975. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Guðmundur Karl Jónsson.



Nr. 546. 1080 31. desember 1975. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um sérstakt tímabundið vörugjald nr. 346/1975. 

1. gr. 
1. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Greiða skal í ríkissjóð sérstakt vörugjald: 

1. Af tollverði innfluttrar vöru að viðbættum aðflutningsgjöldum. 

2. Af verksmiðjuverði innlendrar framleiðsluvöru og innfluttrar vöru, sem fær ein- 

hverja vinnslumeðferð eða pökkun hér á landi. 

Gjaldið skal vera 12% á tímabilinu 17. júlí 1975 til 31. desember 1975, 10% á 

tímabilinu 1. janúar 1976 til 31. ágúst 1976 og 6% á tímabilinu 1. september 1976 til 

31. desember 1976. 
2. gr. 

2. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Þegar almenn verðlagning framleiðanda er miðuð við heildsöluverð reiknast hið 

sérstaka vörugjald 12%, 10% og 6%, sbr. 2. mgr. 1. gr., á 89.3% heildsöluverðsins en 

það svarar til 10.7%, 8.93% og 5.36% af heildsöluverði án nokkurs frádráttar á kostnaði 

svo sem umboðs- eða sölulaunum, afslætti eða öðrum gjöldum. Þegar selt er með 

söluskatti reiknast gjaldið á vöruverð án söluskatts en hið sérstaka vörugjald myndar 

stofn til söluskatts. 
3. gr. 

1. mgr. 12. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Gjalddagar sérstaks vörugjalds af sölu innlendrar framleiðslu á árinu 1975 eru 

tveir. Gjalddagi vörugjalds fyrir tímabilið 17. júlí til 30. september er Í. nóvember 

1975 og gjalddagi vörugjalds fyrir tímabilið 1. október til 31. desember er 1. febrúar 

1976. Gjalddagar sérstaks vörugjalds af sölu innlendrar framleiðslu á árinu 1976 eru 

þrír. Gjalddagi vörugjalds fyrir tímabilið 1. janúar til 30. apríl er Í. júní 1976, gjald- 

dagi vörugjalds fyrir tímabilið 1. maí til 31. ágúst er 1. október 1976 og gjalddagi 

vörugjalds fyrir tímabilið 1. september til 31. desember er 1. febrúar 1977. 

4. gr. 
1. mgr. 14. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

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. 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 fram- 

leiðslu er að ræða og töku til tollmeðferðar frá og með greindum dagsetningum sé 

um innfluttar vörur að ræða. Hafi innflytjandi fyrir 17. júlí 1975 afhent til tollmeð- 

ferðar <kjöl, sem eru að öllu leyti fullnægjandi til þess að hægt sé að tollafgreiða við- 

komandi 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. 

5. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 5. gr. laga nr. 77/1975 um sérstakt 

tímabundið vörugjald til að öðlast gildi þegar í stað. 

Fjármálaráðuneytið, 31. desember 1975. 

Matthías Á. Mathiesen. 
  

Þorsteinn Ólafsson. 
  

Stjórnartíðindi B 45, nr. 540 —546. Útgáfudagur 19. janúar 1976.
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29. desember 1975. 1081 Nr. 547. 

REGLUGERÐ 

um skiptingu veiðisvæða eftir veiðarfærum fyrir Suðvestur- og Vesturlandi. 

1. gr. 

Á tímabilinu 1. mars — 15. maí 1976 eru veiðar með botn- og flotvörpu bannaðar 
á svæði er takmarkast af línu, sem dregin er réttvísandi suður frá Hafnarnesi að 
63"32'0 N. brd. þaðan réitvísandi vestur í punkt 63*32'0 N og 22900'0 V, þaðan í rétt- 
vísandi suður í punkt 63*25'2 N og 22900'0 V og þaðan í vesturátt að línu, sem dregin 
er Í réttvísandi <uðvestur og í 25 sjómílur frá Reykjanesaukavita. 

Þó skal skipum heimilt að veiða á svæði, er takmarkast af lengdarbaugum 
21'57'0 V og 2293270 V innan línu, sem dregin er milli þeirra þrjár sjómílur út frá 
ströndinni í samræmi við ákvæði laga um veiðar með botnvörpu og flotvörpu í fisk- 
veiðilandhelginni. 

2. gr. 
Frá birtingu reglugerðar þessarar Hl 16. maí 1976 eru allar veiðar með botn- og 

flotvörpu bannaðar á svæði út af Faxaflóa, sem markast af línu dreginni réttvísandi 
vestur frá Sandgerðisvita í punkt 64902'4 N og 23?42/0 V þaðan í réttvísandi norður 
í punkt 64?20/0 N og 23*42/0 V og þaðan í réttvísandi austur. 

3. gr. 
Á tímabilinu 16. febrúar — 15. apríl eru veiðar með botnvörpu og flotvörpu 

bannaðar á svæði, sem markast af línum dregnum milli eftirgreindra punkta: 

a. 64951'5 N 2491370 V 

b. 649475 N 24*3170 V 

c. 6591070 N 249455 V 

d. 65'1070 N 24925'0 V. 

4. gr. 
Á eftirgreindum svæðum eru netaveiðar bannaðar allt árið: 

a. Í Faxaflóa innan línu, sem dregin er úr Þormóðsskeri í Gölt. 
b. Á Breiðafirði innan línu, sem dregin er úr Skor (65*249 N, 23957/4 V) um suð- 

vesturhorn Selskers í Eyrarfjall við Grundarfjörð. 

5. gr. 
Með mál þau, sem rísa út af brotum á reglugerð þessari, skal farið að hætti opin- 

berra mála og varða brot viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 102 27. desember 
1973, um veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelsinni eða 
samkvæmt ákvæðum laga nr. 44 5. apríl 1948, um vísindalega verndun fiskimiða land- 
grunnsins. 

B 136 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



Nr. 547. 1082 29. desember 1979. 

6. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 102 27. desember 1973, um veiðar 

með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni svo og samkvæmt lögum 

nr. 44 5. apríl 1948, um vísindalega verndun fiskimiða landgrunnsins, til þess að öðlast 

begar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 29. desember 1975. 

Matthías Bjarnason. 
Jón B. Jónasson. 

  

Stjórnartíðindi B 46, nr. 547. Útsáfudagur 8. janúar 1976.
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19. desember 1975. 1083 Nr. 548. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu á aðalskipulagi Akureyrar. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 17. desem- 
ber 1975 staðfest uppdrátt af aðalskipulagi Akureyrar. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir og 
hefur verið samþykktur af bæjarstjórn Akureyrar og skipulagsstjórn ríkisins. 

Félagsmálaráðuneytið, 19. desember 1975. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Guðmundur Karl Jónsson. 

91. desember 1975. . Nr. 549. 

BÆJANOÖFN 

Menntamálaráðuneytið hefur samkvæmt lögum nr. 35 18. febrúar 1953 um 
bæjanöfn o. fl., gefið út leyfisbréf fyrir eftirgreindum nöfnum á árinu 1975: 

Borgarfjarðarsýsla: 

Kvistur á garðyrkjubýli í landi Skrúðs, Reykholtsdalshreppi. 

Dalasýsla: 

Árbær á smábýli í landi Leysingjastaða, Hvammshreppi. 

Vestur-Húnavatnssýsla: 

Smáragil á þjónustubýli í landi Staðar, Staðarhreppi. 
Syðri-Þverá II á <mábýli í landi Syðri-Þverár, Þverárhreppi. 

Suður-Þingeyjarsýsla: 

Helgá á smábyli í landi Víðiholts, Reykjahreppi. 
Byrgisholt á smábyli í landi Hafralækjar, Aðaldælahreppi. 
Fitjar á þjónustubýli í landi Ártúns, Ljósavatnshreppi. 

Norður-Múlasýsla: 

Deildarfell í stað nafnsins Deildarlækur á nýbýli í landi Hofs, Vopnafjarðarhreppi. 

Suður-Múlasýsla: 

Fljótsbakki I á eignarhluta í landi Fljótsbakka, Eiðahreppi. 
Fljótsbakki II á eignarhluta í landi Fljótsbakka, Eiðahreppi. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Rangárvallasýsla: 

Öldutún á nýbýli í landi Miðkrika, Hvolhreppi. 

Skammbeinsstaðir IHl á eignarhluta í landi Skammbeinsstaða, Holtahreppi. 

Árnessýsla: 

Mörk á nýbýli í landi Skálmholts, Villingaholtshreppi. 
Stærribær Il á þjónustubýli í landi Stærribæjar, Grimsneshreppi. 

Skyggnisholt á iðnaðarbýli í landi Súluholts, Villingaholtshreppi. 

Rein á iðnaðarbýli í landi Árbæjar I, Ölfushreppi. 
Árgil á nýbýli í landi Neðradals, Biskupstungnahreppi. 
Sandbakki á iðnaðarbýli í landi Forsætis I, Villingaholtshreppi. 
Vatnsholt III á nýbýli í landi Vatnsholts Il, Villingaholtshreppi. 
Hof á nýbýli í landi Sölvholts, Hraungerðishreppi. 

Kópavogur: 

Elliðahvammur á nýbýli í landi Vatnsenda, Kópavogi. 

Kjósarsýsla: 
Sætún á nýbýli í landi Móa, Kjalarneshreppi. 
Helgafell III á smábyýli í landi Helgafells 11, Mosfellshreppi. 

Mennltamálaráðuneytið, 31. desember 1975. 

F. h.r. 

Birgir Thorlacius. 

Runólfur Þórarinsson. 
  

Nr. 550. 31. desember 1975. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 178 9. nóvember 1959, um vöruhappdrætti 

Sambands íslenskra berklasjúklinga. 

1. gr. 

9. gr. orðist svo: 
Um vinninga í 1. flokki skal dregið 10. janúar ár hvert, en í öðrum flokkum 5. 

hvers mánaðar. Ekki skal þó dregið á helgidögum eða laugardögum eða fyrsta virkan 

dag eftir helgidag eða almennan frídag. Fer dráttur þá fram næsta virkan dag þar á 

eftir. 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 18 22. apríl 1959 um 

vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga, öðlast gildi 1. janúar 1976. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 31. desember 1975. 

Ólafur Jóhannesson.   
Ólafur W. Stefánsson.



22. desember 1975. 1085 Nr. öðl. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu á breytingu á áður staðfestu skipulagi Reykjavíkur. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 18. desem- 
ber 1975 staðfest breytingu á áður staðfestu skipulagi Reykjavíkur að því er varðar 
eftirfarandi: 

1. Lóðinni nr. 4 við Skildingatanga hefur verið breytt í tvær einbýlishúsalóðir og 
er hvor um sig u. þ.b. 780 m? að stærð. 

2. Í stað opinberra stofnana á reit 1.251.0, milli Tónabíós og Brautarholts annars 
vegar og Skipholts og Laugavegar hins vegar, verði gert ráð fyrir stofnun og 
byggingu einkafyrirtækis. 

Félagsmálaráðuneytið, 22. desember 1975. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Guðmundur Karl Jónsson. 

91. desember 1975. Nr. 552. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 41 24. mars 1956, um happdrætti 
Dvalarheimilis aldraðra sjómanna. 

1. gr. 
5. gr. orðist svo: 
Happdrættið gefur árlega út 75 000 — sjötíu og fimm þúsund — hluti í 12 flokkum. 

Hver hlutamiði ber áprentað númer, frá 1—75 000, og auk þess merki D. A.S., verð, 
síðasta endurnýjunardasg, dráttardag og innlausnarfrest. Á hann skal prenta eigin- 
handarnafn framkvæmdastjóra happdrættisins og á honum skal vera undirskrift eða 
eiginhandarstimpill umboðsmannsins. 

2. gr. 
6. gr. orðist svo: 
Vinningar eru samanlagt 6 000 að tölu í öllum 19 flokkum og eru samanlagt að 

verðmæti a. m. k. kr. 216 000 000.00 miðað við smásöluverð. Stjórn D. A.S. ákveður 
fjölda vinninga og verðmæti þeirra í hverjum flokki. Verðmæti vinninga að meðal- 
tali í hverjum flokki skal vera svipað. 

3. gr. 
7. gr. orðist svo: 
Verð ársmiða er kr. 4 800.00, en verð endurnýjunarmiða í hverjum flokki kr. 

400.00. Ef menn vilja kaupa hlutamiða eftir að drættir eru byrjaðir á árinu, skal greiða 
fyrir hann, auk verðs hans í flokki þeim, sem næst á að draga í, samanlagt verð hlut- 
arins Í öllum þeim flokkum, sem dregið hefur verið í á árinu. 

4. gr. 
9. gr. orðist svo: 
Um vinninga í 1. flokki skal dregið 3. maí ár hvert, og síðan 3. hvers mánaðar, 

Í janúar þó 8. þess mánaðar. Ekki skal þó dregið á helgidögum eða laugardögum eða
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fyrsta virkan dag eftir helgidag eða almennan frídag. Fer dráttur þá fram næsta 

virkan dag þar á eftir. 

5. gr. 

1. mgr. 10. gr. orðist svo: 
Áður en dregið er í 1. flokki skal leggja í hlutastokkinn 75 000 miða, sem merktir 

eru tölunum 1 til 75 000. Áður en dregið er í hverjum hinna síðari flokka, skal leggja 

í hlutastokkinn jafnmarga miða, sem síðast voru úr honum dregnir og með sömu 

tölum. Samtímis skal leggja í vinningastokkinn miða, sem á eru prentaðir vinningar 

þeir, einn á hvern miða, sem draga skal um í það skipti samkvæmt vinningaskrám, 

er stjórn D. A.S. semur, en happdrættisráð þarf að samþykkja. 

6. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 16 13. apríl 1973 um 

happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna, öðlast þegar gildi og kemur til fram- 

kvæmda frá og með 1. flokki 1976. 
Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 73 24. febrúar 1975. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 31. desember 1975. 

Ólafur Jóhannesson. 
  

Ólafur W. Stefánsson. 

  

Stjórnartíðindi B 47, nr. 548—552. Útgáfudagur 20. febrúar 1976.
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REGLUR 

um smíði og búnað íslenskra skipa. 

Hluti H. 

Um stöðugleika og öryggi fiskiskipa. 

EFNISYFIRLIT 

I. KAFLI 

Stöðugleiki. 

sr. Svið. 
gr. Almennar varúðarreglur. 
gr. Utreikningur stöðugleikaboglína. 
sr. Nauðsynleg stöðugleikagögn og mat á stöðugleika. 
gr. Stöðugleikakröfur. 

6. gr. Hallaprófun. 
7. gr. Stöðugleikagögn um borð. 

II. KAFLI 

Útreikningur stöðugleikaboglína. 
8. gr. Almennt. 
9. gr. Yfirbyggingar, þilfarshús o. fl. sem athuga þarf við útreikninginn. 

10. gr. Áhrif óhefts yfirborðs. 
11. gr. Hleðslutilvik. 
12. gr. Lágmarksákvæði vegna ísingar fiskiskipa. 

III. KAFLI 

Skilgreiningar og kröfur um gerð og smíði fiskiskipa. 

13. gr. Skilgreiningar. 
14. gr. Smíði. 
15. gr. Búnaður til vatnsþéttrar lokunar. 
16. gr. Austurop á skjólborði. 
17. gr. Búnaður til verndar áhöfninni. 
18. gr. Lestarborð og lestarstoðir. 
19. gr. Gildistaka. 

Viðauki. 

Framkvæmd hallaprófunar. 
Skýrsla um hallaprófun. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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101. 

102. 

103. 
104. 

105. 

106. 

107. 

201. 

202. 

203. 

204. 

301. 

Reglur um stöðugleika og öryggi fiskiskipa. 

I. KAFLI 

Stöðugleiki. 

1. gr. 

Svið. 

Reglur þessar eiga við ný íslensk fiskiskip ,„ 15 metra að lengd og lengri. Reglurn- 

ar eiga einnig við gömul íslensk fiskiskip 15 metra að lengd og lengri, sem 

gangast undir þær breytingar eða endurbyggingar, sem munu hafa áhrif á 

stöðugleika þeirra. 
Siglingamálastjóra er heimilt að krefjast stöðugleikaútreikninga af minni skip- 

um en um getur í 101. 
Ný eru skip talin, sem samið er um smíði á eftir gildistöku þessara reglna. 

Siglingamálastjóri getur veitt undanþágu frá ákvæðunum í 5. grein, ef hann telur 

stöðugleikann á annan hátt nægjanlegan, eða verksvið skipsins á einhvern 

hátt takmarkað. 

Til þess að skip teljist uppfylla kröfur um stöðugleika skulu þau einnig upp- 

fylla þær kröfur, sem settar eru fram í II. kafla þessara reglna. 

Siglingamálastjóra er heimilt að veita skipum 15—25 m að lengd undanþágu 

frá að uppfylla viss skilyrði II. kafla þegar fyrirsjáanlega er mjög erfitt að 

uppfylla skilyrðin, eða notagildi skipsins rýrist verulega við að þeim sé fram- 

fylgt, en notkun skipsins má þá miða við raunverulegt ástand þess. 

Skip minni en 15 m að lengd, skulu uppfylla skilyrði IH. kafla þessara reglna 

að því marki sem unnt er og hagkvæmt getur talist að mati siglingamálastjóra. 

2. gr. 

Almennar varúðarreglur. 

Þrátt fyrir það, að ákvæðum þessara reglna sé fullnægt, getur skipi samt hvolft 

og skipstjóri er því engan veginn leystur undan þeirri ábyrgð, sem á honum 

hvílir varðandi hleðslu, sjóbúnað, búlkun farms og veiðarfæra svo og almenna 

forejálni við siglingu skips. 
Farmi skal haganlega fyrir komið þannig, að unnt sé að uppfylla stöðugleika- 

kröfurnar og aðrar reglur varðandi hleðslu. 

Til þess að koma í veg fyrir skrið lauss farms í lestum skipa vegna hreyfinga 

þeirra í sjó, skal skipta lest og þilfari hæfilega niður í stíur, ef nauðsyn þykir. 

Reglur um niður:kiptingu lesta og efnisstærðir lestaskilrúma eru í 18. grein. 

Austurop skal hafa á skjólborðum og reglur um þau eru í 16. grein. 

3. gr. 

Útreikningur stöðugleikaboglína. 

Aðferð og framkvæmd útreikninga á stöðugleikaboglínum skal vera í sam- 

ræmi við 8.—10. grein og er háð samþykki siglingamálastjóra. 

4. gr. 

Nauðsynleg stöðugleikagögn og mat á stöðugleika. 

Til þess að geta metið hvort stöðugleikakröfum sé fullnægt skal gera réttiarms- 

boglínur fyrir öll þau helstu hleðslutilvik, sem gera má ráð fyrir við eðlilega 

notkun skipsins. 
. Ef ekki eru lagðar fram nægilega sundurliðaðar upplýsingar um slík hleðslu- 

tilvik, skulu útreikningarnir gerðir fyrir föst tilvik, sem tilgreind eru í 11. grein. 

Í öllum tilfellum skal byggja útreikningana á ákvæðunum í reglum 1102—1105.
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404. 

405. 

406. 

501. 

502. 

Við hönnun skips skal senda Siglingamálastofnun eftirtalin gögn til athugunar 
og samþykktar áður en smíði er hafin: 
a) Hydrostatiskar boglínur reiknaðar við hannaðan stafnhalla þar sem sýndar 

eru að minnsta kosti línur fyrir særými (V, A) hæð þungamiðju særymis 

(KB) og þverskips metasenter radius (BMF). Auk þess er siglingamálastjóra 

heimilt að óska eftir boglínum fyrir aðrar hydrostadiskar stærðir, teljist 
það nauðsynlegt. 

b) Jafnhallaboglinur (cross curves) skulu dregnar upp, fyrir útreiknuð gildi, 
við léttskip, mestu hugsanlegu hleðslu og að minnsta kosti tvö særými þar 

á milli. Útreikningar skulu miðast við hannaðan stafnhalla og vera gerðir 

á ekki meira en 109 millibili frá 0? til 60? eða meiri halla. 
c) Réttiarmsboglínur við hleðslutilvik sem rædd eru í reglum 401 og 402 og skal 

þá þyngdarpunktur léttskips útreiknaður eða áætlaður enda komi það fram 

í gögnunum hvernig hann er fundinn. 

d) Önnur gögn sem telja má nauðsynleg til þess að meta stöðugleikann. 
Að lokinni smíði skips skal gera á því hallaprófun samkvæmt 6. grein og senda 
Siglinsamálastofnun til athugunar og samþykktar, réttiarmsboglínur við sömu 

hleðslutilvik og um getur í 404. c) útreiknaðar með raunverulegu særými og 
byngdarpunkti fengnum við hallaprófun, auk skýrslu um hallaprófnu og ann- 

arra gagna sem telja má nauðsynleg til mats á stöðugleikanum. 
Við smíði á systurskipi skips, hvers stöðugleikagögn hafa þegar verið send inn, 

athuguð og samþykkt af Siglingamálastofnun samkvæmt 404 og 406, er ekki 

nauðsynlegt að senda inn til <amþykktar stöðugleikagögn fyrir hið nýja svstur- 
skip áður en smíði er hafin samkvæmt reglu 404. enda séu línur eins. og fyrir- 

komulag í öllum meginatriðum líkt. Að smíði skipsins lokinni skal þó senda 

Siglinsamálastofnun tl athrgunar os sambykkter hvdrostadiskar boslinur og 

jafnhallaboglinur samkvæm“ 404. a) ogs b) sva og réttiarmsboslínur, halla- 

prófunar“kýrslu og önnur stöðusleikagðsn samkvæmt 405. 

5. gr. 

Stöðugleikakröfur. 

Fiskiskip skulu uppfylla eftirtaldar stöðusleikskröfur við öll hleðslutilvik: 

a) Flöturinn undir réttiarmsboglínunni (GZ-línunni) skal ekki vera minni 

en 0.055 meterradianar að 030" hallahorni og ekki minni en 0.09 meter- 

radianar að O=40“ hallahorni eða að flæðihorni, Ort), ef það horn er minna 

en 40. Auk þessa skal flöturinn undir réttiarmsboglínunni (GZ-línunni) 
milli hallahornanna 30“ og 40 eða á milli 30 og Or. ef það horn er minna 

en 40*, ekki vera minni en 0.03 meterradianar. 

b) Réttiarmurinn GZ, skal ná minnst 0.20 m við hallahorn 30“ eða stærra. 

c) Stærsti réttiarmur skal vera við hallahorn, sem helst er stærra en 309, en 

ekki minna en 25*. 

d) Byrjunarmetasenterhæðin GM, skal ekki vera minni en 0.35 m. Þó mega 

skin með heila vfirbygsinsn (shelterdeck) og skin lengri en 70 m (L>70) 

hafa minni byrjunarmetasenterhæð í vissum tilvikum, háð mati siglinga- 

málastióra en aldrei minni en 0.15 m. 

Mörkin. sem nefnd ern í 501. eru lágmarkseildi. en engin hámarksgildi ru sett. 

  

  

2 
lega getur flætt um og ekki er unnt að loka vatnsþétt, koma undir sjó. 

B 137
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krafta, sem gætu orðið skipi, áhöfn, tækjum og öruggum flutningi farms til 

skaða. 
503. Þegar veltustillir er í skipi skulu stöðugleikaútreikningarnir sýna að fyrr- 

greindum mörkum verði náð einnig með tækin í notkun. 

504. Siglingamálastjóri getur ákveðið önnur stöðugleikamörk fyrir einstakar gerðir 

skipa ef hann telur það rétt og skylt. 

505. Við mat á stöðugleikaútreikningum og uppfyllingu stöðugleikakrafna kann 

601. 

602. 

603. 

604. 

701. 

siglingamálastjóri að taka tillit til ýmissa skyldra atriða, svo sem hliðarvinds 

á skipum með stóru vindfangi, sjávar á þilfari, nót í blokk, togvíra í gálgum, 

veltueiginleika, viðtaka á skut, stærð skrúfu við lítið flotmagn afturskips, 

öldugangs aftan að skipi o. s. frv. eftir því sem ástæða þykir til. Ísmyndun á 

efri hluta skipsins skal taka til greina á öllum fiskiskipum og í útreikningum 

skal bætt við þunga vegna ísingar eins og sýnt er Í 12. grein. 

6. gr. 
Hallaprófun. 

Þegar smíði er lokið skal framkvæma hallaprófun á hverju skipi til að ákvarða 

raunverulegt særými og staðsetningu þungamiðju létts skips?). 

Siglingamálastjóri getur veitt undanþágu frá hallaprófun einstakra skipa þegar 

fyrir hendi eru samþykktar niðurstöður frá hallaprófun á samskonar skipi 
(systurskipi) smíðuðu á sömu skipasmíðastöð eftir sömu teikningum og með 

sams konar búnaði. 
Þegar hallaprófun hefur farið fram skal gera skýrslu um hana og skal hún 
undirrituð af þeim, sem um hana sá og fulltrúa eða eftirlitsmanni frá Siglinga- 

málastofnuninni sem skal vera viðstaddur hallaprófunina. 
Í viðauka þessara reglna eru leiðbeiningar um framkvæmd hallaprófunar og 
er til þess mælst að farið sé eftir þeim eins og unnt er. Auk þess eru sýnd dæmi 
um eyðublöð sem hentugt er að nota við skýrslugerð um hallaprófun. 

7. gr. 
Stöðugleikagögn um borð. 

Skipstjóri hvers skips, sem þessar reglur ná til, skal fá í hendur upplýsingar, 
sem gera honum kleift að meta auðveldlega og örugglega stöðugleika skips 
síns við mismunandi aðstæður. Afrit þessara upplýsinga skal senda Siglinga- 

málastofnuninni. 
Stöðngleikagðgn skulu að jafnaði vera eftirfarandi: 

a) Stöðusleikakennilínur við almenn hleðslutilvik. 
b) Upplýsingar í formi taflna eða línurita, sem sera skipstjóra fært að meta 

stöðugleika skips síns og staðfesta að hann sé nægur við þau hleðslutilvik, 
sem eru frábrugðin almennu tilvikunum. Þessar upplýsingar skulu fyrst 
og fremst fela í sér boglínu eða töflu þar sem tilgreind er, miðað við djúp- 
ristu, sú nauðsynlega byrjunarmetasenterhæð, sem tryggir að stöðugleikinn 
sé Í samræmi við stöðusleikakröfurnar í reglu 501. hér að framan. Í stað 

GMg má nota annað stöðusleikagildi ef hentugra þykir. 

c) Leiðbeiningar um rétta notkun veltustillis og áhrif hans á stöðugleika, sé 
hann í skipinu. 

d) Athugasemdir og leiðréttingar, sem gera þarf við byrjunarmetasenterhæðina, 
GMao, vegna vökva með óheftu yfirborði. 
  

1) Létt skip er skipið fullsmíðað með olíu og vatn á vélum og kerfum og með öllum föstum 

búnaði: en án Íss, veiðarfæra og farms; brennsluolíu, smurolíu eða vatns Í geymum; vista 

eða áhafnar með farangri.
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801. 

802. 

901. 

902. 

903. 

904. 

905. 

906. 

907. 

908. 

909. 

910. 

1001. 

II. KAFLI 

Útreikningur stöðugleikaboglína. 

8. gr. 

Almennt. 

Hydrostatiskar og jafnhallaboglínur skal venjulega gera við hannaðan stafn- 

halla. Sé stafnhalli hleðslutilviks, lag eða fyrirkomulag skipsins slíkt, að frá- 

vik frá hönnuðum stafnhalla hafi teljandi áhrif á réttiarma, þá skal taka til- 

lit til þeirra breytinga. 
Rúmmál skal reikna að efri fleti þilfarsklæðningar og á ytri flöt byrðings. 

9. gr. 

Yfirbyggingar, þilfarshús o. fl. sem athuga þarf við útreikninginn. 

Lokaðar yfirbyggingar, sem uppfylla skilyrðin í 1309 í þessum reglum, má 

taka með í útreikninginn. 
Næstu röð yfirbygginga þar fyrir ofan, lokaða á sama hátt, má einnig taka 

með í útreikninginn. 
Þilfarshús á aðalþilfari (freeboard deek) má taka með í útreikninginn, ef þau 

uppfylla skilyrðin fyrir lokaðar yfirbyggingar, sem sett eru í reglu 1309. 

Nú fullnægir þilfarshús ofangreindum skilyrðum, að því undanskildu, að það 

er ekki búið manngengum uppgangi til næsta þilfars fyrir ofan og skal þá ekki 

reikna það sem lokað. á hinn bóginn skal telja sérhvert op á þilfarinu inni Í 
slíku húsi lokað, jafnvel þótt enginn lokunarbúnaður sé á því. Á litlum skipum 
þar sem augljósum erfiðleikum er bundið að koma fyrir ofangreindum upp- 

gangi úr þilfarshúsum má taka þau með í útreikninginn, enda takmarkist 
notkun skipsins við raunverulegt ástand. 
Þilfarshús skal ekki taka með í útreikninginn nema það sé búið hurðum, sem 
uppfylla kröfurnar í 1502; á hinn bóginn er sérhvert op í þilfari innan þilfars- 

hússins talið lokað, ef lokunarbúnaður þess uppfyllir kröfurnar í reglum 

1503— 1512. 
Þilfarshús á þilförum ofan aðalþilfars skulu ekki tekin með í útreikningana, 

en op í þilför innan þeirra, má telja lokuð. 
Yfirbyggingar og þilfarshús, sem eru ekki talin lokuð, má í sérstökum tilfellum 
taka með í stöðugleikaútreikningana upp að flæðihorni, að því tilskildu að það 
leiði ekki til snöggs né alvarlegs flæðis inn í skipið. 
Litil op eins og op fyrir víra eða keðjur, blakkir og akkeri og einnig op af- 
rennslis, frárennslis og skólppípna skulu ekki vera álitin opin, þótt þau fari 
í kaf við hallahorn stærra en 309. Ef þau fara í kaf við hallahorn, sem er 30% 
eða minna, skulu þau talin opin, ef þau, að dómi siglingamálastjóra, valda því 
að verulega flæði inn í skipið. 
Lyft þilför og geymisreisnir (trunks) má taka með í útreikningana. Einnig 

má reikna lestarlúgur með, sé lokunarbúnaður beirra fullnægjandi. 
Þilfarsfarm má taka með í útreikningana eftir því, sem aðstæður leyfa. Með 
lestar fullar og ekki meiri þilfarsfarm en svo, að skipið mari með lægsta hluta 
fríðborðsþilfars í sjóskorpunni, má taka M af hæð þilfarsfarms með í stöðug- 
leikaútreikningana. 

  

10. gr. 

Áhrif óhefts yfirborðs. 

Við öll hleðslutilvik skal leiðrétta byrjunarmetasenterhæðina og réttiarmsbog- 
línurnar fyrir áhrifum frá óheftu yfirborði vökva Í geymum, sem ekki eru 
annað hvort alveg fullir eða alveg tómir.
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1002. 

1003. 

1004. 

1101. 

1102. 
1103. 

1104. 

1105. 

1201. 

1202. 

Við leiðréttingu þessa skal taka tillit til allra þeirra geyma, sem geta samtímis 
haft óheft yfirborð. 
Nákvæmni í útreikningi áhrifa óhefts yfirborðs er mikilvæg, en að jafnaði má 
telja það nægjanlegt að reikna nákvæmlega tregðuvægi (1) yfirborðs vökvans, 
samsvarandi innihaldi geymis við 0“ halla skips og minnka metasenterhæð 
IF „iy 

skipsins um: — 

þar sem Xiy er summan af tregðuvægi óhefts yfirborðs sinnum eðlisþungi 

vökva, í öllum þeim gseymum sem áhrif hafa hverju sinni. 
A er særými skips (tonn) í því tilviki, sem reiknað er. 

Við útreikninga fyrir skip, sem ætluð eru til flutnings á lausum sildar- eða 
loðnufarmi skal á sama hátt leiðrétta metasenterhæðina fyrir þeim áhrifum 
sem óheft yfirborð þessa lausa farms hefur, þegar lestar eru ekki alveg fullar. 

11. gr. 

Hleðslutilvik. 

Fóstu hleðslutilvikin, sem vísað er til í 402 eru eftirfarandi: 

a) Ástand við létt skip, fullsmíðað, með olíu og vatn á öllum vélum og kerfum 

og með föstum búnaði en án veiðarfæra, farms eða íss; brennsluolíu, smur- 

olíu eða vatns í geymum; vista eða áhafnar með farangri. 
b) Ástand við brottför á veiðar með olíu- og vatnsgeyma fulla, með áhöfn og 

allar birgðir, vistir, salt, ís, veiðarfæri o. s. frv. 

c) Ástand við brottför af fiskimiðum með fulla hleðslu afla og 30% eftir af 
olíu, vatni, birgðum og vistum. 

d) Ástand við heimkomu með fulla hleðslu afla og 10% eftir af olíu, vatni, 
birgðum og vistum. 

e) Ástand við heimkomu með 20% af fullri hleðslu afla og 10% eftir af olíu, 

vatni, birgðum og vistum. 
f) Fyrir það tilvik meðal hinna þriggja síðastnefndu 1101 c), d) og e), sem 

sýnir minnstan stöðugleika, skal að auki reikna stöðugleikann með ísingu 

eins og hún er skilgreind í 12. grein. 
Telja skal að veiðarfæri séu vot og reikna þunga þeirra sem slíkra. 
Í öllum atvikum skal álíta að allur farmurinn sé sömu tegundar nema slíkt 
sé Í ósamræmi við venju eða staðreynd. 
Ef gera má ráð fyrir þilfarshleðslu, skal reikna tilvik í 1101 d) með henni 

eins og nánar er rætt í 910. 
Ekki skal að jafnaði reikna með sjókjölfestu við stöðugleikaútreikningana. Þó 
má gera það í sérstökum tilfellum og þá því aðeins, að hún sé í sérstökum 
þar til gerðum sevmum, sem ekki eru notaðir fyrir annað. 

12. gr. 
Lágmarksákvæði vegna ísingar fiskiskipa. 

Gera skal ráð fyrir að þungi íss á hvern fermetra óvarðra þilfara og sanga sé 
ekki minni en 40 kg/m?. Gera skal ráð fyrir að þungi íss á hvern fermetra 
hliðarmyndar þess hluta skipsins sem er ofan sjólínu, skjólborð og möstur 
meðreiknuð, sé ekki minni en 10 kg/m? fyrir hvora hlið. 
Þungamiðju íss skal reikna samkvæmt staðsetningu viðkomandi þilfarshluta, 
ganga og annarra óslitinna flata, þar sem ís getur hlaðist. Flatarmál og þunga- 
miðju ósamhansandi flata, grindverka, staga og reiða (að undanteknum möstrum 

á skipum, sem ekki hafa segl), svo og flatarmál annarra smárra hluta, skal ekki
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1203. 

1301. 

1302. 

1303. 

1304. 

1305. 

1306. 

1307. 

reikna en auka þess í stað heildarflatarmál hliðarmynda óslitinna flata um 5% 
og statiskt vægi um 10%. 
Ef ástæða þykir til, er siglingamálastjóra heimilt að skerpa þessi ákvæði hvort 
heldur er í einstökum atvikum eða almennt. 

TI. KAFLI 

Skilgreiningar og kröfur um gerð og smíði fiskiskipa. 

13. gr. 

Skilgreiningar. (Sjá mynd 1) 

Stöðluð vatn:lína er vatnslína samsíða grunnlínu við 85% dýpt skipsins (0.85 D), 
miðskipa eins og skilgreint er í 1305. 
Aftari og fremri lóðlínur skera staðlaða vatnslínu í miðlínu skipa, sem hér 
segir: 

(1) Við innra borð byrðings í skut og við innra borð stefnisplötu í stafni 
á skipum með byrðing úr stáli eða öðrum málmi, 

(ii) við ytra borð byrðings í skut eða ytri brún spónfars í afturstefni og ytri 
brún spónfars í stafni á skipum með byrðing úr tré. 

(iii) Við ytra borð byrðinss í skut og ytra borð stefnisplötu í stafni; eða þar 
sem hugsuð framlenging ytra borðs byrðings sker miðlínu skips með 
bjálkastefni; á skipum með byrðing úr öðrum efnum en málmi eða tré. 

Lengd skips (L) er lengd staðlaðrar vatnslínu milli aftari og fremri lóðlína. 
Miðskipa er við miðja lengd L. 
Breidd (B) er mesta breidd innan lengdar L, mæld á ytri brún banda (mótuð 
breidd) á málm-skipum, en að ytra borði byrðings á skipum úr öðru efni. 
Dýpt (D) er dýpt mæld lóðrétt á staðlaða vatnslínu miðskipa úti við byrðing 
við aðalþilfar, sem hér segir: 

(i) Frá efri brún þilfarsbita að innri brún kjölplötu eða að þeim punkti þar 
sem innri brún byrðings sker stangarkjöl á skipum með byrðing úr málmi. 

(ii) Frá efri brún þilfarsbita að ytri brún spónfars á kili á skipum með 
byrðing úr tré. 

(iii) Frá efri brún þilfarsbita að ytri brún kjalplötu; eða að þeim punkti þar 
sem hugsuð framlenging ytri brúnar byrðings sker miðlínu skips með 
bjálka- eða kassakjöl á skipum með byrðing úr öðrum efnum en málmi 
eða tré. 

Blokkstuðull (CÞ) er gefinn með eftirfarandi líkingu: 

V 
Co= — 

7 EBd 
þar sem: V er rúmmál mótaðs særýmis málmskipa (mælt á ytri brún banda) 

en rúmmál særýmis á ytra borð byrðings á skipum úr öðrum 
efnum. 

d er viðeigandi djúprista mæld miðskipa á efri brún kjalar á málm- 
skipum eða að neðri brún byrðingss á skipum úr öðrum efnum, 
eins og skilgreint í 1305. (i), (ii) og (iii). 

Aðalþilfar er venjulega efsta heila þilfarið með fastabúnaði til vatnsþéttrar 
lokunar á öllum opum, á óvörðu þilfari og neðan þess. 

Ef þess er óskað, má siglingamálastjóri heimila, að þilfar neðan ofannefnds 
Þilfars verði talið aðalþilfar að því tilskildu að það sé heilt að minnsta kosti 
milli vélarúms og skutþils og vélarúms og stafnþils og órofið þverskips. Sé 
neðra þilfar talið aðalþilfar, þá skal sá hluti bolsins sem er ofan þess, talinn 
yfirbygging.
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1311. 

1312. 
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1401. 

1501. 

Þegar aðalþilfar er lyft skulu öll mál, sem miðuð eru við aðalþilfar, mæld 

frá lægstu línu þilfarsins og framhaldi þeirrar línu dreginni samhliða efri þil- 

farshlutanum. 

Yfirbygging er lokuð bygging á aðalþilfari, sem nær milli skipssúða, eða hliðar 

hennar eru ekki innar frá súð, en svarar 4% af breidd skipsins B. 

Lokuð yfirbygging er yfirbygging með: 

a) Endaþilum og hliðum af fullnægjandi gerð. 

b) Hurðum fyrir opum í þilum, ef einhver eru, samkv. kröfunum í 1502. 

c) Körmum og þröskuldum ef einhverjir eru, samkvæmt kröfum í 1525— 1529. 

d) Fullnægjandi veðurþéttum lokunarbúnaði fyrir öllum öðrum opum í hliðum, 

endum eða þekju. 

Lyft afturþilfar (raised quarterdeck) telst yfirbygging. Miðlyfting eða 

skutlyfting skal ekki talin lokuð nema áhöfninni sé séð fyrir aðgangi að véla- 

rúmum og Öðrum vinnurúmum innan þessara yfirbygginga með inngöngum, 

sem eru alltaf aðgengilegir þótt op í endaþilum séu lokuð. 

Yfirbyggingarþilfar er heilt þilfar, eða þilfarshluti eða þekja yfirbyggingar, 

þilfarshúss eða annarrar byggingar Í ekki minni hæð en 1.8 meter yfir aðal- 

þilfari. 
Hæð yfirbyggingar eða annarrar byggingar er minnsta lóðrétta fjarlægðin mæld 

við skipssúð eða hliðarþil frá efri brún þilfarsbita neðra þilfars að efri brún 

þilfarsbita yfirbyggingar eða byggingar. 

Veðurþétt þýðir að vatn eða sjór geti ekki komist inn um op hvernig sem sjó- 

lag er. (Veðurþétt þýðir þéttleika frá annarri hlið.) 

Vatnsþétt þýðir að vatn eða sjór geti hvorki komist út né inn í bygginguna við 

vatnssúlu upp að yfirbyggingarþilfari. (Vatnsþétt þýðir þéttleika frá báðum 

hliðum.) 

14. gr. 

Smíði. 

Styrkleiki bols, yfirbygginga, vélareisna, kappa og annarra bygginga, skal vera 

nægjanlegur til þess að standast allt fyrirsjáanlegt álag sem venjulegar að- 

stæður skapa í ætlaðri notkun. Uppfylla skal kröfur íslenskra reglna um smíði 

skipa og sérkröfur Siglingamálastofnunar ríkisins. Siglingamálastjóri má telja 

nægjanlegt í þessu tilliti, að skip sé smíðað og því við haldið í samræmi við 

reglur flokkunarfélags, sem viðurkennt er af íslensku ríkisstjórninni. 

15. gr. 

Búnaður til vatnsþéttrar lokunar. 

Op, sem vatn getur komist inn um og sett skipið í hættu skulu vera eins fá og 

unnt er og búin hæfum lokunarbúnaði í samræmi við þessa grein. Ef lokunar- 

búnaður slíkra opa er af annarri gerð eða úr öðru efni en tilgreint er í þessari 

grein, skal hann vera jafngildur því sem hér greinir en allur lokunarbúnaður 

er háður samþykki Siglingamálastofnunar. 

Hurðir. 

/ Hurðir skulu vera tengdar við þilin, hafa karm og stífur svo að styrkleiki sé 

jafn og í óskertu þili. Unnt skal að loka þeim veðurþétt og búnaðurinn til þess 

skal vera gúmmíþéttingar (fast gúmmí, ekki svampsúmmí) og spennisnerlar 

eða annar jafngildur búnaður. Auðvelt skal vera að opna og loka frá báðum 

hliðum. Allur þessi búnaður er háður samþykki Siglingamálastofnunarinnar.
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1611. 

1512. 

Lestarhlerar úr tré. 

Unnin þykkt lestarhlera úr tré skal vera minnst 4 mm fyrir hverja 100 mis 
hafs milli sæta en þó minnst 40 mm. Sæti fyrir hlerana skulu vera minnst 
65 mm breið. 
Séu lestarhlerar úr tré, skal lestaropið gert veðurþétt með segldúk og skálk- 
unarbúnaði. Á hvert lestarop skal nota að minnsta kosti tvöfaldan segldúk 
vatnsheldan, nægjanlega sterkan og úr efni samkvæmt viðurkenndum staðli. 
Skálkjárn og fleygar skulu falla vel og fleygar skulu vera úr seigu efni. Halli 
fleyganna skal ekki vera meiri en 1:6 og þynnri endinn ekki þynnri en 13 mm. 
Fleygeyru skulu hæfa fleygunum og ekki má vera lengra en 600 mm á milli 
Þeirra, mælt á miðju en mest 150 mm frá hverju karmhorni. Lestarhlerana 
skal tryggja með stálstöng eða tréstöng eða jafngildum búnaði ofan á segl- 
dúkinn, festum við hliðar lestarkarmsins með skrúfukrókum eða öðrum ör- 
uggum búnaði. Hlera, sem eru lengri en 1.5 metrar, skal tryggja með tveimur 

slíkum stöngum. 

Lestarhlerar úr öðru efni en tré. 

Styrkleika lestarhlera úr öðru efni en tré skal reikna fyrir væntanlegt raun- 
verulegt álag, en þó aldrei minni en eftirfarandi: 

1.0 tonn/m? fyrir 24 m. löng skip og siyttri. 
1.75 tonn/m? fyrir 100 m. löng skip og lengri. 
Fyrir lengdir þar á milli skal finna þungatöluna með línulegri milligildun. 
Fyrir hlera í yfirbyggingarþilfari aftar en 0.25 L frá fremri lóðlínu, má 
nota gildi, sem eru 75% af ofannefndu álagi. 

Þegar hlerar eru gerðir úr stáli, má mesta spenna Í efninu reiknuð frá gildunum 
í 1505 margfölduð með 4.25, ekki vera meiri en lágmarksbrotþol efnisins. Við 
þetta álag má niðurbeyging hleranna ekki verða meiri en 0.0028 sinnum óstudd 
hleralengdin. 
Styrkleiki og stifleiki hlera, sem eru gerðir úr öðru efni en stáli, skal vera jafn- 
gildur og á stálhlera að mati siglingamálastjóra. 
Hlerar skulu búnir þéttingum og spennibúnaði, til þess að tryggja að þeir séu 
veðurþéttir eða öðrum jafngildum búnaði að mati siglingamálastjóra. Að jafn- 
aði skal ekki vera lengra en 750 mm á milli spennibolta og mest 300 mm frá 
hverju horni þéttikants. 

Op að vélarúmi. 

Op að vélarúmi skulu vera með hæfilegri umgjörð og vel lokuð af reisn með 
nægjanlegum styrk en yiri aðganssop í reisnina skulu búin hurðum í samræmi 
við kröfur í 1502. 
Önnur op en aðgangsop skulu búin fasttengdum hlerum, sem unnt er að loka 
veðurþétt, jafnsterkum óskertri byggingunni. 

Önnur op í þilför. 
Þar sem það er nauðsynlegt vegna fiskveiðanna má setja slétt þilfarslok, skrúf- 
uð, læst eða lokuð á annan jafngildan hátt, og mannopslok að því tilskildu að 
unnt sé að loka þeim vatnsþétt. Sé þeim ekki lokað með þéttsetnum boltum, 
skulu þau vera fasttengd þilfari með keðju eða þvílíku. Gerð lokanna og stað- 
setning er háð samþykki siglingamálastjóra, sem enn fremur kann að setja að 
skilyrði, að þau verði ekki opnuð nema í höfn. 
Sterk yfirbygging, þilfarshús eða kappi með veðurþéttri hurð, eða jafngildi 
hennar, skal verja op í aðal- og yfirbyggingarþilfari önnur en lestarop, véla- 
rúmsop, mannop og slétt þilfarslok. Kappar skulu vera eins nærri miðlínu 
skipsins og hagkvæmt getur talist.
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Loftháfar (ventilatorar). 

Karmar loftháfa skulu vera traustbyggðir og unnt að loka þeim veðurþétt með 

búnaði fasttengdum loftháfnum eða aðliggjandi byggingu. 

Veðurþéttan lokunarbúnað þarf ekki á loftháfa, ef karmar þeirra ná meira en 

4.5 m yfir aðalþilfar eða meira en 2.3 m yfir yfirbyggingarþilfar á skipum, sem 

eru 30 metra löng eða lengri, en 3.4 m yfir aðalþilfar, eða 1.7 m yfir yfirbygg- 

ingarþilfar á skipum, sem eru 15 m löng eða styttri. Samsvarandi skilyrði um 

hæð loftháfa skipa sem hafa lengd þar á milli má finna með línulegri milli- 

gildun. (Sjá jafnframt reglur frá 2. október 1969, um eldvarnir í fiskiskipum, 

7. gr. A lið og 19. gr. Á lið). 

Loftpípur. 

Þegar loftpípur geyma eða annarra rúma undir þilfari ná upp fyrir aðalþilfar 

eða yfirbyggingarþilfar, skal óvarði hluti pípnanna vera nægjanlega traust- 

byggður. Fullnægjandi búnaður til lokunar opi pípnanna skal vera festur við 

pípuna eða aðliggjandi byggingu. 

Kýraugu. 

Öll kýraugu á yfirbyggingum eða öðrum lokuðum byggingum á aðalþilfari 

skulu búin Þblindlokum á lömum, sem unnt er að loka vatnsþétt. 

. Engin kýraugu skulu vera neðan aðalþilfars. 
. Kýraugu, glerin í þeim og blindlokin skulu vera nægjanlega traustleg að mati 

siglingamálastjóra. 

Op í skipssúð. 

Op í skipssúð skulu vera eins fá og samræmanlegt er gerð og réttri notkun 

skipsins. Lokunarbúnaður slíkra opa skal vera svo gerður, að tryggður verði 

vatnsþéttleiki og styrkleiki samsvarandi byrðingi umhverfis opið. 

. Neðri brún lestar-opa í skipshlið skal ekki vera neðan aðalþilfars nema að 

fengnu sérstöku leyfi siglingamálastjóra. 

Afrennsli, inntök og frárennsli. 

Sérhver frárennslispípa, sem er leidd í gegnum byrðing neðan aðalþilfars eða 

innan lokaðrar byggingar á aðalþilfari, skal búin sjálfvirkum einstreymisloka 

með virkum búnaði til lokunar frá aðgengilegum stað. Siglingamálastjóri getur 

leyft að sleppa slíkum loka, ef hann telur, að flæði vatns Í gegnum opið geti 

ekki leitt til hættu og að þykkt pípanna sé nægileg. 

. Í mönnuðu vélarúmi má stjórna á staðnum aðal- og hjálparsjóinntökum svo 

og frárennsli vélbúnaðar. Stjórnbúnaðurinn skal vera vel aðgengilegur og 

búinn vísi, sem sýnir hvort lokinn er opinn eða lokaður. 

. Í ómönnuðu vélarúmi með fulla sjálfvirkni gilda ákvæðin í 1522 að því til- 

skildu að komið sé fyrir hæfum viðvörunarbúnaði, sem gefur til kynna hvort 

vatn safnast í rúmið eða hvort leki sé frá einhverju vökvakerfi. Ella skulu 

lokar fjarstýrðir frá næsta þilfari þar yfir, og á stjórnstaðnum sé vísir sem 

sýni hvort þeir eru opnir eða lokaðir. 

Allir lokar og annar búnaður festur á byrðing skal vera úr stáli, bronsi eða 

öðru viðurkenndu seigu efni. Allar pípur milli byrðings og loka skulu vera 

úr stáli nema í skipum úr öðru efni en stáli, þar getur siglingamálastjóri sam- 

þykkt notkun annarra efna.
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Hæðir lestarkarma, dyraþröskulda, loftháfskarma og loftpípna. 

Hæð lestarkarma á aðalþilfari og framan 0.25 L framskips á yfirbyggingar- 
þilfari skal vera minnst 600 mm yfir þilfar, en afian 0.26 L á yfirbyggingar- 

þilfari minnst 450 mm yfir þilfar. 
Siglingamálastjóri getur leyft lægri lestarkarma en segir í 1525 og jafnvel að 
sleppa þeim algerlega þar sem slíkt er nauðsynlegt vegna veiða eða annarrar 
notkunar skipsins. Slíkum lestaropum skal loka með fastboltuðum stálhlerum 
eða hlerum með gsúmmíþéttingum, lömum og snerlum og þegar um er að ræða 
lestarop, sem opna þarf á sjó úti skal tryggt að unnt sé að loka því fljótt og 
veðurþétt. Teikningar af öllum slíkum umbúnaði skal senda Siglingamála- 
stofnun til samþykktar. 
Þröskuldshæð þeirra dyra á köppum, yfirbyggingum, þilfarshúsum og véla- 
reisnum, sem liggja beint út á þilfar, opið fyrir veðri og sjó, skal vera minnst 
600 mm yfir þilfar, á aðalþilfari og framan 0.25 L framskips á yfirbyggingar- 
þilfari, en aftan 0.25 L á yfirbyggingarþilfari minnst 380 mm yfir þilfar. 
Karmhæðir loftháfa skulu vera minnst 900 mi yfir þilfar á aðalþilfari og 
framan 0.25 L á yfirbyggingarþilfari, og minnst 760 mm yfir þilfar á yfirbygg- 
ingarþilfari aftan 0.25 L, á skipum, sem eru 30 m eða lengri, en minnst 760 mm 
yfir aðalþilfari og framan 0.25 L á yfirbyggingarþilfari og minnst 450 mm 
yfir yfirbyggingarþilfari aftan 0.25 L á skipum, sem eru 15 m löng eða stytiri. 
Samsvarandi skilyrði um karmhæðir loftháfa skipa sem hafa lengd þar á milli 

má finna með línulegri milligildun. Karmhæð loftháfa frá vélarúmi skal vera 
eins mikil og raunsætt og hentugt þykir og skal vera háð mati og samþykkt 
siglingamálastjóra. 
Hæð loftpipna yfir þilfar að opi, sem vatn getur runnið inn um, skal vera minnst 
160 mm á aðalþilfari og 450 mm á yfirbyggingarþilfari. Siglingamálastjóri 
getur leyft lægri loftpípur, ef full hæð hindrar eðlilegar fiskveiðar þó að því 
tilskildu að lokunarbúnaðurinn sé í engu skertur. 

16. gr. 

Austurop á skjólborði. 

Á skipum þar sem skjólborð óvarins þilfarshluta mynda brunna skulu austurop 
(A), á hvorri skipshlið fyrir hvern brunn á aðalþilfari, vera minnst eins og 
sefið er í eftirfarandi jöfnum: 

Þar sem lengd (1) brunnsins (hliðarskjólborðs) er 20 metrar eða minna, 
A = 0.7 {- 0.035 1 fermetrar. 

Þar sem lengd (1) er yfir 20 metra 
A = 0.07 1 fermetrar. 

1 þarf ekki að reiknast meira en 0.7 L. 

Sé skjólborð yfir 1.2 metrar á hæð að meðaltali, skal stækka austurop um 
0.004 fermetra á hvern lengdarmeter brunns fyrir hverja 0.1 metra hækkun 
skjólborðs. Sé skjólborð undir 0.9 metrar á hæð að meðaltali, má minnka 
austurop um 0.004 fermetra á hvern lengdarmeter brunns fyrir hverja 0.1 
metra lækkun skjólborðs. 
Siglingamálastjóri getur krafist stærri austuropa en ákveðið er í 1601. þar sem 
sérstök ástæða þykir til. 
Siglingamálastjóri getur leyft að stærð austuropa á yfirbygsingarþilfari sé 
minni eða allt að helmingi þess flatarmáls (A) sem er fengið í reglu 1601. 
Austuropum skal komið þannig fyrir eftir lengd skipsins að þau veiti sem 
fljótasta og öruggasta losun vatns af þilfarinu. Lægri brún austuropa skal 
vera eins nærri þilfari og aðstæður leyfa. 

B 138
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1605. 

1606. 

1607. 

1608. 

1701. 

1702. 

1703. 

1704. 

1705. 

1706. 

1801. 

1802. 

Austurop skulu helst vera án hlera og aðeins með rimlum. Séu austurop með 
hlerum skulu þeir vera sjálfopnandi út, og án læsingabúnaðar. Austurop með 
hlerum, skulu einnig hafa rimla sé opið hærra en 300 mm. 

Millibil milli rimla skal ekki vera minna en 50 mm og ekki meira en 230 mm. 
Síldarruðningsop skulu ekki reiknuð með austuropum og mega vera með 
læstum hlerum. Lokunarbúnaður þeirra skal vera af viðurkenndri gerð og 
opnanlegur frá bátaþilfari eða öðrum jafn aðgengilegum stað. 
Geymslurekkum fyrir veiðarfæri og veiðarfærum skal þannig fyrir komið á 
þilfari, að eðlileg not austuropanna verði ekki skert. 
Vegna ísingarhættu skulu hlerar og annar varnarbúnaður vera losanlegur til 
þess að auðvelda ísruðning. Frágangur og búnaður er háður samþykki sigi- 
ingamálastjóra. 

17. gr. 

Búnaður til verndar áhöfninni. 

Nauðsynleg skjólborð eða handrið skal setja um öll opin þilför og yfirbygg- 
ingarþilför. Hæð skjólborða eða handriða skal vera minnst 1.0 meiri yfir þilfar. 
Siglingamálastjóri getur leyft lægri skjólborð ef nauðsynlegt er vegna fisk- 
veiða og öryggi áhafnar er tryggt á annan hátt. 
Bilið undir neðstu rim handriða skal ekki vera meira en 230 mm og milli 
annarra rima ekki meira en 380 mm. Á skipum með ávala þröm skal setja 
handriðið á slétta hluta þilfarsins. Handrið skulu vera án skarpra odda, brúna, 
kverka eða horna og vera nægjanlega sterk, og örugglega fest. 
Til verndar áhöfninni skal koma fyrir nægjanlegum handriðum, bjarglínum, 
gangbrúm eða neðanþilfarsgöngum til þess að auðvelda gang að og frá íbúðum, 
vélarúmi og öðrum vinnustöðum. Handrið skal setja á öll þilfarshús og véla- 
reisnir, og ofan á stýrishús og önnur þilfarshús þar sem umgangs má vænta. 
Á skuttogurum skal setja hurðir, grindur eða annan heppilegan lokunarbúnað 
við efri enda skutrennu í jafnhæð við aðliggjandi skjólborð. Koma skal fyrir 
keðju eða öðru til þess að mynda vörn þvert fyrir rennuna þegar hurðin eða 
lokunarbúnaðurinn er opinn. Einnig skal setja festingar fyrir liflínur áhafnar. 
Þar sem hæð lestarkarma eða karma annarra þilfarsopa er minni en 450 mm, 
skal setja upp handrið þegar þessi op eru höfð opin vegna vinnu við þau eða 
umferðar um þau. Þessi handrið skulu vera minnst 900 mm há og mega vera 
lausar stoðir í þar til gerðum grópum og kaðall, keðja eða vír á milli. Þessara 
handriða er þó ekki krafist við op sem eru aðeins opin stutta stund í einu t. d. 
til þess að hleypa niður fiski. 
Þilfarsfarmi skal þannig fyrir komið að hann hindri ekki: 
a) Vinnu áhafnar á þilfari og aðgang að íbúðum eða vélarúmi. 
b) Afrennsli vatns af þilfari. 
ce) Stjórnun lokunarbúnaðar, stjórnloka o. þ. h. 

18. gr. 

Lestarborð og lestarstoðir. 

Skilgreining. 
Lestum, sem ætlaðar eru fyrir Ísaðan fisk í kössum eingöngu, þarf ekki að 
skipta með þver- né langskilrúmum nema eigandi óski þess. 
Lestum, sem ætlaðar eru til flutnings á lausum farmi eins og sild til bræðslu, 
má skipta með föstum stálþilum í hólf, sem eru mest 3 m á breidd og 9 metrar 
á lengd. Styrkleika þilanna má finna af smíðareglum fyrir slík stálþil. Teikn- 
ingar af lestarfyrirkomulagi og þilum eru háðar samþykki Siglingamálastofn- 
unar. Við stöðugleikaútreikninga á skipum þannig búnum, skal reikna með 
óheftu yfirborði farms í lestum sbr. 1004.
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1803. 

1804. 

1805. 

1806. 

1807. 

1808. 

1809. 

1810. 

1811. 

1812. 

1813. 

Lestum fyrir lausan fisk að öðru leyti en að ofan greinir skal skipta í stíur, 
bæði vegna meðferðar á fiski og sjóhæfni skipsins. Lengd stíuborða skal jafnan 
vera 1—1.5 m en sé þess óskað að hafa borð lengri en 1.7 m skal sækja um leyfi 
til þess til siglingamálastjóra og tilgreina ástæðu. 
Eftirfarandi reglur gilda um uppstillt lestarskilrúm við flutning á lausum 
fiski í lest. Miðað er við að borð og stoðir myndi stíur og þoli fulla hleðslu 
frá annarri hliðinni, þ. e. a. s. önnur stían tóm, en hin full. 
Í reglum þessum eru eftirfarandi tákn notuð: 
(Sjá Mynd 2). 

W == mótstöðuvægi í emð um xx. 
I== tregðuvægi í em“ um x—x. 
t== þykkt lestarborða úr tré í cm. 
a = breidd lestarborða í cm. 
s= mesla þverskipsfjarlægð milli tveggja langskipsskilrúma eða stoða- 

raða í m. (Mælt úr miðri stoð í miðja stoð). 
b== mesta langskipsfjarlægð milli tveggja næstu þverskipsskilrúma eða 

stoðaraða í m. (Mælt úr miðri stoð í miðja stoð). 
h = mesta lóðrétta hæð stoðar í m. 

Lestarstoðir. 
Lestarstoðir skulu jafnan vera úr stáli eða áli, með stífleika sbr. reglu 1807. 
Lestarstoðir úr stáli skulu vera sandblásnar og zinkhúðaðar (heitgalvani- 
seraðar), plasthúðaðar eða ryðvarðar á annan hátt jafngóðan, að dómi sigl- 
ingamálastjóra. Lestarstoðir úr áli skulu vera úr sjóþolinni ál-blöndu með 
brotþol minnst 25 kp/mm? og þanstuðul minnst 7000 kp/mm?. 
Minnsta mótstöðuvægi lestarstoða úr stáli skal vera: 

W = 4 sbh? emi. 
Minnsta tregðuvægi lestarstoða úr áli skal vera: 

1 == 50 sbh?y/h em“. 

Enn fremur skal mótstöðuvægi lestarstoða úr áli ekki vera minna en: 
W = 7 sbh? emi. 

Dýpt borðraufa í lestarstoðum skal vera minnst 50 mm en þó ekki undir 
16 -h mm þegar hæð lestarstoðanna er 3.2 m eða meiri. Breidd raufanna skal 
vera minnst 3 mm meiri en þykkt lestarborðanna. Enn fremur skulu hliðar 
raufanna hafa nægilegan styrkleika miðað við borðlengd og ekki vera þynnri 
en 5 mm. 
Festingar lestarstoða skulu vera rafsoðnar við bol stálskipa og stoðirnar bolt- 
aðar á þær. Fastar stoðir skulu að auki uppfylla kröfur um efni og styrkleika 
samkvæmt smíðareglum. 

Lestarborð úr tré. 

Lestarborð úr tré skulu ekki vera þynnri en sýnt er með eftirfarandi líkingu 
og er miðað við unna þykkt: 

t= „8 bís em fyrir langskipsborð. 

t== „8 bs? em fyrir þverskipsborð. 
Efni í lestarborð skal vera góð og heilbrigð fura, en ef notaður er harðviður 
með meiri styrkleika og betri mótstöðu gegn fúa má þynna borðin um allt að 
12.5%. 
Lestarborð úr tré skulu lökkuð reglulega. 
Lestarborð úr áli. 

Minnsta tregðuvæsgi lestarborða úr áli skal vera: 

1==0.17 abs em“ fyrir langskipsborð. 
I1==0.17 abs em“ fyrir þverskipsborð. 
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1814. 

1815. 

1816. 

1817. 

1818. 

1819. 

1820. 

1901. 

2001. 

Tregðuvægið reiknast um ás x—x (sjá skýringarmyndir). 
Tregðuvægið skal ekki fengið með því að gera borðin óeðlilega efnisþunn 

og þverskurðinn mjög þykkan. Mótstöðuvægið skal ekki vera minna en eftir- 

farandi: 

W = 0.5 I cmð. 

Lestarborðin skulu vera úr sjóþolinni álblöndu með brotþol 25 kp/mm?, eða 

meira. 

Almennt. 

Lestarborðin skulu ná svo þétt upp undir þilfar sem unni er. Milli þeirra stoða 
sem mynda raðir langskips næst lúgum skal í skipum, sem flytja lausa síld 
eða loðnu, setja plötu, sem nær þétt upp að þilfari og er boltuð í stoðirnar 
innanverðar. Efsta lestarborðið skal ná upp á plötuna (skarast við hana), og 
skal læst, þannig að það geti ekki lyfst óviljandi né losnað. 
Dýpt borðraufa á þilum skal vera minnst 50 mm, en þó 16 h mm, þegar dýpt 
lestar er 3.2 m eða meiri. 
Fyrirkomulag og styrkleiki stoða og lestarborða er háð samþykki siglinga- 
málastjóra og skal á nýjum skipum og á eldri skipum, þar sem breytingar eru 
gerðar, senda inn teikningar til samþykktar áður en smíði eða breyting er 
hafin. Teikningar skulu gefa upplýsingar um stærð og fyrirkomulag lestar. 
Einnig þverskurðarteikningar, styrkleikaútreikninga og nákvæmar upplýsingar 
um efni í lestarstoðum og lestarborðum. 
Framleiðendur ál-lestarborða sem æskja viðurkenningar á framleiðslu sinni 
til notkunar í íslenskum fiskiskipum skulu senda teikningar af þverskurði 
ásamt upplýsingum um efnisblöndu, tregðuvægi, mótstöðuvægi og sýni af 
hverju borði, til ákvörðunar siglingamálastjóra hvort notkun verði leyfð og 
þá, mestu leyfilegrar borðlengdar. 
Ef sýnt þykir, að lestin verði einungis notuð fyrir ísaðan fisk í stíum eða 
kössum en ekki síld eða loðnu getur siglingamálastjóri heimilað allt að 20% 
minnkun á mótstöðuvægi og tregðuvægi lestarstoða og tregðuvægi lestarborða 
samkvæmt 1807 og 1813 og allt að 10% minnkun á þykkt lestarborða sam- 
kvæmt 1810. 
Ef örugglega má gera ráð fyrir að hleðsla verði alltaf báðum megin við lestar- 
borð, er siglingamálastjóra heimilt að samþykkja minni efnisþykkt og styrk- 
leika en að framan er krafist. 

19. gr. 

Refsingar. 

Brot á reglum þessum varða refsingu samkvæmt Á. kafla laga nr. 52 12. maí 
1970 um eftirlit með skipum. 

20. gr. 

Gildistaka. 

Reglur þessar sem eru settar samkv. lögum nr. 52 12. maí 1970 um eftirlit með 
skipum, staðfestast hér með til þess að öðlast þegar gildi og birtast til eftir- 
breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt falla úr gildi þau ákvæði 
eldri reglna sem kunna að brjóta í bága við reglur þessar. 

Samgönguráðunegytið, 5. desember 1975. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Brynjólfur Ingólfsson.
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VIÐAUKI 

Framkvæmd hallaprófunar. 

Siglingamálastofnuninni skal tilkynnt með sóðum fyrirvara hvenær hallaprófun 
muni fara fram og hver verði fulltrúi skipasmíðastöðvar eða eiganda, sem ábyrgur 
verði fyrir framkvæmd og útreikningum prófunarinnar. 
Festingar eða staðsetningarmerki fyrir hallalóð skulu vera á þilfari til að forðast 
óæskilega færslu á lóðum. Tilfærslulengdir lóðanna skulu merktar upp á þilfarið 
áður en prófun hefst. 
Fyrir prófun skal djúprista aflesin í stafni og skut. Þá skal fríborð mælt í stafni, 
skut og miðskipa (bakborðs og stjórnborðs). Þessar mælingar skulu bornar 
saman við línuteikningu og endurmælingar ásamt mælingum á fleiri stöðum 
skulu gerðar ef mælingum ber ekki saman við línuteikninguna. Gera skal riss 

af skipinu þar sem sýnd eru sjólínumörkin og fríborð á báðum endum skipsins 
og einnig skal sera riss af miðbandi með fríborðsmælingum innfærðum. Sjá 
skýrslueyðublöð um hallaprófun. Mælingar og aflestrar skulu vera eins nákvæmir 
og unnt er og skekkja sé ekki yfir 10 mm. 

Endanlegt gildi djúpristu skal miðað við punkt K á skýringarmyndum halla- 
prófnnarskýrslu, eða grunnlínu kúrvublaða. 

Eðlisþynsd sjávar við prófun skal mæla og skrá. 
Stærsta hallahorn skips miðað við upphafsstöðu skal vera 3% og minnst skal það 
vera 29. Með öðrum orðum, skipinu skal hallað 4%—6? frá bakborða til stjórn- 
borða og öfugt. 

Hallahorn skal mæla með lóðlínu, eða tæki sérstaklega viðurkenndu af 

siglinsamálastjóra. Lóðlína (1) skal ekki vera styttri en 2 m frá upphengi að 
mælipunkti. 

Aflestra hallahorns skal færa inn á línurit, sem fall af hallavægi. Enginn 
aflestranna skal víkja verulega frá meðaltalslínu dregsinni segnum núllpunkt 
og er þá miðað við um það bil - 4% skekkju. Sé skekkja aflesturs meiri skal 
reyna að komast að ástæðu hennar og endurtaka tilraunina þangað til viðunandi 
niðurstöður eru fengnar. 

Mynd 3 sýnir gott fyrirkomulag lóðlínu við hallaprófun. Lóðlínan skyldi 
helst höfð í skjóli. 
Skinið skyldi vera svo fullgert sem mögulegt er, með eins lítið og unnt er af 

tækjum og verkfærum skipasmíðastöðvar um borð. Samþykki Siglingamála- 
stofnunarinnar á ástandi skipsins er háð því, að unnt sé með nægjanlegri ná- 
kvæmni að ákveða þyngd og þyngdarpunkt aukahluta um borð. 

Menn um borð skulu vera eins fáir og unnt er að komast af með, meðan á 
hallaprófun stendur og við aflestur skulu beir standa hver á sínum fyrirfram 
ákveðna stað, t.d. á miðlínu skipsins. 
Gevmar skulu jafnan vera tómir við hallaprófun. Tóma seyma skal opna og at- 
huga vandlega hvort leynst hafi á beim verulegar dreggjar. Sé nauðsynlegt að 
láta á gevma Hl að fá nothæfan stafnhalla við hallaprófun, skal fylla þá alger- 
lesa upp í loftpínur og sæta þess að engin loftrúm verði eftir. Í vissum tilvikum 
má sambvkkja hálffulla geyma, en fjölda þeirra verður að takmarka mjög. Sér- 
hvert óheft yfirborð skal hafa ákveðið flatarmál, sem ekki breytist verulega 

meðan á hallaprófun stendur. Hálffullir hágevmar skulu bá vera 20% til 80% 
fullir, botnseymar 40% til 60% fullir. Nákvæmar upplýsingar skulu vera fyrir 
hendi um áhrif allra beirra óheftu yfirborða, sem leyfð eru við hallaprófun. Inni- 
hald allra geyma skal mælt fyrir prófunina. Það skyldi staðfest að mælipípum 
og mælinlötum sé komið fyrir samkvæmt því, sem gert er ráð fyrir á mælikvarða 
seymanna. Þess skal gætt að leiðrétta gevmis-mælingarnar fyrir stafnhalla, ef 
nauðsyn ber til.
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Eðlisþyngdir vökva í geymum skal taka til greina við útreikning áhrifa óhefts 

yfirborðs. 
Fyrirkomulag landfesta og lega skipsins er mikilvægt atriði þegar lesið er á 

hallamál. Þess skal gætt að landfestar hafi ekki áhrif á legu skipsins. Rafmagns- 

og símataugar, svo og gas- og loftslöngur, skulu vera slakar og eins fáar og unnt 

er milli lands og skips. Landgöngubrú skal fjarlægja. Föstum landgöngubrúm, 
sem tilheyra skipinu, skal komið fyrir um borð eins og á veiðum væri. Skipið 
skal hvergi snerta land og hafa skal mann á bryggju til þess að ganga úr skugga 
um að svo sé ekki, né að áhrifa landfesta eða tauga gæti, meðan á hallaprófun 

stendur. 
Hallaprófunin skal framkvæmd í stilltu veðri og rólegum sjó án verulegs straums. 
Áætluð metasenterhæð skipsins skal ekki vera minni en 0.20 m þegar halla- 
prófun fer fram. Staðfestingu á því að gildi metasenterhæðar sé stærra en núll, 
má fá eftir því sem á prófun líður með því að færa lóðlínusveiflur eða hallahorn, 
inn á línurit, sem fall af hallavægi, eins og sýnt er í hallaprófunarskýrslu hér 
fyrir aftan, og skal þá sambandið vera sem næst beinni línu. 

Við byrjun hallaprófunar skyldi skipið ekki hafa slagsíðu. Sé slagsíða óhjá- 

kvæmileg, skal hún ekki vera meiri en 1“. 
Ef stafnhalli (T) þ.e. aflesinn djúpristumunur, mínus hannað kjölris, er 

meiri en L/100, kann siglingamálastjóri að fara fram á að hydrostatisk gildi 
(særými, KM, LCF) verði reiknuð út fyrir þann stafnhalla, sem var við halla- 

prófun og að þau gildi verði lögð til grundvallar endanlegum stöðugleikagögnum. 
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Skipaskrárnr. ....................................... 

Nafn skipsins... 0... 

SIGLINGAMÁLASTOFNUN RÍKISINS Undæmisnr. og kallmerki - -----—------ 
Skipasmiðast.. 0... Smiðanr.... 0... 

SKÝRSLA UM HALLAPRÓFUN „ AÐ 
Prófun framkv. 1/á..............Dags.....-- 

Legustaður og landfestar..... ...- — -.-- 

Veður 2. Sjór... Vindur. 0. 

Eðlisþyngd sjávar áætluð/mæld „0... 
Stjórnandi prófunar... 0... 

Fltr. Siglingamálast. 
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Djúprista á FP við hallaprófun, undir kjöl   

  Djúprista á.FP, mótuð, dr 

Djúprista á AP við hallaprófun, undir kjöl   

  Djúprista á AP, mótuð, d, - a 

  

  Meðaldjúprista, mótuð, d, A 

Stafnhalli, dr minus hannað kjölris   

  Særými Í tonnum frá særýmiskúrfu Á | ————— 

  Særými leiðrétt fyrir stafnhalla Á „ 

  Særými við hallaprófun leiðrétt fyrir eðlisbyngð sjávar Á, 

Föst kjölfesta í skipum við hallaprófun — A tonn 
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

Lóð við hallaprófun þyngd — tonn 

Þyngd tonn 

Þyngd tonn 

Þyngd tonn 

Lengd lóðlínu L ... em staðsetning 

Færslur lóða og aflestur lóðlina. 

Frá SB í BB Frá BB í SB 

Þungi Færsla | Vægi Lóðlinusveifla Þungi Færsla | Vægi Lóðlinusveifla 

W tonn hm wh a cm W tonn hm Wh 
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am El a 
As 

Metasenterhæð frá hallaprófun, GM, a m 

Leiðrétt metasenterhæð, GM, leiðr. m 
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Iönfræðslu til sveinsprófs skal halda uppi í þeim iðngreinum, sem löggiltar eru. 

1110 

REGLUGERÐ 

um iðnfræðslu. 

A. IÐNNÁM 

I. KAFLI 

Iðngreinar. 

1. gr. 

2. 
Löggiltar iðngreinar eru þessar: 

bakaraiðn 
beykisiðn 
bifreiðasmiði 
bifvélavirkjun 
bílamálun 
blikksmiði 
bókband 
feldskeraiðn 
flugvélavirkjun 
framreiðsluiðn 
gaslagning 
glerslipun og speglagerð 
gull- og silfursmíði 
hattasaumur 
hárgreiðsluiðn 
hárskera- og rakaraiðn 
hljóðfærasmíði 
húsasmíði 
húsgagnabólstrun 
húsgagnasmiíði 
járniðnaður: 

eirsmíði 
járnsmiði 
ketil- og plötusmiíði 
málmsteypa 
rennismíði 
vélvirkjun 

kjólasaumur 
kjötiðn 
klæðasaumur: 

karla 
kvenna 

kökugerð 

gr. 

leirkerasmíði 
leturgröftur 
ljósmyndun: 

almenn ljósmyndun 
persónu ljósmyndun 

matreiðsla 

málaraiðn 
mjólkuriðn 
mótasmíði 
múrun 
myndskurður 
netagerð 
offsetiðn: 

offsetljósmyndun 
otfsetskeyting 
offsetprentun 

pipulögn 
prentiðn: 

setning 
prentun 

prentmyndaiðn: 

prentmyndaljósmyndun 
prentmyndasmíði 

rafmagnsiðn: 

rafvirkjun 
rafvélavirkjun 

reiða- og seglasaumur 
reiðtygja- og aktygjasmíði 
skriftvélavirkjun 
skipa- og bátasmíði 
skósmíðaiðn: 

skóviðgerð 
skósmiði 
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skrúðgarðyrkja úrsmíði 
steinsmiði útvarpsvirkjun 
sútaraiðn vagnasmíði 
tágariðn veggfóðrun 

tannsmíði 

3. gr. 

Nú kemur til álita, að starfsgrein, sem ekki er gert ráð fyrir í 2. gr. reglu- 

gerðar þessarar, geti fallið undir iðnað, og skulu þá hlutaðeigendur, sem starfs- 

greinina stunda, senda ráðuneytinu erindi um, að starfsgreinin verði viðurkennd 

sem iðngrein og leggja jafnframt fyrir það tillögur um nafn iðngreinarinnar, 

starfssvið, námstíma, kunnáttu og prófkröfur. 
Ráðuneytið leitar umsagnar Tönfræðslur áðs um erindið. 

Fallist ráðuneytið á að gera starfsgreinina að iðngrein, breytir það reglugerð 

þessari í samræmi við það og setur, að fengnum tillögum Iðnfræðsluráðs, reglur 

um veitingu starfsréttinda í hinni nýju iðngrein. Þangað til verði fylgt almennum 

ákvæðum reglugerðar þessarar. 

Samsvarandi vinnubrögð skal viðhafa, þegar eldri iðngreinum er skipt eða 

þær eru sameinaðar, svo og þegar sérgreinar eru stofnaðar. 

4. gr. 

Iönfræðsluráð skipar fræðslunefndir fyrir hverja iðngrein. Fræðslunefndum 

ber að gera tillögur um bóknám og verknám fyrir viðkomandi iðngrein. 

Ráðið leggur til sérfræðiþjónustu fyrir fræðslunefndirnar og ákveður í sam- 

ráði við þær form og innihaldsþætti í námskrá, skilgreinir bóklegt og verklegt 

nám, ákvarðar um skólaaðstöðu, tækjaþörf, kennsluleiðbeiningar, Þrófverkefni og 

annað er máli skiptir. 

Il. KAFLI 

Námstími. 

5. gr. 
Bókaiðnaður (grafisk fög). 

Iðngreinar: Námstími: 

Bókbandsiðn .............000..... 0... Á Ár 

Ljósmyndaiðn: 
almenn ljósmyndun .......0.00.0 0... 0... — 
persónu ljósmyndun ..... rn — 

Offsetiðn: 
offsetljósmyndun .............. Í — 

offsetprentun ......0...000 000.  — 

offsetskreyting og plötugerð . NANI 4 — 

Prentiðn: 
prentun „......... IR HIÐ 4 — 

setning ........ rr Í — 

Prentmyndaiðn: 
prentmyndaljósmyndun .............. sr  — 

prentmyndasmíði ..... rr Í —
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Byggingariðnaður. 

Iðngreinar: 

Húsasmíði ............... I 

Málaraiðn ...........00000 0... 
Múraraiðn ...........0002 0000 n en 
Pípulagnir „.......0..0000 000 
Skrúðgarðyrkja ..........00%%.00 0... 
Steinsmíði ...........0.0%%%0 00 nn 
Veggfóðrun  ...........00.000 0. 

Fata-, skinn- og leðuriðnaður. 

Feldskeraiðn .............000 00... 

Hattasaumur ..........0.000 0. 

Kjólasaumur .........0000. 0000 

Klæðskurður karla ..........000000.0 000... 

Klæðskurður kvenna ..........0..0000 00... 

Netagerð .......00000 00 AAA ARRIRR 
Reiða- og seglasaumur .......0..000 000... 
Reiðtygja- og aktygjasmíði ................... 

Skósmíðaiðn: 

skóviðgerð ..........0..000.0 00. 
skósmíði .............00. 000. 

Sútaraiðn .............0..0 0... 

Bakaraiðn ...........00.0.0 

Kjötiðn .........0..00000 000. 
Kökugerð ............00. 0. 
Matreiðsla ............0..000 00. enn 
Mjólkuriðn ........0.20000 0. en. 

Bifreiðasmíði ............0.0200 2000. 
Bifvélavirkjun ...........00.0 000... 
Bílamálun ........0000000 000. 
Blikksmíði ...........0.00200 0000 
Eirsmíði ............0.00.0 00. 
Flugvélavirkjun ..........00.000.0..0.. FI 
Gaslagning ........0.00.0000.0... AAA 
Gull- og silfursmíði ......0...2.0000 0000... 
Járnsmíði ...........0.0200 00... 
Ketil- og plötusmíði ........000000000000.... 
Leturgröftur ..........2000..0 00... 
Málmsteypa .......00.000. 0. een 
Mótasmíði ..........000.00 0000 

Rennismíði .........0.000000 0... 

Skipa- og bátasmíði ......00.00000 0000... 0... 

Vélvirkjun .......00200000 0. nn nn 
Úrsmíði ..........2.0000. rn 

1. október 1975. 
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Rafmagnsiðnaður. 

Iðngreinar: Námstími: 

Rafmagnsiðn: 
rafvélavirkjun ............00..0. 00 4 ár 
rafvirkjun .................0000 00 4 — 

Skriftvélavirkjun ......................... 4 — 
Utvarpsvirkjun .............. 00... 4 — 

Tréiðnaður. 

Beykisiðn ..............00. 000. 4 ár 
Hljóðfærasmíði  ................ 4 — 
Húsasmiði „............0..... 00... 4 — 
Húsgagnabólstrun .........0.0.....00 00 4 — 
Húsgagnasmíði ................0.0..000. 000. 4 — 
Myndskurður  ............0... 000... 4 — 
Vagnasmíði ...........0.00.....0 0. 4 — 

Þjónustuiðnaður 

Framreiðsluiðn ...........0...0.00.0.. 00. 3 ár 
Hárgreiðsluiðn ..........................0.... 3 — 
Hárskera- og rakaraiðn ......................0.... 4 — 

Annar iðnaður. 

Glerslípun og speglagerð ...............0.0........ 4 ár 
Leirkerasmiði ..................000 00. 4 — 
Tágariðn ..............00..... 00. 4 — 
Tannsmiði .............0..0...000 000 nn 4 — 

6. gr. 
Nú óskar meistari eða iðnfyrirtæki að gera námssamning í sérgrein innan lög- 

giltrar iðngreinar, og getur þá Iðnfræðsluráð heimilað staðfestingu slíks samnings, 
ef fyrir liggur álit fræðslunefndar iðngreinarinnar um, að eðli sérgreinarinnar leyfi 
sjálfstætt nám og próftökur og að nefndin mæli með, að slíkt sérnám eigi sér stað. 

Iönfræðsluráð ákveður að fengnum tillögum fræðslunefndar lengd námstíma, 
en aldrei getur námstími þó orðið skemmri en sem nemur hálfum námstíma hlutað- 
eigandi iðngreinar. 

7. gr. 

Á stöðum, þar sem ekki er unnt að hafa samfellda vinnu allt árið í einhverri 
iðn og nemandinn getur fengið aðra atvinnu nokkurn hluta ársins, má dreifa 
náminu á fleiri ár, þó svo, að samanlagður mánaðafjöldi við námið samsvari þeim 
árafjölda, er að framan greinir, Þetta skal þó aðeins gert, séu hlutaðeigendur því 
samþykkir, enda komi samþykki Iönfræðsluráðs til. Vinna við iðnnámið má þó 

aldrei standa skemur en 6 mánuði á ári. 
Sama gildir, ef nemandi stundar annað framhaldsnám jafnhliða iðnnámi. 

8. gr. 
Nú hefur nemandi áður stundað verknám á öðrum skólastigum eða á verklegu 

námskeiði, og ákveður Iðnfræðsluráð þá styttingu námstíma, eftir því sem efni er 
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til, enda hafi námsefni og námstilhögun í slíku verknámi verið samþykkt af Iðn- 

fræðsluráði, áður en kennsla er hafin. 

Nemendur, sem lokið hafa fullnaðarprófi frá verknámsskóla iðnaðarins skulu 

þó ávallt eiga rétt til styttingar á námstíma sínum, ef þeir ráðast í iðnnám hjá 

meistara eða iðnfyrirtæki, sem því svarar, að álla mánaða verknámsskóli stytti iðn- 

nám samkvæmt námssamningi um 12 mánuði. 
Iðönfræðsluráð getur sett nánari reglur um styttingu námstíma samkvæmt þess- 

ari grein. 

9. gr. 

Iðnaðarmaður, sem lokið hefur námi og staðist sveinspróf í einhverri iðngrein 

og vill gerast nemandi í annarri skyldri iðngrein, skal ekki þurfa nema hálfan 

heildarnámstíma þeirrar iðnar. 
Geta skal í námssamningi ástæðunnar til þess, að samið er um styttri tíma en 

venja er til. 
Ákvæði þessarar greinar gilda, þótt viðbótar- eða framhaldsnámið fari fram í 

viðurkenndum skóla, hér á landi eða erlendis. 

10. gr. 
Nú hefur maður starfað í þeirri iðngrein, sem sérgrein hans heyrir undir, jafn- 

langan tíma og nemur námstíma í iðngreininni, og er honum þá heimilt, að fengnu 

leyfi Iðnfræðsluráðs, að þreyta sveinspróf í iðngreininni, enda hafi hann áður lokið 

brottfararprófi frá iðnskóla. 

Vottorð meistara eða iðnfyrirtækis skal vera til staðfestu starfstíma samkvæmt 

ákvæði þessarar greinar. 
Heimilt er þeim, sem lokið hefur sveinsprófi í sérgrein, að stunda nám í iðn- 

skóla sem væri hann nemi í iðngrein þeirri, sem sérgreinin fellur undir, enda fuli- 

nægi hann inntökuskilyrðum í iðnskóla. 

11. gr. 

Hafi nemandi áður stundað nám hjá öðrum meistara í sömu iðn, en slitið náms- 

samningi við hann á löglegan hátt, skal sá tími, er hann vann hjá honum, dragast 

frá fullum námstíma hjá hinum síðari, nema telja megi, að nemandinn hafi eigi 

notið þeirrar kennslu, sem eðlilegt er með tilliti til, hversu langt er liðið á náms- 

tímann. 
Sé um skylda iðngrein að ræða, ákveður Iðnfræðsluráð, að hve miklu leyti 

skuli taka fyrri námstímann til greina. 

TI. KAFLI 

Löggilding. — Námssamningar. 

12. gr. 

Iönfræðsluráð löggildir iðnmeistara. er það telur hæfa og fullnægja þeim skil- 

yrðum, sem selt eru í námsreglum viðkomandi iðngreinar, til að taka nemendur 

til iðnnáms og ákveður, hve marga nemendur meistari megi hafa, út frá því sjónar- 

miði einu, að nemandinn fái notið fullkominnar kennslu í iðninni. 

Á sama hátt skal löggilda iðnfyrirtæki, sem hafa meistara í þjónustu sinni. 

Við ákvarðanir sínar í þessu efni skal Iðnfræðsluráð taka tillit til venjulegs fjölda 

sveina á vinnustað, húsnæðis. vélakosts, áhalda og verkefna. 

Iðnfræðsluráð getur felll úr gildi löggildingu fyrirvaralaust, ef það telur for- 

sendur þær. sem um ræðir í 1. mgr. þessarar greinar, ekki vera lengur fyrir hendi.
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13. gr. 
Meistari eða iðnfyrirtæki, sem vill taka nemendur til iðnnáms, skal senda skrif- 

lega umsókn um löggildingu til Iönfræðsluráðs ásamt þeim gögnum, sem áskilin 
eru á hverjum tíma. Nú vill meistari eða iðnfyrirtæki, sem hlotið hefur löggildingu, 
taka nemanda til iðnnáms, og skal þá tilkynna það viðkomandi iðnfulltrúa, áður 
en námssamningur er gerður. Sá, sem hefja vill iðnnám, skal senda um það umsókn 
til iðnfulltrúa og geta þess í umsókninni, hvort hann eigi kost á kennslu hjá ákveðn- 
um iðnmeistara eða iðnfyrirtæki. Sé svo ekki, skulu iðnfulltrúar aðstoða umsækij- 

anda við að komast í nám eða beina umsókninni til Iönfræðsluráðs. 

14. gr. 
Enginn má hefja iðnnám yngri en 15 ára. Í iðngreinum, þar sem vinnuhættir, 

vinnuskilyrði, vinnutími eða önnur atvik gera slíkt nauðsynlegt, getur þó Iðn- 
fræðsluráð áskilið hærra aldursmark. Leita skal álits embættislæknis eða þeirra 
aðila, sem fara með vernd barna og unglinga, áður en slík ákvörðun er tekin. Óheim- 
ilt er að gera námssamning við ungling, nema hann hafi lokið miðskólaprófi eða öðru 
prófi jafngildu og með þeim lágmarkseinkunnum sem ráðuneytið kann að áskilja. 

Iðnfræðsluráð getur þó, þegar um er að ræða nemendur, sem hefja iðnnám 
eftir 18 ára aldur veitt undanþágur frá þessu ákvæði, ef fræðslunefnd viðkomandi 
iðngreinar samþykkir fyrir sitt leyti, að undanþága sé veitt, að því er iðngreinina 
varðar, sbr. þó 64. gr. 

Óheimilt er að gera námssamning við ungling í sérgrein, nema hann uppfylli 
þau skilyrði, sem sett eru fyrir námi í viðkomandi sérgrein. 

15. gr. 
Þegar meistari eða iðnfyrirtæki tekur nemanda til iðnnáms, skal gera um það 

skriflegan námssamning í þrem eintökum. Fær hvor samningsaðili sitt eintak að 
lokinni staðfestingu, en Tönfræðsluráð heldur hinum þriðja. 

Áður en samningar eru lagðir inn til staðfestingar hjá iðnfulltrúa eða Iön- 
fræðsluráði skal greiða gjald þeirra vegna inn á póstgiróreikning Iðnnemasambands 
Íslands. Gjald þetta skal vera 1%% af fyrsta árs launum rafvirkjanema 17 ára og 
eldri, eins og þau eru hverju sinni. 

Meistari eða iðnfyrirtæki skal greiða % hluta gjaldsins, en nemi % hluta. Gjald 

þetta rennur til fræðslustarfsemi Iðönnemasambands Íslands um iðnfræðslulöggjöfina. 
Menntamálaráðuneytið annast eftirlit með notkun fjárins. 

Iðnfulltrúi skal staðfesta námssamninga með áritun sinni, og eru þeir ógildir 
ella. Synji iðnfulltrúi um staðfestingu námssamnings, má áfrýja því til Tönfræðslu- 
ráðs. 

16. gr. 
Iðönfræðsluráð leggur til ókeypis eyðublöð undir námssamninginn og ræður gerð 

hans og eru námssamningar gerðir á önnur eyðublöð ógildir. 
samningseyðublöðum skal hafa eyðu fyrir nafn þess iðnskóla sem nemandi 

á að sækja. 
Iðnfræðsluráð skal senda greinargerð reglulega til viðkomandi iðnskóla um, 

hverjir hafa látið skrá sig til skólans. Tönfræðsluráð skal halda skrá um þá náms- 

samninga, sem í gildi eru á hverjum tíma, og eiga iðnaðarmenn og aðrir rétt á að 
fá upplýsingar um þá, ef óskað er. 

17. gr. 
Námstíminn telst hafinn á dagsetningardegi námssamnings, sem staðfestingu 

hlýtur, enda hafi nemandi þá byrjað nám sitt. Námssamning skal senda Iönfræðslu-
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ráði eða iðnfulltrúa til staðfestingar innan eins mánaðar frá dagsetningardegi, og 
er við áritun Iðnfræðsluráðs eða iðnfulltrúa heimilt að breyta byrjunartíma náms- 
ins, ef samningur berst eigi innan þess tíma. 

18. gr. 
Nú fer meistari sá, sem skráður er í námssamningi sem lærimeistari nemanda, 

úr þjónustu iðnfyrirtækis, sem löggildingu hefur hlotið (sbr. 12. gr. reglugerðar 

þessarar), og ber þá iðnfyrirtækinu að sjá nemanda fyrir öðrum hæfum lærimeist- 

ara í iðninni. 
Iðnfyrirtækið skal þegar tilkynna Iðnfræðsluráði meistaraskipti, enda skal skrá 

þau í námssamninginn. 

19. gr. 
Nú hefur meistari eða iðnfyrirtæki rofið námssamning tvisvar, vanrækt kennslu 

eða brotið á annan hátt gegn lögum og reglugerðum um iðnfræðslu í verulegum 
atriðum, og getur þá Iðnfræðsluráð svipt hlutaðeigandi rétti til að hafa nemendur 
tiltekinn tíma eða að fullu. Úrskurð Iöðnfræðsluráðs má þó bera undir dómstóla, enda 
sé það gert innan 30 daga frá því að úrskurður var birtur aðilum. 

IV. KAFLI 

Vinnutími, orlof, slysa- og sjúkdómstilfelli. 

20. gr. 
Nemendur skulu ganga til þeirra verka, er þeim er skipað til. Þeir skulu vera 

ástundunarsamir og trúir í starfi. Daglegur vinnutími nemenda skal vera hinn sami 

sem sveina í hlutaðeigandi iðngrein samkvæmt kjarasamningi, sbr. þó 21. gr. 
Nú er svo ástatt í einhverri iðngrein, að ekki er fyrir hendi samningur um 

vinnutíma sveina, og getur þá Iðnfræðsluráð ákveðið hámarksvinnutíma nemenda 

í iðngreininni með hliðsjón af vinnutíma í skyldum iðngreinum. Nemendum er ekki 

skylt að inna af hendi eftirvinnu eða helgidagsvinnu og ekki má setja þá til neinnar 

þeirrar vinnu, sem ekki lýtur að námi þeirra, er þeim um megn eða skaðleg getur 

talist heilsu þeirra. 
Kaup nemanda skal vera viku- eða mánaðarkaup, miðað við fulla vinnuviku, 

og skulu verkefni hjá meistara ekki hafa áhrif á kaupið. 

21. gr. 
Þegar iðnskólakennsla fer fram í dagskóla með fullum kennslustundum, heldur 

nemandi kaupi sínu en mætir ekki til vinnu. 

Fari iðnskólakennsla fram að fullu í kvöldskóla (30 vikur), skal vinnutími 

nemanda á vinnustað vera 12 stundum styttri á viku en samningsbundinn vinnutími 

sveina. 
Nú stundar nemandi iðnskólanám að öllu leyti utan samningsbundins vinnu- 

tíma, og getur þá Iönfræðsluráð stytt námstíma samkvæmt samningi, er svarar þeim 

tíma, sem ella hefði dregist af vinnutíma vegna skólanámsins. 

22. gr. 
Um orlof iðnnema fer samkvæmt lögum um orlof, sbr. lög nr. 87 frá 24. desember 

1971 og lög nr. 109 frá 31. desember 1972. 

23. gr. 
Í slysa- og sjúkdómstilfellum skal nemandi hjá meistara eða iðnfyrirtæki fá 

fullt kaup í allt að 6 mánuði samtals yfir allan námstímann.
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Þó skal nemandi aldrei missa af launum sínum fyrstu 14 dagana, eftir að hann 
forfallast frá vinnu sökum slysa eða sjúkdóma. 

Skylt er nemanda að leggja fram læknisvottorð í slysa- og sjúkdómstilfellum, 
og getur meistari eða iðnfyrirtæki vísað á sérstakan trúnaðarlækni í Þessu sambandi. 

24. gr. 
Tðnfræðsluskólar skulu greiða slysatryggingariðgjald samkvæmt lögum um al- 

mannatryggingar, vegna þeirra nema, sem stunda nám í verknámsskólum iðnaðarins, 
og einnig fyrir þá, sem stunda verkleg námskeið, enda séu nemendurnir ekki á stað- 
festum námssamningi. Um greiðslu bóta, ef slys verða, fer eftir reglum Tryggingar- 
stofnunar ríkisins á hverjum tíma. 

25. gr. 
Nú hefur nemandi verið veikur lengur en 6 mánuði samtals á námstímanum, 

setur Iönfræðsluráð þá ákveðið, að námstíminn Íramlengist hæfilegan tíma. 
Í þessu sambandi skal ekki telja til veikinda, þótt námsstúlka sé fjarverandi 

vegna barnsburðar, enda sé fjarvera ekki lengri en 3 mánuðir á námstímanum og 
kaup hafi eigi verið greitt fyrir þann tíma. 

V. KAFLI 

Verklegt nám. 

26. gr. 
Meistari eða iðnfyrirtæki skal veita nemanda sínum kennslu í námsgreininni 

og sjá svo um, að hann hafi að námstíima loknum hlotið hæfilega æfingu í öllum 
störfum, er iðngreinin tekur til venju samkvæmt, og hafi lært meðferð, hirðingu 
og beitingu allra áhalda, sem tíðkuð eru í iðngreininni. 

27. gr. 
Iðnfræðsluráð skal setja námsreglur fyrir hverja iðngrein að fengnum tillögum 

hlutaðeigandi fræðslunefndar, þar sem sagt sé fyrir um störf þau, er nemendur 
skuli hljóta æfingu í á hverju ári námstímans. 

28. gr. 
Iðnfræðsluráð getur fyrirskipað, að færðar skuli vinnubækur þar sem skráð 

séu þau störf, er nemendur stunda á námstímabilinu, og hve lengi unnið er við 
hvert starf. 

Vinnubækur þessar skulu gefnar út af Iönfræðsluráði, og skulu nemandi og meistari staðfesta með áritun sinni, að þær séu rétt færðar. 
Nemandi skal framvísa vinnubók sinni árlega við innritun í iðnskóla, og sengur 

skólinn úr skugga um, að störf nemanda séu í samræmi við námsreglur viðkom- 
andi iðngreinar. 

Telji skólinn, að misbrestur hafi orðið á í þessu efni, skal vinnubókin send 
Iðnfræðsluráði. sem hlutast til um, að úr verði bætt. 

29. gr. 
Tönfulltrúar skulu hafa eftirlit með kennslunni og fylgjast með, að námsreglum 

sé framfylgt. Í þessu skyni geta þeir lagt fyrir aðila að framvísa vinnubókum 
hvenær sem er og heimsótt vinnustöðvar, er nemendur eru að verki. 

Iðnfulltrúar kveðja prófnefndir eða eftirlitsmenn, er Iðnfræðsluráð skipar, sér 
til aðstoðar við eftirlit samkvæmt Þessari grein, eftir nánari ákvörðun Iðnfræðslu- 
ráðs hverju sinni.
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30. gr. 

Iðnfulltrúar geta látið fara fram skyndipróf hvenær sem er á námstímanum 

í því skyni að kanna hæfni nemanda. 

Hafi nemandi, að dómi iðnfulltrúa og prófnefndar eða eftirlitsmanns, eigi hlotið 

fullnægjandi fræðslu og æfingu, miðað við námsáætlun og hve langt er liðið á 

námstímann, geta þeir lagt fyrir meistara og iðnfyrirtæki að bæta úr því innan 

ákveðins tíma. 
Skjóta má ákvörðun iðnfulltrúa undir úrskurð iðnfræðsluráðs. 

öl. gr. 

Nú stendur yfir verkfall eða verkbann á vinnustað, þar sem nemandi stundar 

nám sitt, og skal hann þá eigi taka þátt í framleiðslustörfum. Aftur á móti er nem- 

anda skylt að mæta til æfingar og meðferðar véla og verkfæra á vinnustað, þar 

sem því verður við komið. 

Nú stendur vinnudeila svo lengi, að telja má, að nemandi missi verulega úr 

verklegu námi hennar vegna, og gelur Iönfræðsluráð þá ákveðið að framlengja náms- 

samninginn um hæfilegan tíma. 

VI. KAFLI 

Prófnefndir. 

32. gr. 

lönfræðsluráð skipar prófnefndir innan hverrar iðngreinar og á þeim stöðum, 

sem henta þykir og hæfir prófnefndarmenn eru fyrir hendi. Jafnan skal vera ein 

prófnefnd í hverri iðngrein í hverju skólaumdæmi, en heimilt er þó að hafa færri 

prófnefndir, ef félag eða fulltrúar hlutaðeigandi iðngreinar gera tillögu um það til 

lönfræðsluráðs. 
lönfræðsluráð setur prófnefndum starfsreglur. 

33. gr. 

Verksvið prófnefnda er: 

a. Að vera iðnfulltrúum til aðstoðar við eftirlit með iðnnámi, eins og nánar 

segir í reglugerð þessari. 

b. Að sjá um sveinspróf og dæma þau. 

Prófnefnd getur tekið sér eftirlitsmann il yfirsetu á prófstað, og greiði meistari 

próftaka þann kostnað. 

34. gr. 

Í prófnefnd skulu vera þrír menn, að jafnaði bæði meistarar og sveinar, 0g 

skulu þeir skipaðir af Iönfræðsluráði til þriggja ára í senn. Jafnmargir skulu skipaðir 

til vara, séu þeir til á staðnum. 

Tveir prófnefndarmenn skulu skipaðir að fengnum tillögum hlutaðeigandi iðn- 

ráðs, eða iðnaðarmannafélags, þar sem iðnráð er ekki til, enda hafi það ráðfært 

sig við hlutaðeigandi iðnfélög, séu þau til á staðnum, en ella samiðnaðarmenn á 

viðkomandi stað. Hinn þriðja skipar Iönfræðsluráð án tilnefningar, og skal hann 

vera formaður prófnefndar. 

Nú er hvorki til iðnráð né iðnaðarmannafélag á staðnum, og getur þá Iðn- 

fræðsluráð ráðfært sig við iðnaðarmenn á staðnum um skipun prófnefndar. 

Iönfræðsluráð tilkynnir prófnefndarmönnum skipunina og sendir þeim jafnframt 

eitt eintak af reglugerð þessari ásamt starfsreglum prófnefnda.
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3ð. gr. 
Nú eru á einhverjum stað ekki til nægilega margir samiðnaðarmenn í próf- 

nefnd, og getur Iðnfræðsluráð þá skipað menn úr skyldum iðngreinum í próf- 
nefndina. 

Einn samiðnaðarmaður skal þó vera í prófnefndinni hið fæsta, sé fulllærður 

iðnaðarmaður í iðninni til hérlendis. 

36. gr. 
Nú eru á einhverjum stað enginn samiðnaðarmaður annar en meistari próf- 

taka, og skal þá prófið fara fram á öðrum stað, þar sem hentugast er að fá próf- 
nefnd. Þó má halda próf á þeim stað, þar sem námið fór fram, ef því verður við 
komið, að prófnefnd komi þangað, enda sé það sameiginleg ósk meistara og próf- 
taka, og greiði meistari kostnað, sem af því leiðir. Hið sama gildir, þurfi nemandi 
að fara til prófs utan dvalarstaðar síns. 

37. gr. 
Sé prófnefnd ekki til í skólaumdæmi, ber meistara eða iðnfyrirtæki að snúa 

sér til Iönfræðsluráðs um að fá skipaða prófnefnd. 

38. gr. 
Prófnefndarmaður víkur úr sæti í prófnefnd, ef hann er meistari nemanda eða 

skyldur honum að feðgatali eða niðja, eða öðrum lið til hliðar, maki hans, unnusti 
eða unnusta, kjörforeldri eða kjörbarn, fósturforeldri eða fósturbarn. Ennfremur 

skal prófnefndarmaður víkja úr sæti, sé hann starfsmaður hjá meistara þeim eða iðn- 
fyrirtæki, er próftaki stundaði nám hjá. 

Víki prófnefndarmaður úr sæti, tekur varamaður sæti í prófnefndinni. Sé enginn 

varamaður til, skal iðnfræðsluráð skipa prótnefndarmann hverju sinni. 
Aldrei mega tveir menn frá sama fyrirtæki vera prófdómendur samtímis. 

39. gr. 
Iðnfræðsluráð getur vikið prófnefndarmanni úr starfi, ef hann vanrækir starf 

sitt eða brýtur af sér á annan hátt að mati Iðönfræðsluráðs. 
Verði ágreiningur milli prófnefndar og próftaka eða meistara hans, skal hon- 

um vísað til úrskurðar Iðnfræðsluráðs. Getur Iönfræðsluráð tilnefnt sérstaka trún- 
aðarmenn til þess að fjalla um ágreininginn. Skylt er prófnefnd að varðveita öll 
gögn, er ágreininginn varða, og afhenda þau Iðnfræðsluráði eða fulltrúum þess, 
þar með talið prófverkið sjálft eins og próftaki skilaði því, eftir því sem við verður 
komið. 

40. gr. 
Kostnaður við prófnefndir greiðist úr ríkissjóði. 
Prófnefnd afhendir viðkomandi lögreglustjóra innborguð prófgjöld skv. 48. gr. 

við undirritun sveinsbréfa, en hann greiðir prófnefndarmönnum þóknun samkvæmt 
reikningi. 

Menntamálaráðuneytið ákveður þóknun prófnefndarmanna að fengnum tillög- 
um Iðnfræðsluráðs. 

41. gr. 
Til þess að tryggja samræmi í störfum prófnefnda skipar ráðherra sá, er fer 

með iðnfræðslumál, að fengnum tillögum Iðnfræðsluráðs, einn eða fleiri eftirlits- 
menn með prófunum til 4 ára í senn, Skulu þeir hafa ákveðið eftirlitssvæði, ef
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fleiri eru en einn, heimsækja hverja prófnefnd í umdæmi sínu eftir þörfum og 

leiðbeina þeim um það, sem þurfa þykir. 
Eftirlitsmenn þessir skulu gefa Iönfræðsluráði árlega skýrslu um störf sin, 

enda eru þeir háðir fyrirmælum Iðnfræðsluráðs. Kostnaður við ferðir og störf 
eftirlitsmanna greiðist úr ríkissjóði. 

42. gr. 
Þar sem prófnefnd eða eftirlitsmaður telja ekki ástæðu til að hafa sérstakan 

prófstað, skal meistari sjá próftaka fyrir verkstæði og verkfærum við prófið, er 
metið sé gilt af prófnefnd og eftirlitsmanni. 

43. gr. 
Prófnefnd færir gerðabók um störf sín. Skal hún gerð eftir fyrirmynd, er 

Iðnfræðsluráð samþykkir. Þá er gerðabók er útskrifuð, skal hún afhendast Iön- 
fræðsluráði til varðveislu. Ennfremur skal prófnefnd halda bók, er í sé fært nafn 
próftaka, nafnnúmer, fæðingardagur hans, fæðingarár og staður, nöfn foreldra hans 
og atvinna, námstími og iðn, nafn og heimili lærimeistara, prófverkefni, svo og 
einkunnir í einstökum greinum og aðaleinkunn, er nemandi fær við prófið. 

Nefnist sú bók prófbók og skal færast í fjórriti. Skal prófnefnd, að loknu 
sveinsprófi, afhenda viðkomandi lögreglustjóra eitt eintak, Iönfræðsluráði annað, 
Landssambandi iðnaðarmanna hið þriðja og Ilönsveinaráði Alþýðusambands Íslands 

fjórða eintakið. 

44. gr. 
Óheimilt er að taka mann til sveinsprófs, sem ekki hefur skriflegan náms- 

samning, áritaðan samkvæmt lögum um iðnfræðslu og vottorð meistara um að 
hann hafi lokið námi sínu samkvæmt samningi, skirteini um fullnaðarpróf frá 
viðurkenndum iðnskóla, svo og önnur tilskilin vottorð. 

Sá, sem lokið hefur iðnnámi sínu frá iðnfræðsluskóla eða lýkur því undir um- 
sjón skólans, leggur ekki fram skriflegan námssamning. 

Menntamálaráðuneytið getur veitt undanþágu frá þessu eftir ástæðum, ef svo 
stendur á sem greint er í 130. grein. 

45. gr. 
Óheimilt er próftaka að byrja á verki við prófið fyrr en prófdómendur hafa 

samþykkt verkstæði eða vinnustað prófsins, uppdrætti, þar sem þeirra er krafist, 
og annan undirbúning undir prófið. Ennfremur skulu þeir ákveða, hvenær verkið 
skuli byrja og hvenær því verði lokið, og fullvissa sig um að próftaki sé við því 
búinn að inna verkið af hendi. Eftir að próf eru byrjuð, ber prófnefndum að hafa 
eftirlit með framkvæmd verksins eftir þörfum, og er þeim í því skyni heimill að- 
gangur að öllu, er lýtur að verkinu. 

VII. KAFLI 

Sveinspróf. 

46. gr. 
Þegar námstími er á enda, skal nemandi gera prófsmíði hjálparlaust eða inna 

af hendi eitthvert það verk, er sýni, að hann sé fullnuma í iðn sinni. 
Standist nemandi prófið, ber að gefa út handa honum prófskírteini, er sé undir- 

ritað af formanni prófnefndar og lögreglustjóra. 
Heitir það prófskírteini sveinspróf,



1. október 1975. 1121 Nr. 554. 

47. gr. 
Þá er nemandi hefur lokið iðnnámi, skal meistari snúa sér til formanns við- 

komandi prófnefndar í iðninni með beiðni um, að nemandinn fái að ganga undir 
sveinspróf. Beiðninni, sem skal vera skrifleg, skal fylgja: 

1. Námssamningur nemandans. 
Fæðingar- og skirnarvottorð nemandans. 
Vottorð meistara eða iðnfyrirtækis um, að nemandinn hafi lokið verklegu námi. 
Burtfararprófskírteini frá iðnskóla. 
Prófgjald það, er um ræðir í 48. gr. i
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Nú eru, þegar sveinspróf hefst í iðninni, tveir mánuðir eða skemmri tími eftir 
af námstíma nemanda samkvæmt námssamningi, og getur þá lönfræðsluráð heim- 
ilað nemandanum að þreyta sveinspróf, enda hafi hann lokið burtfararpróli frá 
iðnskóla. Þó skal eigi gefa út sveinspróf til próftaka, þótt hann standist prófið, 
fyrr en námstíma hans er lokið samkvæmt námssamningi, og skal sveinsprófi talið 

lokið sama dag og námstíma lýkur. 
Nú er svo ástatt sem lýst er í 130. gr. og menntamálaráðuneytið hefur veitt 

leyfi til verklegs sveinsprófs eingöngu, leggur þá próftaki fram skírteini mennta- 
málaráðuneytisins þar að lútandi ásamt: 

1. Fæðingar- og skirnarvottorði. 
2. Prófgjaldi því, sem um ræðir í 48. gr. 

48. gr. 
Meistari eða iðnfyrirtæki greiðir fyrir próftaka prófgjald, sem rennur í ríkis- 

sjóð og skal fylgja prófbeiðni, svo og annan kostnað, að svo miklu leyti sem hann 
greiðist ekki af opinberu fé, svo sem kaup eftirlitsmanna á prófstað og kaup próf- 
taka, meðan á prófi stendur, og stimpilgjald af sveinsbréfi. 

Prófgjald, sem rennur í ríkissjóð, skal ákveðið ár hvert í samræmi við reglur 

um greiðslur til prófnefndarmanna. 
Ekki er meistara eða iðnfyrirtæki skylt að inna af hendi kaupgreiðslu á próf- 

tíma, nema fyrir þann tíma, sem til dagvinnu telst, enda þótt prófið fari að ein- 

hverju leyti fram utan dagvinnutíma. 
Þeir, sem hafa leyfi menntamálaráðuneytisins til verklegs sveinsprófs eingöngu, 

svo og þeir, sem þreyta próf í annað og þriðja skipti, skulu greiða prófkostnað 

sjálfir. 

49. gr. 
Nú háttar svo til, að prófverk er smíði hlutar, sem próftaki vill sjálfur eiga, 

og er honum það þá heimilt, enda standi hann sjálfur straum af öðrum kostnaði 
við prófið en próf- og stimpilgjaldi. 

50. gr. 
Hafi nemandi ekki staðist sveinspróf í iðninni, skal hann eiga rétt á að ganga 

undir það á ný, þegar það er næst haldið, enda sé hann sjálfráður um það, hvar 

og á hvern hátt hann heldur náminu áfram. 
Enginn nemandi getur átt rétt til að ganga undir próf í sömu iðngrein oftar 

en þrisvar sinnum, þó má ekki líða lengri tími en ivö ár frá því að hann þreytti 
próf fyrst í iðninni, þar til hann þreytir próf í þriðja sinn. 

Ráðherra getur þó lengt tveggja ára frestinn, ef sérstaklega stendur á. 

Nemandi, sem ekki hefur staðist sveinspróf, en óskar að ganga undir próf á 

ný, skal ávallt ganga undir próf í sama lögsagnarumdæmi og hann gekk undir 

próf í fyrsta sinn. Jönfræðsluráð getur þó veitt undanþágu frá þessu. 
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51. gr. 
Þegar svo er ástatt sem segir í 50. gr. reglugerðar þessarar, getur nemandi 

jafnan sjálfur snúið sér til formanns prófnefndar á viðkomandi stað með beiðni 
um að fá að ganga undir sveinspróf á ný. 
„Beiðni skal vera skrifleg, og skal fylgja henni það, er greinir í 47. gr. reglu- 
serðar þessarar, enda greiði nemandi þá sjálfur prófgjald skv. 48. gr. 

52. gr. 
Sveinspróf skal halda tvisvar á ári, eftir nánari ákvörðun Tönfræðsluráðs. Skal 

auglýsa prófið með a.m.k. tveggja vikna fyrirvara. Umsóknir um próftöku skulu 
komnar til formanns prófnefndar fyrir Í. þess mánaðar, er próf skal fara fram í. 

áð. gr. 
Prófið er: 

a. Ákveðin smíði eða verk samkvæmt 54. gr., er sýni kunnáttu nemandans í iðn- 
inni. 

b. Vinna á verkstæði eða vinnustað, er sýni leikni nemandans, handlagni og vinnu- 

hraða. 
c. Teikning. 
d. Munnlegt próf um handbrögð, efni, verkfæri, tæki, vélar og annað, er varðar 

iðn hans. 
Þeir, sem hafa leyfi menntamálaráðuneytisins til verklegs sveinsprófs eingöngu, 

samanber 130. gr., skulu aðeins prófaðir í liðum a. b. og d. 

54. gr. 
Menntamálaráðherra setur, að fengnum tillögum Tönfræðsluráðs, reglur um 

prófverkefni og tilhögun sveinsprófs í hverri iðngrein og sérgrein um sig. 
Skal Tönfræðsluráð hafa frumkvæði um, að reglur þessar séu endurskoðaðar, 

svo oft sem þurfa þykir, í samráði við fræðslunefnd hlutaðeigandi iðngreinar. 

55. gr. 
Prófnefnd ákveður prófverkið í samræmi við reglur þær, sem um ræðir í 53. 

og 54. gr. Hún ákveður, hve langan tíma nemandi fær til prófsins og hvernig um- 
sjón með því skuli hagað samkvæmt fyrirmælum Iðnfræðsluráðs. 

56. gr. 
Nú vill próftaki vinna annað verk eða gera annan grip en prófnefnd hefur 

ákveðið, og er þá prófnefnd heimilt að leyfa það, ef hún telur að það sýni eins 
mikla kunnáttu próftaka í iðn sinni og ef lærimeistari lýsir yfir því, að próftaki 
kunni einnig að gera það verk, er prófnefnd hefur ákveðið. 

57. gr. 
Við prófið skal gefa einkunnir í heilum tölum frá 1 til 10, en aðaleinkunn skal 

reikna með einum aukastaf. Skal sérstök einknnn gefin fyrir hvern lið, sem nefndur 
er í 53. gr., og verður meðaltal þeirra einkunna aðaleinkunn prófsins. 

Ekki má láta neinn fá sveinsbréf, sem fær minna en 5 Í aðaleinkunn, verklegu 
prófi né teikningu eða minna en 3 í nokkurri prófgrein. 

Einkunnin 9 og þar yfir telst ágætiseinkunn, 7.3--8.9 I. einkunn, 6.0—7.2 telst 
IT. einkunn og 5.0—-5.9 telst TTT. einkunn. 

58. gr. 
Þegar próftaki hefur lokið prófi, skal prófnefndin þegar gefa viðkomandi lög- 

reglustjóra skýrslu um prófið á frumriti sveinsprófsbókar.
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Lögreglustjóri heldur skrá yfir öll sveinsbréf, útgefin í umdæmi hans. 
Ef próftaki hefur staðist prófið, skal lögreglustjóri gefa út sveinsbréf af réttri 

gerð handa próftaka. 
Lögreglustjóri leggur til eyðublöð undir sveinsbréfin. 
Sveinsbréfin skulu gerð í bókarformi eða samanbrotin í hylki eftir nánari 

ákvörðun Tðnfræðsluráðs. Sveinsbréfin skulu vera af tveim gerðum. Önnur með 
yfirskriftinni „SVEINSBRÉF“, og skal gefa þá gerð út til handa þeim, sem lokið 
hafa fullkomnu iðnnámi með iðnskóla eða í framhaldsdeild verknámsskóla. Hin 
gerðin skal vera með yfirskriftinni „SVEINSBRÉF, veitir ekki rétt til meistara- 

bréfs“, og skal gefa þá gerð út til handa þeim, sem lokið hafa prófi í sérgreininni 

eða prófi í verklegum hiuta sveinsprófs eingöngu. 
Óski einhver iðngrein eftir að hafa sérstaka gerð á sveinsbréfinu, skal það 

heimilt á kostnað hlutaðeigandi iðngreinar, en þó því aðeins. að Iðnfræðsluráð 

samþvkki útlit sveinsbréfsins. 
Á sveinsbréfinu skulu eftirtalin atriði að minnsta kosti koma fram: 

1. Fullt nafn próftaka. 
2. Nafnnúmer. 
ð. Fæðinsardagsetning. 
4. Að viðkomandi hafi lokið sveinsprófi í iðn eða sérgrein. 
5. Nafn iðngreinar eða sérgreinar. 
6. Einkunnir fyrir verklegt próf. 
7. Einkunnir fyrir iðnskólapróf. 
8. Lýsing á prófverki. 
9. Útgáfudagsetning. 

10. Undirskrift formanns prófnefndar. 
11. Undirskrift lögreglustjóra. 
12. Neðanmáls skal setja flokkun einkunna samkvæmt 100 gr. 
13. Yfirlýsing á enskri tungu um, að viðkomandi hafi staðist sveinspróf í grein- 

inni samkvæmt lögum og reglugerðum. 
14. Staðfesting lögreglustjóra á yfirlýsingunni. 

B. IÐNFRÆÐSLUSKÓLAR 

VINI. KAFLI 

Iðnfræðsluskólar — skilgreining. 

59. gr. 
Iðnfræðsluskólar, sem reglugerð þessi tekur til, nefnast einu nafni eftirtaldir 

skólar: 

a. Iðnskólar. sbr. 62. gr.. sem veita fræðslu nemendum, sem nema vilja iðn til 

sveinsprófs. 
b. Verknámsskólar iðnaðarins og framhaldsdeildir þeirra. sbr. 71. og 76. gr., sem 

veita fræðslu, verklega og bóklega. um iðnaðarstörf. 
c, Sérskólar einstakra iðngreina, sbr. 85. gr., sem hafa sama markmið og skólar 

þeir, sem nefndir eru í a. og b. 
d. Meistaraskólar, sbr. 87. gr., sem ætlaðir eru þeim, sem búa sig undir meistara- 

próf eða verkstjórn í iðnaði. 
60. gr. 

Skólaumdæmi skulu vera sem hér segir. og starfi einn iðnfræðsluskóli í hverju 

umdæmi. 

1. Vesturlandsumdæmi: Borgarfjarðarsýsla, Akraneskaupstaður. Mýrasýsla. Snæ- 

fellsnes- og Hnappadalssýsla, Dalasýsla.
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2. Vestfjarðaumdæmi: Barðastrandarsýsla, Vestur-Ísafjarðarsýsla, Ísafjarðarkaup- 
staður, Bolungarvíkurkaupstaður, Norður-Ísafjarðarsýsla, Strandasýsla. 

3. Norðurlandsumdæmi vestra: Vestur-Húnavatnssýsla, Austur-Húnavatnssýsla, 
Skagafjarðarsýsla, Sauðárkrókskaupstaður, Siglufjarðarkaupstaður. 

4. Norðurlandsumdæmi eystra: Eyjafjarðarsýsla, Aknreyrarkaupstaður, Ólafs- 
fjarðarkaupstaður, Dalvíkurkaupstaður, Suður-Þingeyjarsýsla, Húsavíkurkaup- 
staður, Norður-Þingevjarsýsla. 

5. Austurlandsumdæmi: Norður-Múlasýsla, Seyðisfjarðarkaupstaður, Suður-Múla- 
sýsla, Neskaupstaður, Eskifjarðarkaupstaður, Austur-Skaftafellssýsla. 

6. Suðurlandsumdæmi: Vestur-Skaftafellssýsla, Ransárvallasýsla, Árnessýsla. 
7. Vestmannaevjaumdæmi: Vestmannseyjakaupstaður (sbr. 1. mgr. 12. gr. 1. nr. 

68/1966). 
8. Reykjanesumdæmi: Gullbringusýsla, Grindavíkurkaupstaður, Keflavíkurkaup- 

staður (sbr. 1. mgr. 12. gr. 1. nr. 68/1966). 

9. Hafnarfjarðarumdæmi: Hafnarfjarðarkaupstaður, Kópavogskaupstaður, Seltjarn- 

arneskaupstaður, Kjósarsýsla. 
10. Reykjavíkurborg. 

Ráðherra getur, að fengnum tillögum Iðnfræðsluráðs, gert breytinsar á skóla- 
umdæmi um takmarkaðan tíma, hafi verið fleiri skólar starfandi við gildistöku 
þessarar reglugerðar. Ennfremur getur ráðherra löggilt sérskóla einstakra iðnsreina. 

61. gr. 
Ráðherra ákveður, hvar skólasetur hvers skólaumdæmis skv. 60. gr. skuli vera. 

að fengnum tillögum Tönfræðsluráðs og sýslunefnda og bæjarstjórna í hlutaðeig- 
andi skólaumdæmi. 

Að jafnaði skal ákveða skólasetur þar, sem nemendafjöldi hefur verið mestur 

innan hvers skólaumdæmis, miðað við næstu 5 ár á undan, enda hafi verið um 

samfellt skólahald að ræða. 
Við ákvörðun skólasetra skal ennfremur taka tillit til atvinnuhátta, samgangna 

og eðlilegra tengsla við aðrar fræðslu- ogs þjónustustofnanir í skólaumdæminn. 

IX. KAFLI 

Iðnskólar. Markmið. Inntökuskilyrði. 

62. gr. 

Iðnskólar veita fræðslu nemendum sem iðnmeistarar og iðnfyrirtæki hafa tekið 
til iðnnáms samkvæmt reglugerð þessari, og svo nemendum, er verklegt nám stunda 
í verknámsskólum eða öðrum skólavinnslustöðvum eftir því sem við á og ákveðið 
er í reglugerð þessari. Ennfremur er iðnskólum rétt að efna til námskeiða í bók- 

lesum og verklegum greinum, ef henta þykir. enda komi samþykki menntamála- 
ráðuneytisins til hverju sinni. 

63. Er. 
Iðnskólar skulu vera dagskólar. 

Kenna skal í þrem áföngum, sem hér segir: 

1. Í fyrsta áfanga, sem tekur yfir allt að fjögurra mánaða kennslutímabil og 
nefndur skal forskóli, skal kenna þær almennu námsgreinar, sem svara til 4. 
bekkjar á gagnfræðastigi. samanber 67. gr. og 68. gr.
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Heimilt er að kenna þennan áfanga á sérstökum námskeiðum, sem ráðu- 

neytið lætur halda. 
2. Í öðrum áfanga skal námsefni svara sem næst til námsefnis 1. og 2. bekkjar 

iðnskóla. Kennslutími skal vera sem næst 16 kennsluvikur og skal stefnt að 
því að prófum sé að jafnaði lokið 21. desember ár hvert. 

3. Í þriðja áfanga skal námsefni svara sem næst til námsefnis 3. og 4. bekkjar 
iðnskóla. Kennslutími skal vera sem næst 16 kennsluvikur og skal stefnt að því 
að prófum sé að jafnaði lokið 24. maí ár hvert. 

Fyrstu tveir áfangarnir skulu falla á fyrra helmings námstíma hvers nemanda, 
en þriðji áfanginn skal falla á síðari helming námstímans. 

Heimilt er að fengnu samþykki Tönfræðsluráðs og menntamálaráðuneytis að 
hafa annað fyrirkomulag á náminu en fyrir er mælt í fyrstu málsgrein, enda verði 
fullum kennslustundafjölda náð í hverri námsgrein samkvæmt námsskrá. Reynist 

ókleift að fá húsnæði og kennslukrafta að degi til má kennslan fara fram að nokkru 
leyti að kvöldi, en þó ekki eftir kl. 22.00. Ákvæði þessarar málsgreinar eiga þó ekki 
við námskeið samkvæmt 62. grein. 

Nú hefur nemandi lokið stöðluðu eða samræmdu gagnfræðaprófi eða öðru 
sambærilegu prófi og með þeim lágmarkseinkunnum, sem áskildar eru og er honum 
þá heimilt að sleppa fyrsta áfanga, samkvæmt fyrstu málsgrein. 

Heimilt er þó að fengnu samþykki Iðnfræðsluráðs að hafa annað fyrirkomu- 
lag á náminu, enda verði fullum kennsiustundafjölda náð í hverri námsgrein sam- 
kvæmt námsskrá. 

64. gr. 
Þessi eru almenn inntökuskilyrði iðnskóla: 

Að umsækjandi sé fullra 15 ára. 
Að hann hafi lokið miðskólaprófi eða 

3. Að viðkomandi sanni kunnáttu sína til þess að geta stundað nám í iðnskóla 
með því að standast miðskólapróf í íslensku, ensku, dönsku og reikningi á 
vegum ráðuneytisins. 

=
 

Áskilja má, að nemandi hafi tiltekna lágmarkseinkunn á miðskólaprófi í ein- 
stökum námsgreinum svo og í aðaleinkunn. og heimilt að hafa slíkar einkunnir 
breytilegar eftir þörfum einstakra iðnsreina. 

„ Ráðuneytið setur nánari reglur um, hverjar þessar lásmarkseinkunnir skúli 
vera og í hvaða greinum, að fengnum tillögum Tðnfræðsluráðs. Iðnfræðsluráði er 
heimilt að veita undanþágu frá ákvæði 2. töluliðar 1. mer., þegar um er að ræða 
nemendur, sem hefja iðnnám eftir átján ára aldur, enda liggi fyrir samþykkt 
fræðslunefndar viðkomandi iðngreinar um, að undanþága sé veitt, að því er iðn- 
greinina snertir. 

Sé undanþága veitt, skal nemandi sýna við inntökupróf, að hann hafi nægi- 
lega þekkingu til að geta fylgst með kennslu í 1. bekk, og skulu inntökupróf miðuð 
við eigi minni kröfur en gerðar eru til miðskólaprófa í þessum námsgreinum. 

Setja má sérstök inntökuskilyrði fyrir sérgreinar, í samræmi við námsáætlanir 
þeirra. 

65. gr. 
Heimilt er iðnskólum að halda undirbúningsnámskeið fyrir þá nemendur. sem 

Þurfa inntökupróf skv. 64. gr. svo og þá nemendur, sem að mati skólans, sbr. 2. 
mgr. 64. gr., hafa ekki hlotið nægilega háa einkunn í einni námsgrein eða fleiri 
við miðskólapróf til þess að geta fylgst með kennslu í 1. bekk.
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66. gr. 

Skólinn er því aðeins skyldugur að taka nema úr sínu umdæmi, að greinin 

sé kennd við skólann. Nemum úr öðrum skólaumdæmum er skylt að veita viðtöku 

í þeim greinum, sem kenndar eru við skólann, ef viðkomandi sveitarfélag samþykkir 

greiðsluskyldu sína (sjá 129. gr.). 

Nemendur skulu hafa löglega námssamninga og fullnægja öðrum settum skil- 

yrðum. Iðnfræðsluráð tilkynnir iðnskólum um þá iðnnema, sem innrita skal í skól- 

ana samanber 16. gr., samkvæmt námssamningi og skal iðnskólinn ákveða náms- 

feril nemandans í skólanum og tilkynna hann nema og meistara eða iðnfyrirtæki. 

Við slíka ákvörðun námsferils skal ætíð hafa í huga, að neminn geti lokið 

skólanámi á samningstímanum. 

Ennfremur skal senda sömu aðilum árlega tilkynningu um, hvenær nemi skuli 

koma í skóla. 
Meistarar og iðnnemar skulu tilkynna forföll, en meistarar, sem sanna ekki for- 

föll nemenda sinna, skulu greiða fullan skólakostnað að mati skólans, ef nemand- 

inn vill halda áfram námi. 

Nú getur nemandi einhverra orsaka vegna ekki sótt skóla á tilsettum tíma, og 

skal þá sækja um skólavist á öðrum tíma til skólastjórnar með a.m.k. fjögurra 

vikna fyrirvara. 

X. KAFLI 

Um kennslu og námsefni í iðnskólum. 

67. gr. 

Kennslugreinar skulu vera: 

A. Í almennum greinum: B. Í faggreinum: 

Íslenska, Iðnfræði, 

Danska, Efnis- og tækjafræði, 

Enska, Undirstaða í teikningum, 

Stærðfræði, Teikningalestur, 

Efna- og eðlisfræði, Efnisáætlanir, 

Bókfærsla, Verk þáttagreining, 

Félagsfræði. Vinnuáætlanir, 
Hjálp í viðlögum / öryggi á vinnustað. 

68. gr. 

Kennsla í faggreinum fer eftir námsskrám er menntamálaráðuneytið setur að 

fengnum tillögum Iðnfræðsluráðs. Kennsla í almennum greinum fer eftir sérstakri 

námsskrá er menntamálaráðuneytið setur. 

Óheimilt er skólanum að skerða þann stundafjölda, sem gert er ráð fyrir í 

námsskrá, og verði um endurtekin forföll kennara að ræða, skal skólinn bæta nem- 

endum slík forföll. 
Námsefni á undirbúningsnámskeiðum og sérnámskeiðum ákveður stjórn skól- 

ans að fengnu samþykki Iðnfræðsluráðs. 

69. gr. 

Lengd hverrar kennslustundar og fjölda þeirra í hverri námsgrein skal miða 

við að ná þeim heildarstundafjölda, sem gert er ráð fyrir í námsskrá. Vikulegur 

kennslutími nema má ekki fara fram úr 40 klukkustundum á viku, og að jafnaði 

skal ekki kenna hverjum nema lengur en 8 klukkustundir dag hvern.
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70. gr. 
Nemendur í hverri bekkjardeild séu að jafnaði 24—26, eigi fleiri en 30 og 

aldrei færri en 10, nema um kennslu í sérgreinum sé að ræða. 
Þegar nemendafjöldi leyfir, skal nemendum sömu iðngreinar skipað saman Í 

bekkjardeild, en ella skal skipa saman nemendum skyldra iðngreina, eftir því sem 
kostur er á. 

XI. KAFLI 

Verknámsskólar. Markmið. Inntökuskilyrði. 

71. gr. 
Verknámsskólar iðnaðarins veita fræðslu verklega og bóklega um undirstöðu- 

atriði iðnaðarstarfa. Kennslan skal miða að því, að nemendur öðlist staðgóða þekk- 
ingu á vélum og verkfærum, sem um er að tefla og efnum, sem úr er unnið, jafn- 
framt því sem áhersla skal lögð á þjálfun þeirra í starfi á kerfisbundinn hátt með 
það að markmiði, að nemendur verði sem hæfastir til starfs í starfsgrein sinni að 
loknu námi. 

12. gr. 
Inntökuskilyrði í verknámsskóla skulu vera: 

1. Að nemandi hafi náð 15 ára aldri. 
2. Að nemandi hafi lokið stöðluðu eða samræmdu gagnfræðaprófi eða öðru sam- 

bærilegu prófi, að mati menntamálaráðuneytisins. Ákvæði þetta tekur gildi 1. 
september 1976. 

73. gr. 
Verknámsskólar skulu starfa frá 1. september til 31. maí ár hvert, og skal 

námstími vera 32 kennsluvikur að viðbættum prófum. Kennsla skal miða að undir- 
búningi undir iðnnám, annað tækninám og iðnaðarstörf. Ráðuneytið getur heim- 
ilað, ef sérstaklega stendur á, að skipta megi starstíma verknámsskóla í tvö náms- 
tímabil, enda sé hvort eigi skemmra en 16 kennsluvikur auk prófa, svo að náð 
verði fullum kennslustundafjölda samkvæmt námsskrá. 

74. gr. 
Námstímanum skal varið sem næst að jöfnu milli bóknáms og verknáms. Í 

bóknámsgreinum skal miða kennslu við námsskrá 2. áfanga (1. og 2. bekkjar) iðn- 

skóla, sbr. 63. gr. og 67. gr. 

75. gr. 
Verklegt nám fer fram í vinnuslofum skólanna. Í þeim greinum, þar sem 

nemendafjöldi er nægur, má miða kennsluna við einstaka iðngrein, en ella við 
flokk skyldra greina. Í verknámi skulu nemendur ekki vera fleiri en 12 til 15 í 
námshópi, og skal við það miðað að skipta bekkjardeildum í tvennt ef fjölmennari 
eru. 

76. gr. 
Ráðherra getur ákveðið, að fengnum tillögum Iönfræðsluráðs, að starfrækja 

skuli framhaldsdeildir við verknámsskóla í einstökum iðngreinum. 
Í iðngreinum, þar sem erfitt er að koma við námi á vinnustað, má á sama hátt 

ákveða að námið fari að öllu leyti fram í verknámsskóla með framhaldsdeild, enda 
hafi skólinn hæfa meistara í þjónustu sinni. Í þessum tilvikum ber skólanum að 
sjá svo um, að nemandinn hafi að námstíma loknum, hlotið hæfilega æfingu í 
öllum störfum, er iðngreinin tekur til venjum samkvæmt og hafi lært meðferð, 
hirðingu og beitingu allra áhalda, sem tiðkuð eru í iðngreininni. 

Um námstíma í framhaldsdeild, námsefni og námstilhögun gilda ákvæði 80. gr.
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71. gr. 

Nemendur, sem lokið hafa fullnaðarprófi frá verknámsskóla, skulu eiga rétt 

til styttingar á námstíma sínum, ef þeir ráðast í iðnnám hjá meistara eða iðnfyrir- 

tæki, svo sem segir í 8. gr. reglugerðar þessarar. 

78. gr. 

Ráðherra ákveður að fengnum tillögum Iönfræðsluráðs, hvaða iðngreinar eða 

flokkar skyldra greina skuli kenndar við hvern verknámsskóla um sig, og er 

óheimilt að fjölga verknámsgreinum, nema að fengnu samþykki ráðherra. 

Þegar um er að ræða nám eða námskeið fyrir starfsfólk verksmiðjuiðnaðar 

eða aðra tæknistarfsemi, skipar Iðnfræðsluráð fræðslunefndir frá hlutaðeigandi að- 

ilum, samanber 4. gr. Fræðslunefndin leggur fram námsáætlun fyrir starfsgreinar 

til umsagnar Iönfræðsluráðs og ákvörðunar ráðherra. 

XII. KAFLI . 

Um kennslu og námsefni í verknámsskóla. 

79. gr. 

Í verknámsskóla skal kennslan bæði vera bókleg og verkleg, og gilda um hana 

reglur, er hér fara á eftir. 

80. gr. 

Verkleg kennsla fari fram eftir námsreglum, sem ráðuneytið setur að fengnum 

tillögum Jönfræðsluráðs. Námsreglur skulu miðast við einstaka iðngrein eða flokk 

skyldra iðngreina. 
námsreglum skal í meginatriðum sagt fyrir um, í hverju verknámið skuli 

fólgið, hve miklum tíma skuli varið til kennslu í hverjum verkþætti fyrir sig og 

í hvaða röð kennsla og þjálfun skuli veitt í einstökum verkþáttum. 

Kennslu í verknámsgreinum skal haga þannig, að hún sé í sem mestu sam- 

ræmi við þau vinnubrögð, sem tíðkast á vinnustað í viðkomandi grein. 

Auk þess að kennsla fari fram eftir námsskrá, ber að leggja áherslu á, að 

nemendur vinni skipulega og nái sem fyrst eðlilegum vinnuhraða. 

Strax og telja má, að nemendur hafi tileinkað sér undirstöðuatriði verknámsins, 

skal haft eftirlit með þeim tíma, sem nemendur nota til úrlausnar verkefna. Þar 

sem slíkt á við, skulu nemendur vandir á að nota vinnuseðla og kennt að útfylla 

þá. 
Eftir því sem við verður komið og slíkt brýtur ekki í bága við kennslu og 

námsefni, skal áhersla lögð á hagnýt verkefni, t.d. smiði á verkfærum og búnaði 

fyrir skólana eða söluvarning, ef um slíkt getur verið að ræða. 

Í verknámi skal hafa kennsluna samfellda og sem mest í samræmi við það sem 

tíðkast á vinnustað. 
Heimilt er að hafa 10 mínútna hlé eftir 2 samfelldar kennslustundir, en að 

öðru leyti skal veita matar- og kaffihlé sem mest í samræmi við þær reglur, sem 

gilda í viðkomandi iðngrein, eftir því sem við verður komið. 

81. gr. 

Nú samþykkir ráðuneytið, að verknámsskóli starfræki framhaldsdeildir, þar 

sem iðnnám til sveinsprófs fari fram að fullu, og skal þá kennslu hagað þannig, 

að hún sé í svo miklu samræmi við starfshætti á vinnustað sem unnt er. Er skól- 

anum heimilt í þessu skyni að ráðstafa nemanda til þjálfunar á vinnustað undir 

eftirliti skólans samkvæmt nánari fyrirmælum Iðnfræðsluráðs.
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82. gr. 
Í verknámsskólum skal lögð áhersla á að kynna nemendum gildandi reglur um 

öryggi og slysavarnir á vinnustað. 

83. gr. 
Bókleg kennsla fari fram eftir námsskrá, sem ráðuneytið setur að fengnum 

tillögum Iönfræðsluráðs. 
Í eins árs verknámsskóla skal miðað við, að námsefni samsvari námsskrá 2. 

áfanga (1. og 2. bekkjar) iðnskóla. Um námsefni í framhaldsnámskeiðum setur 
ráðuneytið sérreglur að fengnum tillögum Iðnfræðsluráðs. 

Í verkefni til sveinsprófs skal námsefni í bóklegum greinum a.m.k. samsvara 
námsskrá til burtfararprófs úr iðnskóla. 

84. gr. 
Verknámsskólar leggja nemendum til efni og verkfæri til verknámsins. 
Nemendur leggja sér til vinnuklæði í samræmi við þær reglur, sem skólinn 

setur. 
Munir og önnur verðmæti, sem framleidd eru í vinnustofum skólanna, eru eign 

þeirra, en heimilt skal nemendum að eignast þá muni, sem þeir gera sjálfir, gegn 
greiðslu efniskostnaðar. Á þetta einkum við um verkfæri, sem nemendur hafa fram- 
leitt og geta haft þýðingu fyrir áframhaldandi starf þeirra. 

Að öðru leyti ráðstafar stjórn skólanna framleiðslu þeirra. 
Nú selur framhaldsdeild verknámsskóla út vinnu nemenda, og er þá skólanum 

heimilt að greiða nemendum kaup. Verði ágreiningur um kaupfjárhæðina, sker Iðn- 
fræðsluráð úr. 

Verknámsskólar greiða slysatryggingariðsjald fyrir þá nemendur sína, sem ekki 
eru á námssamningi hjá meistara, samanber 23. gr. reglugerðar þessarar. 

Skylt er nemendum að inna af höndum í þágu skólans viðhald og viðgerðir 
á tækjum og búnaði skólans í allt að 2 vikur af starfstíma skólans. 

XIll. KAFLI 

Sérskólar einstakra iðngreina. 

85. gr. 
Sérskólar teljast þeir skólar, sem ráðuneytið viðurkennir, að fengnum tillögum 

lönfræðsluráðs, til þess að veita fræðslu. bóklega og verklega, nemendum einstakra 
iðngreina. 

86. gr. 
Um inntökuskilyrði, námsefni, námsskrá, próf og aðra tilhögun námsins, gilda 

ákvæði reglugerðar þessarar, eftir því sem við á. 

87. gr. 
Þessir sérskólar eru viðurkenndir: 

a. Hótel- og veitingaskóli Íslands, fyrir nemendur í matreiðslu og framreiðslu. 
Sjá ennfremur lög nr. 6/1971. 

b. Garðyrkjuskóli ríkisins að Reykjum í Ölfusi, fyrir nemendur í skrúðgarð- 
yrkju. 

c. Vélskóli Íslands, fyrir nemendur í málmiðnaðargreinum, sbr. reglugerð um vél- 
stjórnanám nr. 200/1974. 
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XIV. KAFLI 

Meistaraskólar. Markmið. Inntökuskilyrði. 

88. gr. 
Meistaraskóla skal starfrækja í Reykjavík. 
Við aðra skóla, sem um ræðir í 60. gr. reglugerðar þessarar, má einnig starf- 

rækja meistaraskóla að fengnu samþykki ráðherra, sem jafnframt ákveður að fengn- 

um tillögum Iðnfræðsluráðs, til hvaða iðngreina kennsla skuli taka. 

89. gr. 
Meistaraskólar veita fræðslu, verklega og bóklega, þeim, sem búa sig undir 

meistarapróf, löggildingu, sé hennar krafist í viðkomandi iðngrein, eða verkstjórn 
í iðnaði. 

Kennsluna má miða við einstaka iðngrein eða flokk skyldra iðngreina. 

90. gr. 
Skilyrði til inngöngu í meistaraskóla er, að viðkomandi hafi lokið sveinsprófi 

í hlutaðeigandi iðngrein. Krefjast má ákveðinnar lágmarkseinkunnar úr iðnskóla 
og verklegu prófi (sveinsprófi). 

Lágmarkseinkunn, sé hennar krafist, skal ákveðin af ráðherra að fengnum til- 
lögum viðkomandi fræðslunefndar. 

91. gr. 
Kennslugreinar skulu m.a. vera þessar: 

Íslensk verslunarbréf og vélritun. 
Stærðfræði og kostnaðarreikningur. 
Bókfærsla og rekstrarhagfræði. 
Enska. 
Eðlis- og efnafræði. 
Iðn- og verslunarréttur og vinnulöggjöf. 
Slysavarnir og hjálp í viðlögum. 
Verkstjórn og vinnuhagræðing. 
Iönfræði, bókleg og verkleg, varðandi þá iðngrein, sem um er að tefla. o

n
 

92. gr. 
Kennslan í bóknámsgreinum fer fram eftir námsskrá, sem ráðuneytið selur 

að fengnum tillögum Iðnfræðsluráðs. 

93. gr. 
Verkleg kennsla fer fram í vinnustofum og tilraunastofum. Skal einkum lögð 

áhersla á að kynna nýjungar og sérstakar vinnuaðferðir, að því er snertir vélar, 

verkfæri, áhöld og efni, og skal um námsefni taka sérstakt tillit til þarfa iðngrein- 

anna. 

94. gr. 
Námi lýkur með prófi, og nefnist það meistarapróf. 
Ráðherra getur, að fengnum tillögum Iðnfræðsluráðs og fulltrúa viðkomandi 

iðngreinar, ákveðið, að meistarapróf skuli vera skilyrði fyrir veitingu meistarabréfs 

í löggiltri iðngrein. 
95. gr. 

Um próf, einkunnagjöf og annað, sem ekki er tekið fram sérstaklega, gilda að 

öðru leyti ákvæði þessarar reglugerðar, eftir því sem við getur átt.
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96. gr. 
Skólinn starfar sem eins árs skóli með 44 stunda kennsluviku, 7—8 mánuði. 
Heimilt er þó, að skólinn starfi í tveimur eða þremur áföngum með samsvar- 

andi heildarnámstíma. 

XV. KAFLI 

Um próf. 

97. gr. 
Í verknámsskólum skal halda burtfararpróf í bóknámsgreinum að loknu kennslu- 

tímabili. Í verknámsgreinum skal við burtfararpróf gefa einkunnir fyrir þau verk- 
efni, sem nemandi hefur skilað á kennslutímabili. Heimilt er þó að hafa sérstök 
próf í verknámsgreinum. 

98. gr. 
Í iðnskólum skal halda próf að loknu námi í hverjum áfanga, þó er heimilt að 

meta vinnu nemenda til einkunna í einstökum greinum. Lokapróf í þeim greinum 
sem ekki eru kenndar í síðari áföngum skulu teljast til burtfararprófs. Heimilt er 
að veita nemendum undanþágu frá áfangaprófi, ef sérstakar ástæður mæla með því 
að mati kennararáðs. 

99. gr. 
Menntamálaráðuneytið ákveður hvenær og í hvaða almennum námsgreinum 

skuli haldin samræmd próf, en í faggreinum Tðnfræðsluráð, samanber 67. grein og 
68. grein. 

100. gr. 

Fullnaðareinkunnir skal flokka sem hér segir: 

5.0 til 5.9 skal telja þriðju einkunn. 
6.0 til 7.2 skal telja aðra einkunn. 

7.3 til 8.9 skal telja fyrstu einkunn. 
9.0 til 10.0 skal telja ágætiseinkunn. 

101. gr. 
Öll próf í bóknámsgreinum skulu að jafnaði vera skrifleg, nema í erlendum 

málum skulu þau ávallt vera skrifleg og munnleg. Einkunn skal gefa í heilum 
tölum frá 1 til 10, og aðaleinkunn skal ekki reikna út nema fyrir burtfararpróf. 
Aðaleinkunn skal reikna með einum aukastaf. Til að standast próf í almennum 
námsgreinum þarf einkunnina 4 hið lægsta, en í öllum teikningum, verknámi, sér- 
greinum og aðaleinkunn 5 hið lægsta. 

Ráðuneytið setur reglur um ástundun og þar tilheyrandi einkunnagjöf. 
Aðaleinkunn skal reikna út eftir hlutfalli kennslustundafjölda í kennslugreinum. 
Kennarar skólans skulu gefa nemendum einkunnir í lok hvers áfanga, hver í 

sinni grein. Nefnast þær áfangaeinkunnir og eru dómur um kunnáttu nemanda, 
framfarir og afköst. 

102. gr. 
Fullnaðareinkunn í hverri námsgrein er áfangaeinkunn plús tvisvar sinnum 

prófeinkunn deilt með þrem í samtölu þeirra. 
Kennararáð getur samþykkt að flytja nemendur með háa áfangaeinkunn í tveim 

námsgreinum eða fleiri próflaust upp úr áfanga í þeirri eða þeim námsgreinum. 
Þetta gildir þó ekki um teikningar og ekki um burtfararpróf.
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103. gr. 
Nú stenst nemandi ekki próf í helmingi námsgreina á áfangaprófi eða burt- 

fararprófi og skal hann þá setjast í sama áfanga aftur, vilji hann halda áfram námi 
og taka próf að nýju. Nái hann prófi í helmingi námsgreina eða fleiri, en ekki öllum 

2 
má hann taka það sem á vantar, eða einstakar greinar þess, þegar próf eru haldin 
við skólann síðar. 

104. gr. 
Ekki má nemandi hefja nám í síðari áfanga, fyrr en hann hefur lokið prófum 

úr hinum fyrri áfanga, nema kennararáð samþykki og teljast þá áfangaeinkunnir í 
þeim námsgreinum, sem próf er fellt niður í, með í prófinu. 

Nú kemur nemandi til burtfararprófs og hefur próf frá öðrum skóla, er sýnir 
eins mikla eða meiri kunnáttu í einni eða fleiri prófgreinum en heimtuð er til 
prófsins, og er þá heimilt að sleppa honum við próf í þeim greinum og telja eink- 
unnir hans í hinu fyrra prófi til burtfararprófsins, en leggja skal hann fram skil- 
ríki fyrir kunnáttu sinni. 

105. gr. 
Nú vill nemandi þreyta áfangapróf við iðnskóla án þess að hafa stundað þar 

nám og skal hann þá, áður en til prófs kemur, færa sönnur á að hann hafi að mati 
skólans lært ailt það sem námskrá mælir fyrir um og gera grein fyrir hverrar 

kennslu hann hafi notið. 
Á teikningum og öðrum verklegum æfingum skal ekki krafist síðri frágangs 

en af reglulegum nemendum skólans. 

106. gr. 
Utanskólanemendur skulu greiða prófgjöld, sem menntamálaráðuneytið ákveð- 

ur að fengnum tillögum skólastjóra og skólanefndar. Renna þau í ríkissjóð. 

107. gr. 
Við skriflegt próf má nota þau gögn ein, sem skólastjóri leyfir. Nemendur, sem 

staðnir eru að því að nota óleyfileg gögn eða hafa rangt við í prófum, hafa fyrir- 
gert rétti til þess að ljúka prófi í það sinn. Skal minna nemendur á þetta ákvæði, 

áður en próf hefst. 

108. gr. 
Í hverjum skóla skal vera prófbók eða spjaldskrá, og skal rita í hana allar 

einkunnir við áfangapróf og burtfararpróf, fullnaðareinkunn og einkunn fyrir 

ástundun og hegðun. 

109. gr. 
Við burtfararpróf dæma hlutaðeigandi kennarar og prófdómarar um úrlausnir. 

Skal vera einn prófdómari í hverri grein, skipaður af menntamálaráðuneytinu að 
fengnum tillögum skólanefndar og skólastjóra. Í þeim greinum, sem Iðnfræðslu- 
ráð ákveður ekki prófverkefni. velja prófdómendur verkefni prófanna í samráði 
við kennara og afhenda þau skólastjóra í tæka tið. 

A3 loknu skriflegu prófi tekur kennari við úrlausnum, leiðréttir þær og dæmir, 
en síðar prófdómari, og koma þeir sér saman um einkunn. 

Ef ágreiningur verður um einkunn. skal taka meðaltal af einkunnagjöf kenn- 

ara og prófdómara. 

110. gr. 
Að loknu burtfararprófi skal afhenda nemendum þeim, sem staðist hafa prófið, 

brottfararskirteini með árituðum einkunnum fyrir hverja námsgrein ásamt fulln- 

aðareinkunn. Prófskírteini skal einnig láta nemendum í té með árituðum einkunnum 

fyrir hverja námsgrein í áfangaprófi.
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111. gr. 
Í lok hvers kennslutímabils skal skrá í vinnubók nemandans (iðnnámsbók), 

sbr. 28. gr., hve oft nemandánn hefur vantað í skólann í viðkomandi áfanga og af 
hvaða ástæðum, svo og hve oft hann hefur mætt of seint. 

XVI. KAFLI 

Um aga og reglur. 

112. gr. 
Agi skólans skal miða að því að halda uppi reglu og efla með nemendum 

iðjusemi og prúðmennsku. Skulu kennarar og nemendur leitast við í sameiningu. 

að glæða heilbrigðan anda í skólanum. 

113. gr. 
Nemendur skulu í skólum gæta fyllstu reglusemi í hvívetna. Áfengi má eigi 

hafa um hönd í húsakynnum skólanna. Brjóti nemendur gegn þessu, skal skóla- 
stjóri vanda um við þá og áminna og gera forráðamönnum þeirra viðvart um brotið. 
Skipist nemendur eigi við endurtekna áminningu, ber að víkja hinum brotlegu úr 
skóla. 

Komi kennari til starfa undir áhrifum áfengis, neyti hann þess í híbýlum skól- 
ans eða vanræki störf sakir vínnevslu, ber skólastjóra að gera ráðuneytinu við- 
vart, og mun slík hegðun látin varða stöðumissi. 

114. gr. 
Nú gerist nemandi á annan hátt brotlegur við reglugerð skólanna eða starfs- 

reglur. Skulu kennarar þá vanda um við hann eða tilkynna skólastjóra, ef brotið 
er alvarlegt. Skipist nemandi ekki við slíkar umvandanir kennara eða skólastjóra, 
getur skólastjóri vikið honum úr skóla um stundarsakir eða til fulls, og skal þá 
kennararáð og skólanefnd hafa fjallað um málið. Tilkynna skal meistara nemanda 
áður um brotið. 

XVI. KAFLI 

Um skólastjóra og kennara. 

115. gr. 
Tala fastra kennara fer eftir ákvæðum laga, en vinnutími þeirra og launakjör 

eftir gildandi kjarasamningum opinberra starfsmanna á hverjum tíma. 

116. gr. 
Skólum með 10 bekkjardeildum á skólaárinu eða fleiri má að fengnu samþykki 

ráðherra skipta í faggreinadeildir, enda séu eigi færri en 130 nemendur í hverri. 
Þar sem deildarskipting á sér stað, getur ráðherra skipað einn yfirkennara fyrir 

hverja deild. 

Með samþykki ráðherra má annaðhvort ákveða yfirkennurum aukaþóknun eða 
færri kennslustundir. 

117. gr. 
Ráðherra setur eða skipar skólastjóra og fasta kennara að fengnum tillögum 

viðkomandi skólanefndar. Skólastjóri ræður stundakennara með samþykki skóla- 
nefndar. 

Ráðherra setur skólastjórum og kennurum erindisbréf, þar sem kveðið skal 
á um starfssvið þeirra, réttindi og skyldur.
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118. gr. 

Um menntun skólastjóra og kennara í almennum bóknámsgreinum gilda sömu 

reglur sem um skólastjóra og kennara gagnfræðaskóla, eftir því sem við getur átt. 

Í sérgreinum skulu þó kennarar að jafnaði vera með próf í tæknifræði. 

Kennarar í verknámsgreinum skulu hafa meistararéttindi í þeirri iðngrein, sem 

um er að tefla. 
Ráðherra getur sett nánari ákvæði um sérmenntun kennara að fengnum til- 

lögum Iðnfræðsluráðs. 
j 119. gr. 

Í lok hvers skólaárs ber skólastjóra að senda fullnægjandi skýrslu í 2 eintökum 

um skólahaldið til skrifstofu Iönfræðsluráðs. 

120. gr. 

Nú verður hlé á kennslu Írá prófi og þar til næsta námskeið byrjar eða af 

öðrum ástæðum, og eiga þá hvorki stundakennarar né fastakennarar kröfu á kaupi 

fyrir stundakennslu eða yfirvinnu fyrir þann tíma. 

121. gr. 

Fela má fastakennurum aukastörf í þágu skólans eftir nánara samkomulagi 

við skólastjóra, svo sem umsjón með söfnum skólans, eftirlit með nemendum í 

frímínútum og á samkomum nemenda og aðstoð við félagsstarfsemi í skólanum. 

Heimilt er skólastjóra með samþykki ráðuneytisins að fækka skyldustundum kenn- 

ara, ef slík aukastörf verða mikil og koma misjafnt niður. 

122. gr. 
Ráðherra ákveður kennsluskyldu skólastjóra. 

123. gr. 

Nú hefur kennari gegnt embætti í 10 ár og óskar að hverfa frá störfum í eitt 

ár tilað efla þekkingu sína og kennarahæfni, og skal hann þá senda ráðherra beiðni 

um orlof ásamt greinargerð um, hvernig hann hyggst verja orlofsárinu. Ef ráð- 

herra telur þá greinargerð fullnægjandi, getur hann veitt kennaranum ársorlof með 

fullum launum. Erigum skal þó veitt slíkt orlof nema einu sinni. Beiðni um orlof 

skal send ráðuneytinu með árs fyrirvara, og veitir það kennurum, er þess óska, 

leiðbeiningar um, hvernig orlofsárinu skuli varið, en allir verða þeir að gefa því 

fullnægjandi skýrslu um störf sín að orlofsári loknu að viðlögðum launamissi 

fyrir það ár. Ráðherra setur nánari reglur um framkvæmd ársorlofs kennara. Skal 

þess gætt, að það trufli ekki störf skólanna eða torveldi þau. 

124. gr. 

Fastir kennarar skóla mynda, ásamt skólastjóra, kennararáð, og er skólastjóri 

formaður þess. 
Í skólum, þar sem fastir kennarar eru fimm eða fleiri, skal kennararáð myndað 

af yfirkennurum (deildarkennurum) ásamt skólastjóra og fulltrúa skólastjóra. 

Hlutverk kennararáðs er að vera skólastjórn til ráðuneytis um málefni skólans, 

eftir því sem nánar verður ákveðið í reglum, sem ráðuneytið setur að fengnum til- 

lögum Iðnfræðsluráðs. 

XVIII. KAFLI 

Um skólanefndir og stjórn iðnfræðsluskóla. 

125. gr. 

Við iðnskóla, verknámsskóla og meistaraskóla er 5 manna skólanefnd. 

Nú eru öll þessi skólastig starfrækt við einn og sama skóla, og skal þá vera 

ein sameiginleg skólanefnd.
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126. gr. 
Ráðherra skipar skólanefnd til fjögurra ára í senn, nema fulltrúa nemenda til 

tveggja ára. Skulu þrír skipaðir eftir reglum, sem ráðherra setur samkvæmt til- 
lögum bæjarstjórna og sýslunefnda, sem aðild eiga að iðnfræðsluskóla skólaum- 
dæmis. 

Fulltrúi nemenda skal skipaður að fengnum tillögum Iðnnemasambands Íslands, 
sem leita skal samráðs við félög nemenda á hlutaðeigandi stað. 

Hinn fimmta skipar ráðherra án tilnefningar, og skal hann vera formaður. 
Varamenn skulu valdir á sama hátt. 

Í Reykjavík tilnefnir bor sarstjórn þrjá skólanefndarmenn. Sama gildir annars 
staðar, ef eitt sveitarfélag stendur að rekstri skóla. Að minnsta kosti tveir þeirra, 
sem sveitarfélög tilnefna í skólanefnd, skulu vera iðnlærðir. 

127. gr. 
Skólastjóri hefur á hendi daglega stjórn hvers skóla, hefur umsjón með kennslu, 

aga, umgengni og sér um eignir skólans. Fastir kennarar skólans skulu vera hon- 
um til aðstoðar í starfi hans, eftir því sem aðstæður leyfa, sbr. 124. gr. 

XIK, KAFLI 

Um fjármál. 

128. gr. 
Ríkissjóður greiðir helming stofnkostnaðar iðnfræðsluskóla, en hlutaðeigandi 

sveitarsjóðir hvers skólaumdæmis, samanber 60. sr., helming, eftir því sem nánar 
er ákveðið í lögum nr. 49/1967 7. og 11. gr. 

Nú verður ekki samkomulag milli allra sveitarfélaga í skólaumdæmi um aðild 
að iðnfræðsluskóla, og getur þá ráðherra heimilað því sveitarfélagi, þar sem skóla- 
setur hefur verið ákveðið samkvæmt 60. gr. að standa einu eða ásamt fleiri að 
skólanum á móti ríkissjóði. lönfræðsluráð annast fyrir menntamálaráðuneytið at- 
huganir á byggingarþörf og gerð framkvæmdaáætlana um skólabyggingar á iðn- 
fræðsluskólastiginu. 

129. gr. 
Ríkissjóður og hlutaðeigandi sveitarsjóður, —- sveitarsjóðir, ef fleiri en eitt 

sveitarfélag standa að skóla, greiða rekstrarkostnað iðnfræðsluskóla í samræmi við 

lög nr. 49/1967 eftir því sem við getur átt. 
Standi sveitarfélag ekki að iðnfræðsluskóla, skal það greiða námsvistargjald 

til þeirra skóla, sem nemendur úr sveitarfélaginu sækja. Sveitarfélag nemenda telst 
í þessu sambandi lögheimili þess atvinnurekstrar, er nemandinn stundar iðnnám 
við. 

Stundi nemandinn nám við verknámsskóla iðnaðarins án þess að vera kominn 
á námssamning hjá meistara, skal lögheimilissveit nemandans greiða námsvistar- 
gjaldið. Á sama hátt ber sveitarfélagi að greiða námsvistargjald, ef nemendur úr 
sveitarfélaginu verða að sækja skóla annars umdæmis, vegna þess að iðngreinin er 
ekki kennd í skólaumdæmi sveitarfélagsins. 

Námsvistargjald samkvæmt reglugerð þessari er fullt framlag sveitarfélags sam- 
kvæmt 1. mgr. þessarar greinar, svo og greiðsla, miðað við eðlilega afskrift stofn- 
kostnaðar samkvæmt 128. gr. 

Menntamálaráðuneytið ákveður árlega námsvistargjald að fengnum sameigin- 
legum tillögum þeirra sveitarstjórna, sem að rekstri viðkomandi skóla standa. 

Jöfnunarsjóður sveitarfélaga, sbr. lög nr. 69/1962, annast uppgjör námsvistar- 
gjalds samkvæmt þessari grein milli þeirra sveitarfélaga, sem í hlut eiga hverju
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sinni, af framlagi sjóðsins til þess sveitarfélags, sem inna á greiðslu af hendi, enda 

hafi viðkomandi sveitarstjórn samþykkt greiðsluskyldu sina. 

Ráðherra ákveður skólagjald í iðnskólum og meistaraskólum svo og þátttöku 

nemanda í verknámsskólum í efniskostnaði að fengnum tillögum Iðnfræðsluráðs. 

Gjöld þessi svo og hreinar tekjur af skólaverkstæðum og skólavinnustofum 

koma til frádráttar rekstrarkostnaði, áður en honum er skipt. 

XX. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

130. gr. 

Nú fatlast iðnnemi andlega eða líkamlega, meðan á námstíma stendur, eða hefur 

fatlast þannig, þegar reglugerð þessi öðlast gildi, að hann telst ekki fær um að ljúka 

iðnskólanámi, en telst fullgildur verkamaður í sumum greinum iðnarinnar og skal 

þá Iönfræðsluráð að fengnum tillögum fulltrúa viðkomandi iðngreinar og áliti trún- 

aðarlæknis, gera tillögu til ráðuneytisins um það, hvort heimila megi hlutaðeigandi 

að þreyta verklegt próf án réttar til meistarabréfs, og tekur ráðuneytið ákvörðun 

um það að fengnum þeim tillögum. 

Nú sækir maður, sem ekki hefur iðnréttindi, um starfsréttindi í iðngrein, og 

getur þá menntamálaráðuneytið veitt heimild til, að umsækjandi fái að ganga undir 

verklegt sveinspróf eingöngu, án þess að viðkomandi ljúki brottfararprófi frá iðn- 

skóla, enda liggi fyrir: 

a. Umsögn sveinafélags í iðngreininni á búsetusvæði umsækjenda, ef það er ekki 

fyrir hendi, þá umsögn viðkomandi landssamtaka. 

Umsögn Iðnfræðsluráðs. 
Umsögn meistara í iðninni, sem umsækjandi hefur starfað hjá. 

Vottorð, sem sanni, að umsækjandi hafi unnið við iðnina í a. m. k. 10 ár. a
p
 

Ef umsækjandi stenst prófið, skal gefa út honum til handa sveinsbréf, sem 

veitir ekki rétt til meistarabréfs síðar. 

131. gr. 

Það varðar sektum, ef ekki liggur þyngri refsing við brotinu samkvæmt öðrum 

lögum, að: 

1. Taka nemanda til náms gagnstætt ákvæðum laga um iðnfræðslu nr. 68 frá 11. 

mai 1966 og reglugerðar þessarar. 

9. Brjóta gegn ákvæðum framangreindra laga og reglugerðar þessarar um daglegan 

vinnutíma nemanda. 
3. Vanrækja að láta nemanda stunda skólanám. 

4. Koma ósæmilega fram við nemanda. 

5. Óhlýðnast fyrirmælum iðnfulltrúa eða Iðnfræðsluráðs um kennslu nemanda. 

Sektir skulu renna í ríkissjóð. Mál út af brotum þessum skulu rekin að hætti 

opinberra mála. 
132. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 68 11. maí 1966, um 

iðnfræðslu, og öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð um iðnfræðslu 

nr. 268 27. mars 1974. 

Í menntamálaráðuneytinu, 1. október 1975. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 
Birgir Thorlacius. 

Stjórnartíðindi B 48, nr. 553—5ð4. Útsáfudagur 9. apríl 1976. 
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AUGLÝSING 

frá Vörumerkjaskrárritara, Reykjavík. 

I. Vörumerki skrásett árið 1975. 

Skrás. 1975, nr. 1. Skráningard. 22. janúar 1975. 

T 272/1974. Tilkynnt 7. ágúst 1974, kl. 9.00. 

Talurit 

C.C.L. Systems Limited, Cabco House, Ewell Road, Surbilon, Surrey, Englandi. 
Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Allar vörur í alþj.fl. 6. (Fl. 6). 

Skrás. 1975, nr. 2. Skráningard. 22. janúar 1975. 

T 283/1974. Tilkynnt 16. ágúst 1974, kl. 13.20. 

PONY 

Ford Motor Company Limited, Eagle Way, Brentwood, Essex CM13 3BW, Eng- 
landi. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 
Vélknúin ökutæki og hluta og búnað þeirra. (Fl. 12). 
Samkv. forgangsréttarákv. Parísarsamþ. nýtur merkið verndar hér á landi frá 

25. mars 1974. 

Skrás. 1975, nr. 8. Skráningard. 22. janúar 1975. 

T 284/1974, Tilkynnt 16. ágúst 1974, kl. 13.20. 

FIESTA 

Ford Motor Company Limited, Eagle Way, Brentwood, Essex CMi3 3BW, Eng- 
landi. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 
Vélknúin ökutæki og hluta og búnað þeirra. = (Fl. 12). 
Samkv. forgangsréttarákv. Parísarsamþ. nýtur merkið verndar hér á landi frá 

25. mars 1974. 

B 143 

  

Rikisprentsmiðjan Gutenberg.



Nr. 555. 1138 

Skrás. 1975, nr. 4. Skráningard. 22. janúar 1975. 

T 293/1974. Tilkynnt 28. ágúst 1974, kl. 14.30. 

  

KRombouts 

Koffie F. Rombouts N.V., 16-40 Rudolfstraat, B-2000 Antwerpen, Belgíu. 

Umboðsmaður: $S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

Kaffi, einkum óunnið og brennt kaffi, malað kaffi, kaffiduft, kaffikjarna, kaffi- 

seyði, kaffi án kaffeins, kaffikjarna, brennt bygg, malt og önnur efni, sem koma 

í stað kaffis, gervikaffi, te, te-duft; kókó, kókó-duft, sykur og svokallað „speculaas“- 

kex. (F1. 30). 

Skrás. 1975, nr. 5. Skráningard. 22. janúar 1975. 

T 303/1974. Tilkynnt 11. sept. 1974, kl. 10.00. 

IBELO 

Ibelo-Metallwarenfabrik Hermann Zahn, KG 6 Frankfurt am Main, Gutleutstr. 

131, Þýskalandi. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 

4, Reykjavík. 
Vasa- og borðkveikjara, einkum. hálf- eða full-sjálfvirka. (Fl. 34).
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Skrás. 1975, nr. 6. Skráningard. 22. janúar 1975. 

T 304/1974. Tilkynnt 12. sept. 1974, kl. 11.00. 

apartotel 

  

José MELIA SINISTERRA, O'Donnell 47, MADRID, Spáni. . . 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 

4, Reykjavík. 
Gistihúsa- og hótelþjónusta. (F1. 42). 

Skrás. 1975, nr. 7. Skráningard. 22. janúar 1975. 

T 316/1974. Tilkynnt 27. sept. 1974, kl. 1974. 

ELANONE 

A.H. Robins Company, Incorporated, 1407 Cummings Drive, Richmond, Virginia 
23220, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Lyfjablöndur, einkum róandi lyf. (Fl. 6). 

Skrás. 1975, nr. 8. Skráningard. 22. janúar 1975. 

T 319/1974. Tilkynnt 8. okt. 1974, kl. 14.14. 

SESAM 

Áksjeselskapet Freia, Johan Throne Holsts Plass 1, Oslo, Noregi. . 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 

4, Reykjavík. 
Allar vörur í 30. flokki. (F1. 30). 

Skrás. 1975, nr. 9. Skráningard. 22. janúar 1975. 

T 321/1974. Tilkynnt 8. okt. 1974, kl. 14.14. 

AESCULAP 
Aesculap-Werke Aktiengesellschaft, vormals Jetter £ Scheerer, 72 Tuttlinsen, 

Þýskalandi. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 

4, Reykjavík. 
Áhöld, tæki og verkfæri til nota við tauga-skurðlækningar, skurðlækningar, til 

læknisfræðilegra og heilbrigðisnota, til nota við tannlækningar, dýralækningar og 
húsdýrahald. (F1. 10).
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Skrás. 1975, nr. 10. Skráningard. 22. janúar 1975. 

T 322/1974. Tilkynnt 8. okt. 1974, kl. 14.14. 

  

Aesculap-Werke Aktiengesellschaft, vormals Jelter á Scheerer, 72 Tuttlingen, 

Þýskalandi. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 

4, Reykjavík. 

Áhöld, tæki og verkfæri til nota við tauga-skurðlækningar, skurðlækningar, til 

læknisfræðilegra og heilbrigðisnota, til nota við tannlækningar, dýralækningar og 

  

húsdýrahald. (Fl. 10). 

Skrás. 1975, nr. 11. Skráningard. 22. janúar 1975. 

T 323/1974. Tilkynnt 9. okt. 1974, kl. 11.55. 

LIPORE 

Landstingens inköpscentral, LIC, ekonomisk förening, Svetsarvágen 20, 171 83 

Solna, Svíþjóð. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 

  

Plástur og efni til sáraumbúða. (F|. 5). 

Skrás. 1975, nr. 12. Skráningard. 22. janúar 1975. 

T 324/1974. Tilkynnt 10. október 1974, kl. 11.35. 

rO 
Á. Guðmundsson hf., Auðbrekku 57. 
Umboð: Auglýsingastofan hf., Reykjavík. 

Húsgögn. (F1. 20). 
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Skrás. 1975, nr. 13. Skráningard. 22. janúar 1975. 

T 327/1974. Tilkynnt 14. okt. 1974, kl. 9.00. 

BATARO 

Badische Tabakmanufaktur Roth-Hándle GmbH £ Co., D-7630 Lahr/Schwarz- 

wald, Industriehof 6, Sambandslýðveldið Þýskaland. 
Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 
Reykingamannavörur, þ. e. eldfæri, öskubakkar (bæði úr góðmálmum og húð- 

aðir öðrum efnum), og eldspýtur. (Fl. 14, 34). 
Samkv. forgangsréttarákv. Parísarsamþ. nýtur merkið verndar hér á landi frá 

24. maí 1974. 

  

Skrás. 1975, nr. 14. Skráningard. 22. janúar 1975. 

T 328/1974. Tilkynnt 14. okt. 1974, kl. 9.00. 

PILOT 

Badische Tabakmanufaktur Roth-Hándle GmbH £ Co., D-7630 Lahr/Schwarz- 

wald, Industriehof 6, Sambandslýðveldið Þýskaland. 
Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 
Reykingamannavörur, þ. e. eldfæri, öskubakkar (bæði úr góðmálmum og húð- 

aðir öðrum efnum), og eldspýtur. (F1. 14, 34). 

Samkv. forgangsréttarákv. Parísarsamþ. nýtur merkið verndar hér á landi frá 
24. maí 1974. 

  

Skrás. 1975, nr. 15. Skráningard. 22. janúar 1975. 

T 329/1974 Tilkynnt 14. okt. 1974, kl. 9.00. 

ROTH-HÁNDLE 

Badische Tabakmanufaktur Roth-Hándle GmbH € Co., D-7630 Lahr/Schwarz- 

wald, Industriehof 6, Sambandslýðveldið Þýskaland. 
Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 
Reykingamannavörur, þ. e. eldfæri, öskubakkar (bæði úr góðmálmum og húð- 

aðir öðrum efnum), og eldspýtur. (F1. 14, 34). 

Samkv. forgangsréttarákv. Parísarsamþ. nýtur merkið verndar hér á landi frá 
24. maí 1974. 
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Skrás. 1975, nr. 16. Skráningard. 22. janúar 1975. 

T 242/1970. Tilkynnt 8. júní 1970, kl. 11.30. 

LIPLON 
Yoshida Kogyo Kabushiki Kaisha, No. 1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 

Japan. 

Umboðsmaður: Sigurgeir Sigurjónsson, Óðinsgötu 4, Rvík. 

    

Rennilása úr málmi og plasti. (Fl. 26). 

Skrás. 1975, nr. 17. Skráningard. 22. janúar 1975. 

T 337/1974. Tilkynnt 21. október 1974, kl. 13.45. 

Comprinet 

BETERSDORF AG., Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Þýskalandi. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £€ ÞÓR), Óðinsgötu 

4, Reykjavík. 

  

Teygjusokka í læknisfræðilegum tilgangi. (F1. 10). 

Skrás. 1975, nr. 18. Skráningard. 22. janúar 1975. 

T 339/1974. Tilkynnt 22. okt. 1974, kl. 15.00. 

CONTINUÉ 

Continental Rubber B.V., Amsterdamseweg 45—47, AMERSFOORT, Hollandi. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 

4, Reykjavík. 
Hjólbarða fyrir fólksbifreiðar, bifreiðar og vörubifreiðar; sólaða hjólbarða fyrir 

    

ökutæki. (F1. 12). 

Skrás. 1975, nr. 19. Skráningard. 27. janúar 1975. 

T 205/1971. Tilkynnt 25. júní 1971, kl. 9.16. 

LUCAS 

Joseph Lucas (Industries) Limited, Great King Street, Birmingham 19, Englandi. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Rafalar og riðstraumsbreytar, ræsar fyrir fastar sprengjuhólfsvélar, sísegul- 

rafalar, eldsneytissíur, eldsneytisgjafatæki, kveikjutæki, sem eru hlutar sprengju- 
hólfsvéla, tæki til að auðvelda að ræsa sprengjuhótfsvélar, stýringar á hemlaloka 
(Positioning actualors), dælur, vökva-, loft- og véldrifnar hraðastýringar, rafmagns- 
mótorar, sem teljast til 7. flokks, hlutar af öllum ofangreindum vörum. Leitarljós, 

fjarlægðarmælitæki, rafmagnstæki og áhöld til vísindalegra og annarra þurfa, ljós- 
streymistengsl (lúmentengsl), segulspólur, rafmagnstensi og tengikassar, liðar,



1143 Nr. 555. 

ampermælar (litlir) og voltmælar, rofar og rofaborð og töflur, rofakassar, stillivið- 

náms-afriðlar, mótstöður, hraðatakmarkarar, volt- og straumstýringar, þéttar 
(rýmar), hemlar, segulspólulokar, hálfleiðnitæki, rafhlöður og hlutar af þeim, 
hleðslutæki fyrir rafhlöður, áfyllingartæki fyrir rafhlöður og hlutar af öllum ofan- 

greindum vörum. Lampar og hlutar af þeim, til nota á landi, á legi og í lofti, mið- 

stöðvar og rúðublásarar ökutækja, ljósbrotar (brothlífar) og hlutar af öllum ofan- 
greindum vörum. Stefnuljós ökutækja, viðvörunartæki ökutækja (flautur) og raf- 

magnsmótorar í 12. flokki fyrir rúðuþurrkara og til að stjórna gluggum, sætum 
og öðrum hreyfanlegum búnaði í ökutækjum; varalokar bensíingeyma, rúðuþurrkarar, 
rúðuþvottatæki, speglar til að sjá aftur fyrir Ökutæki, ræsar fyrir landökutæki, tæki 
til að auðvelda að ræsa sprengjuhólfsvélar (brennsluhreyfla), frauðpúðar til að 
draga úr árekstri og frauðplasthlutir innan í ökutæki, hjólhýsi og báta og hlutar 
af öllum ofangreindum vörum. Merki og nafnspjöld úr plasti, húsgagnavörur. 

(FI. 7, 9, 11, 12, 20). 

Skrás. 1975, nr. 20. Skráningard. 17. febrúar 1975. 

T 226/1974. Tilkynnt 21. júní 1974, kl. 14.10. 

FLORILEGIUM 

DECCA LIMITED, 9, Albert Embankment, London, S.E.1. Englandi. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson, (SIGURJÓNSSON £€ ÞÓR), Óðinsgötu 
4, Reykjavík. 

Efni, svo sem skífur, bönd eða þræðir, átekið með hljóði og/eða filmrefni, 

sem á er innspilað hljóð- og/eða sjónvarpsefni, og áhöld og tæki til að endurspila 
slíkt efni. (F1. 9). 

Samkv. forgangsréttarákv. Parísarsamþ. nýtur merkið verndar hér á landi frá 
á. janúar 1974. 

Skrás. 1975, nr. 21. Skráningard. 17. febrúar 1975. 

T 201/1974. Tilkynnt 6. júní 1974, kl. 9.00. 

CA VATINI 

PIZZA HUT, INC., 10225 East Keilogg, Wichita, Kansas 67207, Bandaríkin. 

Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 
Vörur í fl. 29, 30. (Fl. 29, 39). 

Samkv. forgangsréttarákv. Parísarsamþ. nýtur merkið verndar hér á landi frá 
janúar 1974. 

Skrás. 1975, nr. 22. Skráningard. 17. febrúar 1975. 

T 232/1974. Tilkynnt 25. júní 1974, kl. 15.15. 
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Kabushiki Kaisha Komatsu Seisakusho, 3—6, 2-chome, Akasaka, Minato-ku, 
Tokyo, Japan. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson, (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 
4, Reykjavík. 

Vélar og tæki til iðnaðar, hreyfiaflsvélar og tæki (að undanskildum þeim, sem 
ganga fyrir rafdrifnum vélum), vélar og tæki, sem ganga fyrir vindi og vatni, 
aðrar vélar og tæki, sem ekki falla undir aðra flokka, hlutar og varahlutir fyrir 
allar þessar vélar og tæki (að undanteknum þeim, sem falla undir aðra flokka), 

vélahlutar í 7. fl. Vélar og tæki til flutninga, hlutar og varahlutir til þeirra (að 

    

undanteknum þeim, sem falla undir aðra flokka) í 12. flokki. (F1. 7, 19). 

Skrás. 1975, nr. 23. Skráningard. 17. febrúar 1975. 

T 305/1974. Tilkynnt 12. sept. kl. 14.40. 

Ananaust 
Verslun O. Ellingsen hf., Reykjavík. 

  

Hvers konar verslunarrekstur og veitingastarfsemi. (Fl. 35, 42). 

Skrás. 1975, nr. 24. Skráningard. 17. febrúar 1975. 

'T 320/1974. Tilkynnt 8. okt. 1974, kl. 14.10. 

Ermeto Armattren GmbH, 4814 Windelsbleiche bei Bielefeld, Þýskalandi. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson, (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 

4, Reykjavík. 

Vökvaútbúnaður, gufuútbúnaður, gasútbúnaður os þéttiloftútbúnaður. 

  

  

(F1. 11). 

Skrás. 1975, nr. 25. Skráningard. 17. febrúar 1975. 

T 326/1974. Tilkynnt 11. okt. 1974, kl. 10.25. 

|Donbros 
Donaldson Textile Limited, Lornshill, Alloa, Glackmannanshire, Skotlandi. 

Umboðsmaður: Ragnar Ólafsson, Laugavegi 18, Rvík. 
Hvers konar fatnaðarvörur. (F1. 25). 
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Skrás. 1975, nr. 26. Skráningard. 17. febrúar 1975. 

T 330/1974. Tilkynnt 14. okt. 1974, kl. 15.25 

  

COirleche 
ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS SA. Avenida del Ejército 9, 

BILBAO, Spáni. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson, (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 

l, Reykjavík. 
Áhöld og tæki, vísindaleg, si 

með talin loftskeytaáhöld og -tæki), e 

-sýninga og sjóntæki og -áhöld (optisk) ásamt tækjun 
mælinga, merkjasendinsga, eftirlits (kontrol), björgu 

spilapeningasjálfsalar, talvélar, skráningartæki í 

   
, til landmælinga, raffræðileg (hér 

jar, til kvikmyndatöku og 
: og áhöldum til vigtunar, 

og kennslu, peninga og 
tingakassa og reiknivélar, 

        

slökkvitæki. (F1. 9). 

Skrás. 1975, nr. 27. Skráningard. 17. febrúar 1975. 

T 340/1974. Tilkynnt 23. okt. 1974, kl. 14.00. 

UTOPAR 

Philips-Duphar B.V., í51 Apollolaan, Amsterdam, Hollandi. 

  

  
  

Umboðsmaður: Árni Björnsson, Reykjavík. 
Lyf og lyfjaefni við þungunar- og legsjúkdómum. (Fl. 5). 

Skrás. 1975, nr. 28. Skráningard. 17. febrúar 1975. 

T 341/1974. Tilkynnt 24. okt. 1974, kl. 14.10. 

<> YOKOHAMA 
The Yokohama Rubber Co., Lid., No. 36—-11, Shimbashi 5-chome, Minato-ku, 

Tokyo, Japan. . 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Flutningatæki, útbúnaður og áhöld, hluta og fylgitæ ki fl þeirra. (Fl, 19). 

Skrás. 1975, nr. 29. Skráningard. 17. febrúar 1975. 

" 842/1974. Tilkynnt 25. okt. 1974, kl. 11.00. 

„GAZELAST“ 

BEIERSDORF AG., D-2000 Hamburg 20, Unnastrasse 48, Þýskalandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON € ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Plástur og sáraumbúðir. (Fl. 5). 
  

B 144
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Skrás. 1975, nr. 30. Skráningard. 17. febrúar 1975. 

T 343/1974. Tilkynnt 25. okt. 1974, kl. 11.00. 

„ELASTOMULL“ 

BEIERSDORF AG., D-2000 Hamburg 20, Unnastrasse 48, Þýskalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (STGURJÓNSSON £ ÞÖR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

Plástur og sáraumbúðir. (FI. 5). 

Skrás. 1975, nr. 31. Skráningard. 17. febrúar 1975. 

T 344/1974. Tilkynnt 25. okt. 1974, kl. 11.00. 

„FIXOMULL“ 

BEIERSDORF AG., D-2000 Hamburg 20, Unnastrasse 48, Þýskalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÖNSSON € ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

Plástrar, sárabindi og sjálflímandi baðmullarefni. (F1. 5). 

Skrás. 1975, nr. 32. Skráningard. 17. febrúar 1975. 

T 347/1974. Tilkynnt 30. okt. 1974, kl. 15.15. 

UTICILLIN 

Beecham Group Limited, Beccham House, Brentford, Middlesex TW8 9BD, 

Englandi. . 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÖNSSON é€ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

Lyfjablöndur fyrir menn og dýr. (F1. 5). 

Skrás. 1975, nr. 33. Skráningard. 17. febrúar 1975. 

T 349/1974. Tilkynnt 31. okt. 1974, kl. 13.27. 

COLT:45 
The National Brewing Co., lögskráð félag í Maryland, með aðsetur í 225 North 

Calvert Street, Baltimore, Maryland 21202, Bandaríkjum Norður-Ameríku. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 

Allar vörur í 32. flokki. (F1. 32). 

Skrás. 1975, nr. 34. Skráningard. 17. febrúar 1975. 

T 351/1974. Tilkynnt 4. nóv. 1974, kl. 14.05. 

BETA-CARDONE 

Duncan, Flockhart £ Co. Limited, 16 YVheatfield Road, Edinbors, Skotlandi. 

Umboðsmaður: Axel Einarsson, Aðalstræti 6, Reykjavík. 

Efnablöndur í lyf fyrir menn og dýr. (F1. 5).
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Skrás. 1975, nr. 35. Skráningard. 17. febrúar 1975. 

T 352/1974. Tilkynnt 4. nóv. 1974, kl. 15.09. 

„FAY“ 

BUNZL PULP £ PAPER LIMITED, 21/24 Chiswell Street, London E.C. 1 Eng- 
landi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Pappirsvörur, þar með talið sjálflímandi límband, pappírsmunnþurrkur og 

pappirsvasaklútar. (F1. 16). 

Skrás. 1975, nr. 36. Skráningard. 17. febrúar 1975. 

T 353/1974. Tilkynnt 4. nóv. 1974, kl. 15.00. 

„FAYTEX“ 

BUNZL PULP á PAPER LIMITED, 21/24 Ghiswell Street, London E.C. 1, Eng- 
landi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Pappírsvörur, þar með talið sjálflímandi límband, pappirsmunnþurrkur og 

pappirsvasaklútar. (F1. 16). 
  

Skrás. 1975, nr. 37. Skráningard. 17. febrúar 1975. 

T 111/1973. Tilkynnt 8. mars 1973, kl. 13.40. 
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Sölumiðstöð Hraðfrystihúsanna, Reykjavík. 
Hvers konar hraðfrysta framleiðslu úr fiski. (Fl. 29). 

Merkið óskast skrásett í hvers konar litbrigðum og hvers konar stærðum og 
gerðum. 

      

Skrás. 1975, nr. 38. Skráningard. 17. febrúar 1975. 

T 359/1974. Tilkynnt 12. nóv. 1974, kl. 11.40. 

BACTRIMELAIN 
F. Hoffmann-La Roche £ Co. Aktiengesellschaft, Grenzacherstrasse 124— 184, 

Basel, Sviss. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 
Lyf, dýralækningalyf og heilsuverndarlyf; barna- og sjúkrafæðu, plástra, um- 

búðaefni; sótthreinsunarefni; efnablöndur til útrýmingar illgresi, meindýrum og 

    
óværu. (F1. 5). 

Skrás. 1975, nr. 39. Skráningard. 20. febrúar 1975. 

T 336/1974. Tilkynnt 17. okt. 1974, kl. 13.22. 
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| PRODUCT OF SCOTLAND       
Justerini £ Brooks Ltd., 61 St. James“s Street, London, S.W.I., Englandi. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 

    

    
Whisky. (F1. 33). 

Skrás. 1975, nr. 40. Skráningard. 20. febrúar 1975. 

T 295/1974. Tilkynnt 29. ágúst 1974, kl. 09.00. 

BENVENT 

The Wellcome Foundation Limited, 183 Euston Road, London N.W.1., 2BP., 

Englandi. 
Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Lyfjafræðilegar og læknisfræðilegar blöndur og efni, líffræðiefni. (Fl. 5). 
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Skrás. 1975, nr. 41. Skráningard. 20. febrúar 1975. 

T 345,/1974. Tilkynnt 28. okt. 1974, kl. 11.45. 

  

      

A/S Jotungruppen, Sandefjord, Noregi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (Sigurjónsson £ Þór), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Allar vörur í 2. flokki. (F1. 2). 

Skrás. 1975, nr. 42. Skráningard. 20. febrúar 1975. 

T 346/1974. Tilkynnt 30. okt. 1974, kl. 15.15. 

   
   

Dow 
Lepetit 

The Dow Chemical Company, Midland, Michigan, Bandaríki Norður-Ameríku. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (Sigurjónsson £ Þór), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Efnavörur til nota í iðnaði, vísindaþarfa, rannsóknum, ljósmyndun, jarðrækt, 

garðrækt, skógrækt, efnavörur notaðar við framleiðslu lyfsalavara, lyfja, gervi- og 
uppbyggðarkvoðu, plastefni sem duft, vökvi, eða deig til nota í iðnaði, tilbúinn
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áburður, eldslökkvi-efnasambönd, efnasambönd til herslu og kveikingar, efnasam- 

bönd til varðveislu matvæla, efnasambönd til sútunar, bindiefni til nota í iðnaði. 

Bleikiefni og önnur efnasambönd til þvotta, efnasambönd til hreinsunar, fægingar, 
skúrunar og slípunar, sápur, ilmvötn, rokgjarnar olíur, snyrtivörur, hárlögur, tann- 
hirðivörur, lykteyðingarefni til líkamshirðingar. Efnablöndur til nota sem lyf, lækn- 
inga og dýralækninga, hreinlætis, fæðu fyrir börn og sjúklinga, plástrar og efni til 
sáraumbúða, efni til tannfyllinga, vax til tannlækninga, sótthreinsandi og lykteyðandi 
efni, efni til að útrýma illgresi og meindýrum. Áhöld og tæki til vísinda- og rann- 
sóknarstofunota, til nota við ljósmyndun, ljósfræði, vigtun, mælingar, merkjagjöf, 
reikning, útreikning, upptöku, eftirlits, tæki og áhöld til björgunar. Áhöld og tæki 
til skurðlækninga, lyflækninga, tannlækninga, dýralækninga (þar með talin gervi- 
líffæri og hlutar til þeirra). Auglýsingaþjónusta og aðstoð við viðskiptastarfsemi. 
Leigusala alls konar verkfæra, útbúnaðar, véla, áhalda og tækja; vísindalegar og 

læknisfræðilegar rannsóknir, greining, skýrslu- og ráðgefandi þjónusta, þjónusta 
við rannsóknarstofur og læknisfræðilega prófun, gagnaúrvinnsla. 

(Fl. 1, 3, 5, 9, 10, 35, 42). 

Skrás. 1975, nr. 43. Skráningard. 20. febrúar 1975. 

T 348/1974. Tilkynnt 30. okt. 1974, kl. 15.15. 

  

CLAIROL INCORPORATED, 345 Park Avenue, New York, New York 10022, 

Bandaríkin. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (Sigurjónsson £ Þór), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

    

Allar vörur í 3. og 5. flokki. (Fl. 3, 6). 

Skrás. 1975, nr. 44. Skráningard. 20. febrúar 1975. 

T 355/1974. Tilkynnt 6. nóv. 1974, kl. 14.30. 

nn Dmp 
nn medical 
EÐ DrOG/AMM
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Beiersdorf AG., Unnastrasse 48, D—2000 Hamburg, Þýskalandi. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (Sigurjónsson £ Þór), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Efnablöndur til nota sem meðul, meðul handa dýrum og efnablöndur til hrein- 

lætis, sáraumbúða, sótthreinsunarefni. Áhöld og tæki til skurðlækninga, lyflækn- 
irga, tannlækninga og dýralækninga (hér með talið gervilimir, augu og tennur). 

Merkið er skráð í litum. (F1. 5, 10). 

Skrás. 1975, nr. 45. Skráningard. 20. febrúar 1975. 

T 356/1974. Tilkynnt 12. nóv. 1974, kl. 11.22. 

  

SPORTFATNAÐUR 

Umboðsmaður: Halldór Einarsson, umboðs- og heildverslun, Sólvallagötu 9, 
pósthólf 1015, Reykjavík. 

    

Flokkur 25. (F1. 25) 

Skrás. 1975, nr. 46. Skráningard. 20. febrúar 1975. 

T 354/1974. Tilkynnt 5. nóv. 1974, kl. 9.00. 

LOMOFEN 

G.D. Searle á Co., Niles Avenue and Searle Parkway, Skokie, Chicago, Illinois 

60680, Bandaríki Norður-Ameríku. 
Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Allar vörur í 5. flokki. (F1. Ð).
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Skrás. 1975, mr. 47. Skráningard. 20. febrúar 1975. 

T 360/1974. Tilkynnt 13. nóv. 1974, kl. 10.15. 

—     

snCESTo Op 
DEWAR'S 

| R LUXE SCOTCH WHISKY 

  

  

    

John Dewar £ Sons, Limited, IÍnveralmond, Perth, Skotlandi, og Dewar House, 
Haymarket, London, S.W., Englandi. 

Umboðsmaður: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 

  

Vin. (F1. 38). 

Skrás. 1975, nr. 48. Skráningard. 20. febrúar 1975. 

T 361/1974. Tilkynnt 13. nóv. 1974, kl. 19.15. 

ARTHROBID 

Merck £ Co., Inc., 126 E, Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, Bandaríkjum 

Norður-Ameríku. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 

Allar vörur í 5. flokki. (Fl. 5). 

Skrás. 1975, nr. 49. Skráningard. 20. febrúar 1975. 

T 362/1974. Tilkynnt 13. nóv. 1974, kl. 13.15. 

DOLOBID 

Merck £ Co., Inc., 126 E, Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, Bandaríkjum 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 

Norður-Ameríku. 
Allar vörur í 5. flokki. (Fl. 5). 
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Skrás. 1975, nr. 50. Skráningard. 20. febrúar 1975. 
T 364/1974. Tilkynnt 13. nóv. 1974, kl. 15.15. 

"YAG0O“ 
BODEGAS RIOJA SANTIAGO S$.A., HARO (Logrono) — Spáni. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson, (Sigurjónsson £ Þór), Óðinsgötu (4, 

Reykjavík. 
Allar tegundir af vínum, þar með talin freyðivín, brennivín, anís, brandy 

  

(konjak) og allar tegundir af líkjörum og sterkum drykkjum. (Fl. 33). 

Skrás. 1975, nr. 51. Skráningard. 20. febrúar 1975. 
T 366/1974. Tilkynnt 15. nóv. 1974, kl. 14.40. 

DIANA 

Diana Shoemakers Limited, Doncaster Road, Leicester, LE4 GJP, Englandi. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Skófatnaður. (F1. 25). 

Skrás. 1975, nr, 52. Skráningard. 20. febrúar 1975. 
1 365/1974. Tilkynnt 14. nóv. 1974, kl. 9.40. 

  

GETTY OIL COMPANY, 3810 Wilshire Boulevard, Los Angeles, California, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Smurningsefni, olíur, fituefni, brennsluefni og frostlögur fyrir bifreiðar og til 

iðnaðar og vökva framleidda fyrir bifreiðar og iðnað. (F1. 1, 4). 

Skrás. 1975, nr. 53. Skráningard. 20. febrúar 1975. 
T 369/1974. Tilkynnt 19. nóv. 1974, kl. 14.04. 

   
BASF Aktiengesellschaft, Cari-Bosch-Sir. 38, 6700 Ludwigshafen, Þýskalandi. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (Sigurjónsson £ Þór), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 

B 145
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Kemisk efni til iðnaðar, vísinda, ljósmyndunarnota, landbúnaðar, garðræktar og 
skógræktar, gervihersluefni og gerviefni til herslu, gerviefni í formi hráefnis (í dufti, 
fljótandi- eða deigformi), efni til áburðar, kemisk efni til að halda matvælum fersk- 
tm og Óskemmdum, görvunarefni, lím til iðnaðar. Málaralitir, fernis, lökk, ryðvarn- 
arefni, efni til gegndreypingar á trélitarefni, bæsunarefni, trjákvoða. Þvotta- og 

hleikiefni, efni til hreinsunar, fægingar og blettahreinsunar. Olíur og fituefni til 
iðnaðar, smurningarefni, rykbindiefni, brennsluefni (hér með talin brennsluefni 

fyrir hreyfla) og efni til lýsingar. Efnablöndur til nota sem meðul fyrir menn og 
dyr, sótthreinsunarefni, efnablöndur til útrýmingar á illgresi og meindýrum. Raf- 
cindatæki til skýrslugerða, svo og til upptöku og endurflutnings á hljómi og mynd, 
útvarps- og sjónvarpstæki, sýningartæki, segulbönd, -þynnur, -plötur og -plötustat- 
ív; segulbandskasettur, hljómplötur og myndsegulplötur. Pökkunarþynnur og pökk- 
unarpokar, prentstafir, prentplötur og prentmyndamót. Þynnur, plötur, stangir, rör 
og þverskurðir úr gerviefnum (hálfunnið); þétti-, pökkunar- og þéttingarefni; slöng- 

ur (ekki úr málmi). Byggingarefni, efni til veglagninga, einkum efni til byggingar á 
íþróttasvæðum, asfalt, bik og bitumen. (Fl. 1,9,3,4,5, 9, 16, 17, 19). 

Skrás. 1975, nr. 54. Skráningard. 20. febrúar 1975. 

T 372/1974. Tilkynnt 19. nóv. 1974, kl. 14.04. 

LUVISKOL 

BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Str. 38, 6700 Ludwigshafen, Þýskalandi. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (Sigurjónsson £ Þór), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Kemiskar efnavörur til iðnaðarnota; gerviefni til herslu. (F1. 1). 

Skrás. 1975, nr. 55. Skráningard. 20. febrúar 1975. 

T 374/1974. Tilkynnt 19. nóv. 1974, kl. 14.00. 

KOLLIDON 

BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Str. 38, 6780 Ludwigshafen, Þýskalandi. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (Sigurjónsson £ Þór), Óðinsgðtu 4, 

Reykjavík. 
Kemiskar efnavörur til lyfjaframleiðslu, einkum frumefni og hjálparmeðul til 

framleiðslu á lyfjablöndum. (F1. 1). 

Skrás. 1975, nr. 56. Skráningard. 20. febrúar 1975. 

T 376/1974. Tilkynnt 19. nóv. 1974, kl. 14.04. 

"ROHA“ 

Roha-Werk Walter Böúhner £ Co., 28 Bremen 33, Rockwinkeler Heerstr. 90-100, 

Þýskalandi. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (Sigurjónsson {£ Þór), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Allar vörur í 5. flokki. (F1. 5). 
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Skrás. 1975, nr. 57. Skráningard. 20. febrúar 1975. 

T 272/1978. Tilkynnt 31. júlí 1973, kl. 14.28. 

ZANUSSI 

INDUSTRIE A. ZANUSSI S.p.A., 8 Via Montereale, Pordenone, Ítalíu. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (Sigurjónsson Þór), Óðinsgötu 4, 

teykjavík. 
Steypujárnshlutar, mótsteyptir hlular úr öðrum málmum; hlutar úr áli og 

kopar steyptir í mótum við hita, yfirborðsmeðferð á áli, hlutar gerðir úr þynnum, 
böndum, útþrýstu efni, o. s. frv. Belti fyrir flutningsbönd, áhöld og vélbúnaður til 
að þvo matvæli, borðbúnað, föt og ofin efni, linþvottavélar, vélar til að þvo borð- 
búnað, glasaþvottavélar, þurrhreinsunarvélar, pressunarvélar, linstrokvélar, þvotta- 
vindur, snúningspressur, hlutar og hjálpartæki til vélbúnaðar til að þvo, þurrka 
Og pressa, vélar til eðlisfræði- og efnafræðilegrar meðferðar á vatni; rafhreyflar, 
rafdrifnar dælur. Véldrifnir hraðabreytar og rafbúnaður til matreiðslu og tilreiðslu 
matar og drykkja; sjónvarpstæki, hljómvarpstæki, hljómvarpsplötuspilarar, hljóð- 
varpsupptökutæki, hljómvarpsviðtæki fyrir bifreiðar og upptökutæki, hreyfanleg 
hljómendurgjafartæki, sjálfvirkir ferðaplötuspilarar, hljómendurgjafartæki gerð sem 
skothylki og sjónendurgjafartæki á opnum spólum. Fjölvíddarkerfi (Stereo Sys- 
tems), fjölvíddar heyrnartæki, línutengd hljómvarpstæki, hljómvarpsmagnarar, 
hlutar og hjálpartæki fyrir sjónvarpstæki, hljómvarpstæki og upptökutæki, eftir- 
litstæki, línutengd sjónvarpskerfi, sjónvarpsmyndavélar, sjónvarpssímar, og sjón- 
varpsdyrasímar, innanhússsímar, mælitæki, tæki til kennslu með sjónvarpi/hljóm- 
varpi, tungumálarannsóknastofur, línutengt sjónvarp (CATV), loftnet, dreifikerfi 
fyrir sjónvarps- og hljómvarpsmerki, línstrokjárn, raftæki til hreinsunar og lík- 
amssnyrtingar, sjálfvirk tæki til útbýtingar matvæla, drykkja og annarra vara, sjálf- 
virkur búnaður, sem vinnur samkvæmt innkasti mynta, merkja, seðla, spjalda, 
sérmiða o. s. frv, myntskiptivélar, hlutar og hjálpartæki fyrir sjálfvirkar vélar, 
sem vinna samkvæmt innkasti mynta, merkja o. s. frv. Lokaðar frystiþjöppur, raf- 
hitaplötur, rafmótstöður, rafeindalampar, rafmælitæki, gas- og rafhitastillar, raf- 
straumsskiptar (commutators), spennustillar, þrýstihnappaborð, afviksok (deflec- 
ting yokes), prentuð rafleiðslukerfi, smækkuð rafleiðslukerfi, spennubreytar, þétt- 
ar, mótstöður og mótstöðutæki, segulsviðsmælar (potentiometers), magnarar, teng- 
ingar, tenglar, hálfleiðarar, rafeindalampar ( einéscopes). Frystivélar og frystikerfi, 
kæliskápar, frystikistur, geymar fyrir kæliefni, frystisölukistur og kældir sýningar- 
gluggar, uppsprettur fyrir kælda drykki, hlutar og hjálpartæki fyrir frystikerfi og 
frystivélar, áhöld og vélakerfi fyrir undirbúning, meðferð, endurvinnslu og dreif- 
ingu matar og matfanga; gaseldavélar, rafeldavélar, eldavélar fyrir bæði gas og raf- 
magn, eldavélar kyntar með viði, kolum eða olíu, gaseldavélar, rafeldavélar, elda- 
vélar fyrir bæði gas og rafmagn. Gaskyntir ofnar, rafhitaðir ofnar, ofnar fyrir 
brauðkollur (pizzas) og kryddbakstur, rafeindaofnar, gashringar og gaseldavélar, 
rafsuðuhringar, hringar og eldavélar fyrir bæði gas og rafmagn, gashitahaldsplötur, 
rafmagnshifahaldsplötur, olíukyntar hitahaldsplötur, sassteikingarpottar, rafsteik- 
ingarpottar, gufusteikingarpottar, steikingarristar fyrir gas og rafmagn, steikingar- 
ristar og steikingarslaufur (salamanders), gas- og rafmagnsglóðarsteikarar, fastir 
og snúanlegir, steikingarspjót fyrir gas, rafmagn, við og kol. Föst og hvolfanleg 
suðuker, venjuleg og með yfirþrýsting (autoclave type), kyntir með gasi, raf- 
magni og gufu. Gas-, rafmagns- og gufupottaeldavélar; gas-, rafmagns- og gufu- 
vatnsböð, hlutar og hjálpartæki fyrir vélar og vélakerfi til tilreiðslu, suðu og út-
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býtingar matvæla og drykkja. Skilvindur, þurrkarar, þurrkskápar, þvottaskálar 

og þvottahús, áhöld og kerfi til hitunar, tilreiðingar andrúmslofts, framleiðslu gufu; 

erfi til tilreiðingar, dreifingar og fjarlægingar vatns, steinolíuofnar, gasofnar, raf- 

magnsofnar, ofnar kyntir með kolum eða brennsluolíu. Miðstöðvarofnar, geisla- 

kitunarfletir, varmaflytjarar, katlar fyrir gas, rafmagn eða gufu, gas- og rafmagns- 

taðvatnshitarar, katlar, loftræstikerfi, rakagjafar og loftþurrkarar, útsogstæki og 

útsogshettur, blásarar, hitunartæki og loftgjafatæki, baðker, steypiböð, bakkar undir 

steypiböð, hlutar og hjálpartæki fyrir vélar og kerfi til hitunar, loftræstingar og til 

nota við snyrtingu með vatni; bónvélar, ryksugur, teppabankarar, sorpeyðarar, 

hlutar og hjálpartæki fyrir smá ratmagnsheimilistæki, brennarar og stútar fyrir 

sas, stútar og ventlar almennt. Eldhósklukkur, tímastillitæki og tímaklukkur. Um- 

búðir, búnaður og þynnur úr plastefi:i. æki til nota sem borð úr óvirku efni, hillur 

og skápar úr óvirku efni, vinnu- og útbýtingarborð og eldavélar úr óvirku efni, 

hitahaldsvagnar úr óvirku efni fyrir matvæli og agnar Íyrir hjálpartæki. Húsgögn 

úr plastefni. Smátæki til nota í eldhúsi og á heimili. (F|. 6, 7, 9, 11, 14, 17, 20, 21). 

  

Skrás. 1975, nr. 58. Skráningard. 20. febrúar 1975. 

T 338/1974. Tilkynnt 22. okt. 1974, kl. 15.00. 

UNISETTE 

BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Str. 38, 6700 Ludwigshaven, Þýskalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

  
  

Hljómbands-,kasettur“, óinnspiluð segulbönd, — þynnur og plötur til hljóm- 

upptöku og segulbönd, þynnur og plötur með hljómlist og/eða tali. (F1. 9). 

Skrás. 1975, nr. 59. Skráningard. 26. febrúar 1975. 

T 350/1974. Tilkynnt 4. nóv. 1974, kl. 9.00. 

REVAL 

Badisehe Tabakmanufaktur Roth-Hándle GmbH. £ Co., D-7630 Lahr/Schwarz- 

wald, Industriehof 6, Sambandslýðveldinu Þýskalandi. 

Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 

Reykingamannavörur, þ. e. eldfæri, öskubakkar (bæði úr góðmálmum og húð- 

aðir öðrum efnum), og eldspýtur. (F1. 14, 34). 

Samkv. forgangsréttarákv. Parísarsamþ. nýtur merkið verndar hér á landi frá 

24, maí 1974. 
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Skrás. 1975, nr. 60. Skráningard. 10. mars 1975. 

T 278/1972. Tilkynnt 18. september 1972, kl. 13.40. 

  

BORDEN, INC., 277 Park Avenue, New York, N. Y., 10017, Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Örn Þór í firmanu Sigurjónsson á Þór, Óðinsgötu 4, Rvík. 
Allar upptaldar vörur í flokkunum 1,2, 3, 5, 17, 18,19, 24, 27, 28, 29, 381, 32. 

(Fl. 1,2,3, 5, 17, 18, 19, 24, 27, 28, 29, 81,32). 
  

  

Skrás. 1975, nr. 61. Skráningard. 10. mars 1975. 

T 404/1971. Tilkynnt 8. nóvember 1971, kl. 11.35. 

s„WINCHESTER“ 

British-American Tobacco Company, Limited, Westminster House, 7, Millbank, 
London, S.W., Englandi. 

Umboðsmaður: Einar B. Guðmundsson, hrl., Reykjavík. 

  

Unnið eða óunnið tóbak. (Fl. 34). 

Skrás. 1975, nr. 62. Skráningard. 11. mars 1975. 

T 203/1974. Tilkynnt 7. júní 1974, kl. 13.45. 

MASCAROLL 

Pento Cosmetic B. V., Gietersstraat 5—7, Amsterdam, Hollandi. 
Umboðsmaður: Guðmundur Pétursson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Sápur, ilmvörur, loftnæmar olíur, fegrunarvörur, hárolíur og tannpasta. 

(F1. 3). 
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Skrás. 1975, nr. 63. Skráningard. 26. mars 1975. 

T 370/1974. Tilkynnt 19. nóv. 1974, kl. 14.04. 

HOSTAPULP 

HOECHST Aktiengesellschaft, 6230 Frankfurt/Main 80, Þýskalandi. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Kemisk efni til iðnaðarnota, herðingarefni, gerviherðingarefni, kemisk efni til 

gerviefnaframleiðslu, gerviefni sem hráefni í föstu og fljótandi formi, gerviefni til 

framleiðslu á klæðningu, húðun og sem yfirhúðarvökvun, gerviefni í föstu formi, 

dufti, korni, sneiðum, upplausnum, þverskurðum, í þynnum, plötum, blokkum, 

stöngum, rörum; gerviefni sem koma í staðinn fyrir gúmmí, þétti-, pökkunar- og 

þéttingarefni, byggingarefni. (Fl. 1, 17, 19). 

Skrás. 1975, nr. 64. Skráningard. 26. mars 1975. 

T 371/1974. Tilkynnt 19. nóv. 1974, kl. 14.04. 

  

BASF Aktiengesellschaft, Carl-Boseh-Str. 38, 6700 Ludwigshafen, Þýskalandi. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Rafeindatæki til gagnaúrvinnslu og kerfi gerð úr þeim, sérstaklega ylri tæki og 

tæki til að reikna út fyrirfram forskriftir og stjórnun framkvæmda í iðnaði. Hrað- 

og magngeymar fyrir rafeinda gagnaúrvinnslukerfi ásamt stjórntækjum fyrir þá, 

rafeindaupptökutæki og endurgáfutæki fyrir hljóm og myndir, þar tilheyrandi seg- 

ulhausar og sjálfvirk stjórntæki fyrir hraða, tóngæði og myndargerð. Hljómnemar,
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hljóðnemar, hátalarar og heyrnartæki, hljómvarps- og sjónvarpstæki, hljóðmynda- 
tæki, þar með talin tæki til gerðar kennslu og fræðsluefnis, svo og fyrir ákveðna 
kennslu og fræðslu, tæki til sýningar mynda og kvikmynda, dulmálstæki fyrir 
myndir og kvikmyndir, hljóðdulmálstæki. Tæki til að prófa dagskrár, rafeinda- 
kennslu- og fræðslutæki á filmum, svo og segulböndum, þynnum, plötum og plötu- 
stöflum, fyrirfram gert ákveðið kennslu- og fræðsluefni, spiluð og óspiluð segul- 
bönd, þynnur, plötur og plötustaflar, sérstaklega til hljóðupptöku, til upptöku á 
kyrrum myndum og kvikmyndum, fyrir rafeinda-gagnaúrvinnslutæki, til upptöku 
sýningar mælitækja (eftirlitsmælinga) og til upptöku merkja stjórn- og stillitækja 
í stjórn- og stillitækjum, með hylkjum búnum segulböndum, bynnum, plötum eða 
plötustöflum. Hljómplötur og sjónvarpsplötur, hylki og aðrir geymar úr gerviefnum 
fyrir segulbönd, þynnur, plötur og plötustafla, og enn fremur fyrir hljómplötur og 
sjónvarpsplötur, spólur fyrir segulbönd, rafhlöður og rafgeymar. (F1. 9). 

Merkið er skráð í litum. 

Skrás. 1975, nr. 65. Skráningard. 26. mars 1975. 

T 373/1974. Tilkynnt 19. nóv. 1974, kl. 14.04. 

PALATAL 

BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Str. 38, 6700 Ludwigshafen, Þýskalandi. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 

Efnafræðileg framleiðsla til nota í iðnaði, vísindum og til ljósmyndunar, eld- 
slökkviefni, herslu- og kveikingarefni, þéttingar- og þéttiefni, hitavarnar- og einangr- 
unarefni, fernis, lökk, litarefni, kvoður, bindiefni til iðnaðarþarfa, gúmmí, gervigúmmí 
og vörur úr því til tækninota, að því leyti sem þau tilheyra flokki 17. Vörur úr 
servikvoðum, svo sem efni úr gervitréni (Zelluloid) og áþekkum efnum til tæknilegra 
nota, svo sem þynnur, plötur, stengur, holar og heilar, rör, blakkir, formaðir hlutar 
cg sprautusteyptir hlutar, enn fremur suðuþræðir, þéttingar, svo sem sérformaðar 
þéttingar fyrir flangsa, þéttislivar, þéttingar fyrir ílát og tæki, burstar, efnafræðileg 
tæki og mælitæki og áhöld, sérstaklega ónæm ílát og áhöld til tilreiðslu, flutninss, 
mælingar og skömmtunar, efnabreytinga í efnaiðnaði, lyfjaiðnaði og matvælaiðnaði, 
enn fremur húðun íláta þessara, tæki og rörleiðslur sem hlutar þeirra, raftækniáhöld 
og hlutar fyrir rafhúðunartækni, síuhlutar, tengi, flangsar og skrúfutengi, ventlar og 
kranar, skrúfutengi, múffur fyrir rörleiðslur, beygjanlegar flöskur og flöskulokar. 
svo sem lyfjahylki, rúllur og þrýstivalsar, stjórnvalsar, rafmagnseinangrarar, hylki 
og hylkishlutar fyrir rafgeyma og spennubreyta, hátíðnitæki, einangrunarbönd ti! 
nota í raftækni, þynnur til umbúða, slöngur og pokar til nota sem umbúðir. 

(F1. 1, 2, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 20, 21).
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Skrás. 1975, nr. 66. Skráningard. 26. mars 1975. 

1 375/1974. Tilkynnt 19. nóv. 1974, kl. 14.04. 

  

Roha-Werk Walter Búhner £ Co., 28 Bremen 33, Rockwinkeler Heerstr. 90-100, 
Þýskalandi. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, 
Reykjavík. 

  

Allar vörur í 5. flokki. (F1. 5). 

Skrás. 1975, nr. 67. Skráningard. 26. mars 1975. 

T 377/1974. Tilkynnt 19. nóv. 1974, kl. 14.04. 

LITAMIN 

BLENDAX-WERKE R. SCHNEIDER £ CO., 65 Mainz 1, Pósthólf 1580, Þýskalandi. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Sápur, ilmvörur, eteriskar olíur, snyrtivörur, hárvötn og tannhirðingarefni. 

(Fl. 3). 

Skrás. 1975, nr. 68. 

  

Skráningard. 26. mars 1975. 

T 379/1974. Tilkynnt 21, nóv. 1974, kl. 11.55. 

FRIÐAYS 
AMERICAN BRANDS, INC., 245 Park Avenue, New York, N. Y. 10017, Bandaríki 

N-Ameríku. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Tóbak, hvort sem heldur er unnið eða óunnið; vindlingar, vindlar og síur fyrir 

vindlinga og vindla. (Fl. 34). 
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Skrás. 1975, nr. 69. Skráningard. 26. mars 1975. 

T 381/1974. Tilkynnt 21. nóv. 1974, kl. 16.00. 

"HELIVYL“ 

Hellenic Plastics and Rubber Industry, Aristovoulos Petzetakis S.A., Thessaloniki 
og Chandri Streets, Piraeus, Grikklandi. 

Umboðsmaður: Gunnar J. Möller, hrl., Ægisíðu 90, Reykjavík. 

Rör og slöngur úr gerviefni eða gúmmí. Tensihlutir fyrir rör og fyrir slöngur 

  

úr gerviefni. (F1. 17). 

Skrás. 1975, nr. 70. Skráningard. 26. mars 1975. 

T 382/1974. Tilkynnt 22. nóv. 1974, kl. 14.40. 

T.6.I.F. 
AMERICAN BRANDS, INC., 245 Park Avenue, New York, N, V. 10017, Bandaríki 

N-Ameríku. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR). Óðinsgötu 4, 
Reykjavík. 

Tóbak, hvort heldur sem er unnið eða óunnið; vindlingar, vindlar og síur fyrir 

vindlinga og vindla. (Fl, 34). 

Skrás. 1975, nr. 71. Skráningard. 26. mars 1975. 

T 383/1974. Tilkynnt 22. nóv. 1974, kl. 14.40. 

BASOLAN 

BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Str. 38, 6700 Ludwigshafen, Þýskalandi. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNGSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 

  

Kemisk efni til iðnaðarnota, einkum styrktarefni til vefnaðar. (Fl. 1). 

Skrás. 1975, nr. 72. Skráningard. 26. mars 1975. 

T 384/1974. Tilkynnt 22. nóv. 1974, kl. 14.40. 

BLANKIT 

BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Str. 38, 6700 Ludwigshafen, Þýskalandi. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Bleikiefni. (F1. 3). 
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Skrás. 1975, nr. 73. Skráningard. 26. mars 1975. 

T 385/1974. Tilkynnt 22. nóv. 1974, kl. 14.40. 

CHROMITAN 

BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Str. 38, 6700 Ludwigshafen, Þýskalandi. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Sútunarefni. (F1. 1). 

Skrás. 1975, nr. 74. Skráningard. 26. mars 1975. 

T 386/1974. Tilkynnt 22. nóv. 1974, kl. 14.40. 

CORIAL 

BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Str. 38, 6700 Ludwigshafen, Þýskalandi. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Kemisk efni til iðnaðarnota, einkum litlaus og lituð efni til gagndreypingar og 

gljáunar á dýra- og jurtatrefjum, einkum leðri. Litarefni í 1. og 2. flokki. 
(F1. 1, 2). 

Skrás. 1975, nr. 75. Skráningard. 26. mars 1975. 

T 387/1974. Tilkynnt 22. nóv. 1974, kl. 14.40. 

DECALTAL 

BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Str. 38, 6700 Ludwigshafen, Þýskalandi. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓN SSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Kemisk efni og styrktarefni til meðhöndlunar á húðum og leðri. (F1. 1). 

Skrás. 1975, nr. 76. Skráningard. 26. mars 1975. 

T 388/1974. Tilkynnt 22. nóv. 1974, kl. 14.40. 

LANESTREN 

BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Str. 38, 6700 Ludwigshafen, Þýskalandi. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON “ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Kemisk efni til iðnaðarnota, litarefni, litir í 1. og 2. flokki. (FI. 1, 2).
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Skrás. 1975, nr. 77. Skráningard. 26. mars 1975. 

T 389/1974. Tilkynnt 22. nóv. 1974, kl. 14.40. 

LIPAMIN 

BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Str. 38, 6700 Ludwigshafen, Þýskalandi. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 

Leðurfeiti. (F1. 4). 

Skrás. 1975, nr. 78. Skráningard. 26. mars 1975. 

T 390/1974. Tilkynnt 22. nóv. 1974, kl. 14.40. 

LIPODERM 

BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Str. 38, 6700 Ludwigshafen, Þýskalandi. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Leðurfeiti. (F1. 4). 

Skrás. 1975, nr. 79. Skráningard. 26. mars 1975. 

1 391,/1974. Tilkynnt 22. nóv. 1974, kl. 14.40. 

LUTAN 

BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Str. 38, 6700 Ludwigshafen, Þýskalandi. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Sútunarefni í 1. flokki. (F1. 1). 

Skrás. 1975, nr. 80. Skráningard. 26. mars 1975. 

'T 392/1974. Tilkynnt 22. nóv. 1974, kl. 14.40. 

MOLLESCAL 

BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Str. 38, 6700 Ludwigshafen, Þýskalandi. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Kemisk efni til iðnaðarnota, styrktarefni fyrir leðuriðnað. (F1. 1).
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Skrás. 1975, nr. 81. Skráningard. 26. mars 1975. 

T 393/1974. Tilkynnt 22. nóv. 1974, kl. 14.40. 

NEKANIL 

BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Str. 38, 6700 Ludwigshafen, Þýskalandi. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

  

Reykjavík. 
Froðu-, vætu- og þvottaefni; efni til framleiðslu á tekniskum blönduvökvum og 

til uppþeytingar. (F1. 1, 3). 

Skrás. 1975, nr. 82. Skráningard. 26. mars 1975. 

T 994/1974. Tilkynnt 22. nóv. 1974, kl. 14.40. 

NEUTRIGAN 

BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Str. 38, 6700 Ludwigshafen, Þýskalandi. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

  

Reykjavík. 
Efni til að afsýra, við steinefnasútun á húðum, þegar þeim er breytt í leður. 

(Fl. 1). 

Skrás. 1975, nr. 83. Skráningard. 26. mars 1975. 

T 395/1974. Tilkynnt 22. nóv. 1974, kl. 14.40. 

RELUGAN 

BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Str. 38, 6700 Ludwigshafen, Þýskalandi. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

  

Reykjavík. 
Sútunarefni til framleiðslu á leðri. (F1. 1). 

Skrás. 1975, nr. 84. Skráningard. 26. mars 1975. 

T 396/1974. Tilkynnt 22. nóv. 1974, kl. 14.40. 

SETAMOL 

BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Str. 38, 6700 Ludwigshafen, Þýskalandi. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Kemisk framleiðsla, svo sem viðbótarefni til notkunar við litun á ull og silki í Í. fl. 

(Fl. 1). 
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Skrás. 1975, nr. 85. Skráningard. 26. mars 1975. 

T 397/1974. Tilkynnt 22. nóv. 1974, ki. 14.40. 

SOROMIN 

BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Str. 38, 6700 Ludwigshafen, Þýskalandi. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á“ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

  

Reykjavík. 

Kemisk efni til iðnaðarnota, styrktarefni lil vefnaðar. (Fl. 1). 

Skrás. 1975, nr. 86. Skráningard. 26. mars 1975. 

T 398/1974. Tilkynnt 22. nóv. 1974, kl. 14.40. 

TRILON 

BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Str. 38, 6700 Ludwigshafen, Þýskalandi. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON “£ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

  

Reykjavík. 

Efni til að mýkja vatn. (F1. 1). 

Skrás. 1975, nr. 87. Skráningard. 26. mars 1975. 

T 399/1974. Tilkynnt 22. nóv. 1974, kl. 14.40. 

UNIPEROL 

BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Str. 38, 6700 Ludwigshafen, Þýskalandi. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Kemisk efni til iðnaðarnota, einkum efni til jöfnunar við litun á vefnaði. 

  

  
(Fl. 1). 

Skrás. 1975, nr. 88. Skráningard. 26. mars 1975. 

T 405/1974. Tilkynnt 28. nóv. 1974, kl. 14.10. 

OCUSERT 

ALZA Corporation, 950 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304, Bandaríki 
N-Ameríku. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, 
Reykjavík. 

Allar vörur í 5. og 10. flokki, einkum opthalmic útbúnaður til þess að bera 
lyf í augun. (Fl. 5, 10). 
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Skrás. 1975, nr. 89. Skráningard. 26. mars 1975. 

T 415/1974. Tilkynnt 2. des. 1974, kl. 14.19. 

KREMA 

GENERAL FOODS CORPORATION, 250 North Street, White Plains, New York 

10625, Bandaríki N-Ameríku. . . . 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Allar vörur í 30. flokki. (Fl. 39). 

Skrás. 1975, nr. 90. Skráningard. 26. mars 1975. 

T 417/1974. Tilkynnt 3. des. 1974, kl. 15.22. 

HOLLYWOOD 
GENERAL FOODS CORPORATION, 250 North Street, White Plains, New York 

10625, Bandaríki N-Ameríku. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON “£ ÞÓR), Óðinssötu 4, 

Reykjavík. 
Allar vörur í 30. flokki. (F1. 30). 

Skrás. 1975, nr. 91. Skráningard. 26. mars 1975. 

T 418/1974. Tilkynnt 3. des. 1974, kl. 15.22. 

MALABAR 
GENERAL FOODS CORPORATION, 250 North Street, White Plains, New York 

10625, Bandaríki N-Ameríku. j 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Allar vörur í 30. flokki. (F1. 30). 

Skrás. 1975, nr. 92. Skráningard. 26. mars 1975. 

T 419/1974. Tilkynnt 3. des. 1974, kl. 15.22. 

SULKY 
GENERAL FOODS CORPORATION, 250 North Street, White Plains, New York 

10625, Bandaríki N-Ameríku. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Allar vörur í 29. flokki. (Fl. 29). 
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Skrás. 1975, nr. 93. Skráningard. 1. apríl 1975. 

T 118/1973. Tilkynnt 12. mars 1973, kl. 13.12. 

  

  

  

    
  

Federico Paternina-Vinos Rioja, S. A., Haro-Logrono, Spáni. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Vín, sterka drykki og líkjöra í 33. flokki. 
Merkið er skráð í bláum, gylltum og svörtum lit. (Fl. 33). 

Samkv. forgangsréttarákv. Parísarsamþ. nýtur merkið verndar hér á landi frá 
12. mars 1973. 

Skrás. 1975, nr. 94. Skráningard. 1. apríl 1975. 

T 119/1973. Tilkynnt 12. mars 1973, kl. 13.12. 
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Federico Paternina-Vinos Rioja, S. A., Haro-Logrono, Spáni. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Vín, sterka drykki og líkjöra. 
Merkið er skráð í gylltum og grænum lit. (F1. 33). 

Samkv. forgangsréttarákv. Parísarsamþ. nýtur merkið verndar hér á landi frá 

12. mars 1973. 

  

Skrás. 1975, nr. 95. Skráningard. 1. apríl 1975. 

T 120/1973. Tilkynnt 12. mars 1973, kl. 13.12. 

  

  

  

  

  

        

Federico Paternina-Vinos Rioja, S. A., Haro-Logrono, Spáni. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Vín, sterka drykki og líkjöra. 
Merkið er skráð í rauðum, gylltum og svörtum lit. (F1. 33). 

Samkv. forgangsréttarákv. Parísarsamþ. nýtur merkið verndar hér á landi frá 

12. mars 1973. 
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Skrás. 1975, nr. 96. Skráningard. 1. apríl 1975. 

T 121/1978. Tilkynnt 12. mars 1973, kl. 13.12. 

  

  

  

  

                
  

  

  

  

  

Federico Paternina-Vinos Rioja, S. A., Haro-Logrono, Spáni. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON € ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Vín, sterka drykki og líkjöra. 
Merkið er skráð í bleikum og gulum lit. (F1. 33). 
Samkv. forgangsréttarákv. Parísarsamþ. nýtur merkið verndar hér á landi frá 

i2. mars 1973. 

Skrás. 1975, nr. 97. Skráningard. 1. apríl 1975. 

T 122/1973. Tilkynnt 12. mars 1973, kl. 13.12. 
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Federico Paternina-Vinos Rioja, S. A., Haro-Logrono, Spáni. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

Vín, sterka drykki og líkjöra. (Fl. 33). 

Samkv. forgangsréttarákv. Parísarsamþ. nýtur merkið verndar hér á landi frá 

12. mars 1973. 

Skrás. 1975, nr. 98. Skráningard. 1. apríl 1975. 

T 123/1973. Tilkynnt 12. mars 1973, kl. 13.12. 

ÆÐ 
LJ 

Federico Paternina 

N Á 
Federico Paternina-Vinos Rioja, S. A., Haro-Logrono, Spáni. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

Vín, sterka drykki og líkjöra. 

Merkið er skráð í gulum lit. (Fl. 83). 

  

  

  

  

  

   

                
  

  

  

  

Samkv. forgangsréttarákv. Parísarsamþ. nýtur merkið verndar hér á landi frá 

12. mars 1973.
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Skrás. 1975, nr. 99. Skráningard. 1. apríl 1975. 

T 124/1973. Tilkynnt 12. mars 1973, kl. 13.19. 

  

  
  

  

    
      
  

Federico Paternina-Vinos Rioja, S. A., Haro-Logrono, Spáni. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Vín, sterka drykki og líkjöra. 
Merkið er skráð í grænum og gulum lit. (F1. 33). 
Samkv. forgangsréttarákv. Parísarsamþ. nýtur merkið verndar hér á landi frá 

12. mars 1978. 

Skrás. 1975, nr. 100. Skráningard. 1. apríl 1975. 

T 404/1973. Tilkynnt 30. október 1973, kl. 15.15. 

GLASAL 

ETERNIT, S. A., Kapelle-op-den-Bos, Belgíu. j 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík, 
Asbestsementefni, einkum plötur og þilspjöld til skreytingar. (F1. 19). 

Skrás. 1975, nr. 101. Skráningard. 1. apríl 1975. 

T 405/1973. Tilkynnt 30. október 1973, kl. 15.15. 

EXTERELO 

ETERNIT, S. A., Kapelle-op-den-Bos, Belgíu. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Utanhúss og innanhúss þilplötur til skreytingar, plötur í 17. og 19. flokki. 

(Fl. 17, 19).
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Skrás. 1975, nr. 102. Skráningard. 1. apríl 1975. 

T 406/1973. Tilkynnt 30. október 1973, kl. 15.15. 

BARDIT 

ETERNIT, S. A., Kapelle-op-den-Bos, Belgíu. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÖNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

Utan- og innanhússefni til fóðrunar úr asbestsementi, slétt og bárótt. (Fl. 19). 

    

Skrás. 1975, nr. 103. Skráningard. 1. apríl 1975. 

T 407/1973. Tilkynnt 30. október 1973, kl. 15.15. 

ETERWALL 

ETERNIT, S. A., Kapelle-op-den-Bos, Belgíu. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

  
  

Plötur úr asbestsementi. (Fl. 19). 

Skrás. 1975, nr. 104. Skráningard. 1. apríl 1975. 

T 408/1973. Tilkynnt 30. október 1973, kl. 15.15. 

GRANITEX 

ETERNIT, S. A., Kapelle-op-den-Bos, Belgíu. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÖNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

Utan- og innanhúss þilplötur til skreytingar, plötur og þilplötur og alls konar 

  

þynnur. (F1. 17, 19). 

Skrás. 1975, nr. 105. Skráningard. 1. apríl 1975. 

T 409/1973. Tilkynnt 30. október 1973, kl. 15.15. 

FASSAL 

ETERNIT, S. A., Kapelle-op-den-Bos, Belgíu. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

Plötur til þiljunar utanhúss. (F1. 19). 
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Skrás. 1975, nr. 106. Skráningard. 3. apríl 1975. 

T 335/1974. Tilkynnt 16. okt. 1974, kl. 13.30. 

id kalmarkök 
interiör   

AB Kalmar Kök, Box 314, 381 01 Kalmar 1, Svíþjóð. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Eldhús- og fatageymsluinnréttingar ásamt baðherbergisskápum og öðrum skáp- 

um fyrir heimili. (F1. 19, 20). 

Samkv. forgangsréttarákv. Parísarsamþ. nýtur merkið verndar hér á landi frá 
4. júlí 1974. 

  

Skrás. 1975, nr. 107. Skráningard. 21. apríl 1975. 

T 11/1974. Tilkynnt 9. jan. 1974, kl. 11.37. 

  

Sociedade dos Vinhos Borges £ Irmao, S.A.R.L., Avenida do Marechal Carmona 
nr. 796, Vila Nova de Gaia, Portúgal. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 
4, Reykjavík. | 

  

Borðvín. (Fl. 33). 

Skrás. 1975, nr. 108. Skráningard. 21. apríl 1975. 

T 421/1974. Tilkynnt 5. des. 1974, kl. 13.25. 

CONDOR 
Gallaher Limited, Virginia House, 134/148 York Street, Belfast, Norður-Ír- 

landi. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 
Reyktóbak. (F1. 34). 
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Skrás. 1975, nr. 109. Skráningard. 21. apríl 1975. 

T 422/1974. Tilkynnt 6. des. 1974, kl. 15.20. 

  

Johnson £ Johnson, 501 George Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 

Bandaríki N-Ameríku. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 

4, Reykjavík. 
Allar vörur í 10. flokki, einkum hjartataktgjafar og rafeindakvalastillitæki. 

(Fl. 10). 

Skrás. 1975, nr. 110. Skráningard. 21. apríl 1975. 

T 423/1974. Tilkynnt 9. des. 1974, kl. 9.00. 

FIONA 

Juvena Produits De Beaute SA, Industriestrasse 8, 8604 Volketswil, Sviss. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 

Fegrunarvörur, snyrtivörur og ilmvötn. (F1. 3). 

Skrás. 1975, nr. 111. Skráningard. 21. apríl 1975. 

T 424/1974. Tilkynnt 10. des. 1974, kl. 14.50. 

oCÉ 

Océ-van der Grinten N.V., Venlo, Hollandi. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Efnavörur fyrir framköllun, ljósmyndun, rafmyndun og skrifstofunotkun; 

filmur, filmutegundir, pappír, dúkar og gljáblöð fyrir ljósmyndun, rafmyndun, lit-
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myndun og/eða aðrar afritunaraðferðir, tæki til að vinda niður af pappírsrúllum 
og öðrum efnum í blaðformi, sem notuð eru við litmyndagerð og/eða aðrar fram- 
köllunaraðferðir (og sem ern vélahlutar); vélar til að skera, snyrta og brjóta 
pappír, filmur, pappa og ámóta; offselprentvélar, fjölritarar, flokkunarvélar, eftir- 
gerðarvélar, tæki og vélar fyrir teiknistofur og offsetprentstofur, hlutar og fylgi- 
hlutir, þ. á m. offsetplötur. Ljósmynda- og rafmyndatæki og verkfæri, ljósops- 
vélar, framköllunarvélar, afritunarvélar, rafmagnstæki og verkfæri fyrir afritunar- 
og skrifstofunotkun, ljósmyndir og skyggnimyndir, pappír og pappirsvörur, dúkar 
og filmur til að vélrita og teikna á, tæki til að nota við að minnka, stækka og 
flytja myndir, teikningar og þ. u. 1., afritunartæki, offsetfjölritun og önnur tæki 
og vélar til afnota á skrifstofum, teiknistofum og/eða offsetprentstofum (þó ekki 
húsgögn), blýantar, kúlupennar, kalkipappír, afritunarpappír og afritunarefni, rit- 
vélabönd, blek, þ. á m. blek í púða, blekpúðar, leiðréttinga- og útþurrkunarvökvi, 
teikniefni, offsetprentefni, efni til að tæra málm, útþurrkarar (hnífar), endur- 
prentaðar myndir. (Fl. 1, 7, 9, 16). 

Skrás. 1975, nr. 112. Skráningard. 21. apríl 1975. 

T 430/1974. Tilkynnt 12. des. 1974, kl. 15.20. 

REDOPAR 

Weiders Farmasgytiske A/S., Hausmannsgalen 6, Oslo 1, Noregi. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 
4, Reykjavík. 

Allar vörur í 5. flokki. (Fl. 5). 

Skrás. 1975, nr. 113. Skráningard. 21. apríl 1975. 

T 431/1974. Tilkynnt 18. des. 1974, kl. 15.04. 

DEVICES 

Johnson £ Johnson, 501 George Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 

Bandaríki N-Ameríku. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

Allar vörur í 10. flokki, einkum tæki til lækninga, þar með talin rafeinda- 

    

tæki til líkams ígræðslu. (Fl. 10). 

Skrás. 1975, nr. 114. Skráningard. 21. apríl 1975. 

T 432/1974. Tilkynnt 16. des. 1974, kl. 11.00. 

ESAMIR 

Bayer Aktiengesellschaft, D-509 Leverkusen, Bayerwerk, Þýskalandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvk. 
Lyf fyrir menn og dyr. (Fl. 5).



Nr. 555. 1176 

    

Skrás. 1975, nr. 115. Skráningard. 21. apríl 1975. 

T 433/1974. Tilkynnt 20. des. 1974, kl. 11.30. 

NARCAN 

Endo Laboratories, Inc., 1000 Stewart Avenue, Garden City, New York 11530 

Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Lyf, lyfjaefni og lyfjavörur, þar með talin lyf til að vinna gegn ávana- og 

  

fíknilyfjum og -efnum. (F1. 5). 

Skrás. 1975, nr. 116. Skráningard. 21. apríl 1975. 

T 434/1974. Tilkynnt 23. des. 1974, kl. 11.16. 

MINISETTER 

Albert C. Petersen, Kigkurren Í0, 2300 Köbenhavn S. Danmörku. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvk. 

  

Vél til að framleiða umbúðir og pökkunarvélar. (Fl. 7). 

Skrás. 1975, nr. 118. Skráningard. 21. apríl 1975. 

T 435/1974. Tilkynnt 23. des. 1974, kl. 11.16. 

PRO 

Aktieselskabet Co-Ro, Essenfabrik, Í, Ellekær, Frederikssund, Danmörku. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvk. 

  

Allar vörur í 32. flokki. (F1. 32). 

Skrás. 1975, nr. 119. Skráningard. 21. apríl 1975. 

T 436,/1974. Tilkynnt 27. des. 1974, kl. 14.56. 

ALCO 

WHITE INDUSTRIAL POWER, INC. 100 Erieview Plaza, Cleveland, Ohio, 
Bandaríkjum Norður-Ameríku. 

Umboðsmaður: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 

    

Dieselvélar. (Fl. 7, 12). 

Skrás. 1975, nr. 120. Skráningard. 21. apríl 1975. 

T 437/1974. Tilkynnt 30. des. 1974, kl. 10.30. 

„DESTI“ 

Hans Christer Emanuel SKOGLUND, Vesterbrogade 97, 1620 Kaupmannahöfn, 

Danmörku.
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Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 
4, Reykjavík. 

Eimingaráhöld, til framleiðslu á óáfensum drykkjum. Kjarna til blöndunar í 
áfenga drykki. Gerframleiðslu, Hl þess að búa til áfenga drykki. Trektir, til þess 
að sía vökva. Auglýsinga- og útbreiðslustarfsemi. (F1. 9, 21, 30, 33, 35). 

Skrás. 1975, nr. 121. Skráningard. 21. apríl 1975. 
T 414/1974. Tilkynnt 2. des. 1974, kl. 9.00. 

  

MK. ELECTRIC LIMITED, Shrubbery Road, Edmonton, N9 OPB, Englandi. 
Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Allar vörur í alþj.fl. 9. (F1. 9). 

Skrás. 1975, nr. 122. Skráningard. 21. apríl 1975. 

T 334/1974. Tilkynnt 15. október 1974, kl. 15.15. 

ALFRED TEVES GMBH. Guerickestrasse 7, 6000 Frankfuri/Main, Vestur- 
Þýskalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvk. 
Vökvaþrýstihemlar fyrir fólksbifreiðar, vörubifreiðar og almenningsvagna. 

Sívalningshemlar. Diskhemlar. Afl-hemla einingar. Geymknúnir hemlar. Vökvaþrýsti- 
hemlar fyrir tengivagna. Tengi fyrir vökvaþrýstihemla og fyrir tengivagna. Stjórn- 
tæki fyrir afl-hemla. Tæki til að hægja ferð, þ. e. vökva-aflshemlar. Stýrishemla- 
ventlar. Vökvaþrýstistrokkar fyrir tengsli. Aðalstrokkar fyrir hemla. Hjólstrokkar 
fyrir hemla. Aðvörunarkerfi fyrir vökvaþrýstihemla. Rofar fyrir hemlaljós. Tengi 
fyrir hemlakerfi. Slöngur fyrir hemlakerfi. Geymar fyrir hemlavðkva. Tæki til að 
reyna hemla. Áhöld til viðgerðar hemla. Þrýstivökva-, loftþrýsti- og rafeindatæki 
til að hindra rásun. Hemlavökvi. Hlutar fyrir ofangreindar vörutegundir. (Fl. 19). 

     

  

Skrás. 1975, nr. 123. Skráningard. 21. apríl 1975. 

T 426/1974. Tilkynnt 10. des. 1974, kl. 15.26. 

„Elastopad“ 

BEIERSDORF AG., Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Þýskalandi. 

B 148
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Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 

4, Reykjavík. 
Plástrar og efni til sáraumbúða. (Fl. 5). 

Skrás. 1975, nr. 124. Skráningard. 21. apríl 1975. 

T 308/1974. Tilkynni 23. sept. 1974, kl. 9.00. 

3 í 
; 

  
Empresa Cubana Exportadora de Alimentos v Productos Varios -- CUBA- 

EXPORT — 55, 23. Street, Vedado, Havana, Kúbu. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 

Romm. (F1. 33). 

Skrás. 1975, nr. 125. Skráningard. 21. apríl 1975. 

T 428/1974. Tilkynnt 12. des. 1974, kl. 9.00. 

KLEEN 

Wm. Wrigley Jr. Company, a Delaware Corporation, 410 North Michigan Avenue, 

Chicago, Illinois, Bandaríkjum N-Ameríku. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 

Allar vörur í 30. flokki. (F1. 30).
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Skrás. 1975, nr. 126. Skráningard. 21. apríl 1975. 

T 429/1974. Tilkynnt 12. des. 1974, kl. 9.00. 

TODAY 

Wim. Wrigley Jr. Company, a Delaware Corporation, 410 North Michigan Avenue, 
Chicago, Illinois, Bandaríkjum N-Ameríku. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Allar vörur í 30. flokki. (F1. 30). 

Skrás. 1975, nr. 127. Skráningard. 22. apríl 1975. 

T 326/1973. Tilkynnt 7. sept. 1973, kl. 13.05. 

  

SHIRASUNA DENKI KABUSHIKI KAISHA (einnig sem Shirasuna Denki Mfg. 
Co., Ltd.) 1, 7-Chome, Okute-Cho, Chikusa-Ku, Nagoya-Shi, Aichi-Ken, Japan. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR) Óðinsgötu 
4, Reykjavík. 

Rafmagnsvélar og tæki, rafmagns- fjarskiplalæki og áhöld, rafeindatæki til 
notkunar, (fyrir utan slík, sem heyra til lækningatækjum). 

Rafmagnsvörur og aðrar vörur, sem flokki þessum tilheyra, að undanteknum 
rafmagnslömpum og ljósabúnaði. (F1. 9). 

Skrás. 1975, nr. 128. Skráningard. 22. apríl 1975. 

T 287/1973 Tilkynnt 8. ágúst 1973, kl. 10.45. 

CASSERA 

CASSERA S.r.l., Via Alberto da Rosciale, 19, Bergamo, Ítalíu. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR) Óðinsgötu 
4, Reykjavík. 

Fatnaðarvörur, einkum skyrtur, prjónaðan utanyfirfatnað, undirföt og sokka. 

(F1. 25).
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Skrás. 1975, nr. 129. Skráningard. 22. apríl 1975. 

T 285/1973. Tilkynnt 8. ágúst 1973, kl. 10.46. 

G. PATRICK 

G. PATRICK S.r.l., 41, Via Madonna della Neve, BERGAMO, Ítalíu. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR) Óðinsgötu 

4, Reykjavík. 
Fatnaðarvörur þar með talin stígvél, skó og inniskó, karlmannaföt, kven- og 

barnafatnað, karlmannaundirföt, undirföt fyrir konur og börn, karlmannaskyrtur, 
skyrtur fyrir konur og börn. (F1. 25). 

Skrás. 1975, nr. 130. Skráningard. 22. apríl 1975. 

T 219/1973. Tilkynnt 5. júní 1973, kl. 13.25. 

U-MATIC 

SONY KABUSHIKI KAISHA (SONY CORPORATION), 7—36 Kitashinagawa- 

6-Chome, Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR) Óðinsgötu 

4, Beykjavík. 

Rafmagns- og rafeindatæki og áhöld, útvarps- og sjónvarpstæki, segulbands- 

upptökutæki fyrir sjónvarp, tæki til að spila sjónvarpssegulbönd, sjónvarpsmót- 

tökutæki, óátekin og fyrirfram átekin sjónvarpssegulbönd, enn fremur hlutar og 

tengingar fyrir alla hluta, talda upp hér að framan. (F1. 9). 

Skrás. 1975, nr. 131. Skráningard. 22. apríl 1975. 

T 128/1973. Tilkynnt 16. mars 1973, kl. 11.45. 

DUNKITA 

Gallina Blanca S.A., Infanta Carlota 38, Barcelona 15, Spáni. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR) Óðinsgötu 4, Rvík. 

Kaffi, te, kókó, sykur, hrísgrjón, tapioka, sagó, kaffibætir, mjöl og matvörur 

úr korni, brauð, kex, kökur, sætabrauð og kökubúðarvörur, Ís til matar, hunang, 

síróp, ger, lyftiduft, salt, sinnep, pipar, edik, vínedik, sósur, kryddvörur, ís. (Fl. 30). 

  

Skrás. 1975, nr. 132. Skráningard. 22. apríl 1975. 

T 174/1970. Tilkynnt 20. apríl 1970, kl. 10.50. 
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FUJI PHOTO FILM CO., LTD., No. 210, Nakanuma, Miniami Ashigara-Shi, 
Kanagawa, Japan. j 

Umbm: S. Sigurjónsson, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Efnablöndur, lyf og lyfjavörur og tilheyrandi. (Fl. 5). 

Skrás. 1975, nr. 133. Skráningard. 22. apríl 1975. 

T 161/1970. Tilkynnt 8. apríl 1970, kl. 11.50. 

FUJILITH 
FUJI PHOTO FILM CO., LTÐ., No. 210, Nakanuma, Minami, Ashigara-Shi, 

Kanagawa, Japan. , 

Umbm: S. Sigurjónsson, Öðinsgöiu 4, Reykjavík. 

    

Ljósmyndafilmur og allar aðrar vörur í 9. flokki. (Fl. 9). 

Skrás. 1975, nr. 134. Skráningard. 22. apríl 1975. 

T 160/1970. Tilkynnt 8. apríl 1970, kl. 11.50. 

  

(Single-8 
FUJI PHOTO FILM CO., LTD., No. 210, Nakanuma, Minami, Áshigara-Shi, 

Kanagawa, Japan. j 
Umbm: S. Sigurjónsson, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Myndavélar. (Fl. 9). 

  

    

Skrás. 1975, nr. 135. Skráningard. 22. apríl 1975. 

T 6/1970. Tilkynnt 5. janúar 1970, kl. 15.30. 
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Mantex-Empresa de Confeccóes, S.A.R.L., Moreira, Maia, Guardeiras, Portúgal. 
Umbm: Sigurgeir Sigurjónsson, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Skyrtur, náttföt, blússur og sokkar (F1. 25). 
Samkv. forgangsréttarákv. Parísarsamþ. nýtur merkið verndar hér á landi frá 

9. okt. 1969. 

Skrás. 1975, nr. 136. Skráningard. 22. apríl 1975. 

T 5/1970. Tilkynnt 5. janúar 1970, kl. 15.30. 

  

Mantex-Empresa de Confeccóes, S.A.R.L., Moreira, Maia, Guardeiras, Portúgal. 

Umbm: Sigurgeir Sigurjónsson, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Skyrtur, náttföt, blússur og sokkar. (F1. 25). 

Samkv. forgangsréttarákv. Parísarsamþ. nýtur merkið verndar hér á landi frá 

9. okt. 1969. 

Skrás. 1975, nr. 137. Skráningard. 22. apríl 1975. 

T 309/1974. Tilkynnt 23. september 1974, kl. 9.00. 

       

  

uf 
gi
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Empresa Cubana Exportadora de Alimentos y Productos Varios — CUBA- 
EXPORT — 55, 23. Street, Vedado, Havana, Kúbu. 

Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 
Allar tegundir áfengra drykkja, einkum líkjörar og romm. (Fl. 33). 

Skrás. 1975, nr. 138. Skráningard. 22. apríl 1975. 

T 286/1973. Tilkynnt 8. ágúst 1973, kl. 10.45. 

CAMEL 

CAMICERIA ELEGANTE CAM. EL S.r.l., Via Ghislandi, 6, Bergamo, Ítalíu. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (Sigurjónsson £ Þór), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 

Tilbúinn fatnað, einkum skyrtur í 25. flokki. (Fl. 25). 

Skrás. 1975, nr. 139. Skráningard. 22. apríl 1975. 

T 234/1974. Tilkynnt í. júlí 1974, kl. 10.45. 

„WARNES“ 

Drágerwerk Aktiengesellschaft, Moislinger Allee 53/55, 28 Lúbeck, Þýskalandi. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (Sigurjónsson £ Þór), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 

Áhöld og tæki til mælinga, merkjasendinga og eftirlits (kontrol). (F1. 9). 

Samkv. forgangsréttarákv. Parísarsamþ. nýtur merkið verndar hér á landi frá 
1. mars 1974. 

Skrás. 1975, nr. 140. Skráningard. 22. apríl 1975. 

T 306/1974. Tilkynnt 13. september 1974, kl. 14.35 

  

VEB Schwermaschinenbau „Karl Liebknecht“ Magdeburg, 3011 Magdeburg, Alt 
Salbke 6-10, Þýska alþýðulýðveldinu. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (Sigurjónsson £ Þór), Óðinsgötu 4, 
Reykjavík. 

Dieselhreyflar til að knýja rafala, skurðgröfur, dælustöðvar, krana og landbún- 
aðarvélar. Varahlutar fyrir dieselhreyfla (að undanteknum hreyflum fyrir farartæki 
á landi). Hlutar fyrir dieselhreyfla (að undanteknum hreyflum fyrir farartæki á
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landi), sérstaklega eldsneytisdælur. Vökvaþrýstidælur, kælivatnsdælur, smurolíu- 
dælur, vökvaþrystiventlar, stjórnlokar, lofitæmilokar, aðalstjórnlokar, innspýtingar- 
lokar, stjórnstöðvar, ræsilokar, stjórnlokar, almennir lokar, innspýtingarholnálar, 
sérskrúfur, þykktarsveifluhöggdeyfar, yfirþrýstitúrbíinur knúðar útblæstri, loftþétti- 
dælur (vélahlutar), fyrir loft og gastegundir til tækninota, miðflóttaaflsstjórntæki 
fyrir innspýtingardælur. Dieselhreyflar til að knýja kælikerfi, dieselrafmagnskerfi 
(vélarhlutar). Dieselhreyflar til að knýja farartæki á legi. Dieselhreyflar til að knýja 

  
  

eimreiðar. (F1. 7, 12). 

Skrás. 1975, nr. 141. Skráningard. 22. apríl 1975. 

T 420/1974. Tilkynnt 4. des. 1974, kl. 13.00. 

  

MAISON GRAND EMPEREUR NAPOLEON — RULLAUÐ LARRET ET GAsS- 
QUETON FRERES, société anonyme, 16 rue Jean Jaurés COGNAC (Charente), 

Frakklandi. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (Sigurjónsson á Þór), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 

  

Koníak. (Fl. 33). 

Skrás. 1975, nr. 142. Skráningard. 22. apríl 1975. 

'T 406/1974. Tilkynnt 29. nóv. 1974, kl. 13.22. 

MINIRISK 

AB Helios Kemisk-Tekniska Fabriker, Tellusborgsvágen 100, Stokkhólmi 32, 

Svíþjóð. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Allar vörur í 3. fl. (F1. 3). 
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Skrás. 1975, nr. 148. Skráningard. 22. apríl 1975. 

T 357/1974. Tilkynnt 12. nóv. 1974, kl. 11.39. 

JEEP 
Jeep Corporation, 14250 Plymouth Road, Detroit, Michigan 48232, Bandaríki 

N-Ameríku. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (Sigurjónsson £ Þór), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Útvegun, sala og dreifing vélknúinna ökutækja og fyrir varahluti og endur- 

nýjunarhluti fyrir vélknúin ökutæki í 35. flokki. Viðhald og viðgerðir á vélknúnum 
ökutækjum. Þjónustustöðvar fyrir vélknúin ökutæki í 37. flokki. (F1. 35, 37). 

Skrás. 1975, nr. 144, Skráningard. 22. apríl 1975. 

T 202/1974. Tilkynnt 7. júní 1974, kl. 13.30. 

AyC 
AMERICAN BRANDS, INC., 245 Park Avenue, New York, New York 10017, 

Bandaríki N-Ameríku. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (Sigurjónsson £ Þór), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Tóbak, hvort sem heldur er unnið eða óunnið; vindlingar, vindlar og síur fyrir 

  

vindlinga og vindla. (F1. 34). 

Skrás. 1975, nr. 145. Skráningard. 22. apríl 1975. 

T 3/1974. Tilkynnt 6. janúar 1974, kl. 14.00. 

F. Hoffmann-Ia Roche á Co., Aktiengesellschaft, Grenzacherstrasse 124-184, 
Basel, Sviss. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Kemiskar vörur til notkunar í þágu vísinda; efnasamsetningar til að varðveita 

matvæli óskemmd; sápur; ilmvörur; eterolíur, fegrunarmeðul, hárvötn; lyf, dýra- 
lækningalyf og heilsuverndarlyf; barna- og sjúkrafæðu; plástra, umbúðaefni; sótt- 
hreinsunarefni; efnasambönd til að eyða illgresi, meindýrum og óværu. (Fl. 1, 3, 5). 

Samkv. forgangsréttarákv. Parísarsamþ. nýtur merkið verndar hér á landi frá 
2. september 1974. 
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Skrás. 1975, nr. 146. Skráningard. 22. apríl 1975. 

T 5/1975. Tilkynnt 10. jan. 1975, kl. 13.26. 

C elesle 
Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, 33—8, Shiba 5-chome, Minato-ku, 

Tokyo, Japan. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 

    

Mótoröðkutæki og hluta þeirra og búnað þar að lútandi. (Fl. 12). 

Skrás. 1975, nr. 147. Skráningard. 22. apríl 1975. 

T 6/1975. Tilkynnt 13. jan. 1975, ki. 09.00. 

SILFLUK 75 

Compagnie des Metaux Precieux, société anonyme, 56 rue de Turbigo, Paris ðe, 
Frakklandi. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Lóðningarstangir úr málmblöndu og gylliþynnur. (Venjulegir málmar og eðal- 

  

málmar). (Fl. 6, 14). 

Skrás. 1975, nr. 148. Skráningard. 22. apríl 1975. 

T 7/1975. Tilkynnt 13. jan. 1976, kl. 09.10. 

„PROTUSSILS“ 

Boots Company Ltd., Nottingham, Englandi. 
Umboðsmaður: Á. Fjeldsted £ Blöndal hæstaréttarlögmenn, Lækjargötu 2, Rvík. 

Efnablöndur til nota sem meðul. (F1. 5). 

Skrás. 1975, nr. 149. Skráningard. 22. apríl 1975. 

T 8/1975. Tilkynnt 13. jan. 1975, kl. 11.46. 

MEFOKIN 

Merck £ Co., Inc., 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, Bandaríkjum 

N.-Ameriíku. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 

Allar vörur í 5. flokki. (F1. 5).
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Skrás. 1975, nr. 150. Skráningard. 22. apríl 1975. 

T 9/1975. Tilkynnt 13. jan. 1975, kl. 11.46. 

Speidel 
Textron Inc., 40 Westminster Street, Providence, Rhode Island, Bandaríkjum 

N-Ameríku. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Urbönd og úrarmbönd í 14. flokki. (F1. 14). 

Skrás. 1975, nr. 151. Skráningard. 22. apríl 1975. 

T 10/1975. Tilkynnt 13. janúar 1975, kl. 13.15. 

MIGROZ0 

Akzo Zout Chemie, Nederland B. V. Boortorenweg 27, Hengelo, Hollandi. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (Sigurjónsson é Þór), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Salt. (Fl. 30). 

Skrás. 1975, nr. 152. Skráningard. 22. apríl 1975. 

T 11/1975. Tilkynnt 16. jan. 1975, kl. 14.36. 

PIKABY 

Edward E. Lazarus, Ltd., 16/25 Bastwick Street, London, Englandi. 
Umboðsmaður: Ragnar Ólafsson, hrl., Laugavegi 18, Reykjavík. 
Skæri í 8. flokki og allar vörur í 26. flokki. (F1. 8, 26). 

Skrás. 1975, nr. 158. Skráningard. 22. apríl 1975. 

1 13/1975. Tilkynnt 17. jan. 1975, kl. 13.30. 

LINIMETIL 
F. Hoffmann-La Roche £ Co., Aktiengesellschaft, Grenzacherstrasse 124-184, 

Basel, Sviss. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Kemiskar vörur í þágu vísinda; efnasamsetningar til að varðveita matvæli 

óskemmd; sápur; ilmvörur, eterolíur, fegrunarmeðul, hárvötn; lyf, dýralækningalyf 
og heilsuverndarlyf; barna- og sjúkrafæða; plástra, umbúðaefni; sótthreinsunar- 
efni; efnablöndur til að eyða illgresi, meindýrum og óværu. (Fl. 1,3,5). 
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Skrás. 1975, nr. 154. Skráningard. 22. apríl 1975. 

T 14/1975. Tilkynnt 17. jan. 1975, kl. 15.02. 

  

BANDALAG ÍSLENSKRA SKÁTA, Blönduhlíð 35, Reykjavík. 

Umboðsmaður: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Allar vörur í flokkunum nr. 8, 16, 25 og 28. (F1. 8, 16, 25, 28). 

Skrás. 1975, nr. 155. Skráningard. 22. apríl 1975. 

T 25/1975. Tiikynnt 20. janúar 1975, kl. 15.15. 

RIVE GAUCHE 

LANVIN-CHARLES OF THE RITZ, INC., 40 West 57th Street, New York, New 

York 10019, Bandaríki N-Ameríku. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (Sigurjónsson £ Þór), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 

  

Allar vörur í 3. flokki. (Fl. 3). 

Skrás. 1975, nr. 156. Skráningard. 22. apríl 1975. 

T 26/1975. Tilkynnt 22. janúar 1975, kl. 9.00. 

MAXKI-DRI 

Kimberley-Clark Corporation, félag í Delaware, Neenah, Wisconsin, Banda- 

ríkjunum. 
Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 

Pappírsvörur og -afurðir með vökvasoghæfni, svo sem andlitsdúkar, snyrti- 

  

pappír, pappírshandklæði og pappirsmunnþurrkur. (Fl. 16). 

Skrás. 1975, nr. 157. Skráningard. 22. apríl 1975. 

T 28/1975. Tilkynnt 23. janúar 1975, kl. 11.00. 

STEINWAY 

Steinway £ Sons, Steinway Place, Long Island City, New York, N. Y. Banda- 

ríkjum Norður-Ameríku. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 

Allar vörur í 15. flokki. (F1. 15). 
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Skrás. 1975, nr. 158. Skráningard. 22. apríl 1975. 

T 30/1975. Tilkynnt 24. janúar 1975, kl. 13.40. 

ABSOLU 

Claude FRANCOIS, 46, boulevard Exelmans, PARIS, Frakklandi. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (Sigurjónsson á Þór), Óðinsgötu (4, 

Reykjavík. 
Prentað mál, blöð og tímarit, bækur, bókbandsefni, ljósmyndir. (F1. 16). 

Skrás. 1975, nr. 159. Skráningard. 22. apríl 1975. 

T 29/1975. Tilkynnt 24. janúar 1975, kl. 13.40. 

  

B. V. Distilleerderij van J. J. Melchers Wz., Burg. Honnerlage Gretelaan 7, 
Schiedam, Hollandi. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (Sigurjónsson £ Þór), Óðinsgötu 4, 
Reykjavík. 

Sterkir drykkir og líkjörar. (Fl. 33). 

Skrás. 1975, nr. 160. Skráningard. 22. apríl 1975. 

T 1/1975. Tilkynnt 2. janúar 1975, kl. 9.00. 

E VAMAHA 
Nippon Gakki Seizo Kabushiki Kaisha, 101, Nakazava-cho, Hamamatsu-shi, 

Shizuoka-ken, Japan. 
Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Óunnir og að nokkru leyti unnir, ódýrir málmar og blöndur úr þeim; akkeri, 

steðjar, bjöllur, völsuð og steypt byggingarefni; járnbrautarteinar og annað efni 
úr járni til járnbrautalagninga; keðjur (þó ekki drifkeðjur í ökutæki); leiðslu- 
kaðlar (kabler) og málmþráður, (sem ekki eru til rafmagnsnota); járnsmíðahlutir;
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málmpípur; peningaskápar og peningakassar; stálkúlur; skeifur, naglar og skrúfur, 

aðrir hlutir úr ódýrum málmum, sem ekki teljast til annarra flokka; málmur (óunn- 

inn). Innlagningarefni til lýsingar, hitunar, gufuframleiðslu, suðu, kælingar, þurrkun- 

ar, loftræstingar og vatnsleiðslu, ásamt efni til hreinlætislagna. Pappír og pappirs- 

vörur, pappi og pappavörur; prentað mál, blöð og tímarit, bækur; bókbandsefni; 

ljósmyndir; pappírssalavörur, bindiefni til notkunar við pappírsframleiðslu; hlutir 

til notkunar fyrir listamenn; penslar; ritvélar og skrifstofuáhöld (þó ekki húsgögn); 

hlutir til leiðbeininga og kennslu (þó ekki áhöld); spil; leturstafir; myndamól. 

Húsgögn, speglar, myndarammar, vörur (ekki taldar í öðrum flokkum) úr timbri, 

korki, reyr, spanskreyr, körfufléttum, horni, beini, fílabeini, fiskbeinum, skelplötu, 

rafi, perlumóður, sæfrauði (Qnerskum). tréningi ásamt gerviefnum fyrir þessi efni. 

Fatnaðarvörur, þar með talið stígvél, skór og inniskór. (Fl. 6, 1í, 16, 20, 25). 

Skrás. 1975, nr. 161. Skráningard. 22. apríl 1975. 

T 54/1975. Tilkynnt 4. febrúar 1975, kl. 9.00. 

  

DYNAMIT NOBEL AKTIENGESELLSCHAFT 5210 Troisdorf, Kaiserstrasse, 

Þýskalandi. 
Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 

Skotvopn til veiða í atvinnuskyni og sem íþróttatæki. (Fl. 13). 

Skrás. 1975, nr. 162. Skráningard. 22. apríl 1975. 

T 55/1957. Tilkynnt 4. febrúar 1975, kl. 9.00. 

ROTTWEIL 
N/ 

  

DYNAMIT NOBEL AKTIENGESELLSCHAFT 5210 Troisdorf, Kaiserstrasse, 

Þýskalandi. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 

Skotvopn til veiða í atvinnuskyni og sem íþróttatæki. (F1. 13).
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Skrás. 1975, nr. 163. Skráningard. 22. apríl 1975. 
T 56/1957. Tilkynnt 4. febrúar 1975, kl. 9.00. 

  

DYNAMIT NOBEL AKTIENGESELLSCHAFT 5910 Troisdorf, Kaiserstrasse, 
Þýzkalandi. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Skotvopn til veiða í atvinnuskyni og sem iþróttatæki. (F1. 13). 

Skrás. 1975, nr. 164. Skráningard. 27. maí 1975. 

T 12/1975. Tilkynnt 16. jan. 1975, kl. 14.36. 

Ny Í 

BabyGhic 
Babychic Limited, Mill Street, Crediton, Devon, Englandi. 
Umboðsmaður: Ragnar Ólafsson, hrl., Laugavegi 18, Rvík. 
Hvers konar klæðnaður. (Fl. 25). 
  

Skrás. 1975, nr. 165. Skráningard. 27. maí 1975. 

T 17/1975. Tilkynnt 20. jan. 1975, kl. 15.00. 
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„PODRAVKA“ Koprivnica, Júgóslavíu, P.O. Box 951 i1000 BELGRAD. 

Umboðsmaður: Vilhjálmur Árnason, hrl., Njörvasundi 2, Rvík. 

Kjöt, fiskur, alifuglar, villibráð; niðursoðnir, þurrkaðir og sultaðir ávextir og 

grænmeti, hlaup, ávaxtasulta; egg, mjólk og aðrar mjólkurbúsafurðir, matarolíur 

og matarfeiti; niðursuðuvörur og súrsað grænmeti. Kaffi, te, kakó, sykur, hrís- 

grjón, tapióka, sagó, kaffibætir; hveiti og matvörur úr korni, brauð, kex, kökur, 

sætabrauð og kökubúðarvörur; hunang, síróp; ger, lyftiduft; salt, sinnep; pipar, 

edik, sósur, krydd, ís. (F1. 29, 30). 

Samkv. forgangsréttarákvæðum Parísarsamþykktarinnar nýtur merkið verndar 

hér á landi frá 31. júlí 1974. 

  

Skrás. 1975, nr. 166. Skráningard. 27. maí 1975. 

T 18/1975. Tilkynnt 20. jan. 1975, kl. 15.00.    
„PODRAVKA“ Koprivnica, Júgóslavíu, P.O. Box 951 11000 BELGRAD. 

Umboðsmaður: Vilhjálmur Árnason, Njörvasundi 2, Rvík. 

Kemisk efni og rotvarnarefni til að auka geymsluþol matvæla; bragðefni — 

kemisk efni til að bragðbæla matvæli og rétti; natríumsölt — kemisk efni og önnur 

efni til að bragðbæta rétti. Matvæli fyrir sérstakt mataræði; barnamatur; fjörefni. 

Niðursoðnir réttir; mayonaise, malarolíur og matarfeiti; niðursoðið grænmeti og 

ávextir; afurðir úr kjöti, alifuglum og villibráð; niðursoðið kjöt; kjötkraftur; sætur 

rjómi til matar og bindiefni í fæðu (lt. d. natríumsölt). Sætindi, te, kakó og það, 

sem búið er til úr kakó; kaffi os kaffibætir; korn og matvörur úr korni; kex 

og sætabrauð; súpuduft; hurang, krydd, ger, hleypiefni (pecline) hleypiefni í 

matvæli; lyftiduft; línsterkja; sinnep, sósur; sykur og sykur með vanillubragði; 

duft í rjómaís og rjómaís. Jurtir til iðnaðar; landbúnaðar- og skógarhöggsfram- 

leiðsla; nýir ávextir og grænmeti; lifandi dýr og alifuglar. Óáfengir drykkir; bjór, 

öl og porter-öl, síróp og annað til drykkjaserðar. Áfengir drykkir. 
(F1. 1, 5, 29, 30, 31, 32, 33). 

Samkv. forgangsréttarákvæðum Parísarsamþykktarinnar nýtur merkið verndar 

hér á landi frá 31. júlí 1974. j 

Skrás. 1975, nr. 167. Skráningard. 27. maí 1975. 

T 19/1975. Tilkynnt 20. jan. 1975, kl. 15.00. 

COKOLINO 
„PODRAVKA“ Koprivnica, Júgóslavíu P.O. Box 951 1000 BELGRAD. 

Umboðsmaður: Vilhjálmur Árnason, Njörvasundi 2, Rvík.
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Barnamatur. Kjöt, fiskur, alifuglar, villibráð; kjötkraftur; niðursoðnir, þurrk- 
aðir og sultaðir ávextir og grænmeti; hlaup, ávaxtasulta; egg, mjólk og aðrar 
mjólkurbúsafurðir; matarolíur og matarfeiti; niðursuðuvörur og súrsað grænmeti. 

(F1. 5, 29). 

Samkv. forgangsréttarákvæðum Parísarsamþykktarinnar nýtur merkið verndar 
hér á landi frá 31. júlí 1974. 

  
  

Skrás. 1975, nr. 168. Skráningard. 27. maí 1975. 

T 20/1975. Tilkynnt 20. jan. 1975, kl. 15.00. 

MEDOLINO 
„POÐRAVKA“ Koprivnica, Júgóslavíu P.O. Box 951 1000 BELGRAD. 
Umboðsmaður: Vilhjálmur Árnason, Njörvasundi 2, Rvík. 
Barnamatur. Kjöt, alifuglar, fiskur og villibráð; kjötkraftur, niðursoðnir, þurrk- 

aðir og sultaðir ávextir og grænmeti; hlaup og ávaxtasulta; eggs, mjólk og aðrar 
mjólkurbúsafurðir; matarolíur og matarfeiti; niðursuðuvörur og súrsað grænmeti. 
Kaffi, te, kakó, sykur, hrísgrjón, tapíóka, sagó, kaffibætir; hveiti og matvörur úr 
korni; brauð, kex, kökur, sætabrauð og kökubúðarvörur; ís til matar; hunang, 
siróp; ger, lyftiduft; salt, sinnep; pipar, edik, sósur, krydd, ís. (F1. 5, 29, 30). 

Samkv. forgangsréttarákvæðum Parísarsamþykktarinnar nýtur merkið verndar 
hér á landi frá 31. júlí 1974. 
h 

  

Skrás. 1975, nr. 169. Skráningard. 27. maí 1975. 

T 21/1975. Tilkynnt 20. jan. 1975, kl. 15.00. 

VEGEIA 
„PODRAVKA“ Kopriynica, Júgóslavíu P.O. Box 951 1000 BELGRAD. 
Umboðsmaður: Vilhjálmur Árnason, Njörvasundi 2, Rvík. 
Súpur, niðursoðnir réttir, sósur. (FT. 29, 30). 

Samkv. forgangsréttarákvæðum Parísarsamþykktarinnar nýtur merkið verndar 
hér á landi frá 31. júlí 1974. 
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Skrás. 1975, nr. 170. Skráningard. 27. maí 1975. 

T 23/1975. Tilkynnt 30. des. 1974, kl. 1ð.29. 

FRUTOLINO 
„PODRAVKA“ Koprivnica, Júgóslavíu P.O. Box 951 1000 BELGRAD. 

Umboðsmaður: Vilhjálmur Árnason, Njörvasundi 2, Rvík. 

Barnamatur. Kjöt, fiskur, alifuglar, villibráð; kjötkraftur; niðursoðnir, þurrk- 

aðir og sultaðir ávextir og grænmeti; hlaup, ávaxtasulta; egg, mjólk og aðrar 

mjólkurbúsafurðir; matarolíur og mataríeiti; niðursuðuvörur og súrsað grænmeti. 

(F1. 5, 29). 

Samkv. forgangsréttarákvæðum Parísarsamþykktarinnar nýtur merkið verndar 

hér á landi frá 31. júlí 1974. 

Skrás. 1975, nr. 171. Skráningard. 27. maí 1975. 

T 438/1974. Tilkynnt 30. des. 1974, kl. 13.29. 

  

English Sewing Limited, 56 Oxford Street, Manchester, Lancashire, Englandi. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Tvinni. (F1. 23). 
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Skrás. 1975, nr. 172. Skráningard. 27. maí 1975. 

T 24/1975. Tilkynnt 20. janúar 1975, kl. 15.00. 

  

„PODRAVKA“ Koprivnica, Júgóslavíu P.O. Box 951 1000 BELGRAD. 
Umboðsmaður: Vilhjálmur Árnason, Njörvasundi 2, Rvík. 
Barnamatur. Kjöt, alifuglar, fiskur og villibráð; kjötkraftur, niðursoðnir, þurrk- 

aðir og sultaðir ávextir og grænmeti; hlaup og ávaxtasulta. egg, mjólk og aðrar 
mjólkurbúsafurðir, matarolíur og matarfeiti; niðursuðuvörur og súrsað grænmeti. 

Katfi, kakó, sykur, hrísgrjón, tapíóka, sagó, kaffibætir; mjöl, hveiti og matvörur úr 
korni; brauð, kex, kökur, sætabrauð og kökubúðarvörur; ís til matar; hunang, 
síróp; ger, lyftiduft; salt, sinnep; pipar, edik, sósur, krydd, ís. (F1. %, 29, 30). 

Samkv. forgangsréttarákvæðum Parísarsamþykktarinnar nýtur merkið verndar 
hér á landi frá 31. júlí 1974. 

Skrás. 1975, nr. 173. Skráningard. 27. maí 1975. 

T 2/1975. Tilkynnt 2. jan. 1975, kl. 14.00. 

GASTROVISON 

Schering AG., 1 Berlin 65 og Bergkamen 170—172 Miúllerstrasse. Þýskalandi. 
Umboðsmaður: Jón N. Sigurðsson, hrl., Rvík. 

Röntgen — kontrastefni til læknisfræðilegra nota (F1. 5)
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Skrás. 1975, nr. 174. Skráningard. 27. maí 1975. 

T 32/1975. Tilkynnt 29. jan. 1975, kl. 9.00. 

BP 

The British Petroleum Company Limited, Britannic House, Moor Lane, London 

EC2Y 9BU, Englandi. 
Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 

Efnablöndur til hreinsunar og þvotta í heimilishaldi, fitueyðandi vökvar og 

  
  

efnablöndur, hreinsiefni og shampoo. (Fl. 3). 

Skrás. 1975, nr. 175. Skráningard. 27. maí 1975. 

T 33/1975. Tilkynnt 29. jan. 1975, kl. 9.00. 

BP 

The British Petroleum Company Limited, Britannic House, Moor Lane, London 

EC2Y 9BUÚ, Englandi. 

Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 

Iðnaðarolíur og smurfeili (að undanskildum ætum olíum, feiti og loftnæmum 

olíum), fituefni, eldsneytisolíur (brennsluefni á hreyfla innifalið), olía til lýsingar 

  

og vax til iðnaðarnota. (Fl. 4). 

Skrás. 1975, nr. 176. Skráningard. 27. maí 1975. 

T 34/1975. Tilkynnt 29. jan. 1975, kl. 9.00. 

  

Merkið, sem þjóðin þekkir 

The British Petroleum Company Limited, Britannic House, Moor Lane, London 

EC2Y YBU, Englandi. 
Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 

Efnablöndur til hreinsunar og þvotta í heimilishaldi, fitueyðandi vökvar og 

efnablöndur, hreinsiefni og shampoo. (F1. 3). 
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Skrás. 1975, nr. Í77. Skráningard. 27. maí 1975. 

'T 35/1975. Tilkynnt 29. jan. 1975, kl. 9.00. 

  

Merkið, sem þjóðin þekkir 
The British Petroleum Company Limited, Britannic House, Moor Lane, London 

EC2Y 9BU, Englandi. 

Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 
Íðnaðarolíur og smurfeiti (að undanskildum ætum olíum, feiti og loftnæmum 

olíum), fituefni, eldsneytisolíur (brennsluefni á hreyfla innifalið), olía til lýsingar 

  

og vax til iðnaðarnota. (F1. 4). 

Skrás. 1975, nr. 178. Skráningard. 27. maí 1975. 

T 36/1975. Tilkynnt 29. jan. 1975, kl. 9.00. 

ENERGOL 

The British Petroleum Company Limited. Britannic House, Moor Lane, London 
EC2Y 9BU, Englandi. 

Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 
Iðnaðarolíur og smurfeiti (að undanskildum ætum olíum, feiti og loftnæmum 

slíum), fituefni, eldsneytisolíu, vélaeldsneyti og olíuafurðir, tilheyrandi 4. flokki. 

  

(F1. 4). 

Skrás. 1975, nr. 179. Skráningard. 27. maí 1975. 

T 37/1975. Tilkynnt 29. jan. 1975, ki. 9.00. 

ENERGREASE 

The British Petroleum Company Limited, Britannic House, Moor Lane, London 
EC2Y 9BU, Englandi. 

Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 
Iðnaðarolíur og smurfeiti (að undanskildum ætum olíum, feiti og loftnæmum 

olíum), fituefni. (Fl. 4). 
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Skrás. 1975, nr. 180. Skráningard. 27. maí 1975. 

T 38/1975. Tilkynnt 29. jan. 1975, kl. 9.00. 

SUPERVISCO-STATIC 

The British Petroleum Company Limited, Britannic House, Moor Lane, London 

EC2Y 9BU, Englandi. 
Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 

  

Smuroliur og smurningsfeiti. (F1. 4). 

Skrás. 1975, nr. 181. Skráningard. 27. maí 1975. 

1 39, „978. Tilkynnt 29. jan. 1975, kl. 9.00. 

VANELLUS 

The British Petroleum Company Limited, Britannic House, Moor Lane, London 

EC2Y 9BU, Englandi. 
Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 

Iðnaðarolíur og smurfeiti (að undanskildum ætum olíum, feiti og loftnæmum 

  

olíum), fituefni, eldsneytisolía. (Fl. 4). 

Skrás. 1975, nr. 182. Skráningard. 27. maí 1975. 

T 40/1975. Tilkynnt 29. jan. 1975, kl. 9.00. 

TRACTRAN 

The British Petroleum Company Limited, Britannic House, Moor Lane, London 

EC2Y 9BU, Englandi. 
Umboð: Faktor Company, Reykjavik. 

Iðnaðarolíur og smurfeiti (að undanskildum ætum olíum, feiti og loftnæmum 

  

olíum), smurolíur og smurningsfeiti. (F1. 4). 

Skrás. 1975, nr. 183. Skráningard. 27. maí 1975. 

T 41/1975. Tilkynnt 29. jan. 1975, kl. 9.00. 

AUTRAN 

The British Petrólenn Company Limited. Britannic House, Moor Lane, London 

EG2Y 9BU, Englandi. 

Umboð: Faktor (empanv, Reykjavík. 

Iðnaðarolíur og smurfeiti (að undanskildum ætum olíum, feiti og loftnæmum 

olíum), fituefni. (FI. 4).
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Skrás. 1975, nr. 184. Skráningard. 27. maí 1975. 

T 42/1975. Tilkynnt 29. jan. 1975, kl. 9.00. 

HYPOGEAR 

The British Petroleum Company Limited, Britannic House, Moor Lane, London 
EC2Y 9BU, Englandi. 

Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 
Iðnaðarolíur og smurfeiti (að undanskildum ætum olíum, feiti og loftnæmum 

olíum), fituefni. 
(F|. 4). 

Skrás. 1975, nr. 185. Skráningard. 27. maí 1975. 
T 43/1975. Tilkynnt 29. jan. 1975, kl. 9.00. 

BP ROTARY 

The British Petroleum Company Limited, Britannic House, Moor Lane, London 
EC2Y BU, Englandi. 

Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 
Iðnaðaroliur og smurfeiti (að undanskildum ætum olíum, feiti og loftnæmum 

olíum), smurolíur. 
(F1. 4). 

Skrás. 1975, nr. 186. Skráningard. 27. maí 1975. 

T 44/1975. Tilkynnt 29. jan. 1975, kl. 9.00. 

COMPROK 

The British Petroleum Company Limited, Britannic House, Moor Lane, London 
EC2Y 9BU, Englandi. 

Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 
Efnablöndur til hreinsunar og þvotta í heimilishaldi, fitueyðandi vökvar og 

  

  

efnablöndur, hreinsiefni og shampoo. (F1. 3). 

Skrás. 1975, nr. 187. Skráningard. 27. maí 1975. 

T 45/1975. Tilkynnt 29. jan. 1975, kl. 9.00. 

BY-PROKXK 

The British Petroleum Company Limited, Britannie House, Moor Lane, London 
EC2Y 9BU, Englandi. 

Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 
Efnablöndur til hreinsunar og þvotta í heimilishaldi, fitueyðandi vökvar og 

efnablöndur, hreinsiefni og shampoo. (Fl. 3).
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Skrás. 1975, nr. 188. Skráningard. 27. maí 1975. 

T 157/1970. Tilkynnt 7. apríl 1970, kl. 17.00. 

JAPORINES 

Itoh Ghu Shoji Kabushiki Kaisha, (G. Itoh é£ Co., Ltd.), 68, 4-chome, Kitakyutaro- 

machi, Higashi-ku, Osaka, Japan. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Kjöt, eggs, sjávarfæða, grænmeti, ávextir og matvælaframleiðsla. (Fl. 29). 

Samkv. forgangsréttarákvæðum Parísarsamþykktarinnar um vernd eignar- 

réttinda á sviði iðnaðar, nýtur merkið verndar hér á landi frá 23. janúar 1970. 

Skrás. 1975, nr. 189. Skráningard. 27. maí 1975. 

T 82/1975. Tilkynnt 21. febr. 1975, kl. 15.16. 

Na 

      Alan 
Félag pípulagningameistara, Skipholti 70, Rvík. 

Pípulagnir. 
(F1. 37). 

Skrás. 1975, nr. 190. Skráningard. 27. maí 1975. 

T 51/1976. Tilkynnt 3. febr. 1975, kl. 10.54. 

FARAH 

FARAH MANUFACTURING COMPANY, INC. 8889 Gateway West, El Paso, 

Texas 79985, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Rvík. 

Fatnaðarvörur. 
(F1. 25).
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Skrás. 1975, nr. 191. Skráningard. 27. maí 1975. 

T 76/1975. Tilkynnt 14. febr. 1975, kl. 15.29. 

„SMÁ MIÐA HAPPDRÆTTI“ 

REYKJAVÍKURDEILD Rauða Kross Íslands, nafnnr. 1288-9258, Öldugötu 4, 
Pósthólf 872, Reykjavík. . . 

Rekstur happdrættis á vegum REYKJAVÍKURDEILDAR Rauða Kross Íslands. 
(Fl. 36). 

Skrás. 1975, nr. 192. Skráningard. 27. maí 1975. 
T 367/1974. Tilkynnt 18. nóv. 1974, kl. 9.00. 

RIFINAH 

Gruppo Lepetit S.p.a., Via Roberto Lepetit 8, Milano, Ítalíu. 
Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 
Lyffræðileg efni. 

(Fl. 5). 

Skrás. 1975, nr. 198. Skráningard. 27. maí 1975. 
T 274/1974. Tilkynnt 7. ágúst 1974, kl. 15.16. 

  

  

  

  

  

E 1 
        

BASSANI S. p.A. C.so Porta Vittoria 9, MILANO, Ítalíu. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, Óðinsgötu 4, Rvík. 
Skrúfur, naglar, beygjanlegir kaplar til ídráttar rafmagnsvíra (Fl. 6), smáir 

rafhreyflar, að undanskildum hreyflum fyrir farartæki, (FI. 7), tæki til að gata hylki, tæki til að fjarlægja hluta úr hylkjum, tengur, skrúfjárn og áhöld fyrir raf- virkja, (Fl. 8), rafmagnsvörur til raflagna, það er, tenglar, hliðartengi (Deviators), skiptirúllur (Commutators), raftappar og innstungur, rafmagnsvör, bæði hylkisvör 
og þráðarvör, hylki fyrir vör, hólkar fyrir lampa, bæði glóðarlampa og flúrlampa, 
rafmagnsbjöllur almennt, tví- eða fleirtónabjöllur, straumrofar, loft- og olíukældir einangrarar, lag- og meðalstraumstyrksrofar, kvikasilfurrofar, rafeindarofar, ræsar fyrir hreyfla, fjarstýrðir ræsar fyrir hreyfla, raftöflur fyrir vinnustaði, dreifiraf- 

B 151
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töflur, stjórn- og eftirlitstöflur, samtengjanlegar eða ekki, stjórnborð, samtengjan- 

leg stjórnborð, deilitengiblokkir, straumtökuhylki með tengiendum, samsetjanleg 

tengihylki, lausir tengiendar, eftirlits- og aðvörunarlampar, endavafningar, búnaður 

og töflur til merkjagjafa og aðvörunar, merkjagjafatæki og töflur með ljósmerkjum 

og tilheyrandi búnaði, tæki til að finna rafstraumsleka, tæki til að prófa fasa, mæli- 

tæki til mælinga rafmagnsstærða, öryggisvarahaldarar með töppum og hólkum, 

merkjagjafa- og stjórntæki, rafeindatæki til að byggja inn í almennar raflagnir, svo 

sem rafmagnsaugu, hitastillar, sólarlagstenglar, merkjagjafar fyrir vökvahæð, merkja- 

gjafar fyrir þrýsting, takmarkarofar, einfaldir og tvístöðugir (bi-stable) segulrofar, 

tímamælar og tímatenglar, rafeinda-leifturljós, ljósadeyfar, smáir fjölrofar, sem 

byggja má inn í undirstöður raftækja, smáir rafstraumbreytar, fjarstjórnarrofar, 

neyðarsegulrofar, fjarskiptatæki með eða án magnara, segulrofatöflur eða borð, aðal- 

og hjálparstöðvar og hliðartengi fyrir tal-fjarskipti, jarðleka-straumrofar, hita, segul- 

og jarðlekastraumrofar, borðtæki fyrir eftirlitsstöðvar á sjúkrahúsum og gistihús- 

um og þvílíku, rafmagnsdyrasímar, leiðsagnarkerfi fyrir anddyri bygginga, útvarps- 

tæki til að kalla í starfsfólk, hátalarakerfi, sjónvarpsdyrasímar, sjónvarpssímakerfi, 

sjónvarpskerfi með lokaðri hringrás, til almennra nota Í iðnaði, rafmagnsdreifi- 

stigar fyrir sjúkrahús, micro-tenglar, takmörkunarrofar, rafmagnsöryggisventlar, 

rafeindahlutar svo sem smárar, mótstöður, þéttar og prentaðar straumrásir, (F1. 9), 

hakar til að hengja upp ljósakrónur, dreifistigar fyrir raflagnir til lýsingar, afls og 

ljósa, tengi og festitæki fyrir raflínur, sem hanga úr dreifistigum, tengihlutar fyrir 

dreifistigaeiningar, hlutar til festingar dreifistiga í loft, spantæki og ræsar fyrir 

ljósalagnir og flúrlampa (Fl. 11), festingar og einangruð hylki til lagna slétt við 

veggi, einangruð hylki og rör, sem falla inn í verksmiðjuframleiddar vegg- og loft- 

einingar, til að taka við raflögnum eða rafmagnstækjum, svo sem sívöl eða fer- 

hyrnd hylki, til að taka við rafmagnstækjum, straumdreifihylki, hylki opin báðum 

megin á vegg, hylki sem mynda hliðarúttök tengiröra á milli tveggja verksmiðju- 

framleiddra eininga, stíf og beygjanleg rör, vatnsþétt tengi til tengingar röra við 

hylkin, vatnsþétt tengi, til að tengja rör saman, millibilshringir fyrir rör, mjó bönd 

með sívölum, stöngum, til að festa rörum, einingar til að festa og hylja hylki, festi- 

hylki á málmstöngum til að taka á móti rafmagnstækjum, (Fl. 17), einingar til að 

festa hylki vatnsþétt á hliðar móta og forma og þvílíks, notuðum til framleiðslu 

á verksmiðjuframleiddum einingrm, sérstaklega gúmmíhettur til að setja í op á 

hylkjunum, búnum festingum, svo sem föstum seglum, einingar til þess, að festa 

hylkjunum á milli tveggja samhliða veggia eða lóðréttra móta eða forma, einingar 

til að þétta op á hylkjunum við veggi í mótum fyrir steinsteypu, (Fl. 19). 
(Fl. 6, 7, 8, 9, 11, 17, 19). 

Skrás. 1975, nr. 194. Skráningard. 24. júní 1975. 

T 4/1975. Tilkynnt 10. jan. 1975, kl. 10.10. 

NORDIC 

Gestur Ólafsson, Garðastræti 15, Rvík. 

Snyrtivörur í þriðja flokki. (FI. 3).
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Skrás. 1975, nr. 195. Skráningard. 24. júní 1975. 

T 15/1975. Tilkynnt 20. jan. 1975, kl. 10.20. 

  
Tequila Sauza, S.A., Avenida Vallarta 3273, Guadalajara, Jalisco, Mexico. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON “£ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
33. flokkur. (F1. 33). 

Skrás. 1975, nr. 196. Skráningard. 24. júní 1975. 

T 48/1975. Tilkynnt 31. jan. 1975, kl. 11.95. 

ORIENT 
ORIENT TOKEI KABUSHIKI KAISHA (ORIENT WATCH CO., LTD), 44 

2-chome, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, og SHOJI SATO, No. 5, Hidari, 
5-chome, Ichijodori, Asahikawa-shi, Hokkaido, Japan. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Úr, klukkur og önnur áhöld til tímamælirgar og hlutar til þeirra. (Fl. 14).
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Skrás. 1975, nr. 197. Skráningard. 24. júní 1975. 

T 52/1975. Tilkynnt 3. febr. 1975, kl. 11.00. 

BIRKA 

AB Birka Regulator, Rosenlundsgatan 59, S-116 óð Stockholm, Svíþjóð. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

  

Allar vörur í 9. flokki. (F1. 9). 

Skrás. 1975, nr. 198. Skráningard. 24. júní 1975. 

T 58/1975. Tilkynnt 6. febr. 1975, kl. 14.25. 

VIKING SPIRIT 

Guðmundur Margeirsson, Háholti 19, Keflavík. 

  

  

Ilmvötn og sápur. (Fl. 3). 

Skrás. 1975, nr. 199. Skráningard. 24. júní 1975. 

T 59/1975. Tilkynnt 7. febr. 1975, kl. 9.00. 

Á W 

Sól hf., Þverholti 19—21, Rvík. “ (F1. 32). 

Skrás. 1975, nr. 200. Skráningard. 24. júní 1975. 

T 60/1975. Tilkynnt 7. febr. 1975, kl. 9.00. 

Kostaboð a 
kjarapöllum 

KJÖT OG FISKUR 
Kjöt £ Fiskur, Seljabraut 54, Breiðholti, Rvík. 

Flokkur 3, 4, 29, 30, 31, 32, 34. (Fl. 3, 4, 29, 30, 31, 32). 
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Skrás. 1975, nr. 201. Skráningard. 24. júní 1975. 

T 61/1975. Tilkynnt 7. febr. 1975, kl. 13.13. 

GLIBIX 
F. Hoffmann-La Roche £ Co., Aktiengesellschaft, Grenzacherstrasse 194—184, 

Basel, Sviss. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 
Kemiskar vörur í þágu vísinda; efnasamsetningar til að varðveita matvæli 

óskemmd; sápur, ilmvörur, eterolíur, fegrunarmeðul, hárvötn; lyf, dýralækninga- 
lyf og heilsuverndarlyf; barna- og sjúkrafæðu; plástra, umbúðaefni; sótthreins- 

  

  

unarefni; efnasambönd til að eyða illgresi, meindýrum, og óværu. (Fl. 1,3,5). 

Skrás. 1975, nr. 202. Skráningard. 24. júní 1975. 

T 62/1975. Tilkynnt 7. febr. 1975, kl. 16.00. 

INDASCO 

Shell International Petroleum Company Limited, Shell Centre, London SEI1 7NA, 
Englandi. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Rvík. 
Efnavörur til iðnaðar, vísinda, ljósmyndunar, landbúnaðar, garð- og skógræktar, 

slökkvitæki, efni til herslu og kemískar efnablöndur til lóðunar, kemisk efni til að 
varðveita matvæli óskemmd, sútunarefni, bindiefni til iðnaðarþarfa, vatnseinangr- 
unar-, rakaeinangrunar- og hitaeinangrunarefni, steypuvarnarefni, steinsteypu- og 
mörtelíblendi, efnahvatar, efni sem vinna gegn sýringu og uppleysandi efni, reyk- 
varnaríblendi og efni til að lækka frostmark vatns og annarra vökva, bifreiða- 
kitti, plast til iðnaðar í formi dufts, vökva, massa, flísa og korns, varnarmeðul til 
iðnaðarnota, gerviviðarkvoða, málning, gljákvoða, glerungur, lakk, ryðvarnarefni 
og efni til gagndreypingar (imprægnering) á tré, litarefni, bæsunarefni, festilögur, 
viðarkvoða, gagntærandi efni og gagnsýrandi húðun og málning, jarðbikskitti 
(mastics), kitti, efni sama eðlis og málning til að merkja vegi og álíka fleti, 
bleikiefni og aðrar efnablöndur til fata- og dúkþvotta, þurrhreinsunarefni, 
hreinsiefni, ræsti-, fægi-, skúringar- og slípiefni, fitueyðingarefni, efni til 
blettahreinsunar, málningareyðir, gúttaperka, gúmmí, balata og gerviefni fyrir 
þessi efni ásamt vörum framleiddum úr þessum efnum, hálfunnið plast í plötu- 
formi, sem stengur, blokkir, pípur og þynnur, þétti- og einangrunarefni, einangr- 
arar og mótstöðuefni (resistants), efni til einangrunar, þar með talin efni til ein- 
angrunar hita og deyfingar hljóðs, þéttiefni og efni í samskeyti, bindiefni sem 
teljast til 17. fl., asbest, gljásteinn og vörur úr þessum efnum, slöngur (ekki úr 
málmi), gervigúmmií, byggingar-, útbúnaðar- og viðhaldsefni, steinn og gervisteinn, 
sement, kalk, mörtel, gips, kvoða til holufyllinga, blöndur og möl, pípur úr leir 
og sementi, efni til vegalagna, efni til vegamerkinga ekki sama eðlis og málning, 
asfalt, bik og bitumen, jarðbiksblönduvökvi, viðarkvoðu- og jarðbiksblöndur, blönd- 
ur úr bitumen og trefjum úr dýra-, steina- eða jurtaríkinu, færanlegar byggingar, 
steinminnismerki, reykháfsrör, rakaþétti-, vatnsþétti- og hitaþéttiþynnur til bygg- 
inga, þakplötur, þakþynnur, þakspænir, gólfhellur og blöndur, veggþiljur, vegg-
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flísar, gólfteppi, hálmmottur, mottur og mottuefni, linoleum og annað efni til gólf- 

lagninga, veggklæðningarefni, byggingar-, útbúnaðar,, viðhalds- og viðgerðarstarf- 

  

semi í byggingariðnaðinum. (Fl. 1, 2, 3, 17, 19, 27, 37). 

Skrás. 1975, nr. 203. Skráningard. 24. júní 1975. 

T 63/1975. Tilkynnt 7. febr. 1976, kl. 16.00. 

INDASKOTE 

Shell International Petroleum Company Limited, Shell Centre, Lonson, SEI 7NA, 

Englandi. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Rvík. 

Bindiefni til iðnaðarþarfa, vatnseinangrunar-, rakaeinangrunar- og hitaeinangr- 

unarefni, steypuvarnarefni, sleinsteypu- og mörteliblendi, efnahvatar, efni sem vinna 

gegn sýringu og uppleysandi efni, málning, lakk, yfirborðshúðun, ryðvarnarefni 

og efni til gagndreypingar (imprægnering) á tré, efni sama eðlis og málning til 

vegamerkinga, gúttaperka, gúmmí, balata og gerviefni fyrir þessi efni ásamt vör- 

um framleiddum úr þessum efnum, efni ti! þéttunar og einangrunar, einangrunar- 

efni, þar með talin efni til einangrunar hita og deyfingar hljóðs, gervigsúmmí, þétti- 

efni og efni í samskeyti, byggingar-, útbúnaðar- og viðhaldsefni, steinn og gervi- 

steinn, sement, kalk, mörtel, gips. kvoða til holufyllinga (grouts), blöndur úr möl, 

pípur úr leir og sementi, efni til vegalagna, efni til vegamerkinga ekki sama eðlis 

og málning. asfalt, bik og bitumen, jarðbiksblönduvökvi, viðarkvoðu- og jarðbiks- 

blöndur, blöndur úr bitumen og trefjum úr dýra-, steina- eða jurtaríkinu, færan- 

legar byggingar, steinminnismerki, reykháfsrör, rakþétti-, vatnsþétti- og hitaþétti- 

Þþynnur til bygginga, þakplötur, þakþynnur, þakspænir, sgólfhellur og blöndur, vegg- 

þiljur, veggflísar, gólfteppi, hálmmottur. mottur og mottuefni, linoleum og annað 

efni til gólflagninga, veggklæðningarefni, byggingar-, útbúnaðar-, viðhalds- og við- 

gerðarstarfsemi í byggingariðnaðinum. (F1. 1, 2, 17, 19, 27, 37). 

Skrás. 1975, nr. 204. Skráningard. 24. júní 1975. 

T 65/1975. Tilkynnt 11. febr. 1975, kl. 15.21. 

EGANAL 

Hoechst Aktiengesellschaft, 6230 Frankfurt/Main — 80, V.-Þýskalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

Efnavörur til iðnaðar, einkum efni til litunar á vefnaðarvörum og prentun í 

1. flokki. (Fl. 1).
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Skrás. 1975, nr. 205. Skráningard. 24. júní 1975. 

T 66/1975. Tilkynnt 11. febr. 1975, kl. 15.21. 

ALFTALAT 

Hoechst Aktiengesellschaft, 6230 Frankfurt/Main — 80, V.-Þýskalandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Gerviviðarkvoðu í 1. flokki. (F1. 1). 

Skrás. 1975, nr. 206. Skráningard. 24. júní 1975. 

T 67/1975. Tilkynnt 11. febr. 1975, kl. 15.21. 

PHENODUR 

Hoechst Aktiengesellschaft, 6230 Frankfurt/Main —- 80, V.-Þýskalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Gerviviðarkvoðu í 1. flokki. (F1. 1). 

Skrás. 1975, nr. 207. Skráningard. 24. júní 1975. 

T 68/1975. Tilkynnt 11. febr. 1975, kl. 15.21. 

ALRESEN 

Hoechst Aktiengesellschaft, 6230 Frankfurt/Main — 80, V.-Þýskalandi. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Gerviviðarkvoðu í 1. flokki. (F1. 1). 

Skrás. 1975, nr. 208. Skráningard. 24. júní 1975. 

T 69/1975. Tilkynnt 11. febr. 1975, kl. 15.21. 

WA     UNITED 
TECHNOLOGIES 

UNITED AIRCRAFT CORPORATION, East Hartford, Connecticut 06108, Banda- 
ríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Allar vörur í 6., 7., 9., 11. og 12. flokki. (Fl. 6, 7, 9, 11, 12).
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Skrás. 1975, nr. 209. Skráningard. 24. júní 1975. 

T 70/1976. Tilkynnt 11. febr. 1975, kl. 15.21. 

    

  

a“ 

UNITED AIRCRAFT CORPORATION, East Hartford, Connecticut 06108, Banda- 

    

ríkjunum. j 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

Allar vörur í 6., 7., 9., 11. og 12. flokki. (F1. 6, 7, 9, 11, 12). 

Skrás. 1975, nr. 210. Skráningard. 24. júní 1975. 

T 71/1975. Tilkynnt 12. febr. 1975, kl. 14.35. 

DISPERSOGEN 

Hoechst Aktiengesellschaft, 6230 Frankfurt/Main — 80. V.-Þýskalandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Efnavörur til iðnaðar, efni til litunar, einkum  uppþeytingarefni, jöfnunarefni, 

  

segndreypingarefni. (Fl. 1, 2). 

Skrás. 1975, nr. 211. Skráningard. 24. júní 1975. 

T 72/1975. Tilkynnt 12. febr. 1975, kl. 14.35. 

PULSAR 

TIME COMPUTER, INC.. 901 Colun:bia Avene, Lancaster, Pennsylvania 17603, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Allar vörur í 14. flokki. (Fl. 14). 
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Skrás. 1975, nr. 212. Skráningard. 24. júní 1975. 

T 73/1975. Tilkynnt 14. febr. 1975, kl. 13.25. 
  

Carrolls 
Grand Parade 

P. J. Carroll £ Company Limited, Grand Parade, Dublin 6, Írlandi. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 

    
  

  

  

Allar vörur í 34. flokki. (Fl. 34). 

Skrás. 1975, nr. 213. Skráningard. 24. júní 1975. 
T 81/1975. Tilkynnt 21. febr. 1975, kl. 14.45. 

HOSTACRYL 

Hoechst Aktiengesellschaft, 6230 Frankfurt/Main — 80. V.-Þýskalandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

  

Efnavörur til framleiðslu á gerviefnum og gerviefnagleri. (F1. 1). 

Skrás. 1975, nr. 214. Skráningard. 24. júní 1975. 
T 83/1975. Tilkynnt 24. febr. 1975, kl. 14.45. 

GUL £ BLÁ 

AB Gul £ Blá, Birger Jarlsgatan 9, III 45 Stockholm, Svíþjóð. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Rvík. 
Fatnaður, þar með talin stígvél, skór og inniskór. (F1. 25). 

  

B 152
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Skrás. 1975, nr. 215. Skráningard. 24. júní 1975. 

T 85/1975. Tilkynnt 26. febr. 1975, kl. 14.00. 

General Motors Corporation, West Grand Boulevard and Cass Avenue, Detroit, 

Michigan 4802, Bandaríkjunum. . . 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

Vélknúin ökutæki og hluta til þeirra í 12. flokki. (F1. 12). 

Skrás. 1975, nr. 216. Skráningard. 24. júní 1975. 

T 87/1975. Tilkynnt 27. febr. 1975, kl. 14.56. 

FISONS 

Fisons Limited, Fison House, Grosvenor Street 9, London, Englandi. 

Umboðsmaður: Magnús Thorlacius, hrl., Hafnarstræti 19, Rvík. 

Efni í lyf, efni fyrir dýralækna og sjúklinga; plástur fyrir lyf- og handlækn- 

ingar; efni í sáraumbúðir; tannfyllingarefni, vax fyrir tannlækna; sótthreinsunar- 

efni; efni til að drepa illgresi og eyða meindýrum; útrýmingarefni, örgresiefni, 

skordýraeitur, sveppaeitur. (F1. 5). 

Skrás. 1975, nr. 218. Skráningard. 24. júní 1975. 

T 91/19756. Tilkynnt 4. mars 1975, kl. 13.05. 

  

UNITED BRANDS COMPANY, Prudential Center, Boston, Massachusetts 02199, 

Bandaríki N-Ameríku. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 

4, Reykjavík. 

Nýir bananar. 
(F1. 31). 

Merkið er skráð í purpuralit og gylltum lit.
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Skrás. 1975, nr. 219. Skráningard. 24. júní 1975. 

T 92/1975. Tilkynnt 4. mars 1975, kl. 13.05. 

  

AMERICAN BRANDS, INC., 245 Park Avenue, New York, New York 10017, 
Bandaríki N-Ameríku. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 
4, Reykjavík. 

Tóbak, hvort sem heldur er unnið eða óunnið; vindlingar, vindlar og síur fyrir 
vindlinga og vindla. (F1. 34). 

Skrás. 1975, nr. 220. Skráningard. 24. júní 1975. 

T 93/1975. Tilkynnt 4. mars 1975, kl. 14.00. 

DRAVULTEEN 

Draka Kabel B.V., 24 Hamerstraat, Amsterdam, Hollandi. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Rvík. 
Strengir og vírar (ekki fyrir rafmagn), rafstrengir, vírar og snúrur, snúru- 

samstæður, innstungur, tenglar, álagsgreypingar, hlutar og búnaður ofangreinds 
varnings (ekki talið í öðrum flokkum). (Fl. 6, 9). 

Skrás. 1975, nr. 221. Skráningard. 24. júní 1975. 

T 94/1975. Tilkynnt 7. mars 1975, kl. 14.20. 

KHADINE 

Yardley £ Company Limited, 33 Old Bond Street, London W., Englandi. 
Umboðsmaður: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Svitaeyðir, ilmvötn, snyrtivörur ekki ætlaðar til lækninga, fegrunarvörur, tann- 

pasta, hárþvottalögur og sápur. (F1. 3).
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Skrás. 1975, nr. 222. Skráningard. 24. júní 1975. 

T 95/1975. Tilkynnt 10. mars 1975, kl. 10.05. 

  

Meitillinn hf., Þorlákshöfn. (Póstáskrift: Meitillinn hf., Þorlákshöfn). 

Ferskar, frystar og reyktar sjávarafurðir, m. a. pakkaðar í Árnessýslu, ýmiss 

  

konar neytendaumbúðir. 
(Fl. 29). 

Skrás. 1975, nr. 223. Skráningard. 24. júní 1975. 

T 97/1975. Tilkynnt 11. mars 1975, kl. 14.10. 

MONCLER 
F. Hoffmann-La Roche £ Co. Aktiengesellschaft, Grenzacherstrasse 124— 184, 

Basel, Sviss. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 

  

Sápur, ilmvörur, eterolíur, fegrunarmeðul, hárvötn. (Fl. 3). 

Skrás. 1975, nr. 224. Skráningard. 24. júní 1975. 

T 98/1975. Tilkynnt 12. mars 1975, kl. 15.00. 

ASEA 

ALLMÁNNA SVENSKA ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET 791 83 Vásterás, Sví- 

þjóð. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 

Pressur og hlutar þeirra, rafmagnsleiðar og strengir, rafeinda ráseiningar; 

hálfleiðar, eins og díóður, transistorar og týristorar; millifærslusjálfsalar fyrir 

peninga eða samsvarandi; kjarnaofnar og hlutar þeirra; rafmagnshita- og bræðslu- 

ofnar og hlutar þeirra. (F1. 7, 9, 11). 
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Skrás. 1975, nr. 225. Skráningard. 24. júní 1975. 

T 100/1975. Tilkynnt 13. mars 1975, kl. 15.00. 

PoseiJon 
Hildiberg hf., Hafnargötu 19, Keflavík. Iðjurekstur, verslun. 

  

Tilbúinn fatnaður. (F1. 25). 

Skrás. 1975, nr. 226. Skráningard. 24. júní 1975. 

T 102/1975. Tilkynnt 24. mars 1975, kl. 9.00. 

TRANSEPI 

Dunlop-Westayr Limited, P.O. Box 13, Irvine, Ayrshire, Stóra-Bretlandi. 
Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Myndsýningartæki þar með talin yfir-myndvarpstæki, sérsviðsmyndvarpstæki, 

  

raðmynda-sýningartæki og önnur ljósmyndatæki og áhöld. (Fl. 9). 

Skrás. 1975, nr. 227. Skráningard. 24. júní 1975. 

T 103/1975. Tilkynnt 24. mars 1975, kl. 14.04. 

PETER ENGLAND 

Peter England Limited, Peter England House, Earl Road, Stanley Green, Cheadle 
Hulme, Cheshire, Englandi. 

Umboðsmaður: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Rvík. 
Fatnaðarvörur. (F1. 25). 

  

Skrás. 1975, nr. 228. Skráningard. 24. júní 1975. 

T 110/1975. Tilkynnt 26. mars 1975, kl. 11.55. 
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United Rum Merchants Limited, Battlebridge House, 97, Tooley Street, London, 

S.E.1, Englandi. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 

Vín, áfenga drykki og líkjöra. (Fl. 33). 

Skrás. 1975, nr. 229. Skráningard. 24. júní 1975. 

T 106/1975. Tilkynnt 25. mars 1975, kl. 13.30. 

AMANDA 

Amanda-Konserves 555 K/S Kerteminde, Kastanievej 2, DK 5300 Kerteminde, 

Danmörku. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON 4 ÞÓR), Óðinsgötu 

4, Reykjavík. 

Allar vörur í 29. og 30. flokki. (F1. 29, 30). 

Skrás. 1975, nr. 230. Skráningard. 16. júlí 1975. 

T 140/1974. Tilkynnt 10. aprit 1974, kl. 11.0. 

TAGOMET 

SMITHKLINE CORPORATION, 1500 Spring Garden Street. Philadelphia, Penn- 

sylvania, Bandaríki N-Ameríku. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 

Allar vörur í 5. flokki. (F1. 5). 

Skrás. 1975, nr. 231. Skráningard. 16. júlí 1975. 

T 141/1974. Tilkynnt 10. apríl 1974, kl. 11.50. 

TAGOMID 

SMITHKLINE CORPORATION, 1500 Spring Garden Street, Philadelphia, Penn- 

sylvania, Bandaríki N-Ameríku. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 

Allar vörur í 5. flokki. (Fl. 5). 

Skrás. 1975, nr. 232. Skráningard. 16. júlí 1975. 

T 142/1974 Tilkynnt 10. apríl 1974, kl. 11.50. 

TAGOMIDE 

SMITHKLINE CORPÖRATION, 1500 Spring Garden Street, Philadelphia, Penn- 

sylvania, Bandaríki N-Ameríku. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 

Allar vörur í 5. flokki. (Fl. 6).
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Skrás. 1975, nr. 233. Skráningard. 17. júlí 1975. 

T 289/1972. Tilkynnt 29. sept. 1972, kl. 14.30. 
  

  

      

Winfield 

  

      

Turmac Tobacco Company, B. V. Drentestraat 21, Amsterdam, Hollandi. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Tóbak og tóbaksafurðir, vindla- og sígarettumunnstykki, vindla- og sígarettu- 

kassa úr leðri og ódýrum málmi og gerviefnum, síur á sígarettur, pípur, kveikjara, 
öskubakka, eldspýtur. (Fl. 34), 

Skrás. 1975, nr. 234. Skráningard. 14. ágúst 1975. 

T 400/1974. Tilkynnt 25. nóv. 1974, kl. 11.05. 

RHODOPOL 

Société des Usines Chimiques Rhóne-Poulenc 21, rue Jean Goujon, PARIS 8, 
Frakklandi. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Rvík. 
Efnavörur til iðnaðar- og ljósmyndunarnota, efni og efnablöndur til görvunar, 

efnavörur til tækninota, einkum upplausnarefni, ekki æt seyði (essenser), olíur og 

    

fituefni, steinolía. (Fl. 1, 4). 

Skrás. 1975, nr. 235. Skráningard. 14. ágúst 1975. 

T 57/1975. Tilkynnt 4. febr. 1975, kl. 14.35. 

SAGA 

Saga Petroleum A/S á Co., Maries vei 20, Hgvik pr. Oslo, Noregi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Allar vörur í 1. og 4. flokki, þar með talið hráefni úr plasti í formi dufts, lagar 

eða massa; hálfunnar vörur úr plasti í formi þynna, platna, stanga, röra og slangna, 
í 1., 4. og 17. flokki. (F1. 1, 4, 17).
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Skrás. 1975, nr. 236. Skráningard. 14. ágúst 1975. 

T 79/1975. Tilkynnt 19. febr. 1975, kl. 13.13. 

TULLAMORE DEW 

IRISH DISTILLERS LIMITED, er einnig verslar undir nöfnunum JOHN POWER 

£ SON, JOHN JAMESON £ SON, CORK DISTILLERIES COMPANY, HUZZAR 

VODKA COMPANY og TULLAMORE DEW COMPANY, áfengisbruggun, Bow Street, 

Dublin 7, Írlandi. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 

  

  

Írskt whisky. (F1. 33). 

Skrás. 1975, nr. 237. Skráningard. 14. ágúst 1975. 

T 80/1975. Tilkynnt 19. febr. 1975, kl. 13.13 

JAMESON 

IRISH DISTILLERS LIMITED, er einnig verslar undir nöfnunum JOHN POWER 

æ SON, JOHN JAMESON £ SON, CORK DISTILLERIES COMPANY, HUZZAR 

VODKA COMPANY og TULLAMORE DEW COMPARY, áfengisbruggun, Bow Street, 

Dublin 7, Írlandi. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 

    

Írskt wisky. (F1. 33). 

Skrás. 1975, nr. 238. Skráningard. 14. ágúst 1975. 

T 88/1975. Tilkynnt 28. febr. 1975, kl. 14.35. 

CITICORP 

Citicorp, 399 Park Avenue, New York, N. Y., Bandaríkin. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Þjónusta. (F1. 36). 

Skrás. 1975, nr. 239. Skráningard. 14. ágúst 1975. 

T 107/1975. Tilkynnt 25. mars 1975, kl. 13.30. 

555 

Amanda-Konserves 555 K/S Kerteminde, Kastanievej 2, DK 5300 Kerteminde, 

Danmörku. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 

á, Reykjavík. 

Allar vörur í 29. og 30. flokki. (F1. 29, 30). 
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Skrás. 1975, nr. 240. Skráningard. 14. ágúst 1975. 
T 121/1975. 

Tilkynnt 8. apríl 1975, kl. 10.25. 

SILVER ANGEL 

Kabushiki Kaisha Hattori Tokeiten (K. Hattori £ Co., Ltd.), 5 Ginza, 4-Chome, Uhuo-Ku, Tokió, Japan. 
Umboðsmaður: Magnús Thorlacius hrl., Hafnarstræti 19, Reykjavík. Úr og klukkur, önnur tæki til tímamælinga og varahluti til þeirra. (Fl. 14). 

Skrás. 1975, nr. 241. 
Skráningard. 14. ágúst 1975. 

T 96/1975. 
Tilkynnt 11. mars 1975, kl. 11.31. 

FJUNGHANS 
GEBRÚDER JUNGHANS GMBH, D-723 SCHRAMBERG, Þýskalandi. Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Úr, klukkur og hlutir til Þeirra. (F1. 14). 

Skrás. 1975, nr. 242. Skráningard. 14. ágúst 1975. 
T 104/1975. Tilkynnt 24. mars 1975, kl. 14.04. 

  

  

        
  

British-American Tobacco Company, Limited, Westminster House, 7 Millbank, London S. W., Englandi. 
Umboðsmaður: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. Unnið og óunnið tóbak. 

(F1. 34). Merkið er skráð í öllum litum og stærðum. 
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Skrás. 1975, nr. 243. Skráningard. 14. ágúst 1975. 

T 105/1975. Tilkynnt 24. mars 1975, kl. 14.36. 

í Bayer(æi 
Textile Fibre NR 

  

    
  

Bayer Aktiengesellschaft, 509 Leverkusen, Bayerwerk, Þýskalandi. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 

4, Reykjavík. 

Smáir hlutir til heimilishalds og eldhúsáhöld, efni til burstagerðar, tæki, áhöld 

og efni til hreingerninga gerð úr eða með trefjum. Kaðlar, reipi, línur, færi, net, 

ljöld, sóltjöld, yfirbreiðslur, segl, sekkir, bólstrunarefni, trefjar úr gervi- og upp- 

byggðum efnum. Garn og þræðir. Ofin og hnýtt efni, rúmteppi, borðdúkar, glugga- 

tjöld, fánar, húsgagnaáklæði, bólstrunarefni, flókadúkur, flosdúkur, gagnsær vefn- 

aður, síunardúkur, flóki, dúkur í regnhlifar og sólhlífar, vatnsþéttur vefnaður, 

teygjanlegur vefnaður, teppi, rúmteppi, ferðateppi, fóðruð teppi, handklæði, vasa- 

klútar úr vefnaði, andlitsþurrkur, borðþurrkur (úr vefnaði), merkimiðar úr vefnaði, 

grófur dúkur. Fatnaðarvörur, þar með taldir skór og inniskór, stígvél. Blúndur og 

ísaumur, dreglar og fléttuð bönd. Gólfteppi, mottur og önnur gólfklæðning, gerð úr 

eða með notkun gervitrefja. Fiskilínur, tennisnet, strengir fyrir tennis og badminton- 

spaða. (F1. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28).
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Skrás. 1975, nr. 244. Skráningard. 14. ágúst 1975. 

'T 108/1975. Tilkynnt 25. mars 1975, kl. 13.30. 

KUKIDENT 

Kukirol Fabrik Kurt Krisp KG, 6940 Weinheim, Heinestrasse 9, Þýskalandi. Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Efnablöndur til nota sem meðöl, efnaframleiðslu til lækninga og hreinlætis, lyf, sótthreinsunarefni, efni til líkams- og fegurðarræktar, sápu, þvotta- og bleikingar- efni, blettahreinsunarefni, efnablöndur til hreinsunar og fægingar (þó ekki fyrir leður), tannpasta, efni til hirðingar og hreinsunar gervitanna og tanngóma, efni til þess að festa tanngarða við góminn. (Fl. 3, 5). 

Skrás. 1975, nr. 245. Skráningard. 14. ágúst 1975. 

T 109/1975. Tilkynnt 26. mars 1975, kl. 10.05. 

PRO-FAX 

Hercules Incorporated, Hercules Tower, 910 Market Street, Wilmington, Dela- ware, Bandaríkjunum. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Rvík. 
Polypropylene. 

(F1. 1). 

Skrás. 1975, nr. 246. Skráningard. 14. ágúst 1975. 
T 112/1975. Tilkynnt 26. mars 1975, kl. 15.00. 

  

Allied Mills, Inc., 110 North Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606, Bandaríkj- unum. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. Dýrafóður. ' (Fl. 31).
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Skráningard. 14. ágúst 1975. 

Skrás. 1975, nr. 247. 

Tilkynnt 26. mars 1975, kl. 15.00. 
T 113/1976. 

Allied Mills, Inc., 110 North Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606, Bandaríkj- 

   
unum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

Dyýrafóður. 
(Fl. 31). 

    

Skráningard. 14. ágúst 1975. 
Skrás. 1975, nr. 248. 

Tilkynnt 26. mars 1975, kl. 15.00. 
T 114/1975. 

Allied Mills, Inc., 110 North Wacker Drive, Chicago, Tllinois 60606, Bandaríkj- 

unum. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

(F1. 31). 
Dýrafóður. 
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Skrás. 1975, nr. 249. Skráningard. 14. ágúst 1975. 
T 111/1975. Tilkynnt 26. mars 1975, kl. 15.00. 

WAYNE 

Allied Mills, Inc., 110 North Wacker Drive, Chicago, Illinois 606086, Bandaríkj- unum. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Dýrafóður. 
(F1. 31). 

Skrás. 1975, nr. 250. Skráningard. 14. ágúst 1975. 

T 115/1975. Tilkynnt 1. apríl 1975, kl. 13.40. 

  

Berliner Kindl Brauerei AG, Rollbergstr. 26-80, Berlin, Þýskalandi. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 

4, Reykjavík. 

  

Bjór. 
(F1. 32). 

Skrás. 1975, nr. 251. Skráningard. 14. ágúst 1975. 
T 116/1975. Tilkynnt 2. apríl 1975, kl. 11.40. 

WAYNE ROGERS 

Wayne Rogers, 1411 Broadway, New York, New York, Bandaríki N.-Ameríku. Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 
4, Reykjavík. 

Ilmvörur og snyrtivörur. Ofin efni, lök og koddaver. Fatnaður. (F1.3, 24, 25). 
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Skrás. 1975, nr. 252. Skráningard. 14. ágúst 1975. 

1 117/19756. Tilkynnt 4. apríl 1975, kl. 10.36. 

Hostaflon 

HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, 6230 Frankfurt/Main-80, Þýskalandi. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 

4, Reykjavík. 

Trefjar. (F1. 22). 

Skrás. 1975, nr. 253. Skráningard. 14. ágúst 1975. 

T 118/1975. Tilkynnt 4. apríl 1975, kl. 10.36. 

Hostalen 

HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, 6230 Frankfurt/Main-80, Þýskalandi. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigzrgeirsson (SIGURJÓNSSON € ÞÓR), Óðinsgötu 

4, Reykjavík. 

Trefjar. (F1. 22). 

Skrás. 1975, nr. 254. Skráningard. 14. ágúst 1975. 

T 122/1975. Tilkynnt 8. apríl 1975, kl. 10.30. 

RHOCOR 

Rhone-Poulenc-Industries, 22, Avenue Montaigne, PARIS 8, Frakklandi. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Rvík. 

Lyf og lyfjablöndur til nota við meðferð á hjarta- og æðasjúkdómum í mönnum. 
(F1, 5). 

Skrás. 1975, nr. 255. Skráningard. 14. ágúst 1975. 

T 123/1975. Tilkynnt 8. april 1975, kl. 11.00. 

COMPLÉ 

AB Herman Stenberg, Fack S-136 02 HANDEN 2 / Svíþjóð. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 

4, Reykjavík. 
Allar vörur í 16. flokki. (F1. 16).
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Skrás. 1975, nr. 256. Skráningard. 14. ágúst 1975. 

T 125/1975. Tilkynnt 8. apríl 1975, kl. 11.45. 

ARPOCOK 

Merck £ Co., Inc., 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, Bandaríkjum 
Norður-Ameríku. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 
Allar vörur í 5. flokki. (F1. 5). 

Skrás. 1975, nr. 257. Skráningard. 14. ágúst 1975. 

T 138/1975. Tilkynnt 29. apríl 1975, kl. 13.17. 

DUREX FETHERLITE 

LRC INTERNATIONAL LIMITED, North Circular Road, Chingford, London, 
E4 8QA, Englandi. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 
Getnaðarverjur, togleðurhanska fyrir skurðlækna, fingrahlífar og fingrahettur. 

(Fl. 10). 

Skrás. 1975, nr. 258. Skráningard. 14. ágúst 1975. 

T 126/1975. Tilkynnt 8. apríl 1975, kl. 14.08. 

"Leukofix“ 

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Þýskalandi. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 

4, Reykjavík. 
Plástra og sáraumbúðir. (Fl. 5). 

Skrás. 1975, nr. 259. Skráningard. 14. ágúst 1975. 

T 128/1975. Tilkynnt 14. apríl 1975, kl. 15.10. 

LUMATTIN 

BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Str. 38, 6700 Ludwigshafen, Þýskalandi. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 

4, Reykjavík. 
Efnavörur til lita- og lakkframleiðslu, efni til að gera yfirborð matt. (F1. 1).



Nr. 555. 1224 

  

Skrás. 1975, nr. 260. 

T 131/1975. 

Skráningard. 14. ágúst 1975. 

Tilkynnt 17. apríl 1975, kl. 15.15. 

ÖRÐUR 
Umboðsmaður: Haraldur Árnason, rannsóknarlögreglumaður, Suðurvangi 4, 

Hafnarfirði. 
Vörur í 6. og 9. flokki. Þjónusta í 37. flokki. (F1. 6, 9, 37). 

  
  

Skrás. 1975, nr. 261. 

T 132/1975. 

Skráningard. 14. ágúst 1975. 

Tilkynnt 21. apríl 1976, kl. 14.20. 

  

  

  

  
  

Svenska Tándsticks Aktiebolaget, Vástra Storgatan 18A, Jönköping, Svíþjóð. 
Umboðsmaður: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 

Eldspýtur og aðrir hlutir fyrir reykingamenn. (Fl. 34). 

  

Skrás. 1975, nr. 262. 

T 134/1978. 

Skráningard. 14. ágúst 1975. 

Tilkynnt 21. apríl 1975, kl. 15.18. 

  

Dunlop Footwear Limited, Rice Lane, Walton, Liverpool, L9 IDH, Englandi. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 

4, Reykjavík. 
Skófatnaður. (F1. 25). 
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Skrás. 1975, nr. 263. Skráningard. 14. ágúst 1975. 

T 135/1975. Tilkynnt 22. apríl 1975, kl. 13.31. 

DISPERSALLOY 

Johnson £ Johnson, 501 George Street, New Brunswick, New Jersey 08903, Bandaríkjum Norður-Ameríku. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 

4, Reykjavík. 
Allar vörur í 5. flokki, einkum málmblöndur með kvikasilfri (amalgams) til 

  

tannlækninga. 
(Fl. 5). 

Skrás. 1975, nr. 264. Skráningard. 14. ágúst 1975. 

T 136/1975. Tilkynnt 22. apríl 1975, kl. 16.26. 

  

Reflecta gerhard junge, 854 Swabach, Berlichingenstrasse 9, Vestur-Þýskalandi. 
Umboðmenn: Ágúst Fjeldsted og Benedikt Blöndal, Lækjargötu 2, Reykjavík. 
Ljósmynda- og kvikmyndatæki og hluta þeirra, ljósmæla; ljósmynda- og kvik- 

myndatökuljós, flashljós, sýningartjöld, stoðir og borð til ljósmyndunar og kvik- 
myndunar; ólýstar filmur og ljósmyndapappír; kemisk efni til ljósmyndagerðar. 

  

(F|. 1, 9). 

Skrás. 1975, nr. 265. Skráningard. 14. ágúst 1975. 

T 99/1975. Tilkynnt 13. mars 1975, kl. 14.54. 

KODAK 
KODAK — Kodak Limited, 246, High Holborn, London WCIV TEA. 
Allar vörur í 1. og 16. flokki. (F1. 1, 16). 

  

B 154
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Skrás. 1975, nr. 266. Skráningard. 14. ágúst 1975. 

T 64/1975. Tilkynnt 11. febr. 1975, kl. 15.10. 

  

ÚTVARPSVIRKJA 
MEISTARI 

Meistarafélag Útvarpsvirkja, Pósthólf 5007, Rvík. (F1. 9, 37). 

Skrás. 1975, nr. 267. Skráningard. 21. ágúst 1975. 

T 153/1975. Tilkynnt 12. maí 1975, kl. 10.30. 

a 

      

Lentheric Limited, 17, Old Bond Street, London, Ww., Englandi.
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Umboðsmaður: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Svitavörur, ilmvötn, snyrtivörur ekki ætlaðar til lækninga, tannpasta, hárþvotta- lögur og sápur. 

(Fl. 3). 

Skrás. 1975, nr. 268. Skráningard. 21. ágúst 1975. 

T 160/1975. Tilkynnt 23. maí 1975, kl. 15.33. 

BRIDON 
Bridon Limited, Warmsworth Hall, Doncaster, Yorkshire, Englandi. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Reipi, kaplar, vir og þættir úr venjulegum málmi og órafmagnaðir, gaddavír, 

vírgirðingarefni, virnet; samskeyti úr venjulegum málmum til að nota með þáttum, 
köplum og reipum; hlutir í vöruflokknum, sem gerðir eru að öllu leyti eða aðallega 
úr venjulegum málmi. 

Reipi, strengir, band, net, tjöld og sams konar vörur, hlífðartjöld, ábreiður, segl, 
Pokar; tróð og fyllingarefni, trefjóttur hárvefnaður og allar aðrar vörur í 22. flokki. 

(F1. 6, 22). 

Skrás. 1975, nr. 269. Skráningard. 21. ágúst 1975. 

T 47/1975. Tilkynnt 31. janúar 1975, kl. 9.00. 

CATEDRAL 

Goncalves Monteiro £ Filhos, Limitada, Rua Manuel Moreira da Costa Júnior, 
Valadares, Vila Nova de Gaia, Portúgal. 

Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 
Vín, sterkir drykkir og líkjörar. (F1. 33). 

Skrás. 1975, nr. 270. Skráningard. 21. ágúst 1975. 

T 46/1975. Tilkynnt 31. janúar 1975, kl. 9.00.   
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Goncalves Monteiro á Filhos, Limitada, Rua Manuel Moreira da Costa Júnior, 

Valadares, Vila Nova de Gaia, Portúgal. 
Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 

  

Vín, sterkir drykkir og líkjörar. (F1. 33). 

Skrás. 1975, nr. 271. Skráningard. 21. ágúst 1975. 

T 89/1975. Tilkynnt 3. mars 1975, kl. 10.50. 

AYRCRYL 

Rohm and Haas Company, Independence Mall West, Philadelphia, Penn., 

Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

Efni, sem samanstendur af filmum, froðu, þéttiefni, fyllingarefni, bindiefni, 

mýkjandi efni, hrá-gúmmíkvoður, alls konar samsett efni, sem stuðla að fagurfræði- 

legum og öðrum neytenda-eiginleikum, og samsetningum, sem gerðar eru úr þessum 

  

efnum. (F1. 1). 

Skrás. 1975, nr. 272. Skráningard. 21. ágúst 1975. 

T 137/1975. Tilkynnt 22. apríl 1975, kl. 16.26. 

SOMBRERO 

Commercial Plastics Ltd, Berkley Square House, Berkley Square, London, Engl. 

Umboð: Ágúst Fjeldsted £ Benedikt Blöndal, hæstaréttarlögmenn, Lækjargötu 2, 

  

Reykjavík. 
Sóltjöld úr viði eða plasti, fyrir glugga og dyr. (F1. 20). 

Skrás. 1975, nr. 273. Skráningard. 21. ágúst 1975. 

T 142/1975. Tilkynnt 5. maí 1975, kl. 14.30. 

MEGASPORAN 

Bayer AG, 509 Leverkusen, Bayerwerk, Þýskalandi. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 

    
Lyf fyrir menn og dýr. (F|1. 5). 

Skrás. 1975, nr. 274. Skráningard. 21. ágúst 1975. 

T 143/1975. Tilkynnt 5. maí 1975, kl. 14.30. 

MYCOSPOR 

Bayer AG., 509 Leverkusen, Bayerwerk, Þýskalandi. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 

Lyf fyrir menn og dýr. (F|. $). 
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Skrás. 1975, nr. 275. Skráningard. 21. ágúst 1975. 

T 144/1975. Tilkynnt 5. maí 1975, kl. 14.30. 

BAYMYCOSs 

Bayer AG., 509 Leverkusen, Bayerwerk, Þýskalandi. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSON á ÞÖR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 

  

  

  

Lyf fyrir menn og dýr. (F1. 5). 

Skrás. 1975, nr. 276. Skráningard. 21. ágúst 1975. 

T 146/1975. Tilkynnt 6. maí 1975, kl. 14.50. 

OKKAR BOÐ —— YKKAR STOÐ 

Innréttingaval hf., Sundaborg 14, Reykjavík. 
Vörur í flokkum 20 og 35. (Fl. 20, 35). 

Skrás. 1975, nr. 277. Skráningard. 21. ágúst 1975. 

T 147/1975. Tilkynnt 6. maí 1975, kl. 14.50. 

HLÝLEG HÝBÝLI — AUKIN ÁNÆGJA 

Innréttingaval hf., Sundaborg 14, Reykjavík. 

  

Vörur í flokkum 20 og 35. (Fl. 20, 35). 

Skrás. 1975, nr. 278. Skráningard. 21. ágúst 1975. 

T 148/1975. Tilkynnt 7. maí 1975, kl. 10.14. 

RARICELL 

Johnson £ Johnson, 501 George Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 
Reykjavík. 

Allar vörur í 1. flokki einkum efni til sjúkdómsgreiningar til nota á rann- 
sóknarstofum. (F1. 1). 
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Skrás. 1975, nr. 279. Skráningard. 21. ágúst 1975. 

T 149/197. Tilkynnt 9. maí 1975, kl. 10.36. 

MULTI—TABS 

A/S Ferrosan, Sydmarken 5, 1860 Sgborg, Danmörku. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÖNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

Allar vörur í 5. flokki. (F1. 5). 

Skrás. 1975, nr. 280. Skráningard. 21. ágúst 1975. 

T 150/1976. Tilkynnt 9. maí 1976, kl. 15.12. 

Olympíunefnd Íslands, Laugardal — Reykjavík. 
Auglýsinga- og útbreiðslustarfsemi. Olympíuhringirnir — með eða án orðsins 

Olympíuleikar, notist aðeins af Olympíunefnd Íslands eða með hennar leyfi. (Fl. 35). 

Skrás. 1975, nr. 281. Skráningard. 21. ágúst 1975. 

T 151/1975. Tilkynnt 9. maí 1975, kl. 15.22. 

RELIFEN 

Beecham Group Limited, Beecham House, Brentford, Middlesex TWS8S 9BD, Engl. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÖNSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Lyf og lyfjablöndur fyrir menn og dýr. (F1. 56). 

Skrás. 1975, nr. 282. Skráningard. 21. ágúst 1975. 

T 157/1975. Tilkynnt 20. maí 1975, kl. 14.34 

PANEOVEKTA 

H. HOLLESENS FABRIKKER A/S, Teglholmsgade 2, DK—2450, Kaupmanna- 

höfn SV, Danmörku. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 

Allar vörur í 11. flokki, einkum miðstöðvarofnar. (F1. 11). 
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Skrás. 1975, nr. 283. Skráningard. 21. ágúst 1975. 

T 156/1975. Tilkynnt 20. maí 1975, kl. 9.00. 

The Midnightsun 

Hotel     

  

Hótel Húsavík, v/Ketilsbraut, Húsavík. 
Auglýsinga- og útbreiðslustarfsemi fyrir hótelið. 
(Merki þetta verður á öllum prentuðum pappírum, sem notaðir verða í þágu 

hótelsins, og gesta þess, s.s. bréfsefni, umslögum, reikningum 0o.s.fry.). (Fl. 35). 
Disel. Skráningin veitir ekki einkarétt á orðunum: „The Midnightsun Hotel“. 
  

Skrás. 1975, nr. 284. Skráningard. 21. ágúst 1975. 

T 158/19785. Tilkynnt 21. maí 1975, kl. 13.20. 

TRIBOL 

Beatrice Foods Co., 120 South LaSalle Street, Chicago, Hlinois, Bandaríkjum 
Norður-Ameríku. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Olíur og fituefni til iðnaðarnota, vélaolíur, smurningarefni, olíur og fituefni til 

smurningar og viðbótarefni í smurningarefni. (F1. 4). 

Skrás. 1975, nr. 285. Skráningard. 21. ágúst 1975. 

T 159/1975. Tilkynnt 23. maí 1975, kl. 14.45. 

EMS 

Siemens Aktiengesellschaft, Berlín og Miönchen, Þýskalandi. 
Umboðsmaður: Magnús Thorlacius, hri., Hafnarstræti 19, Reykjavík. 
Raftæknileg tæki og búnaður á sviði fjarskiptatækni svo og hlutar þeirra. Kerfi, 

gerð af þessum tækjum og búnaði. (F1. 9).
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Skrás. 1975, nr. 286. Skráningard. 21. ágúst 1975. 

T 139/1975. Tilkynnt 30. apríl 1975, kl. 14.26. 

  
| 

|| lkrrean Si 
FÖ KÐV 

Imperial Group Limited, East Street, Bedminster, bristol, Englandi. 

Umboðsmaður: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 

Tóbak, unnið og óunnið, reykingarefni — selt sérstaklega eða ásamt tóbaki, ekki 

notað til lyfja eða lækninga, hlutir fyrir reykingamenn og eldspýtur. 

  

  
  

  

Merkið óskast skráð í svörtum og silfur-lit. (F1. 34). 

Skrás. 1975, nr. 287. Skráningard. 21. ágúst 1975. 

T 140/1975. Tilkynnt 30. april 1975, kl. 15.00. 

VIVONEK 

Morton-Norwich Products, Inc., 17 Eaton Avenue, Norwich, N. Y. 13815, Banda- 

ríki Norður-Ameríku. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 

Gervikjarnafæða, sem meltist að mestu upp, til nota við sérstakt mataræði, sam- 

sett úr kolvetnum, amino-sýrum, málmefnum, fjörefnum og nauðsynlegum fitu- 

efnum. 
(F1. 5). 
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3... 
  

Skrás. 1975, nr. 288. Skráningard. 21. ágúst 1975. 
T 127/1975. Tilkynnt 10. apríl 1975, kl. 9.00. 

  

Kaupgarður, versl., Smiðjuvegi 9, Kópavogi. 
Umboð: Auglýsingastofan Argus, Bolholti 6, Reykjavík. 
Vígorð (slogan). 

(F1. 29, 30). Discl: Skráningin veitir ekki einkarétt á orðunum: „í frystikistuna“. 

Skrás. 1975, nr. 289. Skráningard. 21. ágúst 1975. 
T 130/1975. Tilkynnt 17. apríl 1975, kl. 15.00. 

Bari 
BARILLA G. e R. Fllli S.p.A., Viale Veneto 3, 43100 PARMA, Ítalíu. Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Kaffi, te, kókó, sykur, hrísgrjón, tapioca, sagó, kaffibætir, hveitipípur, (maka- roni), spaghetti, núðlur (vermicelli), deig með eggi og deig með spínati, og deig í öðru formi, hveiti og matvörur úr korni (að undanskildu skepnufóðri), brauð, kex, tvíbökur, kökur, pizza-kökur, kökur og sætabrauð, ís til matar, hunang, síróp, ger lyftiduft, blanda til kökugerðar, salt, sinnep, pipar, edik, sósur, kryddvörur og Ís. 

(F1. 30). 
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Skrás. 1975, nr. 290. Skráningard. 21. ágúst 1975. 

T 154/1976. Tilkynnt 13. maí 1975, kl. 11.45. 

LONG JOHNS 

AMERICAN BRANDS, INC., 245 Park Avenue, New York, New York 10017, 

Bandaríki N-Ameríku. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 

Tóbak, hvort sem heldur er unnið eða óunnið, vindlingar, vindlar og síur fyrir 

vindlinga og vindla. (F1. 34). 

Skrás. 1975, nr. 291. Skráningard. 21. ágúst 1975. 

T 141/1975. Tilkynnt 30. apríl 1975, kl. 15.00. 

VIVASORB 

Morton-Norwich Products, Inc., 17 Eaton Avenue, Norwich, N. Y. 13815, Banda- 

riki Norður-Ameríku. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 

Gervikjarnafæða, sem meltist að mestu upp, til nota við sérstakt mataræði. 
(F1. 5). 

Skrás. 1975, nr. 292. Skráningard. 21. ágúst 1975. 

T 155/1975. Tilkynnt 16. maí 1975, kl. 15.25. 

e TRETORN    
Helsingborgs Gummifabriks Aktiebolag Tretorn, Fack, S-251 00, Helsingborg, 

Svíþjóð. . j 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÖNSSON € ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

Allar vörur í flokkum 17, 18, 25 og 28. (F1. 17, 18, 25, 28).
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Skrás. 1975, nr. 293. Skráningard. 21. ágúst 1975. 

T 162/1975. Tilkynnt 27. maí 1975, kl. 10.20. 

HEKLA 

HEKLA HF., Laugavegi 170--172, Reykjavík. 
Allar vörur í 1429. flokki. (FI. 1—-42). 

Skrás. 1975, nr. 294. Skráningard. 21. ágúst 1975. 

T 161/1975. Tilkynnt 26. maí 1975, kl. 15.08. 

SAILOR 

AKTIESELSKABET S. ÞP. RAÐIO, Hobrovej, DK-—-9000 Aalborg, Danmörku. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirseon (SIGURJÓNSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Allar vörur í 9. flokki, einkum viðtæki, loftskeytasendar, rafeindabúnaður fyrir 

skip, hér með talin radíómiðunartæki. (Fl. 9). 

Skrás. 1975, nr. 295. Skráningard. 3. sept. 1975. 

T 168/1975. Tilkynnt 2. júní 1975, kl. 9.00. 

"VIÐ ERUM 
REYNSLUNNI RÍKARI" 

CUDO= 
GLER HE 

CUDOGLER hf., Skúlagötu 26, Reykjavík. 
Umboð: Auglýsingastofan ARGUS, Bolholti 6, Reykjavík. 
Þjónusta í flokkum 35 og 37. (Fl. 35, 37). 
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Skrás. 1975, nr. 296. Skráningard. 3. sept. 1975. 

T 178/1975. Tilkynnt 11. júní 1975, kl. 13.20. 

LAROMOCIN 
F. Hoffmann-La Roche £ Co., Aktiengesellschafi, Grenzacherstrasse 124—184, 

Basel, Sviss. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 

Kemiskar vörur notaðar í þágu vísinda, efnasamsetningar til að varðveita mat- 

væli óskemmd; sápur, ilmvörur, eterolíur, fegrunarmeðul, hárvötn; lyf, dýralækn- 

ingalyf og heilsuverndarlyf, barna- og sjúkrafæðu; plástra, umbúðaefni; sótthreins- 

  

unarefni; efnasambönd til að eyða illgresi, meindýrum og óværu. (Fl. 1, 3, 5). 

Skrás. 1975, nr. 297. Skráningard. 3. sept. 1975. 

T 181/1975. Tilkynnt 16. júni 1975, kl. 9.00. 

   ebórk 
lISI Products AG., Grabenstrasse 16, Chur (Graubunden), Sviss. 

Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 

  
Hylki til geymslu á segulbanda kassettum. (Fl. 9). 

Skrás. 1975, nr. 298. Skráningard. 3. sept. 1975. 

T 179/1975. 
Tilkynnt 12. júní 1975, kl. 9.20. 

JOHN PLAYER £ SONS' PRIVATE SELECTION 

Imperial Group Limited, East Street, Bedminster, Bristol, Englandi. 

Umboðsmaður: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 

Tóbak óunnið og unnið; efni til reykinga, selt sér eða blandað með tóbaki, 

    

ekki ætlað til lækninga; hlutir fyrir reykingamenn og eldspýtur. (F1. 34). 

Skrás. 1975, nr. 299. Skráningard. 3. sept. 1975. 

T 112/1973. 
Tilkynnt 12. mars 1973, kl. 13.12. 

RINSOL 

Federico Paternina-Vinos Rioja, S.A., Haro-Logrono, Spáni. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

Vín, sterka drykki og líkjöra. 
(F1. 33). 
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Skrás. 1975, nr. 300. Skráningard. 3. sept. 1975. 

T 166/1975. Tilkynnt 29. maí 1975, kl. 14.37. 

  

Nordisk Insulinlaboratorium, Ved Stadion 2, 2820 Gentofte, Danmörku. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 

4, Reykjavík. 

  

Lyf og efnablöndur til sjúkdómsauðkenningar. (Fl. 5). 

Skrás. 1975, nr. 301. Skráningard. 3. sept. 1975. 

T 167/1975. Tilkynnt 29. maí 1975, kl. 14.37. 

Nordisk Insulinlaboratorium, Ved Stadion 2, 2820 Gentofte, Danmörku. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 

4, Reykjavík. 
Lyf og efnablöndur til sjúkdómsauðkenningar. (F1. 5). 
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Skrás. 1975, nr. 302. Skráningard. 3. sept. 1975. 

T 169/1975. Tilkynnt 2. júní 1975, kl. 9.00. 

"ÞAÐ ER 
BARA SVONA" 

  

HAPPDRÆTTI 
HÁSKÓLA ÍSLANDS 

Happdrætti Háskóla Íslands, Tjarnargötu 4, Reykjavík. 

Umboð: Auðlýsingastofan ARGUS, Bolholti 6, Reykjavík. 

Þjónusta í 35. flokki. (Fl. 35). 

Skrás. 1975, nr. 303. Skráningard. 20. október 1975. 

T 170/1975. Tilkynnt 6. júní 1975, kl. 14.40. 

DIAMICRON 

BIOFARMA S.A., 22, Rue Gainier, 92201 Neuilly-sur-Seine, Frakklandi. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £€ ÞÓR), Óðinsgötu 

4, Reykjavík. 

Lyfjablöndur og lyf fyrir menn. (F1. 5).
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Skrás. 1975, nr. 304. Skráningard. 20. október 1975. 

T 180/1975. Tilkynnt 12. júní 1975, kl. 14.45. 

  

Kjörverslunin Hólagarður, Lóuhólar 2—6, Breiðholti, Reykjavík. 
Vörur í flokkum 28, 29, 30, 31 og 32. (Fl. 28, 29, 30, 31, 32). 
Discl. Skráningin veitir ekki einkarétt á orðunum „meira magn, minna verð — 

á boðstólum“. 

Skrás. 1975, nr. 305. Skráningard. 20. október 1975. 

T 186/1975. Tilkynnt 23. júní 1975, kl. 14.97. 

TALPEN 

Beecham Group Limited, Beechan House, Brentford, Middlesex TWS 9BD, Eng- 
landi. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 
4, Reykjavík. 

  

Efnablöndur til nota sem meðöl handa dýrum og mönnum. (Fl. 6). 

Skrás. 1975, nr. 306. Skráningard. 20. október 1975. 

T 184/1975. Tilkynnt 20. júní 1975, kl. 15.20. 

PRIODERM 

MUNDIPHARMA AG., St. Alban-Vorstadt 94, 4006 Basel, Sviss. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 

4, Reykjavík. 
Lyfjablöndur og efni fyrir menn og dýr. (Fl. 5).
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Skrás. 1975, nr. 307. Skráningard. 20. október 1975. 

T 185/1975. Tilkynnt 23. júní 1975, kl. 10.44. 

DULURX 

Imperial Chemical Industries Limited, Imperial Chemical House, Millbank 

London SWIP 3JF, Englandi. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 

Veggfóður og veggklæðning (ekki vefnaðarvörur). Klæðning á sömul gólf. 

  

(F1. 27). 

Skrás. 1975, nr. 308. Skráningard. 20. október 1975. 

T 190/1975. Tilkynnt 30. júní 1975, kl. 15.30. 

  
  

  

        
  

  

CHICAGO MUSIG, INC, 8600 Melrose Avenue, Los Angeles, California 90069, 

Bandaríki N-Ameríku. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 

4, Reykjavík. 

Fyrir þjónustu í skemmtanaiðnaði, aðallega söngur og hljóðfæraleikur uppfærður 

af hljómsveitum. (F1. 41). 

  
 



  

Skrás. 1975, nr. 309. Skráningard. 20. október 1975. 
T 207/1973. Tilkynnt 24. maí 1973, kl. 16.12. 

  
Vsesojuznoje Objedinenije „Sojuzplodoimport“, Smolenskaja Sq. 32/34 Moscow 

g-200 Sovétríkjunum. 

Umboðsmaður: Ragnar Ólafsson, hrl., Laugavegi 18, Reykjavík. 

  

Vodka. 
(F1. 33). 

Skrás. 1975, nr. 310. Skráningard. 20. október 1975. 

T 191/1975. Tilkynnt 30. júní 1975, kl. 15.30. 

VANTAGE 

  

B 156
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R..J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, Main á Fourth Streets, Winston-Salem, 

North Carolina 27101, Bandaríki N-Ameríku. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 

4, Reykjavík. 

Allar vörur í 34. flokki einkum vindlingar. (Fl. 34). 

Merkið er skráð í bláum og appelsínugulum lit. 

Skrás. 1975, nr. 311. Skráningard. 20. október 1975. 

T 206/1978. Tilkynnt 24. maí 1973, kl. 16.12. 

  

Vsesojuznoje Objedinenije „Sojuzplodoimport“, Smolenskaja Sq. 32/34 Moscow 

g-200, Sovétríkjunum. 

Umboðsmaður: Ragnar Ólafsson, hrl., Laugavegi 18, Reykjavík. 

Vodka. 
(Fl. 33). 

Skrás. 1975, nr. 312. Skráningard. 20. október 1975. 

T 198/1975. Tilkynnt 10. júlí 1975, kl. 13.17. 

BLUE NOTE 

United Artists Music and Records Group, Inc., 6920 Sunset Boulevard, Los 

Angeles, California, Bandaríkjum N-Ameríku. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Rvík. 

Grammófónplötur; hljóm- og mynd-upptökur á segulband, vir, filmu- og allar 

aðrar tegundir upptökubúnaðar; hljóm- og myndsegulbönd, upptöku- og afspilunar- 

tæki og áhöld og hluta þeirra. (F1. 9).
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Skrás. 1975, nr. 318. Skráningard. 20. október 1975. 

T 199/1975. Tilkynnt 10. júlí 1975, kl. 18.17. 

SUNSET 

United Artists Music and Records Group, Inc., 6920 Sunset Boulevard, Los 
Angeles, California, Bandaríkjum N-Ameríku. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Rvík. 
Grammófónplötur; hljóm- og mynd-upptökur á segulband, vír, filmu- og allar 

aðrar tegundir upptökubúnaðar; hljóm- og myndsegulbönd, upptöku- og afspilunar- 
tæki og áhöld og hluta þeirra. (F1. 9). 

Skrás. 1975, nr. 314. Skráningard. 20. október 1975. 

T 205/1975. Tilkynnt 14. júlí 1975, kl. 9.00. 

XKYLODENT 

Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North Michigan Avenue, Chicago, Tllinois, Banda- 
ríki N-Ameríku. 

Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 
Allar vörur í 30. flokki. (F1. 30) 

Skrás. 1975, nr. 315. Skráningard. 20. október 1975. 

T 200/1975. Tilkynnt 10. júlí 1975, kl. 18.17. 

  

United Artists Music and Records Group, Inc., 6920 Sunset Boulevard, Los 
Angeles, California, Bandaríkjum N-Ameríku. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Rvík. 
Grammófónplötur; hljóm- og mynd-upptökur á segulband, vír, filmu- og allar 

aðrar tegundir upptökubúnaðar; hljóm- og myndsegulbönd, upptöku- og afspilunar- 
tæki og áhöld og hluta þeirra. (F1. 9).
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Skrás. 1975, nr. 316. Skráningard. 20. október 1975. 

T 204/1975. Tilkynnt 11. júlí 1975, kl. 14.30. 

NOVOPERM 

Hoechst Aktiengesellschaft, 6230 Frankfurt (M) 80, Postfach 80 03 20, V. 

Þýskalandi. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 

4, Reykjavík. 

  

Litarefni og litir. (F1. 2). 

Skrás. 1975, nr. 317. Skráningard. 20. október 1975. 

T 206/1975. Tilkynnt 14. júlí 1976, kl. 9.00. 

XYLIMINT 

Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois, Banda- 

ríki N-Ameríku. 

Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 

    

Allar vörur í 30. flokki. (F1. 30). 

Skrás. 1975, nr. 318. Skráningard. 20. október 1975. 

T 207/1975. Tilkynnt 14. júlí 1975, kl. 13.15. 

UNIPAK 

Merck á Co., Inc., 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, Bandaríkjum 

N-Ameríku. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Rvík. 

  

Allar vörur í 10. flokki. (F1. 10). 

Skrás. 1975, nr. 319. Skráningard. 20. október 1975. 

T 208/1975. Tilkynnt 14. júlí 1975, kl. 15.30. 

St-RAHPAEL 

SOCIETE St-RAPHAEL, 8, rue du Parce Royal á PARIS, Frakklandi. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 

4, Reykjavík. 

Vín, sterkir drykkir og líkjörar. (F1. 33). 
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Skrás. 1975, nr. 390. Skráningard. 20. október 1975. 
T 203/1975. Tilkynnt 11. júlí 1975, kl. 13.35. 

TIA MARIA 

United Rum Merchants Limited, Battlebridge House, 97, Tooley Street, London, Englandi. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Rvík. 

  

Vín, áfengir drykkir og líkjörar. (F1. 33). 

Skrás. 1975, nr. 391. Skráningard. 20. október 1975. 
T 376/1972. Tilkynnt 20. nóv. 1979, kl. 14.39. 

KLORIN 

Dansk Norsk Kemisk Industri A/S, Nörregade 42, 7800 Skive, Danmörku. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

  

Allar vörur í 3. og 5. flokki. (F1. 3 og 5). 

Skrás. 1975, nr. 322. Skráningard. 20. október 1975. 
T 201/1975. Tilkynnt 10. júlí 1975, kl. 14.50. 

BABE 

Faberge, Incorporated, 1345 Avenue of the Americas, New York, N.Y. 10019, 
Bandaríki N-Ameríku. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 
4, Reykjavík. 

  

Allar vörur í 3. og 5. flokki. (Fl. 3 og 5). 

Skrás. 1975, nr. 323. Skráningard. 20. október 1975. 
T 202/1975. Tilkynnt 10. júlí 1975, kl. 14.50. 

MACHO 

Faberge, Incorporated, 1345 Avenue of the Americas, New York, N.Y. 10019, 
Bandaríki N-Ameríku. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 
4, Reykjavík. 

Allar vörur í 3. og 5. flokki. (Fl. 3 og 5). 
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Skrás. 1975, nr. 324. Skráningard. 27. október 1975. 

T 383/1969. Tilkynnt 15. desember 1969, kl. 15.15. 

CARMEN 

Bristol-Myers Company, iðjurekstur og verslun, 345 Park Avenue, New York, 

New York 10022, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Reykjavík. 

Rafmagnsfegrunartæki, þ. e. hárliðunartæki, rafmagnsspeglar, hárþurrkur, 

permanent hárliðunartæki, nuddáhöld og þess háttar og hárkollur. 
(Fl. 8 og 26). 

Skrás. 1975, nr. 325. Skráningard. 28. október 1975. 

1 290/1974. Tilkynnt 23. ágúst 1974, kl. 13.50. 

STARBURST 

Mars, Incorporated, Westgate Park, 1651 Old Meadow Road, MeLean, Virginia 

29101, Bandaríkjum Norður-Ameríku. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 

  

Kökubúðarvörur og kex án lyfja, kökubúðarvörur með lyfjum í. (F1. 6, 30). 

Skrás. 1975, nr. 326. Skráningard. 28. október 1975. 

T 130/1973. Tilkynnt 16. mars 1973, kl. 11.45. 

KILOCOLLA 

Montecatini Edison S. p. A., Foro Buonaparte 31, Milano, Ítalíu. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Límblöndur til nota í iðnaði. (F|1. 1). 

Skrás. 1975, nr. 327. Skráningard. 28. október 1975. 

T 188/1975. Tilkynnt 24. júní 1975, kl. 14.30. 

WIMPY 

WIMPY INTERNATIONAL LIMITED, 214 Chiswick High Road, London W.4., 

Englandi. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Kjöt, fiskur, alifuglar og villibráð; kjötkraftur; niðursoðnir, þurrkaðir og sult- 

aðir ávextir og grænmeti; ávaxtasulta og hlaup; egg, mjólk og aðrar mjólkurbús- 

afurðir; matarolíur og matarfeiti; niðursuðuvörur, súrsað grænmeti.
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Katfi, te, kókó, sykur, hrísgrjón, tapioka, sagó, kaffibætir; mjöl og matvörur 
úr korni; brauð, kex, kökur, sætabrauð og kökubúðarvörur, ís til matar; hunang, 
síróp; ger, lyftiduft; salt, sinnep; pipar, edik, vínedik, sósur; kryddvörur; ís. 

(F1. 29, 30). 

Skrás. 1975, nr. 328. Skráningard. 28. október 1975. 

T 189/1975. Tilkynnt 24. júní 1975, kl. 14.30. 

WIMPY 

WIMPY INTERNATIONAL LIMITED, 214 Ghiswick High Road, London W.4., 
Englandi. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 
Reykjavík. 

Þjónusta í sambandi við bari, veitingahús, kaffihús og allar tegundir veitinga- 
stofnana og einnig í sambandi við öll svið veitinga- og matvælaþjónustu. 

(F1. 42). 

Skrás. 1975, nr. 329. Skráningard. 28. október 1975. 

T 193/1975. Tilkynnt 3. júlí 1975, kl. 10.50. 

  

Somervell Brothers Limited Netherfield, Kendal, Westmorland, Englandi. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Skófatnaðarvörur og hlutar Þeirra. (Fl. 25). 

Skrás. 1975, nr. 330. Skráningard. 28. október 1975. 

T 50/1975. Tilkynnt 31. janúar 1975, kl. 14.10. 

BLÁFJÖLL 

(F1. 29, 30, 31, 35).
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Skrás. 1975, nr. 331. Skráningard. 28. október 1975. 

T 192/1975. Tilkynnt 2. júlí 1975, kl. 16.28. 

  

  

  

Serving Laboratory Medicine Worldwide 

JOHNSON £ JOHNSON, 501 George Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 

Bandaríkjum N.-Ameríku. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Allar vörur í 16. flokki; einkum bæklingar, sýningarhlutir til söluaukningar, 

auglýsingaefni og hluti til útstillinga og sýninga. (F1. 16). 

Discl.: Skráningin veitir ekki einkaleyfi á orðum í lesmáli merkisins. 

  
  

Skrás. 1975, nr. 332. Skráningard. 28. október 1975. 

T 221/1975. Tilkynnt 15. júlí 1975, kl. 09.00. 

DUO 

Wm. Wrigley Jr. Company, a corporation of Delaware, Bandaríkjunum, 410 

North Michigan Avenue, Chicago, Illinois, Bandaríki N.-Ameríku. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 

Allar vörur í 30. flokki. (F1. 30). 
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Skrás. 1975, nr. 333. Skráningard. 28. október 1975. 
T 222/1975. Tilkynnt 16. júlí 1975, kl. 15.05. 

  

Ferðaskrifstofan Sunna hf., Lækjargötu 2, Reykjavík. 
35. og 42. ferðastarfsemi. 

(Fl. 35, 49), Discl.: Skráningin veitir ekki einkarétt á orðinu klúbbur. 
          

Skrás. 1975, nr. 334. Skráningard. 28. október 1975. 
T 223/1975. Tilkynnt 17. júlí 1975, kl. 11.45. 

ICFC 

Industrial and Commercial Finance Corporation Limited, Piercy House, 7 Copt- hall Avenue, London EC9R DD, Englandi. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. Pappír, pappírsvörur, pappi, pappavörur, prentað mál, kennslu- og þjálfunar- efni (utan tæki); tímaritsútgáfur, bækur, ritföng, pappírsband; ljósmyndir; tilfær- ingar, sem eru ritföng til að sýna upplýsingar á skýrsluspjöldum; lausblaðabækur til að geyma skýrslur, tilvísunarræmur, spjaldskrár, tilvísunar- og skýrsluspjöld og eyðublöð og spjaldskrárskápar (utan húsgögn), límingaefni (ritföng); skriftæki og skriffæri og hlutar slíkra áhalda og tækja; merkingaáhöld; merki (ritföng); dag- bækur, minnisblaðablokkir og minnisblaðabækur; auglýsinga- og kynnningarefni allt í 16. flokk. 

(F1. 16). 
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Skrás. 1975, nr. 335. Skráningard. 28. október 1975. 

T 224/1975. Tilkynnt 17. júli 1976, kl. 15.03. 

HYDALEK 

Norsk Hydro a.s. Bygdgy Allé 2, Óslo 2, Noregi. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 

Ál og álblöndur í óunnu eða hálfunnu formi, þar með taldar blokkir, plötur og 

filmur, þráður, prófílar og stengur. Rafmagnstæki og útbúnaður, rafstrengir, raf- 

leiðarar, rafleiðslur, loftnet og loftnetsstengur. (F1. 6, 9). 

Skrás. 1975, nr. 336. Skráningard. 28. október 1975. 

Tr 225/1975. 
Tilkynnt 18. júlí 1975, kl. 09.00. 

XYLO 

Wm. Wrigley Jr. Company, a corporation of Delaware, Bandaríkjunum, 410 

North Michigan Avenue, Chicago, Illinois, Bandaríki N.-Ameríku. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 

Allar vörur í 30. flokki. 
(F1. 30). 

Skrás. 1975, nr. 337. Skráningard. 28. október 1975. 

T 296/1975. Tilkynnt 29. júlí 1975, kl. 10.00. 
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CHICAGO MUSIC, INC., 8600 Melrose Avenue, Los Angeles, California 90069, 
Bandaríki N-Ameríku. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £€ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Grammófónplötur og segulbandsspólur. (F1. 9). 

Skrás. 1975, nr. 338. Skráningard. 28. október 1975. 

T 84/1975. Tilkynnt 25. febrúar 1975, kl. 15.05. 

FOSFOGCINA 

Compania Espanola de la Penicilina y Antibioticos, S.A., Mendez Alvaro 57, Madrid, Spáni. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON “£ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Lyfjaframleiðsla. 

(Fl. 5). 

Skrás. 1975, nr. 339. Skráningard. 28. október 1975. 

T 197/1975. Tilkynnt 8. júlí 1975, kl. 15.29. 

Bovisan 

BEHRINGWERKE AKTIENGESELLSCHAFT, Marburg/Lahn, Þýskalandi. Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON ÞÓR), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Lyf og efnablöndur fyrir dýr. (Fl. 5). 

Skrás. 1975, nr. 340. Skráningard. 28. október 1975. 
T 227/1975. Tilkynnt 23. júlí 1975, kl. 11.95. 

ÆS-skivan 

  

Skogságarnars Industri Aktiebolag, Skogsudden, Váxjö, Svíþjóð. Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Spónaborð, gluggakistuborð og innanhússtrésmíði. Borðplötur. (F1. 19, 20). 

Skrás. 1975, nr. 841. Skráningard. 28. október 1975. 
T 228/1975. Tilkynnt 23. júlí 1975, kl. 11.25. 

Thomas Gook 

The Thomas Cook Group Limited, 45 Berkeley Street, London WIA 1EB, Englandi. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík.
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Bæklingar, bleðlingar, auglýsinga- og kynningarmiðlar (prentað mál); prent- 

aðar ferðaáætlanir, leiðsögubækur fyrir ferðamenn, prentuð veggspjöld, farmiðar, 

merkimiðar (ritföng), merkispjöld, landakort; umslög (ritföng); allar ofangreindar 

vörur í sambandi við skemmtiferðir, leyfi og flugferðir; veski fyrir farmiða og 

vegabréf o. þ.u.1.; ávísanir; prentað mál og prentaðar útgáfur. 

Ferðakistur, ferðatöskur og handtöskur. 

Fjármála- og vátryggingarþjónusta og þá sérsaklega þjónusta, sem veitt er Í 

sambandi við vátryggingar og úgáfu ferðatékka. 

Ferðaskrifstofuþjónusta og flutningaþjónusta, þ. á m. vöruflutningur, húsgagna- 

flutningur, gámaflutningur, vörubifreiðaflutningur og vagnflutningur; geymsla, þ. 

  

  

á m. flutningsgeymsla. (Fl. 16, 18, 36, 39). 

Skrás. 1975, nr. 342. Skráningard. 28. október 1975. 

T 229/1975. Tilkynnt 23. júlí 1975, kl. 11.25. 

BONAFILL 

Imperial Chemical Industries Limited, Thames House North, Millbank, London 

SWIP 406, Englandi. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 

  

  

Bólstrunarefni og tróð. (F1. 22). 

Skrás. 1975, nr. 343. Skráningard. 28. október 1975. 

T 231/1975. Tilkynnt 28. júlí 1975, kl. 13.20. 

IMADYL 
F. Hoffmann-La Roche £ Co., Aktiengesellschaft, Grenzacherstrasse 124-184, 

Basel, Sviss. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 

Kemiskar vörur notaðar í þágu vísinda; efnasamsetningar til að varðveita mat- 

væli óskemmd; sápur, ilmvörur, eterolíur, fegrunarmeðul, hárvötn; lyf, dýralækn- 

ingalyf og heilsuverndarlyf;, barna- og sjúkrafæðu; plástra; umbúðaefni, sótt- 

hreinsunarefni, efnablöndur til útrýmingar illgresis, meindýrum og óværu. (Fl. 1,3,5). 

    

Skrás. 1975, nr. 344. Skráningard. 28. október 1975. 

T 232/1975. Tilkynnt 28. júlí 1975, kl. 13.20. 

ALLEVIDRON 
F. Hoffmann-La Roche á Co., Aktiengesellschaft, Grenzacherstrasse 124-184, 

Basel, Sviss. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 

Kemiskar vörur notaðar í þágu vísinda; efnasamsetningar til að varðveita mat- 

væli óskemmd; sápur, ilmvörur, eterolíur, fegrunarmeðul, hárvötn; lyf, dýralækn- 

ingalyf og heilsuverndarlyf; barna- og sjúkrafæðu; plástra; umbúðaefni, sóti- 

hreinsunarefni, efnablöndur til útrýmingar illgresis, meindýrum og óværu. (F1l.1,3,5). 
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Skrás. 1975, nr. 345. Skráningard. 28. október 1975. 
T 234/1975. Tilkynnt 30. júní 1975, kl. 14.35. 

SPLENDOR 

SPLENDOR GLOEILAMPENFABRIFKEN B. V., St. Annastraat 198, NIJMEGEN, Hollandi. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit, Reykjavík. 
Þurrar rafhlöður og rafhlöður, afhleðslulampar, sem ekki eru í öðrum flokkum, lampar í myrkraklefa (til ljósmyndunar), flashlampar til ljósmyndunar, tæki til uppfærslu sýninga sérstaklega til nota við raflýsingu eins og dimmar, þéttar, 

  
  

straumbreytar, mótstöður, kveikjurofar, öryggisvartappar. (F1. 9). 

Skrás. 1975, nr. 346. Skráningard. 28. október 1975. 
T 233/1975. Tilkynnt 28. júlí 1975, kl. 14.19. 

  

  

Sea Spray     
  

Yardley £ Company Limited, 33, Old Bond Street, London W, Englandi. Umboðsmaður: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Svitavarnarefni, ilmvötn, snyrtivörur, ekki ætlaðar til lækninga, tannpasta, hár- bvottalögur og sápur. 

(Fl. 3). 

Skrás. 1975, nr. 347. Skráningard. 28. október 1975. 
T 426/1973. Tilkynnt 12. nóvember 1973, kl. 14.14. 

MOTTO 

N. V. Bekaerí S. A. B 8550 Zwevegem, Belgíu. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson ( SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Gaddavir, stálþráðsnet, hlutar af slíkum vörum, járn og stálþráð. (F1. 6).   
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Skrás. 1975, nr. 348. Skráningard. 28. október 1975. 

T 3/1973. Tilkynnt 5. janúar 1975, kl. 13.55. 

JETNET 

SPEEDO KNITTING MILLS PTY. LIMITED, 269 Pacific Highway, Artarmon, 

New South Wales, 2064, Ástralíu. 
Umboðsmaður: Örn Þór (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Hárnet. 
(F1. 26). 

Skrás. 1975, nr. 349. Skráningard. 28. október 1975. 

T 269/19738. Tilkynnt 30. júlí 1973, kl. 11.00. 

"UVASOL“ 

UNION VINICOLA ALCOHOLERA S.A., Calle Navarro Caro s/n, Tomares, 

(Sevilla), Spáni. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON “ ÞÓR), Óðinsgötu 4. 

Reykjavík. 

Vín og líkjörar, almennt. (Fl. 33). 

Skrás. 1975, nr. 350. Skráningard. 28. október 1975. 

T 235/1975. Tilkynnt 31. júlí 1976, kl. 09.00. 

MERIT 

Philip Morris Incorporated, a corporation of Virginia, 100 Park Avenue, New 

York, N. Y. 10017, Bandaríki N.-Ameríku. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 

Óunnið og unnið tóbak, sigarettur og reykingamannavörur. (Fl. 34). 

Skrás. 1975, nr. 351. Skráningard. 28. október 1975. 

T 236/1975. Tilkynnt 31. júlí 1975, kl. 1456. 

  

James Buchanan £ Company Limited, Devonshire House, Piccadilly, London, 

Englandi. 

Umboðsmaður: Magnús Thorlacius, hrl., Hafnarstræti 19, Reykjavík. 

Vörur í 33. flokki. 
(Fi. 33).
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Skrás. 1975, nr. 352. Skráningard. 28. október 1975. 

T 237/1975. Tilkynnt 31. júlí 1975, kl. 14.55. 

  

  

    
  

White Horse Distillers Limited, Borron Street 99, Glasgow, Skotlandi. 
Umboðsmaður: Magnús Thorlacius, hrl., Hafnarstræti 19, Reykjavík. 
Vörur í 33. flokki. (Fl. 33). 

Skrás. 1975, nr. 353. Skráningard. 28. október 1975. 

T 230/1975. Tilkynnt 25. júlí 1975, kl. 11.14. 

"STOMINAL“ 

BEIERSDORF AG., Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Þýskalandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Ristilpoki, mjógirnispoki, pokaumbúðir úr leðri, karaya gúmhringir, garnaops- 

Þekja, varanlegt límborið yfirborð, smyrsl til húðvarnar (upplausn, hlaup, karaya 
krem), hjálparefni þ.e. virkjuð viðarkol til lyktareyðingar, öll framleiðsla notuð í 
sambandi við gerviendaþarma, nýraleiðara poki, karaya paster, karaya gúmhringir, 
varanlegt límborið yfirborð, öll framleiðsla í sambandi við hreinlæti við nýrna- 
ieiðaraop. (F1. 5).
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Skrás. 1975, nr. 354. Skráningard. 28. október 1975. 

T 258/1975. Tilkynnt 24. júlí 1975, kl. 13.13. 

  

American Home Products Corporation, félag í Delaware, með aðsetur í 685 

Third Avenue, New York, N. Y., Bandaríkjum Norður-Ameríku. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 

  
  

Allar vörur í 5. flokki. (Fl. 5). 

Skrás. 1975, nr. 355. Skráningard. 28. október 1975. 

T 259/1975. Tilkynnt 24. júlí 1975, kl. 13.13. 

  

  

American Home Products Corporation, félag í Delaware, með aðsetur í 685 

Third Avenue, New York, N. Y., Bandaríkjum Norður-Ameríku. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 

Allar vörur í 5. flokki. (Fl. 5). 
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Skrás. 1975, nr. 356. 

T 238/1975. 

Skráningard. 28. október 1975. 

Tilkynnt 1. ágúst 1975, kl. 14.35. 

A SJIJO.LLIVI TvAOa 3: A SLMIGIÐI AM(OG A ; 

  
DOUWE EGBERTS KONINKLIJKE TABAKSFABRIEK-KOFFIEBRANDERI- 

JEN-THEEHANDEL B. V., 16-19, Slachtedijk, Joure, Hollandi. 
Umboðsmaður: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Tóbak, tóbaksvörur, hluti fyrir reykingamenn, eldspýtur. 
(Vörumerkið óskast skráð í svörtum og hvítum lit). (Fl. 34). 
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Skrás. 1975, nr. 357. Skráningard. 28. október 1975. 

T 239/1975. Tilkynnt 1. ágúst 1975, kl. 14.35. 

   

SOGNETWHENPAGKED ga 
a A Að ; fokið     

  

READY RUBBED 

  

DOUWE EGBERTS KONINKLIJKE TABAKSFABRIEK-KOFFIEBR ANDERI- 

JEN-THEEHANDEL B. V., 16-19, Slachtedijk, Joure, Hollandi. 

Umboðsmaður: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 

Tóbak, tóbaksvörur, hluti fyrir reykingamenn, eldspýtur. 

(Óskast skráð m/litum skv. meðfylgjandi merki). (F1. 34). 

Skrás. 1975, nr. 358. Skráningard. 28. október 1975. 

T 240/1975. Tilkynnt 1. ágúst 1975, kl. 14.35. 

MIDLAND 

DOUWE EGBERTS KONINKLIJKE TABAKSFABRIEK KOF FIEBRANDERI- 

JIEN-THEEHANDEL B. V., 16-19, Slachtedijk, Joure, Hollandi. 

Umboðsmaður: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 

Tóbak, tóbaksvörur, hluti fyrir reykingamenn, eldspýtur. (Fl. 34).
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Skrás. 1975, nr. 359. Skráningard. 4. nóvember 1975. 

T 194/1975, Tilkynnt 4. júlí 1975, kl. 11.51. 

VICEROY 
  

   
  

        

  

BROWN £ WILLIAMSON TOBACCO CORPORATION (EXPORT) LIMITED, 
Westminster House, 7 Millbank, London S.W., Englandi. 

Umboðsmaður: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Tóbak, unnið eða óunnið. 
(Óskast skrásett í öllum litum og stærðum). (F1. 34). 

Skrás. 1975, nr. 860. Skráningard. 4. nóvember 1975. 

T 195/1975. Tilkynnt 7. júlí 1975, kl. 15.27. 

OLIVETTI 

Ing. C. Olivetti £€ Co., S.p. A., via G. Jervis 71, 10015 Ivrea (Turin), Ítalíu. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4 Reykjavík. 
Efnavörur til iðnaðar-, vísinda- eða ljósmyndunarnota og einnig til nota í landbúnaði, skógrækt og garðrækt; tilbúinn áburður og dýraáburður, slökkvitæki, efni til herslu og kemiskar efnablöndur til lóðunar; efni til niðursuðu á matvælum; 

görvunarefni; bindiefni til iðnaðarnota; Serviviðarkvoða, plast í formi dufts, fljót- andi formi, og formi deigs til iðnaðarnota. Vélar og vinnustofuvélar; hreyflar (þó ekki í ökutæki); tengl (koblingar) og driffreimar (þó ekki í ökutæki); stór land- búnaðaráhöld; útungunarvélar. Áhöld og tæki, vísindaleg, siglingafræðileg, til land- mælinga, raffræðileg (hér með talin loftskeytaáhöld og -tæki), til ljósmyndagerðar, til kvikmyndatöku og -sýninga og sjóntæki og -áhöld (optisk) ásamt tækjum og 
áhöldum til vigtunar, mælinga, merkjasendinga, eftirlits (kontrol), björgunar og 
kennslu; peninga- og spilapeningasjálfsalar; talvélar, skráningartæki í peningakassa 
og reiknivélar; slökkvitæki. Pappír og pappirsvörur, pappi og pappavörur; prentað 
mál, blöð og tímarit, bækur; bókbandsefni; ljósmyndir; pappirssalavörur, bindiefni
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til notkunar við pappírsframleiðslu; hlutir til notkunar fyrir listamenn; penslar; 

ritvélar og skrifstofuáhöld (þó ekki húsgögn); hlutir til leiðbeininga og kennslu 

(þó ekki áhöld); spil; leturstafir; myndamót. Húsgögn, speglar, myndarammar, 

vörur (ekki taldar í öðrum flokkum) úr timbri, korki, reyr, spanskreyr, körfu- 

fléttum, horni, beini, fílabeini, fiskbeinum, skelplötu, rafi, perlumóður, sæfrauði 

(merskum), tréningi ásamt gerviefnum fyrir þessi efni, eða úr plasti. Samgöngu- 

starfsemi. Uppeldis-, menntunar- og skemmtistarfsemi. 
(F1. 1,7,9, 16,20,38, 41). 

  

Skrás. 1975, nr. 361. Skráningard. 4. nóvember 1975. 

'T 242/1975. Tilkynnt 7. ágúst 1975, kl. 09.00. 

PAL 

EFFEMS A.G., Gubelstrasse 11, 6301 ZUG, Sviss. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON € ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

  

Reykjavík. 
Dýrafæða í 31. flokki. (Fl. 31). 

Skrás. 1975, nr. 362. Skráningard. 4. nóvember 1975. 

T 243/1975. Tilkynnt 7. ágúst 1975, kl. 09.00. 

CHAPPIE 

EFFEMS A. G., Gubelstrasse 11, 6301 ZUG, Sviss. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 

  

  

Dýrafæða í 31. flokki. (Fl. 31). 

Skrás. 1975, nr. 363. Skráningard. 4. nóvember 1975. 

T 244/1975. Tilkynnt 7. ágúst 1975, kl. 09.00. 

MARATHON 

EFFEMS A.G., Gubelstrasse 11, 6301 ZUG, Sviss. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

  

Reykjavík. 
Sælgæti, kex og súkkulaði. (F1. 30). 

Skrás. 1975, nr. 364. Skráningard. 4. nóvember 1975. 

T 245/1975. Tilkynnt 7. ágúst 1975, kl. 09.00. 

KIT-E-KAT 

EFFEMS A.G., Gubelstrasse 11, 6301 ZUG, Sviss.
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Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 
Reykjavík. 

  

Dýrafæða. (Fl. 31). 

Skrás. 1975, nr. 365. Skráningard. 4. nóvember 1975. 

T 246/1975. Tilkynnt 7. ágúst 1975, kl. 09.00. 

CHUM 

EFFEMS A.G., Gubelstrasse 11, 6301 ZUG, Sviss. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 

  

  

Dýrafæða. (Fl. 31). 

Skrás. 1975, nr. 366. Skráningard. 4. nóvember 1975. 

T 247/1975. Tilkynnt 7. ágúst 1975, kl. 09.00. 

WHISKAS 

EFFEMS A. G., Gubelstrasse 11, 6301 ZUG, Sviss. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Dýrafæða. (Fl. 31). 

Skrás. 1975, nr. 367. Skráningard. 4. nóvember 1975. 

T 250/1975. Tilkynnt 7. ágúst 1975, kl. 09.00. 

FROLIC 

EFFEMS GmbH., 3090 VERDEN/ALLER, V.-Þýskalandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Dýrafæða. 
(FI. 31). 

Skrás. 1974, nr. 368. Skráningard. 4. nóvember 1975. 

T 248/1975. Tilkynnt 7. ágúst 1975, kl. 09.00. 

PEDIGREE 

MARS Limited, Dundee Road, SLOUGH, Berks SLI1 4JX, Englandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON ég ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Dýrafæða. 

(Fl. 81). 
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Skrás. 1975, nr. 369. Skráningard. 4. nóvember 1975. 

'T 249/1975. Tilkynnt 7. ágúst 1975, kl. 09.00. 

Má Ms 

MARS Incorporated, Westgate Park, 1651, Old, Meadow Road, McLEAN, 

Virginia 22101, Bandaríki. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON “€ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavik. 

Sælgæti, kex og súkkulaði. (F1. 30). 

Skrás. 1975, nr. 370. Skráningard. 4. nóvember 1975. 

T 251/1975. Tilkynnt 7. ágúst 1975, kl. 09.00. 

KAL KAN 

KAL KAN Foods, Inc., 3386 East 44th Street, Veron, CALIFORNIA, 90058, 

Bandaríki. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 

Dýrafæða. (F1. 31). 

Skrás. 1975, nr. 371. Skráningard. 4. nóvember 1975. 

T 252/1975. Tilkynnt 7. ágúst 1975, kl. 10.27. 

FACT 

Brown £ Williamson Tobacco Corporation (Export) Limited, Westminster 

House, 7 Millbank, London S. W., Englandi. 

Umboðsmaður: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 

Tóbak, unnið og óunnið. (Fl. 34). 

Skrás. 1975, nr. 372. Skráningard. 4. nóvember 1975. 

T 253/1975. Tilkynnt 7. ágúst 1975, kl. 10.27. 

PHOENIKX 

Brown € Williamson Tobacco Corporation (Export) Limited, Westminster 

House, 7 Millbank, London S. W., Englandi. 

Umboðsmaður: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 

Tóbak, unnið og óunnið. (F1. 34).
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Skrás. 1975, nr. 373. Skráningard. 4. nóvember 1975. 

T 254/1975. Tilkynnt 7. ágúst 1975, kl. 10.27. 

SUEDE 

Brown £ Williamson Tobacco Corporation (Export) Limited, Westminster 
House, 7 Millbank, London S.W., Englandi. 

Umboðsmaður: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Tóbak, unnið og óunnið. (Fl. 34). 

Skrás. 1975, nr. 374. Skráningard. 4. nóvember 1975. 

T 255/1975. Tilkynnt 8. ágúst 1975, kl. 11.45. 

CLAFANONE 
F. Hoffmann-La Roche £ Co., Limited, Company, Grenzacherstrasse 124-184 

Basel, Sviss. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Kemiskar vörur notaðar í þágu vísinda; efnasamsetningar til að varðveita mat- 

væli óskemmd; sápur, ilmvörur, eterolíur, fegrunarmeðul, hárvötn; lyf, dýralækn- 
ingalyf og heilsuverndarlyf; barna- og sjúkrafæðu; plástra, umbúðaefni; sótt- 
hreinsunarefni, efnasambönd til að eyða illgresi, meindýrum og óværu. (Fl.1,3,5). 

, 

  

Skrás. 1975, nr. 375. Skráningard. 4. nóvember 1975. 

T 256/1975. Tilkynnt 8. ágúst 1975, kl. 11.45. 

PERTUVAL 

F. Hoffmann-La Roche £ Co., Limited, Company, Grenzacherstrasse 194-184, 
Basel, Sviss. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholisstræti 29, Reykjavík. 
Kemiskar vörur notaðar í þágu vísinda; efnasamsetningar til að varðveita mat- 

væli óskemmd; sápur, ilmvörur, eterolíur, fegrunarmeðul, hárvötn; lyf, dýralækn- 
íigalyf og heilsuverndarlyf; barna- og sjúkrafæðu; plástra, umbúðaefni; sótt- 
hireinsunarefni, efnasambönd til að eyða illgresi, meindýrum og óværu. (Fl.1,3,5).
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Skrás. 1975, nr. 376. Skráningard. 4. nóvember 1975. 

T 258/1975. Tilkynnt 11. ágúst 1975, kl. 11.45. 

  

FRUIT OF THE LOOM, INC., 1290 Avenue of the Americas, New York, N.Y. 

10019, Bandaríkjum Norður-Ameríku. 

Umbm.: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 

  
  

Allar vörur í 24. og 26. flokki. (F1. 24, 25). 

Skrás. 1975, nr. 377. Skráningard. 4. nóvember 1975. 

T 260/1975. Tilkynnt 12. ágúst 1975, kl. 13.20. 

FORECAST 

CONGOLEUM INDUSTRIES, INC., 195 Belgrove Drive, Kearny, New Jersey 

07032, Bandaríki N.-Ameríku. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

  

Reykjavík. 
Vinyl gólfklæðning og allar aðrar vörur í 27. flokki. (F1. 27). 

Skrás. 1975, nr. 378. Skráningard. 4. nóvember 1975. 

T 262/1975. Tilkynnt 183. ágúst 1975, kl. 11.54. 

VÍSIR 

Reykjaprent hf., Síðumúla 14, Reykjavík. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  
  

Allar vörur og þjónusta í 16., 35. og 42. flokki. (Fl. 16, 35, 42). 

Skrás. 1975, nr. 379. Skráningard. 4. nóvember 1975. 

T 263/1975. Tilkynnt 13. ágúst 1975, kl. 11.54. 

Vísir að nýju dagblaði 

Reykjaprent hf., Síðumúla 14, Reykjavík. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Allar vörur og þjónusta í 16., 35. og 42. flokki. (F1. 16, 35, 42). 
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Skrás. 1975, nr. 380. Skráningard. 4. nóvember 1975. 
T 266/1975. 

Tilkynnt 18. ágúst 1975, kl. 16.35. 

  

Harpa hf., Skúlagötu 42, Reykjavík. 

  

    

Gljálakk í öllum litum, til notkunar utanhúss og innan. (F1. 2). 

Skrás. 1975, nr. 381. 
Skráningard. 4. nóvember 1975. 

T 267/1975. 
Tilkynnt 13. ágúst 1975, kl. 17.00. 

URANTIA 

URANTIA Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, Illinois 60614, Banda- ríki Norður-Ameríku. 
Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 
Bækur, ritlingar, flugrit, fregnmiðar, tilkynningar og annað birt efni. Fræðslu- þjónusta, þjónusta við kennslu og útgáfustofnanir og áskrift og útlán bóka, ritlinga, flugrita, fregnmiða, tilkynninga, og annað birt efni. (Fl. 16, 41). 

Skrás. 1975, nr. 382. Skráningard. 4. nóvember 1975. 
T 268/1975. 

Tilkynnt 13. ágúst 1975, kl. 17.00. 

  

URANTIA Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, Illinois 60614, Banda- ríki Norður-Ameríku. 
Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 
Bækur, ritlingar, flugrit, fregnmiðar, tilkynningar og annað birt efni. Fræðslu- þjónusta, þjónusta við kennslu og útgáfustofnanir og áskrift og útlán bóka, ritlinga, flugrita, fregnmiða, tilkynninga, og annað birt efni. (FI. 16, 41). 
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Skrás. 1975, nr. 383. Skráningard. 4. nóvember 1975. 

T 269/1975. Tilkynnt 14. ágúst 1975, 10.22. 

THE ANTIQUARY 

J.€ W. Hardie Limited, 27 The Loan, South Queensferry, West Lothian, Skotlandi. 

Umboðsmaður: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavik. 

Áfengir drykkir. 
(Fl. 33). 

Skrás. 1975, nr. 384. Skráningard. 4. nóvember 1975. 

T 270/1975. Tilkynnt 14. ágúst 1975, kl. 10.22. 

THE COLDSTREAM GUARD 

R. Carmichael £ Sons Limited, Towers Road, Airdrie, Skotlandi. 

Umboðsmaður: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 

Vín og áfengir drykkir. (F1. 33). 

Skrás. 1975, nr. 385. Skráningard. 4. nóvember 1975. 

T 271/1975. Tilkynnt 14. ágúst 1975, kl. 13.11. 

CLINOMYN 

Trentham Laboratories Limited, Seymour Road, Leyton, London, E10 TLX, 

Englandi. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 

Tannpasta, tannduft og svipaðar vörur, og efni til að hreinsa gervitennur. (Fl. 3). 

Skrás. 1975, nr. 386. Skráningard. 4. nóvember 1975. 

T 272/1975. Tilkynnt 15. ágúst 1975, kl. 14.10. 

DELCRONOK 

The Wellcome Foundation Ltd., 183 Euston Road, London NW 1 28P, Englandi. 

Umboðsmaður: Jón N. Sigurðsson, hrl., Reykjavík. 

Lyf fyrir menn og dýr, lyfjaefnablöndur. (F1. 5). 

Skrás. 1975, nr. 387. Skráningard. 4. nóvember 1975. 

T 187/1975. Tilkynnt 24. júní 1975, kl. 14.30. 

ISMARK 

Gunnar H. Sigurgeirsson, Sólvallagötu 41, Reykjavík. 
(F1. 35).
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Skrás. 1975, nr. 388. Skráningard. 4. nóvember 1975. 

T 425/1974. Tilkynnt 10. desember 1974, kl. 15.90. 
  

  

VARTA Batterie Aktiengesellschaft, 3000 Hannover, Stöckener Strasse 351, 
Þýskalandi. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 
Reykjavík. 

Galvanshylki. Rafgeymar. Hylki til framleiðslu rafmagns úr eldsneyti. Geymar 
til framleiðslu rafmagns úr eldsneyti og hlutar til þeirra. Hylki fyrir hluta rafgeyma. Rafgeymahylki. Hylkitenglar fyrir rafgeyma. Eftirlits- og reynslutæki fyrir raf- 
geyma. Hleðslutæki fyrir rafgeyma. Straumbreytar og riðstraumsrafalar. Tengitæki. 

(F1. 9). 

Skrás. 1975, nr. 389. Skráningard. 28. nóvember 1975. 

T 16/1975. Tilkynnt 20. janúar 1975, kl. 11.05. 

Radiola 

LA RADIOTECHNIQUE, 51, rue Carnot, Suresnes, Frakklandi. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Allar vörur í flokkunum 7, 8, 10, 11, 14, 16, 21 og 28. (F1.7,8, 10, 11, 14, 16, 21, 28).
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Skrás. 1975, nr. 390. Skráningard. 28. nóvember 1975. 

T 176/1975. Tilkynnt 6. júní 1975, kl. 14.40. 

  

  

OSBORNE Y COMPANIA SOCIEDAD ANONIMA, Fernán Caballero No. 3 

PUERTO DE SANTA MARIA, Cádiz, Spáni. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

    

Reykjavík. 
Brandy í 33. flokki. 

(Fl. 33). 

Skrás. 1975, nr. 391. Skráningard. 28. nóvember 1975. 

Tr 182/1975. Tilkynnt 20. júní 1975, kl. 11.40. 

BRAVO 

Ford Motor Co., Ltd., Eagle Way, Warley, Brentwood, Essex, Englandi. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 

  

Vélknúin ökutæki, hluta þeirra og búnað. (F1. 12). 

Skrás. 1975, nr. 392. Skráningard. 28. nóvember 1975. 

T 286/1975. Tilkynnt 4. september 1975, kl. 14.30. 

ROSTI 

Rosti Plastic A/S, 19, Industrivej, 4000 Roskilde, Danmörku. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

  

Reykjavík. 
Allar vörur í 8. og 21. flokki. (Fl. 8, 21). 

Skrás. 1975, nr. 393. Skráningard. 28. nóvember 1975. 

T 287/1975. Tilkynnt 9. september 1975, kl. 13.00. 

LANCIA BETA MONTECARLO 

LANCIA £ C. FABRICA AUTOMOBILI TORINO S.p.A., Via Vincenzo Lancia 

47, Torino, Ítalíu.
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Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

  

  

Reykjavík. 
Bifreiðar. (F1. 12). 

Skrás. 1975, nr. 394. Skráningard. 28. nóvember 1975. 

T 401/1972. Tilkynnt 7. desember 1979, kl. 14.30. 

WIN 

Win Lighter Corporation, 48-5, Toshin-Cho, 1-chome, Itabashi-ku, Tokyo, Japan. 
Umboðsmaður: Örn Þór (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Rafmagnskveikjara, sem nota piezo-rafhlöðu, reykingavörur, bar með taldar 

pípur, munnstykki, öskubakkar og geymar fyrir fljótandi gas til að fylla á kveikjara. 

  

  

(F1. 34). 

Skrás. 1975, nr. 395. Skráningard. 28. nóvember 1975. 

T 278/1975. Tilkynnt 1. september 1975, kl. 10.50. 

"Comprilastic“ 

Beiersdorf AG., Unnastrasse 48, D--2000 Hamburg 20, Þýskalandi. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

  

Reykjavík. 
Plástra, sáraumbúðir. 

(F1. 5). 

Skrás. 1975, nr. 396. Skráningard. 28. nóvember 1975. 

T 264/1975. Tilkynnt 13. ágúst 1975, kl. 11.54. 

Nýji Vísir 

Reykjaprent hf., Síðumúla 14, Reykjavík. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  
  

Allar vörur og þjónustu í 16., 35. og 42. flokki. (F1. 16, 35, 42). 

Skrás. 1975, nr. 397. Skráningard. 28. nóvember 1975. 
T 265/1975. Tilkynnt 13. ágúst 1975, kl. 11.54. 

Nýr Vísir 

Reykjaprent hf., Síðumúla 14, Reykjavík. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Allar vörur og þjónustu í 16., 35. og 42. flokki. (Fl. 16, 35, 42).
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Skrás. 1975, nr. 398. Skráningard. 28. nóvember 1975. 

T 273/1975. Tilkynnt 20. ágúst 1975, kl. 14.55. 

  
HAG AKTIENGESELLSCHAFT, 28 Bremen 1, Hagstrasse, Þýskarandi. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 

  

Kaffi, kaffi-seyði, gervikaffi, te, sætabrauð og kökubúðarvörur. (Fl. 30). 

Skrás. 1975, nr. 399. Skráningard. 28. nóvember 1975. 

'T 275/1975. Tilkynnt 25. ágúst 1975, kl. 15.05. 

AMERTHERM 

AMERICAN AIR FILTER COMPANY INC., 215 Central Avenue, Louisville, 

Kentucky 40201, Bandaríki N-Ameríku. 

Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Útbúnaður til þess að sía og nema burt ryk úr heitum gasefnum; og hlutar til 

hans. 
(F1. 11).
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Skrás. 1975, nr. 400. Skráningard. 28. nóvember 1975. 

T 279/1975. Tilkynnt 1. september 1975, kl. 10.50. 

"Acrylastic“ 

Beiersdorf AG., Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Þýskalandi. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 

    

Plástra, sáraumbúðir. (Fl. 5). 

Skrás. 1975, nr. 401. Skráningard. 28. nóvember 1975. 

T 283/1975. Tilkynnt 3. september 1975, kl. 11.04. 

ELEX 

ELEX AG., Forchstrasse No. 2, CH 8032, Zirich, Sviss. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 

  

Háspennu rafmagns rykskiljur, hlutar og tengi til þeirra. (Fl. 9). 

Skrás. 1975, nr. 402. Skráningard. 28. nóvember 1975. 

T 159/1970. Tilkynnt 8. apríl 1970, kl. 11.50. 

FUJICHROME 
FUJI PHOTO FILM CO., LTD., No. 210, Nakanuma, Minami, Ashigara Machi, 

Áshigara-Kamigun, Kanagawa, Japan. 

Umboðsmaður: Sigurgeir Sigurjónsson, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  
  

Ljósmyndapappir. (Fl. 1). 

Skrás. 1975, nr. 403. Skráningard. 28. nóvember 1975. 

T 183/1975. Tilkynnt 20. júní 1975, kl. 13.00. 

  

  

MEGREGOR“ 
MADE INDSA. 
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McGregor-Doniger Inc., félag í New York, 666 Fifth Avenue, New York, N.Y. 

10019, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 

Karlmanna- og drengjapeysur, sportjakka úr skinni og taui, golffatnað, buxur, 
sokka, sportskyrtur og poloskyrtur, hanska úr skinni, taui og hvorttveggja þessu, 

  

og lúffur. (F1. 25). 

Skrás. 1975, nr. 404. Skráningard. 16. des. 1975. 

T 284/1975. Tilkynnt 3. sept. 1975, kl. 11.04. 

ELEX AG., Forchstrasse No. 2, CH 8032, Zörich, Sviss. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Háspennu rafmagns rykskiljur; hlutar og tengi til þeirra. (F1. 9). 

Skrás. 1975, nr. 405. Skráningard. 16. des. 1975. 

T 285/1975. Tilkynnt 4. sept. 1975, kl. 11.50. 

MATADOR 
Gunnar Árnason, Vesturbrún 16, Rvík. 

  
Skrásett fyrir töfl, leikspil, pappirsvörur og ritföng. (F1. 16, 28). 

Skrás. 1975, nr. 406. Skráningard. 16. des. 1975. 

T 292/1975. Tilkynnt 12. sept. 1975, kl. 11.15. 

  

iceport 
Jens R. Ingólfsson, Hlyngerði 9, Rvík. 
Vörur í 25. flokki. (F1. 25). 
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Skrás. 1975, nr. 407. Skráningard. 16. des. 1975. 
T 291/1975. Tilkynnt 12. sept. 1975, kl. 11.07. 

A 

JOHNSON £ JOHNSON, 501 George Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
Bandaríki N-Ameríku. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 
4, Reykjavík. 

Allar vörur í 5. flokki einkum, efnablöndur til nota sem meðul, meðul handa 
dýrum og efnablöndur til hreinlætis. (F1. 5). 

Skrás. 1975, nr. 408. Skráningard. 16. des. 1975. 

T 293/1975. Tilkynnt 12. sept. 1975, kl. 13.27. 

SIRE 

Sire Records, Inc., 165 West J4th Street, New York, New York 10023, Banda- 
ríkjum Norður-Ameríku. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 
Hljómupptöku- og hljómflutningsbúnað og tæki og hluta þeirra og fylgihluti; 

grammófónplötur; hljómfilmur; sjálfsalagrammófóna, segulbönd, kasettur, plötur, 
spólur og því um líkt (með eða án upptöku) tl að taka upp eða flytja hljóm ein- 

  

göngu eða með samtíma myndlikingum. (Fl. 9). 

Skrás. 1975, nr. 409. Skráningard. 16. des. 1975. 
T 294/1975. Tilkynnt 12. sept. 1975, kl. 13.27. 

  

Sire Records, Inc., 165 West Táth Street, New York, New York 10023, Banda- ríkjum Norður-Ameríku. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 
Hljómupptöku- og hljómflutningsbúnað og tæki og hluta þeirra og fylgihluti; grammófónplötur; hljómfilmur; sjálfsalagsrammófóna, segulbönd, kasettur, plötur, spólur og því um líkt (með eða án upptöku) til að taka upp eða flytja hljóm ein- göngu eða með samtíma myndlíkingum. (F1. 9). 
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Skrás. 1975, nr. 410. Skráningard. 16. des. 1975. 

T 295/1975. 
Tilkynnt 12. sept. 1975, kl. 16.35. 

VIRAZOLE 

ICN Pharmaceuticals, Inc., 171 S. Lake Ave., Pasadena, California, 91101, Banda- 

ríkjunum. 

Umboðsmaður: Kristinn Gunnarsson, hrl., Ásenda 3, Rvík. 

Vörur í 5. alþjóða vöruflokkum. 
(F1. 5). 

Skrás. 1975, nr. 411. Skráningard. 16. des. 1975. 

T 297/1975. Tilkynnt 15. september 1975, kl. 14.25. 

DRURYS 

Schenley Affiliated Brands Corp., 888 Seventh Avenue, New York, N.Y., Banda- 

ríkjum Norður-Ameríku. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 

Áfenga drykki í 33. flokki. (F1. 33). 

Skrás. 1975, nr. 412. Skráningard. 16. des. 1975. 

T 296/1975. Tilkynnt 15. september 1975, kl. 13.35. 

ARIEL 

LR C INTERNATIONAL LIMITED, North Circular Road, Chingford, London, 

E4 8QA, Englandi. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 

Leikföng, leikspil (önnur en venjuleg spil) og leiktæki, gúmblöðrur og leik- 

fangamót, dælur fyrir blöðrur. 
(F1. 28). 

Skrás. 1975, nr. 413. Skráningard. 16. des. 1975. 

T 298/1975. 
Tilkynnt 16. sept. 1975, kl. 11.31. 

TEXACO 

Texaco Holding A/S, Holmens Kanal 5, 1060 Kaupmannahöfn K, Danmörku. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 

4, Reykjavík. 

Allar vörur í 1. flokki. (F1, 1).



Skrás. 1975, nr, 414. Skráningard. 16. des. 1975. 
T 299/1975. Tilkynnt 18. sept. 1975, kl. 13.45. 

PLASTFIK 

Plastprent hf., Höfðabakka 9, Rvík. 

  

Plastpokar, plastslöngur og aðrar plastvörur. (F1. 17). 

Skrás. 1975, nr. 415. Skráningard. 16. des. 1975. 

T 300/1975. Tilkynnt 18. sept. 1975, kl. 13.45. 

PLAST-FIK 

Plastprent hf., Höfðabakka 9, Rvík. 
Plastpokar, plastslöngur og aðrar Plastvörur. (F1. 17). 

Skrás. 1975, nr. 417. Skráningard. 16. des. 1975. 
T 302/1975. Tilkynnt 22. sept. 1975, kl. 9.00. 

  

4 
VEB Plauener Gardine, 99 Plauen, Hammerstr. 60, A-Þýskalandi. 
Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 
Skreytingarefni, gluggatjöld í metratali og tilsniðin, ábreiður, ísaumsvörur og 

kögurvefnaðarvörur. 
(F1. 24, 26). 

Skrás. 1975, nr. 418. Skráningard. 16. des. 1975. 

T 303/1975. Tilkynnt 22. sept. 1975, kl. 10.11. 

ESJUBERG 

Hótel Esja hf., Suðurlandsbraut 2, Rvík. 
Veitingastarfsemi í veitingabúð (Cafeteria). (F|. 42).
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Skrás. 1975, nr. 419. Skráningard. 16. des. 1975. 

T 407/1974. Tilkynnt 2. des. 1974, kl. 9.00. 

FERIA 

DUFF GORDON á CO S.A., Fernán Caballero 3, Puerto de Santa María, (Cadiz), 

Spáni. 
Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 

Vín, sterkir drykkir og líkjörar. (Fl. 33). 

Skrás. 1975, nr. 420. Skráningard. 16. des. 1975. 

T 410/1974. Tilkynnt 2. des. 1974, kl. 9.00. 

PINTA 

DUFF GORDON é£ CO S.A., Fernán Caballero 3, Puerto de Santa María, (Cadiz), 

Spáni. 
Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 

Vín, sterkir drykkir og líkjörar. (Fl. 33). 

  

IL Endurnýjuð skrásett vörumerki. 

Samkvæmt 22. og 23. gr. laga nr. 47 2. maí 1968, um vörumerki, sbr. 15. gr. 

reglugerðar nr. 1 2. janúar 1969, hafa eftirtalin vörumerki verið endurnýjuð. Hefur 

þeim jafnframt verið skipað í flokka samkvæmt 47. gr. sömu laga, sbr. og 18. gr. 

reglugerðar nr. 1/1969, um tilkynningar og skráningu vörumerkja o. fl. 

Skrás. 1915, nr. 2, frá 6. ágúst 1975 ........0.000000 0. ee renn n nn (Fl. 3). 

Skrás. 1925, nr. 1, frá 15. janúar 1976 .............. (F1. 1, 4, 7, 9, 10, 11). 

Skrás. 1925, nr. 7, frá 27. febrúar 1976 .......0000000 000... 0000... (F1. 30). 

Skrás. 1925, nr. 8, frá 27. febrúar 1975 ...ccc0000000 0000... (F1. 6, 8, 28). 

Skrás. 1925, nr. 10, frá 14. mars 1975 ......000000000 00 eeen 0000. (Fl. 30). 

Skrás. 1925, nr. 11, frá 28. mars 1975 ........0n0ncecrer err nn. (Fl. 4). 

Skrás. 1925, nr. 23, frá 25. júní 1975 .......0000000 000. 0... (Fl. 17, 25, 28). 

Skrás. 1935, nr. 7, frá 22. janúar 1970 ......0000000000.0.. (F1. 1, 3, 5, 30). 

Skrás. 1935, nr. 8, frá 22. janúar 1975 .. (FI. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

192, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23). 

Skrás. 1935, nr. 13, frá 19. mars 1970 ........0000000 0000 v 00... (Fl. 3ð). 

Skrás. 1935, nr. 14, frá 19. mars 1975 ........0....0.. 0000... 0... (F1. 33). 

Skrás. 1935, nr. 15, frá 19. mars 1975 .....0.000.00000 000... 0. ..00. (F1. 33). 

Skrás. 1935, nr. 21, frá 27. júní 1975 2.....00.00000 0000. 0 eeen... (F1. 9). 

Skrás. 1935, nr. 24, frá 10. júlí 1975 .....00..000000.. 00 er enn... (F1. 1). 

Skrás. 1935, nr. 25, frá 10. júlí 1975 .........0.0000 000... ev... (F1. 3). 

Skrás. 1935, nr. 26, frá 10. júlí 1975 ........000000... (F1. 1, 2, 3, 4, 5, 17). 

Skrás. 1935, nr. 27, frá 10. júlí 1975 ........2000000 0000 eeen 00rr. (Fl. 2, ð). 

Skrás. 1935, nr. 28, frá 10. júlí 1975 .......0.00000000nveerren000rr (F1. 3). 

Skrás. 1935, nr. 32, frá 10. ágúst 1975 ........000000000 000... .. 00. (F1. 33). 

Skrás. 1935, nr. 35, frá 10. ágúst 1975 .....cc0cccceeeeeerernnrrer.. (F1. 7).
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40, frá 29. október 1975 ............000000.0. (Fl. 2, 5). 
43, frá 19. nóvember 1975 ...........000000.00. 0. (Fl. 4). 
1, frá 11. janúar 1975 ............0...0000. (F1. 25). 
2, frá 11. janúar 1975 .............0000000000 (Fl. 9). 
5, frá 14. febrúar 1975 ................00000 (F1. 3). 
7, frá 14. febrúar 1975 ..............0.00000 (Fl. 3). 
14, frá 14. apríl 1975 ..........0..0 0. (Fl, 3, 8). 
19, frá 28. apríl 1975 .........00.000 0. (Fl. 29, 39). 
20, frá 14. maí 1975 ........00..0. 0. (FL ö). 
22, frá 18. maí 1975 .......0.00... 0. (Fl. 14). 
27, frá 19. maí 1975 ............. 0. (F1, 30). 
28, frá 16. júní 1975 .......000000000. 0 (F1. 39). 
31, frá 16. júní 1975 .............00.. (F1. 32). 
34, frá 20. júní ÍÐYÐ lll (Fl. 6, 7, 9). 
35, frá 20. júní 1975 ......00000..0.. 0 (F1. 6, 7, 9). 
40, frá 7. júlí 1975 ....0....... 0. (Fl. 6, 7). 
41, frá 7. júlí 1975 ............... 0... (Fl. 5). 
46, frá 14. júlí 1975 ...........0.0.00....... (Fl. 32). 
52, frá 10. ágúst 1975 ...............00000.. (F1. 3). 
55, frá 10. ágúst 1975 .............000000000. (Fl. 3). 
56, frá 20. ágúst 1975 ..........0.0000000 (F1. 1, 2, 3). 
57, frá 20. ágúst 1975 .........0...0.000.0 00 (F1. 2). 
58, frá 20. ágúst 1975 .....,......0.000000000.... (F1. 1, 2, 3). 
67, frá 5. september 1975 ...........0.0.00.000000.. (F1. 3, 5). 
68, frá 26. september 1975 ............0.00.0.0000.. (F1. 9). 
12, frá 26. september 1975 .............0...0000.... (F1. 9). 
75, frá 8. október 1975 .............0.0..00000000. (F1. 25). 
78, frá 30. október 1975 ...........00000 00. (F1. 6). 
82, frá 30. október 1975 ..........0.000000 0. (F1. 23). 
85, frá 6. nóvember 1975 ............0000000000. (FT, 33). 
86, frá 7. nóvember 1975 ...........000000000. (F1. 30). 
87, frá 8. nóvember 1975 .........00....... (Fl. 7, 9, 11, 19). 
95, frá 19. nóvember 1975 ..........0...00000000 (Fl, 4). 
96, frá 19. nóvember 1975 ..........00.00000000 (F1. 4). 
97, frá 19. nóvember 1975 ............0.000000000... (F1. 4). 
100, frá 19. nóvember 1975 ..........000000.0 (Fl. 4). 
101, frá 19. nóvember 1975 ..........0.0..0000000. (Fl. 4). 
102, frá 19. nóvember 1975 ..............0000000... (Fl. 4). 
103, frá 19. nóvember 1975 ...........000000000 (F1. 4). 
117, frá 12. desember 1975 ............000000...... (F1. 33). 
119, frá 13. desember 1975 .........0000000000. (Fl, 32). 
120, frá 13. desember 1975 ................. (Fl. 29, 30, 31). 
121, frá 13. desember 1975 ..............0..000...... (FT. 16). 
122, frá 13. desember 1975 .............0000.00..... (F1, 16). 
129, frá 18. desember 1975 ..............000....... (FT. 29). 
132, frá 19. desember 1975 .......,....0000000..... (F1. 11). 
134, frá 29. desember 1975 ............0.000000. (Fl. 7). 
135, frá 29. desember 1975 ................0..00.... (FM, 3). 
2, frá 3. janúar 1975 ...............00000000 0. (Fl. 2). 
3, frá 3. janúar 1975 .................... (Fl. 1, 2, 3, 5, 17). 
7, frá 3. janúar 1975 ...........0...00..000 0. (Fl. 34). 
9, frá 10. janúar 1975 ...........0...00000000 0 (F1. 9).
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nr. 10, frá 10. janúar 1975 .......0000000.. (F1. 8, 9, 11, 16, 18). 

nr. 11, frá 10. janúar 1975 ......00000eeeecceeennnn00.. (F1. 9). 

nr. 12, frá 10. janúar 1975 ........00000.0neeennn0e0e.. (F1. 1). 

nr. 13, frá 12. janúar 1975 .....ccccceeecenn0.. 0. ..0... (F1. 11). 

nr. 15, frá 12. janúar 1975 ......00.0000e0.ann 000... (F1. 33). 

nr. 16, frá 12. janúar 1975 .....02022000.0ne.er 00... (Fl. 33). 

nr. 18, frá 20. janúar 1975 ......00.00000.00n.0e.. 00... (F1. 5). 

nr. 19, frá 20. janúar 1975 ....cc.000000000nne 00 .e cr... (F1. 3). 

nr. 20, frá 20. janúar 1975 ......cc.cceecoonnere en... (Fl. 3). 

nr. 22, frá 20. janúar 1975 ...ccccccc0cnocnrnnnenrr 00 (F1. 12). 

nr. 26, frá 18. febrúar 1975 ........00ne0cc. 0... ...000. (Fl. 7). 

nr. 27, frá 18. febrúar 1975 .....cc00000..00....... (F1. 16, 24). 

nr. 28, frá 18. febrúar 1975 .....cc000ce.00...0..... (Fl. 16, 24). 

nr. 30, frá 19. febrúar 1975 ....ccc000ceeeecnneee rn... (Fl. 11). 

nr. 32, frá 19. febrúar 1970 ....ccccecceee..ne0er re... (Fl. 1, 9). 

nr. 36, frá 5. mars 1975 .....0cccceeeeeeneeennnnn 0. (F1. 23). 

nr. 38, frá 12. mars 1975 .....ccceeeeeeeeeneereran0r (Fl. 30). 

nr. 39, frá 12. mars 1975 ......0000000nneennnen eeen... (F1. 30). 

nr. 40, frá 12. mars 1975 ....00.00000seeeenennerr rn... (F1. 30). 

nr. 45, frá 15. mars 1970 ......0000ee0neenneennecn00r.. (F1. 9). 

nr. 47, frá 16. mars 1975 .......000000neeeve esne ern... (Fl. ð). 

nr. 48, frá 16. mars 1976 ......c00000eeeenceeeeennn00n. (FI. 3). 

nr. 49, frá 16. mars 1975 .....cc00ceeerennneeene.0.r (Fl. 1, 3). 

nr. 50, frá 16. mars 1975 .....ccecceenreenennrnr ne... (F1. 3). 

nr. 51, frá 31. mars 1975 .....00000000.00 0000... (Fl. 1, 3, 6). 

nr. 53, frá 81. mars 1975 ......00.00e 0000 eneeenn.r.0.. (F1. 30). 

nr. 54, frá 31. mars 1979 .....0.0eeeeceneenereern00 00. (Fl. 29). 

nr. 55, frá 31. mars 1976 ......0c00ceeeenennereen00r.. (F1. 30)- 

nr. 58, frá 22. apríl 1975 .....0000eeeeeneeeeensnrrr..0. (F1. 3). 

nr. 59, frá 23. apríl 1975 l..cccccencrcrenr renna (F1. 3). 

nr. 70, frá 5. maí 1975 .....00000000000... (F1. 5, 16, 29, 30, 31). 

nr. 71, frá 5. maí 1975 ......00000eenneennvennern00.0 (Fl. 25). 

nr. 73, frá 5. maí 1979 .......000000.. 0... 0. 00... (Fl. 9, 11, 21). 

nr. 75, frá 6. maí 1975 ......000000.00e en nv enn... (F1. 33). 

nr. 76, frá 6. maí 1975 .......0c0eeeeeceeenenenn00 rr (Fl. 1, 2). 

nr. 77, frá 6. maí 1975 ........000000. ee eeen eeen en (Fl. 1, 2) 

nr. 78, frá 6. maí 1975 ......000000e0neence inner. (F1. 32) 

nr. 84, frá 11. maí 1976 ............... (FI. 5, 29, 30, 31, 32, 33) 

nr. 85, frá 11. maí 1975 .....c0.00ceeeeeceeeeenn ene... (Fl. 3). 

nr. 86, frá 16. maí 1975 ......00000000enn een ner... (F1. 19). 

nr. 87, frá 16. maí 1976 ......000000eenennernn0n 000... (F1. 34). 

nr. 88, frá 16. maí 1975 ......00000000e.0neen nv enn... (Fl. 33). 

nr. 89, frá 16. maí 1975 ....000000eeernnnerveren. 0. (Fl. 33). 

nr. 90, frá 16. maí 1976 ......0.000000envnenreenene.r.. (F1. 34). 

nr. 98, frá 2. júní 1975 L..ccccncerenn rr (F1. 30). 

nr. 99, frá 1. júní 1975 .....00000000cenneeennnn ve... (Fl. 25). 

nr. 102, frá 3. júní 1975 .....0.00000000 en neen ern... (F1. 34). 

nr. 104, frá 25. júni 1975 .....0000000..0000.. (F1.1,2,3,5, 17). 

nr. 106, frá 25. júní 1975 .....0202200e neee ern. en 0... (Fl. 5). 

nr. 107, frá 25. júní 1976 ...... (Fl. 1, 2, 3, 5, 21, 29, 32, 33, 34). 

nr. 110, frá 6. júlí 1979 ......00000000 0000... (F1. 6, 19, 20, 22).
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nr. 113, frá 6. júlí 1975 ........... (F1.1,2,3,4,5, 6, 7, 8, 9, 11, 
12, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27). 

nr. 114, frá 6. júlí 1975 ........... (F1.1,2,3,4,5,6, 7, 8, 9, 11, 
12, 16, 18, 20, 22, 22, 24, 27). 

nr. 115, frá 6. júlí 1975 ...........0000000 000 00. (F1, 4). 
nr. 116, frá 8. júlí 1975 .................0000 0... (F1. 30). 
nr. 117, frá 8. júlí 1975 ..............000 0000 00 (Fl. 2, 3). 
nr. 118, frá 8. júlí 1975 ..........00..002 0000... (FI. 5). 
nr. 119, frá 8. júlí 1975 .............0..00 0000. 00 (F1, 11). 
nr. 120, frá 8. júlí 1975 ............0..0.000 00. (Fl. 5). 
nr. 121, frá 23. júlí 1975 ..........0000.0000. 0000. (F1. 4). 
nr. 127, frá 13. ágúst 1975 ........................ (F1. 1, 3, 5). 
nr. 128, frá 13. ágúst 1975 .................... (Fl. 4, 6, 9, 11). 
nr. 129, frá 13. ágúst 1975 .................... (F1. 4, 6, 9, 11). 
nr. 130, frá 13. ágúst 1975 .................... (F1. 4, 6, 9, 11). 
nr. 131, frá 25. ágúst 1975 ..........5..0..0.000.0000.. (Fl. 12). 
nr. 133, frá 25. ágúst 1975 .................. (F1. 1, 3, 6, 17, 22). 
nr. 134, frá 25. ágúst 1975 .............0..00 00. (F1. 1, 3). 
nr. 135, frá 25. ágúst 1975 .................00000 00 (F1. 5). 
nr. 137, frá 25. ágúst 1975 .................00000.. (F1. 1, 16). 
nr. 140, frá 7. september 1975 ...............00.0000.. (F1. 30). 
nr. 143, frá 7. september 1975 .........0....00000000.. (F1. 33) 
nr. 146, frá 8. september 1975 .............000000000.. (F1. 23) 
nr. 147, frá 8. september 1975 ..........00000000000... (F1. 23). 
nr. 151, frá 24. september 1975 ............000000000. (Fl. 3). 
nr. 152, frá 24. september 1975 .............000.00000.. (FI. 5). 
nr. 153, frá 24. september 1975 ...........0000000000 0. (F1.3). 
nr. 154, frá 24. september 1975 ...........0...00000... (Fl. 34). 
nr. 156, frá 4. október 1975 .........000..00.0000... (F1. 9, 10). 
nr. 157, frá 4. október 1975 ...........0..00000000.. (F1. 9, 10). 
nr. 158, frá 4. október 1975 ..........000000000 (F1. 9, 10). 
nr. 159, frá 4. október 1975 ..............00.0000... (F1. 9, 11). 
nr. 160, frá 5. október 1975 ...............000.0000000 (F1. 3). 
nr. 161, frá 5. október 1975 ..............0000000000... (F|. 3). 
nr. 166, frá 11. október 1975 ............0.0000.0000. (Fl. 5). 
nr. 167, frá 11. október 1975 ..............00000000.0... (F1. 5—). 
nr. 168, frá 11. október 1975 ............00000.000 0 (Fl. 5). 
nr. 173, frá 5. nóvember 1975 .............000000.000.. (F1. 3). 
nr. 178, frá 9. nóvember 1975 .........00...00 0000. (F1. 1). 
nr. 180, frá 9. nóvember 1975 .........0...0.00000.00.. (Fl. 1). 
nr. ÍS1, frá 9. nóvember 1975 ............0000000000. (Fl. 1). 
nr. 183, frá 9. nóvember 1975 ..........000..000.0000.. (Fl. 1). 
nr. 184, frá 9. nóvember 1975 .........00..0.00000... (F1. 1, 9). 
nr. 185, frá 9. nóvember 1975 ...........02000.0000.00.. (F1. 1). 
nr. 186, frá 9. nóvember 1975 ............00.0.0.00. (Fl. 1). 
nr. 187, frá 9. nóvember 1975 ...........00.0000000.... (F1. 1). 
nr. 188, frá 9. nóvember 1975 .............0.00000000.0.. (F1. 1). 
nr. 189, frá 9. nóvember 1975 .......0.....0000.00000.. (Fl. 1). 
nr. 190, frá 9. nóvember 1975 ...........0000000000 0 (F1. 1). 
nr. 191, frá 16. nóvember 1975 ...........00000000000... (FI. 4). 
nr. 193, frá 16. nóvember 1975 
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Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 
Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

1955, 
1955, 
1955, 
1955, 
1955, 
1955, 
1955, 
1955, 
1955, 
1955, 
1955, 
1955, 
1955, 
1955, 
1955, 
1955, 
1955, 
1955, 
1955, 
1955, 
1955, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 

nr. 195, frá 16. nóvember 1975 ......0000000.0.0..0000.0. 

nr. 196, frá 16. nóvember 1975 ......0000000000.0.0000. 

nr. 198, frá 19. nóvember 1975 .....00000000.000.0.. (F1. 29, 30). 

nr. 200, frá 19. nóvember 1975 .....0000000000000.. (F1. 32, 3ð). 

nr. 201, frá 19. nóvember 1975 .......00.00000.... (F1. 5, 30, 32). 

nr. 202, frá 19. nóvember 1975 ....0200000e nv... 0... 0... (F1. 30). 

nr. 203, frá 19. nóvember 1970 ....c20000cee0ne nn... 00. (Fl. 33). 

nr. 204, frá 19. nóvember 1970 ......22000.0.00......0.. (Fl. 33). 

nr. 206, frá 21. nóvember Í975 .....00200000 000... (Fl. 3). 

nr. 207, frá 21. nóvember 1970 2...0000000 0000... (Fl. 3). 

nr. 212, frá 9. desember 1975 ......0000.0.0.. 0. 0... (F1. 24, 25). 

nr, 214, frá 9. desember 1975 ......00000000 0000... (F1. 29, 30). 

nr. 215, frá 9. desember 1975 .....000200000... 0... (F1. 18). 

nr. 216, frá 9. desember 1970 .......000000 0. ne nan... (F1. 14). 

nr. 218, frá 15. desember 1975 ....000000000 00.00.0000... (Fl. 3). 

nr. 219, frá 15. desember 1975 ....0.000000 00.00.0000... (F1. 3). 

nr. 222, frá 20. desember 1975 .....000000... (F1. 1, 2, 3, 5, 21). 

nr. 223, frá 20. desember 1979 ....c0.00000000.00 000... (F1. 29). 

nr. 228, frá 28. desember 1976 ......00.00000. 000... (F1. 5). 

nr. 229, frá 22. desember 1979 .....0000000n 00... (F1. 5). 

nr. 230, frá 28. desember 1975 .....000000000.0.0.0.. (Fl. 1, 3, 5). 

nr. 1, frá 9. febrúar 1975 ......0000000000 eee. err... (F1. 5). 

nr. 3, frá 9. febrúar 1976 .......20000000 00 en nenn 0... (F1. 25). 

nr. 4, frá 9. febrúar 1975 .......020000 000... nn ann. (F1. 25). 

nr. 5, frá 9. febrúar 1975 ........0000.000 00.00.0000... (Fl. 1,5). 

nr. 6, frá 9. febrúar 1975 ........0.20000 0000 ven. en... (F1. 24). 

nr. 9, frá 9. febrúar 1975 .......02000000 0000 nn 00... (F1. 20). 

nr. 10, frá 9. febrúar 1975 .........200000 0000... 0000... (F1. 7). 

nr. 13, frá 9. febrúar 1979 ........20000 0000 vennn. (F1. 9). 

nr. 14, frá 9. febrúar 1975 .........000000 00 ene nr 0000... (Fl. 9). 

nr. 17, frá 9. febrúar 1975 .......00200000 0000 nn... (Fl. 7). 

nr. 18, frá 9. febrúar 1975 .......00200000 0... enn. en... (Fl. 30). 

nr. 19, frá 9. febrúar 1975 ......00000000 000... 00... (Fl. 5, 81). 

nr. 20, frá 9. febrúar 1975 ......220000000000 ven. (F1. 30). 

nr. 21, frá 9. febrúar 1975 ........0000000.0. 0... 000... (F1. 7, 12). 

nr. 23, frá 9. febrúar 1975 .......0000.00 ccc e ner... (Fl. 16). 

nr. 24, frá 9. febrúar 1975 ........000000 0000... .. 00... (Fl. 34). 

nr. 25, frá 9. febrúar 1979 ......2200000000 enn... (Fl. 34). 

nr. 26, frá 9. febrúar 1975 .......00000000 000. ne... 0... (FI. 3). 

nr. 29, frá 9. febrúar 1979 ........000000000 ec 00... (FI. 3). 

nr. 30, frá 9. febrúar 1975 .......000000000 en... 0... (F1. 28). 

nr. 31, frá 9. febrúar 1975 .......0000000000 00... nn... (Fl. 1,5). 

nr. 32, frá 9. febrúar 1975 .........00.00000 000 ne 0000 (Fl. 34). 

nr. 33, frá 9. febrúar 1975 ..........200000 00.00.0000... (Fl. 33). 

nr. 34, frá 9. febrúar 1975 ........0000000 00 .0nv 0000... (F1. 3). 

nr. 35, frá 9. febrúar 1975 .........000000000.0.0..0.. (Fl. 23, 25). 

nr. 37, frá 9. febrúar 1975 ........0000000 0000... (Fl. 23, 25). 

nr. 38, frá 9. febrúar 1975 .......00000000 0000... (Fl. 23, 25). 

nr. 39, frá 9. febrúar 1975 ......0.00000000nenneee 000 (F1. 5). 

nr. 40, frá 9. febrúar 1975 ......200002200 ec nnn0 00... (F1. 5). 

nr. 41, frá 9. febrúar 1975 ........0000000.0.0... se (F1. 3). 

nr. 42, frá 9. febrúar 1975 .......00000ne0n00ncr en... (F1. 29). 
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Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 
Skrás. 
Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

1965, 
1965, 

1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

43, frá 3. 

45, frá 3. 

46, frá 8. 
48, frá 3. 
49, frá 3. 

. 50, frá 3. 
öl, frá 3. 

. 52, frá 3. 
53, frá 3. 
54, frá 3. 

. 57, frá 3. 
58, frá 3. 

. 60, frá 3. 
61, frá 3. 

. 62, frá 3. 

. 63, frá 3. 
. 64, frá 3. 

- 65, frá 3. 
. 67, frá 3. 
. 68, frá 3. 
. 69, frá 3. 
- 70, frá 3. 
. 71, frá 3. 
. 72, frá 3. 
s 13, frá 4, 
. Tá, frá 4. 
„ 75, Írá 4. 
. 76, frá 4. 
. 71, frá 4. 
. 81, frá 4. 
. 82, frá 4. 
. 83, frá 4. 

84, frá 4. 
85, frá 4. 

. 88, frá 4. 
. 90, frá 4. 
. 91, frá 4. 
. 93, frá 4. 

94, frá 4. 

maí 1975 

maí 1975 

maí 1975 
maí 1975 
maí 1975 

. 96, frá 24. júní 1975 

. 97, frá 24. júní 1975 

. 98, frá 24. júní 1975 
100, frá 24. júní 

„101, frá 24. júní 
. 103, frá 24. júní 
. 104, frá 24. júní 

107, frá 24. júní 
. 108, frá 24. júní 
- 109, frá 24. júní 
„ 110, frá 24. júní 
- 112, frá 24. júní 1975 

1975 
1975 

1975 

1975 

..0...0.. 

.....0.. 

.......0. 

....... 

...00... 

0... 

....... 

0... 

..0..... 

0... 

..0...0. 

....0.00. 

...0..0. 

#0... 

...0.000. 

....0... 

0... 

...000. 

...0000. 

#0... 

0... 

...0..% 

Nr. 655. 

eeen (Fl. 32). 
(Fl. 1, 3, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28). 

SONR NONÐ RANA (Fl. 5). 
AR (F1. 22, 23, 24, 25, 26, 27). 
SRÐONBÐSÐORR (Fl. 25). 
see... (FI. 9, 10, 11, 28). 
en (Fl. 29, 30). 
ASS SÐRRNÐNRNRR (Fl. 3). 
SOROS SRÐR ARA (F1. 29, 32). 

sen (FI. 34). 
OR R (F1. 29). 
SENN OÐ ARA (F1. 29). 
SENN ÐOR RA (F1. 29). 
SSRS OR ARI (F1. 29). 
BR (Fl. 3, 8, 11, 21, 22, 28). 
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Nr. öðð. 

Skrás. 1965, 
Skrás. 1965, 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1985, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
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nr. 114, frá 24. júní 1975 .....c000seeennvinnunrv a (Fl. 34) 

nr. 115, frá 24. júní 1976 ......200000.0..0.... (Fl. 1, 3, 5, 29, 31). 

nr. 116, frá 24. júní 1975 20.00.0000... neon nur ree0 0... (F1. 29). 

nr. 117, frá 24. júní 1976 .....000000000 eee nn nennt... (F1. 16) 

nr. 118, frá 24. júní 1978 .......0000000enn nn nnnsen000r. (F1, 34) 

nr. 119, frá 24. júní 1976 .....22000000.eeennnner 000... (Fl, 1, 29) 

nr. 120, frá 24. júní 1975 .......0000.0. eeen nnnnnn rt... (Fl. 5). 

nr. 121, frá 24. júni 1975 .....0000000cneecnne ner... (F1. 5) 

nr. 122, frá 24. júní 1975 ......000000 een nnnenvnr en 0000 (F1. 9) 

nr. 123, frá 24. júní 1975 .....2000000enn0n0rnnv. 0. (F1. 34) 

nr. 129, frá 24. júní 1975 ....0.00000000 eeen en nenni. (F1. 16) 

nr. 130, frá 24. júní 1975 ......000c0ceccnnnnenennr0 ri (F1. 6) 

nr. 131, frá 24. júní 1975 .....000000000e even ene rann. (F1. 32) 

nr. 132, frá 24. júní 1975 .....000000 00 00e ie snnnnr a (F1. 32) 

nr. 133, frá 24. júní 1976 ......00000000 ene re nn nn... (Fl. 3) 

nr. 134, frá 24. júní 1976 ......000000.00 0... 0000... (F1. 35) 

nr. 135, frá 24. júní 1975 20.22.0000... en nnnve. en... (Fl. 1, 9) 

nr. 136, frá 24. júní 1975 ......00000000 ens... ee nv... 00... (Fl. 34). 

nr. 137, frá 3. ágúst 1975 ....00000ci eeen. 0... (Fl. 9, 21, 34). 

nr. 138, frá 3. ágúst 1975 .....0c00ceee din ea 0 (F1. 9, 21, 34). 

nr. 139, frá 3. ágúst 1975 ....00.ccc000ceene0e0n.... (Fl. 9, 21, 34). 

nr. 140, frá 3. ágúst 1975 .....000000000. 00... 000. (F1. 9, 21, 34). 

nr. 144, frá 3. ágúst 1975 .....000000. 0000... (F1. 23, 24, 25). 

nr. 147, frá 3. ágúst 1975 ........00000en nn snnn0nnn 001... (FI, 5). 

nr. 148, frá 3. ágúst 1975 ......200000000 neee ne 0. ie... (F1. 12) 

nr. 149, frá 3. ágúst 1976 .......000000 0000 er 000... 1... (Fl. 34) 

nr. 150, frá 3. ágúst 1975 ......0000000.ennen senn... (Fl. 25) 

nr. 154, frá 3. ágúst 1975 ......0000000.ensvenvv0nn 0... (Fl. 5) 

nr. 156, frá 3. ágúst 1975 .....02000000eneunernnen den... (F1. 7) 

nr. 157, frá 3. ágúst 1979 .....00000000 00 ne nn 0... 0... (F1. 34). 

nr. 158, frá 3. ágúst 1975 .....00000000 00 0n.. 00... (FI. 1, 32). 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

nr 

nr. 

. 163, frá 3. 

170, frá 20. 

172, frá 20. 
173, frá 20. 

180, frá 20. 
„ 181, frá 20 
. 182, frá 20 
183, frá 20. 

164, frá 3. ágúst 1975 
. 167, frá 20. 
. 168, frá 20. 

„ 169, frá 20. 
nr. 

„ 171, frá 20. 
nr. 
nr. 

„ 174, frá 20. 
. 175, frá 20. 

'. 177, frá 20. 
178, frá 20. 

„ 179, frá 20. 
nr. 

159, frá 3. ágúst 1975 (Fl. 1, 5, 11, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 34). 

160, frá 3. ágúst 1975 (Fl. 1,5, 11, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 34). 

„ 162, frá 3. Ágúst 1975 L...000.000 00. (FI. 7, 12). 
ágúst 1975 ......0.00000 000 (F1. 34). 

BRANN (FI. 22, 24, 25). 
ágúst 1975 ......00.000 00. (F1. 3). 
ágúst 1975 L.....00.000 00 (F1. 3). 
ágúst 1975 ...0..00.00 00. (FI. 3). 
ágúst 1975 ......00.000000 0 (FI. 3). 
ágúst 1975 ......00.000 0 (F1. 3). 
ágúst 1975 ......00.00 00. (F1. 3). 
ágúst 1975 ......00.000..0 0. (FI. 3). 
ágúst 1975 ......0..000 0000 (F1. 3). 
ágúst 1975 .....0c..00n nr (F1. 3). 
ágúst 1975 .....00..00000 0. (FI. 3). 
ágúst 1975 ....0.....0.0.0 0. (FI. 3, 5). 
ágúst 1975 ......0.0.000000 nn (F|. 3). 
ágúst 1975 ....00..00.00 nn (F1. 3). 

„ ágúst 1975 .....000.000 0000 (FI. 3). 
„ ágúst 1975 .....0...000 00 (FI. 23). 
ágúst 1975 ...0.00..00..0 nn (FI. 3)



Skrás. 
Skrás. 
Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 

1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 

1283 Nr. böð. 

nr. 184, frá 20. ágúst 1975 ................... 000 (Fl. 3). 
nr. 186, frá 20. ágúst 1975 ............0...0....00. 0. (F1. 3). 
nr. 187, frá 20. ágúst 1975 ............0000..00.... (F1. 29, 30). 
nr. 188, frá 15. september 1975 .............00.000000... (F1. 1). 
nr. 189, frá 15. september 1975 ..........0...0...000..... (F1. 1). 
nr. 190, frá 15. september 1975 .............000 0000. (F|1, 3). 
nr. 191, frá 15. september 1975 ............000000000. (Fl. 3). 
nr. 192, frá 16. september 1975 .............00.0000.... (FI. 30). 
nr. 194, frá 15. september 1975 ..........0...000.0000. (Fl. 33). 
nr. 195, frá 15. september 1975 .............000000.. (F|. 5). 
nr. 196, frá 15. september 1975 ...........00000. (FI. 3, 5). 
nr. 198, frá 15. september 1975 ...........000000 (F1. 25). 
nr. 199, frá 15. september 1975 ........,....0000 0 (F1. 5). 
nr. 200, frá 15. september 1975 ..............000...... (Fl. 9, 11). 
nr. 201, frá 15. september 1975 ............0....... (F|. 9, 11). 
nr. 202, frá 15. september 1975 ..........0..0000000.... (F1. 29). 
nr. 203, frá 15. september 1975 ........00000000.... (Fl. 29, 30). 
nr. 204, frá 15. september 1975 ............0.0000... (Fl. 29). 
nr. 206, frá 15. september 1975 .............00.00.000..... (Fl. 3). 
nr. 207, frá 15. september 1975 .......................... (Fl. 3). 
nr. 208, frá 15. september 1975 ..........0000000000 (F1. 25). 
nr. 209, frá 18. október 1975 ..........0.00.000 00. (Fl. 5). 
nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

n h
m
 

nr. 

211, frá 24. september 1975 ........0..0.000000 00 (FI. 3). 
212, frá 20. 

213, frá 20. 
215, frá 20. 
217, frá 20. 
218, frá 20. 
219, frá 20. 

október 1975 ...........0000. 0. (Fl. 3). 
október 1975 ...........0.000 0 (Fl. 3). 
október 1975 ......00.0.0000 (F1. 5). 
nóvember 1975 .........0.... 0... (Fl. 19). 
október 1975 .........0..000000 0 (F1. 3). 
október 1975 ...........0.00 0000 (F1. 5). 
október 1975 ...........00.00. 0. (F1. 16). nr. 220, frá 20. 

nr. 221, frá 20. október 1975 (Fl. 1, 2,3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28). 

nr. 223, frá 20. október 1975 ..............0 0000 (F1. 34). 
nr. 224, frá 20. október 1975 ..........00..0000 0. (Fl. 5). 
nr. 225, frá 20. október 1975 .......0...0..000 0 (Fl. 33). 
nr. 226, frá 20. október 1975 ...........0..0. 0 (Fl. 32). 
nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

n þe
 

nr. 

nr. 

nr. 

nr. 

n 

nr. 

nr. 

li 

nr. 

227, frá 20. 
228, frá 20. 
229, frá 20. 

230, frá 20. 
231, frá 20. 
233, frá 20. 
234, frá 20. 

. 235, frá 20. 
236, frá 20. 

237, frá 20. 
238, frá 20. 
240, frá 20. 
241, frá 20. 

242, frá 20. 
243, frá 20. 
244, frá 20. 

október 1975 .....00..00. 0. (Fl. 32). 
október 1975 .........00.. (F1. 3, 5, 9). 
október 1975 ........0...0. 0. (Fl. 2). 
október 1975 .................. (F1. 1, 2, 3, 5, 16). 
október 1975 .......... (Fl. 1, 2, 3, 17, 22, 24, 27). 
október 1975 ........0..0.00 0. (F1. 29). 
október 1975 ........0.0.00. 0... (F1. 30). 
október 1975 ...........00.00.00 0. (F1. 29). 
október 1975 ......00..0.00 0. (F1. 29). 
október 1975 ........00.0000 00 (Fl. 29). 
október 1975 .........0.00..00. 000. (F1. 29). 
október 1975 .........000.00 0 (F1. 30). 
október 1975 ........00000..0. 0 (F1. 29). 
október 1975 ........0..0....0. (Fl. 29). 
október 1975 ........00..00. 0 (F1. 30, 32). 
október 1975 ........0000. (F1. 30).



Nr. 555. 

Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 
Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 

Skrás. 
Skrás. 

1965, nr. 

1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1975, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 
1965, 

1965, 
1965, 

245, frá 20. 
. 246, frá 20. 
„ 247, frá 20. 

. 248, frá 20. 
. 249, frá 20. 
. 250, frá 20. 
. 251, frá 20. 
. 252, frá 20. 
. 253, frá 20. 
. 254, frá 20. 
. 255, frá 20. 
. 256, frá 20. 
. 257, frá 20. 
. 258, frá 20. 
. 259, frá 20. 
. 261, frá 29. 
. 263, frá 29. 
. 266, frá 29. 
. 267, frá 29. 

. 269, frá 29. 
„ 270, frá 29. 
„ 271, frá 29. 
„ 272, frá 29. 
. 273, frá 29. 
. 274, frá 29. 
. 275, frá 29. 
. 276, frá 29. 

r. 278, frá 29. 
. 279, frá 29. 
. 280, frá 29. 
. 281, frá 29. 
. 282, frá 29. 
. 283, frá 29. 
. 284, frá 29. 
. 285, frá 29. 
. 286, frá 29. 
. 287, frá 29. 
. 288, frá 29. 
. 289, frá 29. 
. 290, frá 29. 

nr. 
. 292, frá 29. 
. 293, frá 29. 
. 294, frá 29. 
. 295, frá 29. 
. 296, frá 29. 
. 297, frá 29. 
. 298, frá 29. 
. 800, frá 29. 

291, frá 29. 

„ 301, frá 29. 

. 302, frá 29. 
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október 1975 .......00000n nn (F1. 30). 

október 1975 ......020200 000. (F1. 30). 

október 1975 .......0000000 00. (F1. 30). 

október 1975 ......2020000. 0... nr (F1. 30). 

október 1975 .......020000 0. nn (F1. 30). 

október 1975 ......000000 00 nn (F1. 12). 

október 1975 ........000000n en (F1. 7). 

október 1975 .....00000000 00... (Fl. 4, 7, 8). 

október 1975 .......0000000 nn... (Fl. 7, 13). 

október 1975 .......00000 000 (F1. 34). 

október 1975 .....000000 0... (Fl. 29, 30, 31). 

október 1975 .....0.0000 0000. (F1. 29, 30). 

október 1975 .......200000 0000 nn (F1. 30). 

október 1975 ......20000000 0... (F1. 30). 

október 1975 ......000000 0000. nn (F1. 30). 

desember 1975 ........0000 000... 00... (F1. 28). 

desember 1975 .......0..... (Fl. 1, 20, 22, 23, 28). 

desember 1975 ........0000 0000... (Fl. 34). 

desember 1975 ......000000 0000... en (Fl. 34). 

desember 1975 .....00000000 000... (F1. 16, 28). 

desember 1975 ......000000 000... 0... (F1. 1) 

desember 1975 ......00000 0000... (F1. 17). 

desember 1975 ....0.0000000. 0... (F1. 1, 4, 17). 

desember 1975 ......000000 0000... (F1. 32). 

desember 1975 .......000000 000... (Fl. 29). 

desember 1975 ....0000000 000. enn. (Fl. 29) 

desember 1975 .....000000000 0... (Fl. 3) 

desember 1975 ...... (F1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 19, 30) 

desember 1975 .....0.00000 000... (F1. 1, 3, 5). 

desember 1975 ....0.000000 000. 0... (F1.1,3,5). 

desember 1975 ......0000000 00... (F1.1,3,5). 

desember 1975 .....000000.0 000... (Fl. 1, 3,5). 

desember 1975 .....00000000 00... (F1.1,3, 5). 

desember 1975 .....0000000. 0000... (F1.1,3,5). 

desember 1975 ......000000 0000... (Fl. 1, 3, 5). 

desember 1975 ....0.0000.00 0... 0... (F1. 1, 3,5). 

desember 1975 ....0..00000 00.00.0000... (F1.1,3, 5). 

desember 1975 ......... (Fl. 1, 3, 5, 16, 29, 30, 31). 

desember 1975 ......... (Fl. 1, 3, 5, 16, 29, 30, 31). 

desember 1975 .....0000000 000... (F1. 1, 5). 

desember 1975 .......000000 0. nn (Fl. 3). 

desember 1975 .....0.000000 0. ..0.... (Fl. 1,3,5). 

desember 1975 ......000000 000... (Fl. 3). 

desember 1975 ......0000000 000... (F1.1,3,5). 

desember 1975 ......00.00000. even... (Fl. 3). 

desember 1975 ..... (Fl. 6, 7, 11, 19, 36, 37, 40, 42). 

desember 1975 ........000000 00... 0... (Fl. 5). 

desember 1975 ......000000... (Fl. 7, 9, 11, 12, 20). 

desember 1975 ......... (Fl. 6, 8, 14, 17, 18, 20, 21, 
29, 24, 25, 28, 29, 30, 32). 

desember 1975 ......0000000 0000... (F1. 29, 30). 

desember 1975 (Fl. 1, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27).
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Skrás. 1965, nr. 303, frá 29. desember 1975 (Fl. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20). 
Skrás. 1965, nr. 306, frá 29. desember 1975 ..............00000.00 (Fl. 5). 
Skrás. 1965, nr. 307, frá 29. desember 1975 .............00..... (F1. 1). 
Skrás. 1965, nr. 308, frá 29. desember 1975 ...........000.00. (F1. 32, 33). 
Skrás. 1965, nr. 309, frá 29. desember 1975 .........0...... (Fl. 32, 33). 
Skrás. 1965, nr. 317, frá 29. desember 1975 ......... (Fl. 1, 2, 3, 5, 16, 19, 31). 
Skrás. 1765, nr. 318, frá 29. desember 1975 ............... (F1. 1, 8, 9, 10, 21). 
Skrás. 1965, nr. 319, frá 29. desember 1975 ............00..0000. (F1. 3). 
Skrás. 1965, nr. 320, frá 29. desember 1975 ...........0..00.0.. (F1. 5). 
Skrás. 1965, nr. 321, frá 30. desember 1975 ...........000...0. (Fl. 23). 
Skrás. 1965, nr. 322, frá 30. desember 1975 ..............0.000.. (F1. 5). 
Skrás. 1965, nr. 323, frá 30. desember 1975 Ll... (F1. 3). Skrás. 1965, nr. 324, frá 30. desember 1975 00... (F1. 5). Skrás. 1965, nr. 325, frá 30. desember 1975 .................08.... (F1. 34). Skrás. 1965, nr. 326, frá 30. desember 1979 2000... (Fl. 34). 
Skrás. 1965, nr. 327, frá 30. desember 1975 0... (Fl. 34). 
Skrás. 1965, nr. 328, frá 30. desember 1975 000... (Fl. 34). 
Skrás. 1965, nr. 330, frá 30. desember 1978 ll (F1. 2, 17, 19). Skrás. 1965, nr. 331, frá 30. desember 1975 ...........00... (F1. 34). Skrás. 1965, nr. 332, frá 30. desember 1978 l..0l. (F1. 34). 
Skrás. 1965, nr. 333, frá 30. desember 1975 .................... (Fl. 34). 
Skrás. 1965, nr. 334, frá 30. desember 1975 lll. (F1. 11). 
Skrás. 1965, nr. 335, frá 30. desember 1979 00... (F1. 5). 
Skrás. 1965, nr. 336, frá 30. desember 1975 ..........0.0.0.0. (F1. 1). 
Skrás. 1965, nr. 337, frá 30. desember 1975 ..........0.00.... (Fl. 33). 
Skrás. 1965, nr. 338, frá 30. desember 1975 ....... (Fl. 1,2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 14, 17, 22, 24, 26, 27). 
Skrás. 1965, nr. 339, frá 30. desember 1975 Lo... (F1. 5). 
Skrás. 1965, nr. 340, frá 30. desember 1975 ...........000.0. (Fl. 1, 3, 5). 
Skrás. 1965, nr. 341, frá 30. desember 1975 ............... (F1. 29, 30, 31, 32). 
Skrás. 1965, nr. 346, frá 30. desember 1975 ...........000000 (F1. 5). 
Skrás. 1965, nr. 347, frá 30. desember 1975 ............00000 (Fl. 34). 
Skrás. 1965, nr. 348, frá 30. desember 1975 ...........0.0.000 (F1. 3). 
Skrás. 1965, nr. 349, frá 30. desember 1975 ..........0.0.0000. (F1. 8, 10). 
Skrás. 1965, nr. 350, frá 30. desember 1975 (Fl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34). 
Skrás. 1965, nr. 351, frá 30. desember 1975 .......... (Fl. 4, 6, 7, 8, 9, 12, 16). 
Skrás. 1965, nr. 352, frá 30. desember 1975 ..........0..0.00. (Fl. 30). 
Skrás. 1965, nr. 353, frá 30. desember 1975 00... (Fl. 33). 
Skrás. 1965, nr. 354, frá 30. desember 1975 ............0.00..0. (F1. 34). 
Skrás. 1965, nr. 355, frá 30. desember 1975 ..............0.0. (Fl. 5). 
Skrás. 1965, nr. 356, frá 30. desember 1975 ...........00.0000. (Fl. 30, 34). 
Skrás. 1965, nr. 358, frá 30. desember 1975 ..........0..0..000 (Fl. 1). 
Skrás. 1965, nr. 360, frá 30. desember 1975 .............00.5 (F1. 34). 
Skrás. 1965, nr. 361, frá 30. desember 1975 .........0..000.0 (Fl. 25). 
Skrás. 1965, nr. 362, frá 30. desember 1975 .............00.000. (Fl. 9, 10). 
Skrás. 1965, nr. 363, frá 30. desember 1975 .......00000.0.000 (F1. 34). 
Skrás. 1965, nr. 364, frá 30. desember 1975 ..........0000.0000 (Fl. 34). 
Skrás. 1965, nr. 365, frá 30. desember 1975 .........0.0.00000.0 (Fl. 34). 
Skrás. 1965, nr. 366, frá 30. desember 1975 ..........0.000000. (F1. 4, 11). 
Skrás. 1965, nr. 367, frá 30. desember 1975 .......0.00000..... (Fl. 6, 7, 9, 12).
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Skrás. 1965, nr. 368, frá 30. desember 1979 .....0000000 0. 0... 00... (F1. 24, 25). 

Skrás. 1965, nr. 369, frá 30. desember 1975 ......0000. 00... 0. .000. 0... (Fl. 34). 

Skrás. 1965, nr. 370, frá 30. desember 1975 00.00.0000 (F1. 1, 4, 19). 

Skrás. 1965, nr. 371, frá 30. desember 1975 00.00.0000 (F1. 34). 

Skrás. 1965, nr. 373, frá 30. desember 1975 ....2.00000 nn (F1. 29). 

Skrás. 1965, nr. 374, frá 30. desember Í970 20.00.0000... 00.00.0000... (F1. 34). 

Skrás. 1965, nr. 375, frá 30. desember 1975 ..0cccr nn (Fl. 13, 28). 

Skrás. 1965, nr. 377, frá 30. desember 1970 ......0..0 00... 0000... (F1. 34). 

Skrás. 1965, nr. 378, frá 30. desember 1975 ....000000 nn (F1. 25). 

Skrás. 1965, nr. 379, frá 30. desember 1975 ....00000 0 (Fl. 3). 

Skrás. 1965, nr. 380, frá 30. desember 1970 ....0.00.0000..- (F1. 22, 23, 24, 25, 26). 

Skrás. 1965, nr. 383, frá 31. desember 1975 .......... (Fl. 1, 2, 3, 4, 5, 29, 31). 

Skrás. 1965, nr. 384, frá 31. desember 1975 .....0..0... (F1. 1, 2, 3, 4, 11, 21). 

Skrás. 1965, nr. 385, frá ðl. desember 1975 ......00000 0000... (F1. 29, 30, ð1). 

Skrás. 1965, nr. 286, frá 31. desember 1975 ......0000.0 0000... (Fl. 12). 

Skrás. 1965, nr. 388, frá 31. desember 1975 .....00000 0. (Fl. 34). 

Skrás. 1965, nr. 389, frá 31. desember 1975 ...0..0.000 000 (Fl. 34). 

Skrás. 1965, nr. 390, frá 3l. desember 1975 .....0000000 00... (F1. 30). 

Skrás. 1965, nr. 391, frá 31. desember 1975 0000 c0nr (F1. 14). 

Skrás. 1965, nr. 392, frá 31. desember 1975 ....0.000000 00... (F1. 29, 30). 

Skrás. 1965, nr. 393, frá 31. desember 1975 ....002.00 0 (Fl. 3). 

Skrás. 1965, nr. 394, frá 31. desember 1978 .....200 (F1. 19). 

Skrás. 1965, nr. 397, frá 31. desember 1975 .....00000 0000 0. (F1. 19). 

Skrás. 1965, nr. 399, frá 31. desember 1975 ...cccce (Fl. 1, 9, 16). 

Skrás. 1965, nr. 400, frá 31. desember 1975 .....0.00000 0000... (F1. 34). 

Skrás. 1965, nr. 402, frá 31. desember 1975 ......0000000 0... (F1. 21). 

TIl Afmáð vörumerki. 

Samkvæmt 27. gr. laga nr. 47 2. maí 1968 um vörumerki, sbr. 6. mgr. 15. gr. 

reglugerðar nr. Í 9. janúar 1969, hafa eftirtalin vörumerki verið afmáð úr vöru- 

merkjaskránni: 

Nr.  2/1925 frá 15. janúar 197. 

Nr. 13/1925 frá 9. maí 1975. 

Nr. 14/1925 frá 9. mai 1976. 

Nr. 22/1925 frá 25. júní 1975. 

Nr. 28/1925 frá 15. ágúst 1975. 

Nr. 30/1925 frá 15. ágúst 1975. 

Nr. 39/1925 frá 14. nóvember 1975. 

Nr. C1/1935 frá 5. janúar 1975. 

Nr.  3/1935 frá 5. janúar 1976. 

Nr. 37/1935 frá 12. október 1975. 

Nr. 49/1985 frá 19. nóvember 1975. 

Nr. 25/1945 frá 18. maí 1975. 

Nr. 43/1945 frá 7. júlí 1975. 

Nr. 44/1945 frá 14. júlí 1975. 

Nr. 45/1945 frá 14. júlí 1975. 

Nr. 47/1945 frá 14. júlí 1975. 

Nr. 48/1945 frá 14. júlí 1975. 

Nr. 66/1945 frá 5. september 1975. 

Nr. 69/1945 frá 26. september 1975. 

Nr. 80/1945 frá 30. október 1978. 

Nr. $81/1945 frá 30. október 1975.



Nr. 

Nr. 

Nr. 

Nr. 

Nr. 

Nr. 

Nr 

Nr 

Nr. 

Nr. 

Nr. 

Nr. 

Nr. 

Nr. 

Nr. 

Nr. 

Nr. 

Nr. 

Nr. 

Nr. 

Nr. 

Nr. 

Nr. 

Nr. 

83/1945 frá 
84/1945 frá 
90/1945 frá 
91/1945 frá 
94/1945 frá 
98/1945 frá 

„ 99/1945 frá 
„ 113/1945 frá 

1/1955 frá 
5/1955 frá 

14/1955 frá 
17/1955 frá 
21/1955 frá 
23/1955 frá 
24/1955 frá 
31/1955 frá 
33/1955 frá 
34/1955 frá 
35/1955 frá 
37/1955 frá 
41/1955 frá 
44/1955 frá 
46/1955 frá 
56/1955 frá 
69/1955 frá 
72/1955 frá 
79/1955 frá 
80/1955 frá 
81/1955 frá 
91/1955 frá 
93/1955 frá 
96/1955 frá 

„ 101/1955 frá 
„ 122/1955 frá 

r. 123/1955 frá 
'. 124/1955 frá 

. 125/1955 frá 
„ 136/1955 frá 

r. 144/1955 frá 
„ 148/1955 frá 

r. 163/1955 frá 
„ 169/1955 frá 
„ 172/1955 frá 
„ 179/1955 frá 

r. 182/1955 frá 
r. 192/1955 frá 
'. 194/1955 frá 
r. 197/1955 frá 
'. 205/1955 frá 
r. 208/1955 frá 

r. 209/1955 frá 
„ 211/1955 frá 

maí 1975. 

. maí 1975. 
. maí 1975. 

. maí 1975. 

. maí 1975. 

. maí 1975. 

. maí 1975. 

„ Júní 1975. 
„ ágúst 1975. 
. ágúst 1975. 
. ágúst 1975. 
„ ágúst 1975. 

o. ágúst 1975. 
. september 1975. 
. september 1975. 
. október 1975. 
. október 1975. 

. nóvember 1975. 

. nóvember 1975. 

. nóvember 1975. 

. nóvember 1975. 
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. nóvember 1975. 

„ nóvember 1975. 
. nóvember 1975. 
. nóvember 1975. 

. nóvember 1975. 

. nóvember 1975. 

. nóvember 1975. 

. desember 1975. 

janúar 1975. 
. Janúar 1975. 
„ Janúar 1975. 

. Janúar 1975. 
janúar 1975. 

. janúar 1975. 

. janúar 1975. 
. febrúar 1975. 

.„ mars 1975. 

. mars 1975. 

. mars 1975. 

. mars 1975. 

.„ mars 1975. 

. mars 1975. 

.„ mars 1975. 

. apríl 1975. 
. apríl 1975. 

nóvember 1975. 

. nóvember 1975. 

. nóvember 1975. 

. nóvember 1975. 

. nóvember 1975. 

. desember 1975. 

Nr. 555.
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Nr. 213/1955 frá 
Nr. 224/1955 frá 
Nr. 123/1962 frá 
Nr.  2/1965 frá 
Nr.  7/1965 frá 
Nr.  8/1965 frá 
Nr. 11/1965 frá 
Nr. 12/1965 frá 
Nr. 15/1965 frá 
Nr. 16/1965 frá 
Nr. 22/1965 frá 
Nr. 27/1965 frá 
Nr. 28/1965 frá 
Nr. 36/1965 frá 

. desember 1975. 

. desember 1975. 
. apríl 1975. 
. febrúar 1975. 
. febrúar 1975. 

. febrúar 1975. 
. febrúar 1975. 
febrúar 1975. 

. febrúar 1975. 

. febrúar 1975. 

febrúar 1975. 
. febrúar 1975. 

febrúar 1975. 

. febrúar 1975. 

No
 

9 

I
S
I
R
 

R
S
K
 

Nr. 44/1965 frá maí 1975. 
Nr. 47/1965 frá maí 1975. 
Nr. 55/1965 frá maí 1975. 
Nr. 56/1965 frá maí 1975. 
Nr. 59/1965 frá 3. maí 1975. 
Nr. 66/1965 frá maí 1975. 
Nr. 78/1965 frá maí 1975. 
Nr. 79/1965 frá maí 1975. 
Nr. 80/1965 frá maí 1975. 

Nr. 86/1965 frá maí 1975. 
Nr. 87/1965 frá maí 1975. 
Nr. 89/1965 frá maí 1975. 
Nr. 92/1965 frá maí 1975. 
Nr. 95/1965 frá maí 1975. 
Nr. 99/1965 frá 24. júní 1975. 
Nr. 102/1965 frá júní 1975. 
Nr. 105/1965 frá 24. júní 1975. 
Nr. 106/1965 frá 24. júní 1975. 
Nr. 111/1965 frá 24. júní 1975. 
Nr. 113/1965 frá 24. júní 1975. 
Nr. 124/1965 frá 24. júní 1975. 
Nr. 125/1965 frá 24. júní 1975. 
Nr. 126/1965 frá 24. júní 1975. 
Nr. 127/1965 frá 24. júní 1975. 
Nr. 128/1965 frá 24. júní 1975. 
Nr. 141/1965 frá 3. ágúst 1975. 
Nr. 142/1965 frá 3. ágúst 1975. 
Nr. 143/1965 frá ágúst 1975. 
Nr. 145/1965 frá 3. ágúst 1975. 
Nr. 146/1965 frá 3. ágúst 1975. 
Nr. 151/1965 frá ágúst 1975. 
Nr. 152/1965 frá ágúst 1975. 
Nr. 153/1965 frá ágúst 1975. 
Nr. 155/1965 frá 3. ágúst 1975. 
Nr. 161/1965 frá ágúst 1975. 
Nr. 165/1965 frá 3. ágúst 1975. 
Nr. 166/1965 frá 20. ágúst 1975. 
Nr. 176/1965 frá 20. ágúst 1975.
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Nr. 185/1965 frá 20. ágúst 1975. 
Nr. 193/1965 frá 20. ágúst 1975. 
Nr. 197/1965 frá 20. ágúst 1975. 
Nr. 205/1965 frá 15. september 1975. 
Nr. 210/1965 frá 15. september 1975. 
Nr. 214/1965 frá 20. október 1975. 
Nr. 216/1965 frá 20. október 1975. 
Nr. 222/1965 frá 20. október 1975. 
Nr. 232/1965 frá 20. október 1975. 
Nr. 239/1965 frá 20. október 1975. 
Nr. 260/1965 frá 29. desember 1975. 
Nr. 262/1965 frá 29. desember 1975. 
Nr. 264/1965 frá 29. desember 1975. 
Nr. 265/1965 frá 29. desember 1975. 
Nr. 268/1965 frá 29. desember 1975. 
Nr. 277/1965 frá 29. desember 1975. 
Nr. 299/1965 frá 29. desember 1975. 
Nr. 304/1965 frá 29. desember 1975. 
Nr. 305/1965 frá 29. desember 1975. 
Nr. 310/1965 frá 29. desember 1975. 
Nr. 311/1965 frá 29. desember 1975. 
Nr. 312/1965 frá 29. desember 1975. 
Nr. 313/1965 frá 29. desember 1975. 
Nr. 314/1965 frá 29. desember 1975. 
Nr. 315/1965 frá 29. desember 1975. 
Nr. 316/1965 frá 29. desember 1975. 
Nr. 329/1965 frá 30. desember 1975. 
Nr. 342/1965 frá 30. desember 1975. 
Nr. 343/1965 frá 30. desember 1975. 
Nr. 344/1965 frá 30. desember 1975. 
Nr. 345/1965 frá 30. desember 1975. 
Nr. 357/1965 frá 30. desember 1975. 
Nr. 359/1965 frá 30. desember 1975. 
Nr. 372/1965 frá 30. desember 1975. 
Nr. 376/1965 frá 30. desember 1975. 
Nr. 381/1965 frá 30. desember 1975. 
Nr. 382/1965 frá 30. desember 1975. 
Nr. 387/1965 frá 30. desember 1975. 
Nr. 395/1965 frá 31. desember 1975. 
Nr. 396/1965 frá 31. desember 1975. 
Nr. 398/1965 frá 31. desember 1975. 
Nr. 401/1965 frá 31. desember 1975. 
Nr. 403/1965 frá 31. desember 1975. 
Nr. 123/1966 frá 31. desember 1975. 
Nr. 124/1966 frá 31. desember 1975. 
Nr. 125/1966 frá 31. desember 1975. 
Nr. 154/1966 frá 31. desember 1975. 
Nr. 258/1967 frá 28. apríl 1967. 
Nr. 226/1968 frá 28. apríl 1975. 
Nr. 227/1968 frá 28. apríl 1975. 
Nr. 175/1972 frá 16. ágúst 1978. 

B 162
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Nr. 276/1972 frá 31. desember 1975. 

Nr. 224/1973 frá 22. september 1975. 

Nr. 205/1974 frá 31. desember 1975. 

Nr. 206/1974 frá 31. desember 1975. 

IV. Framseld vörumerki. 

Eftirtalin vörumerki hafa verið framseld á árinu 1975: 

Nr. 2/1945 til Wilcox Electric, Inc., félag í Missouri. 1400 Chestnut Street, 

Kansas, Missouri, Bandaríkjum Norður-Ameríku. 

Nr. 80/1962 og 166/1962 til Forbo Betriebs AG, Fáberstrasse 6, Zúrich 8, Sviss. 

Nr. 396/1973 til Diagnostic Data Inc. ól8 Logue Avenue, Mountain View, 

California 94043, Bandaríkjum Norður-Ameríku. 

Nr. 35/1951 til VARTA Batterie Aktiengesellschaft, Hannover. Stöckener Strasse 

351, Vestur-Þýskalandi. 

Nr. 316/1974, 310/1974, 257/1974 til Seipio Fruchtvertrieb KG. 28. Bremen, 

Breitenweg 29, Þýskalandi. 

Nr. 202/1965 og 203/1965 til Unox B.V., Oss, Hollandi. 

Nr. 227/1965, 273/1965, 266/1965 til CANTRELL á COCHRANE LIMITED, 

Kylemore Park West, Dublin 10, Írska lýðveldinu, og Castlereagh Road, Belfast 5, 

Norður Írlandi. 
Nr. 302/1972, 331/1971, 332/1971, 334/1971, 336/1971, 335/1971, 333/1971 til 

THOMASS LIMITED, 143—149, Fenchurch Street, London, EC3M 6BN, Englandi 

og að það félag hafi síðan samkvæmt framlögðum skjölum breytt nafni sínu í 

MARS LIMITED. 

Nr. 261/1971 til Optrex Limited, 17, Wadsworth Road, Perivale, Greenford, 

Middlesex, Englandi. 

Nr. 156/1970 til Imperial Group Limited, East Street, Bedminster, Bristol, 

Englandi. 

Nr. 84/1955 til Knorr-Náhrmittel Aktiengesellschaft, 8240 Thayngen, Sviss. 

Nr. 177/1963, 166/1961, 118/1969 og 63/1961 til Gist-Brocades N.V., Watering- 

seweg 1, Delft, Hollandi. 

Nr. 1/1966 til WHITE-WESTINGHOUSE CORPORATION 11770 Berea Road 

Cleveland, Ohio 44111, Bandaríkjum Norður-Ameríku. 

Nr. 301/1965 til SOCIÉTÉ AUKILIAIRE DE TRAITEMENT ET DADMINI- 

STRATION S.A.T.A., 126— 180, rue Jules Guesde, LEVALLOIS-PERRET (Hauts- 

de-Seine), Frakklandi, sem síðan hafi breytt nafni sínu í COMPAGNIE GERVAIS 

DANONE. 

Nr. 427/1970 til BOC LIMITED, Hammersmith House, London W6, Englandi. 

Nr. 14/1946 til SOLITAIRE — Products d'Entretien Francais — Prodef, 8, 

rue Valentin, 92305 — Levallois-Perret, Frakklandi. 

Nr. 149/1960, 36/1922, 32/1922, 31/1922, 30/1922, 29/1922, 24/1922, 112/1956, 

g/1912, 10/1912, 22/1948, 18/1948, 26/1963, 31/1963, 184/1963, 87/1955, 69/1952, 

145/1971, 105/1971, 298/1971, 61/1951, 114/1956, 166/1956, 113/1956, 264/1972, 

439/1973, 157/1966, 254/1966, 221/1968, 20/1952, 118/1965, 239/1964, 212/1962. 

911/1962, 148/1962, 43/1961, 18/1960 og 121/1960 til Imperial Group Limited, East 

Street, Bedminster, Bristol, Englandi. 

Nr. 21/1974, 9249/1974, 20/1974, 23/1974 og 22/1974 til Hans Schwarzkopf, 

GmbH., 2000 Hamburg 50, Hohenzollernring 127--129, V.-Þýskalandi. 

Nr. 109/1963 og 76/1967 til GENERAL MILLS, ING., 92 Wayzata Boulevard, 

Minneapolis, Minnesota 55426, Bandaríkjum Norður-Ameríku.
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Nr. 227/1957 til PPG INDUSTRIES, INC., One Gateway Center, Pittsburgh, 
Pennsylvania 15222, Bandaríki Norður-Ameríku. 

Nr. 89/1961 til INTERNATIONAL PLAYTEX, INC., 888 Seventh Avenue, New 
York, New York 10019, Bandaríkjum Norður-Ameríku. 

V. Nafnbreytingar. 

Á árinu 1975 breyttu eigendur eftirtalinna vörumerkja nafni sínu og heita nú: 
Skrás. 1965, nr. 97. Manufacture des Montres Rolex SA. (Uhrenfabrik Rolex 

A.G.), (Rolex Watch Manufactory Ltd.), 82 Haute- Route, CH-2502 Bienne, Sviss. 
Skrás. 1959, nr. 82. SOCIETA NESTLE“ per AZIONIT Via Bianca Maria NO. 4, 

Milano, Ítalíu. 
Skrás. 1972, nr. 81. Parsons Controls Limited, Stourport on Severn, Worcester- 

hire, Englandi. 
Skrás. 1972, nr. 260. United Artists Music and Records Group, Inc., Los Angeles. 

California, Bandaríkjum Norður-Ameríku. 
Skrás. 1955, nr. 28 og 27. Centrotex, akciová spolecnost pro zahranicni obchod, 

Trída Dukelských hrdinu No. 47. Prague 7, Tékkóslóvakíu. 
Skrás. 1930, nr. 65, 64, og skrás. 1945, nr. 27, 19, 259. Life Savers, Inc., 40 West 

57 Street, New York, New York 1019, Bandaríkjum Norður-Ameríku. 
Skrás. 1961, nr. 48 og skrás. 1956, nr. 1629. Koninklijke Wessanen N.V., Wor- 

merveer, Hollandi. 
Skrás. 1968, nr. 146, RIMMEL INTERNATIONAL LIMITED, London, Englandi. 
Skrás. 1955, nr. 45. CAPITOL RECORDS, ING., 1750 North Vine Street, 

Hollywood, Californiu, Bandaríkjum Norður-Ameríku. 
Skrás. 1955, nr. 116. Koninklijke Wessanen N.V., Wormerveer, Hollandi. 
Skrás. 1965, nr. 307. DYNO INDUSTRIER A.S. Tollbugaten 22, Oslo 1, Noregi. 
Skrás. 1974, nr. 387, 345. HOWARD MACHINERY LIMITED, Saxham, Burv 

St. Edmunds, Suffolk, IP28 602, Englandi. 
Skrás. 1972, nr. 61, 62, og skrás. 1965, nr. 190 og Í91. Pento Cosmetic B. V., Am- 

sterdam, Hollandi. 
Skrás. 1965, nr. 209, 203. H. Hertogs Fabriken B.V., Oss, Hollandi. 
Skrás. 1965, nr. 204. Van den Bergh en Jurgens B.V., Marconistraat, Rotter- 

dam, Hollandi. 
Skrás. 1955, nr. 84. Maizena Gesellschaft GmbH., 2 Hamburg 1. Spaldingstr. 

218, V.-Þýskalandi. 
Skrás. 1965, nr. 319. Dr. Carl Hahn, GmbH., Kaiserwerther Strasse 270, Dússel- 

dorf, Þýskalandi. 
Skrás. 1965, nr. 370. TEXACO LIMITED, 29 £ 30 Old Burlington Street, 

London WI, Englandi. 
Skrás. 1955, nr. 33. Norsk Hydro a.s., Bygdöy allé 2, Oslo, Noregi. 
Skrás. 1965, nr. 356. DOUWE EGBERTS KONINKLIJKE TÁABAKSFABRIEK- 

KOFFIEBRANDERIJEN-THEEHANDEL B.V., 16—19, Slachtedijk, Joure, Hollandi. 
Skrás. 1955, nr. 129, 128 og 130. KOSAN a/s, Vester-Farimagssade 1, DK-1648, 

Köbenhavn, V.. Danmörku. 
Skrás. 1953, nr. 128, 127, og skrás. 1956, nr. 72. Bishop Industries Inc., 250 

Sheffield Street, Mountainside, New Jersey, Bandaríkjum Norður-Ameríku. 
Skrás. 1972, nr. 94. LGZ LANDIS £ GYR ZUG AG. 
Skrás. 1966, nr. 231, og skrás. 1967. nr. 347. Jeep Corporation, 14250 Plymouth 

Road, Detroit, Michigan 48232, Bandaríkjum Norður-Ameríku. 
Skrás. 1965, nr. 61, 62, 63. DLW Aktiengesellschaft, Wirtemberg, Þýskalandi. 
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Skrás. 1974, nr. 26. VOLVO CAR B.V., Lucas Gasselstraat 7, Eindhoven, 

Hollandi. 

Skrás. 1971. nr. 452. Viacom International Inc., (an Ohio corporation), 345 

Park Avenue, New York, New York, Bandaríki N.-Ameríku. 

Skrás. 1965, nr. 187. Iglo B.V. Utrecht, Hollandi. 

Skrás. 1973, nr. 229. BOCG INTERNATIONAL LIMITED, London, Englandi. 

Skrás. 1973, nr. 161. United Artists Music and Records Group. Inc., Los Angeles, 

California, Bandaríkjum Norður-Ameríku. 

Skrás. 1965, nr. 392. Union Deutsche Lebensmittelwerke G. m. b. H., Hamburg, 

Þýskalandi. 

Skrás. 1955, nr. 212. Textilana národni podnik, Liberec, Tékkóslóvakíu. 

VI. Breytt heimilisföng. 

Eigandi vörumerkja nr. 71/1965, 70/1965 og 69/1965 hefur breytt heimilisfangi 

sinu í 32 St. Andrews Road, Walthamstow, London, Ei7 6BQ, Englandi. 

Eigandi vörumerkis nr. 360/1965 hefur breytt heimilisfangi sínu í 50 Jermyn 

Street, London, SW1, Englandi. 

Eigandi vörumerkis nr. 90/1965 hefur breytt heimilisfangi sínu í 338 Euston 

Road, London, NWI1, Englandi. 

Eigandi vörumerkis nr. 194/1965 hefur breytt heimilisfangi sínu í 6 Shalom 

Aleichem Street, Tel-Aviv, Ísrael. 
Eigandi vörumerkis nr. 138/1962 hefur breytt heimilisfangi sínu í 11, 

1-CHOME, MINAMIHONMACHI, HIGASHEKU, OSAKA, JAPAN. 

Eigandi vörumerkis nr. 112/1965 hefur breytt heimilisfangi sínu í 74159 

RUMILLY (Hauts-Savoie), Frakklandi. 

Eigandi vörumerkja nr. 208/1970, 139/1970. 118/1970, 92/1970, 357/1968, 

340/1967 og 299/1967 hefur breytt heimilisfangi sínu í 10 Westport Road, Wilton, 

Connecticut 06897, Bandaríkjum Norður-Ameríku. 

Eigandi vörumerkis nr. 383/1965 hefur breytt heimilisfangi sínu í 1199 Berlin- 

Adlershof, Glienicker Weg 125/127, Þýskalandi. 

Eigandi vörumerkis nr. 154/1955 hefur breytt heimilisfangi sínu í 4100 Rox- 

boro Road, Durham, North Carolina, Bandaríkjunum. 

Eigandi vörumerkja nr. 371/1965, 369/1966, 354/1965, 328/1965, 327/1965, 

326/1965, 325/1965, 331/1965 og 377/1965 hefur breytt heimilisfangi sínu í Tobaks- 

vejen 4, 2860 Söborg, Danmörku. 

Eigandi vörumerkis nr. 97/1950 hefur breytt heimilisfangi sínu í 6, Strese- 

mannalle, 404 Neuss, Þýskalandi. 

Eigandi vörumerkis nr. 301/1965 hefur breytt heimilisfangi sínu í 126— 130 

rue Jules Guesde, LEVALLOIS PERRET (Hauts-de Seine), Frakklandi. 

Eigandi vörumerkis nr. 397/1965 hefur breytt heimilisfangi sínu í 100 South 

Mannheim Road, Hillside, Tllinois 60162, Bandaríkjum Norður-Ameríku. 

Eigandi vörumerkis nr. 265/1975 hefur breytt heimilisfangi sínu í Koda* 

House, Station Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, Englandi. 

VII. Nytjaleyfi. 

Eigandi vörumerkja nr. 18/1949 og 19/1949 hefur veitt KIWI PRODUCTS 

(UK.) LIMITED, of Brumwill Road, Ealing, London Wó5 IDT, nytjarétt þeirra 

hér á landi. 
Eigandi vörumerkis nr. 150/1965 hefur veitt Dúk hf. nytjarétt þess hér á landi. 

Eigandi vörumerkja nr. 31/1963, 69/1952, 26/1963, 118/1956, 29/1922, 61/1901, 

254/1966, 43/1961, 30/1922, 184/1963, 221/1968, 298/1971, 145/1971, 36/1922,
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18/1960, 18/1948, 105/1971, 10/1919, 20/1959, 439/1973 og 112/1965 hefur veitt British-American Tobacco Company Limited, Westminster House, 7 Millbank, Lon- don SWIP 8JE, Englandi, nytjarétt þeirra hér á landi. 

VIII. Breytt vörumerki. 

Vörumerki nr. 100/1965, The Diners Club — stílf., hefir breytst í: DINERS CLUB. 

IX. Gildisbreyting. 

Vörumerkið „NETAGEN“ nr. 283/1973, skal eftirleiðis aðeins gilda fyrir lyfja- fræðileg getnaðarvarnarefni. 

Nr. 556. 
EINKALEYFI 

veitt 1975. 

Hin 21. febrúar 1975 var Societe Fabenrey Societe anonyme, 38 rue du 14, Juillet Corbeil-Esonnes, Frakklandi, og Rene Jardin Blanes, 14 Voi I „Blanes Man- tanx“, Grigny, Esonnes, Frakklandi, veitt einkaleyfi hér á landi á aðferð og tæki til að loka ílátum, sérstaklega pokum með lokum. 
Einkaleyfið er nr. 898. 
Hinn 21. febrúar 1975 var AB Helios Kemisk-Tekniska Fabriken, Tellusborg- vágen 100, Stokkhólmi 32, Svíþjóð, veitt einkaleyfi hér á landi á skömmtunartæki. Einkaleyfið er nr. 899. 
Hinn 21. febrúar 1975 var Gerald Barry Stillit, 15 Hill Wiew, Tramrose Hill Rd., London N.W.3, Englandi, veitt einkaleyfi hér á landi á endurbótum á eða varð- andi kennslutæki. 
Einkaleyfið er nr. 900. 
Hinn 21. febrúar 1975 var Compagnie Pechiney, 23 rue Balzac, París 8é, Frakk- landi, veitt einkaleyfi hér á landi á stillistýrðum kælivatnsgeymi fyrir járnplötur. Einkaleyfið er nr. 901. 
Hinn 21. febrúar 1975 var Swiss Aluminium Ltd., Chippis Valais, Sviss, veitt einkaleyfi hér á landi á prófunum á kryoliti. 
Einkaleyfið er nr. 909. 
Hinn 21. febrúar 1975 var Texaco Development Corporation, Delaware Corpora- tion, 135 East 49nd Street, New York, NY. 10017, Bandaríkjunum, veitt einka- leyfi hér á landi á aðferð aðferð við borun. 
Einkaleyfið er nr. 903. 
Hinn 21. febrúar 1975 var Texaco Development Corporation, Delaware Corpora- tion, 135 East 49nd Street, New York, N.Y. 10017, Bandaríkjunum, veitt einka- hér á landi undir palla á sjó úti. 
Einkaleyfið er nr. 904. 
Hinn 21. febrúar 1975 var Texaco Development Corporation, Delaware Corpora- tion, 135 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, Bandaríkjunum, veitt einka- hér á landi á undirstöðufestingu fyrir flotpall á sjó. 
Einkaleyfið er nr. 905. 
Hinn 21. febrúar 1975 var Bristol-Myers Company, 345 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, Bandadríkjunum, veitt einkaleyfi hér á landi á gufu-hárliðunar- tæki. 
Einkaleyfið er nr. 906.
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Hinn 24. febrúar 1975 var May £ Baker Limited, Dagenham, Essex, Englandi, 

veitt einkaleyfi hér á landi á aðferð við framleiðslu á benzene aukaafurðum. 

Einkaleyfið er nr. 907. 

Hinn 24. febrúar 1975 var Pechiney Compagnie de Produits Chimiques et Elec- 

trometallurgiques, París, Frakklandi, veitt einkaleyfi hér á landi á endurbótum á 

framleiðslu áls með glæðirafgreiningu. 
Einkaleyfið er nr. 908. 

Hinn 94. febrúar 1975 var Pechiney Compagnie de Produits Chimiques et Elec- 

trometallurgiques, París, Frakklandi, veitt einkaleyfi hér á landi á útbúnaði til að 

hindra aflögun og lyftingu á kerum fyrir glæðirafgreiningu. 

Einkaleyfið er nr. 909. 

Hinn 29. ágúst 1966 var Frank Mohn, Helldal, Noregi, veitt einkaleyfi hér á 

landi á miðflóttaaaflsdælu. 

Einkaleyfið er nr. 910. 

Hinn 30. apríl 1975 var Bristol-Myers Company Incorporated, 345 Park Avenue, 

New York, N.Y. 10022, Bandaríkjunum, veitt einkaleyfi nr. 911 á hárlitunarsam- 

setningu í stöðugri olíuvatnsblöndu. 

Hinn 30. apríl 1975 var Unitika Ltd, Hyogo, Japan veitt einkaleyfi nr. 912 á lag- 

neti til fiskveiða. 

Hinn 15. september 1975 var International Chemical Nuclear Corporation, 171 

South Lake Avenue, Pasadena California 91101, Bandaríkjunum, veitt einkaleyfi 

nr. 913 á aðferð til framleiðslu á 1, 2, 3, triazole nucleosides. 

Hinn 11. nóvember 1975 var Maschinefabrik Derlikon, Zúrich, Sviss, veitt einka- 

leyfi nr. 914 á útbúnaði til stýringar á þreparofa afriðilsspennubreytis. 

Hinn 11. nóvember var Marine Construction á Design Co. 2300 West Commo- 

dore Way, Seattle, Washington 98199, Bandaríkjunum veitt einkaleyfi nr. 915 á 

tæki til að vinda og beita fiskilinur. 

Hinn 11. nóvember 1975 var Marine Construction á Design Co. 2300 West Commo- 

dore Way, Seattle, Washington 98199, Bandaríkjunum, veitt einkaleyfi nr. 916 á 

tæki til að beita fiskilínu, leggja hana og draga hana inn aftur. 

Hinn 24. desember 1975 var Seperic, Ryfstrasse 196 Morat, Fribourg Sviss, veitt 

einkaleyfi nr. 917 á aðferð til að framleiða nýja diphenyl-pyrida-cones. 

Hinn 24. desember 1975 var Seperic, Ryfstrasse 196 Morat, Fribourg Sviss, veitt 

einkaleyfi nr. 918 á aðferð til að framleiða nýjar aukaafurðir af thia-zolino-piri- 

midone 5. 
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HEIÐURSMERKI FÁLKAORÐUNNAR 
Forseti Íslands sæmdi eftirtalda menn heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu 

árið 1975. 

1. 

24. 

17. 

30. 

I. ÍSLENDINGAR 
janúar: 
Ármann Dalmannsson, fv. skógarvörður, Akureyri, riddarakross. 
Gísli Sigurðsson, minjavörður, Hafnarfirði, riddarakross. 
Helga Soffía Þorgilsdóttir, fv. yfirkennari, riddarakross. 
Höskuldur Ólafsson, bankastjóri, riddarakross. 
Indriði G. Þorsteinsson, rithöfundur, riddarakross. 
Jón Oddgeir Jónsson, framkvæmdastjóri, riddarakross. 
Jón A. Skúlason, póst- og símamálastjóri, riddarakross. 
Klemenz Jónsson, leikari, riddarakross. 
Ólafur H. Kristjánsson, skólastjóri Reykjaskóla í Hrútafirði, riddarakross. 

febrúar: 
Geir Hallgrímsson, forsætisráðherra, stórkross. 
Halldór E. Sigurðsson, ráðherra, stórriddarakross. 
Ásgeir Bjarnason, forseti sameinaðs Alþingis, stórriddarakross. 

júní; 
Hjörleifur Hjörleifsson, fv. fjármálafulltrúi, riddarakross. 
Katrín Helgadóttir, skólastjóri Húsmæðraskóla Reykjavíkur, riddarakross. 
Magnús Magnússon, rithöfundur, Edinborg, riddarakross. 
Frú Sesselja Magnúsdóttir, Keflavík, riddarakross. 
Þorbjörn Arnoddsson, bifreiðarstjóri, Seyðisfirði, riddarakross. 
Þorleifur Þórðarson, fv. forstjóri, riddarakross. 
Erlendur Einarsson, forstjóri S. Í. S., stórriddarakross. 
Friðjón Sigurðsson, skrifstofustjóri Alþingis, stórriddarakross. 
Kristján Sveinsson, augnlæknir, stórriddarakross. 
Sigurður Jóhannsson, vegamálastjóri, stórriddarakross. 
Hannes Hafstein, sendifulltrúi, riddarakross. 

október: 
Árni Bjarnason, formaður Þjóðræknisfélags Akureyrar, riddarakross. 
Frú Guðlaug Narfadóttir, Akureyri, riddarakross. 
Guðlaugur Þorvaldsson, rektor Háskóla Íslands, riddarakross. 
Hallgrímur Dalberg, ráðuneytisstjóri, riddarakross. 
Sigurður Sigurgeirsson, fv. formaður Þjóðræknisfélags Íslendinga, riddara- 
kross. 

B 163 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Ragnhildur Ingibergsdóttir, yfirlæknir, riddarakross. 

Frú Sigurlaug Árnadóttir, Hraunkoti í Lóni, riddarakross. 

Kjartan Ragnars, deildarstjóri, riddarakross. 

Frú Unnur Ágústsdóttir, formaður Thorvaldsensfélagsins, riddarakross. 

Valgarð Briem, hæstaréttarlögmaður, riddarakross. 

desember: 
Hallgrímur A. Thomsen, lögmaður, Kaupmannahöfn, riddarakross. 

IL ERLENDIR RÍKISBORGARAR 

janúar: 
Wiederkehr, Alphons, ræðismaður Íslands í Zúrich, riddarakross. 

Naschitz, Fritz, aðalræðismaður Íslands í Tel Aviv, stórriddarakross með 

stjörnu. 
Scheel, Arne, ekspedisjonssjef, Osló, stórriddarakross með stjörnu. 

febrúar: 
v. Spreckelsen, Martha, frú, Randers, riddarakross. 

Hirschsprung, Asger M., forstjóri, Kaupmannahöfn, riddarakross. 

Bekker-Nielsen, Hans, prófessor, dr. phil., Odense, riddarakross. 

Trommer, Aage, rektor, dr. phil., Odense, riddarakross. 

Bierring, Frantz, fv. rektor, prófessor, Odense, stórriddarakross. 

Wendt, Frantz, aðalritari, Kaupmannahöfn, stórriddarakross. 

Hultin, Eiler, aðalritari, Helsingfors, stórriddarakross með stjörnu. 

mars: 
Garstang, Cecil, fv. aðalforstjóri, Englandi, stórriddarakross. 

mars: 
Thielsen, Eigil, ríkisskattanefndarformaður, Kaupmannahöfn, riddarakross. 

Petersen, Svend Dipo, skrifstofustjóri, Kaupmannahöfn, riddarakross. 

Möller, Kurt, formaður danska íþróttasambandsins, Kaupmannahöfn, stór- 

riddarakross. 

apríl: 
Austin, Toralf, forstjóri, Noregi, riddarakross. 

Mathiesen, Haaken, óðalsbóndi, Noregi, riddarakross. 

Elsrud, Wilhelm, forstjóri, Noregi, riddarakross. 

Kull, Magnus Ingmar, forstjóri, Finnlandi, stórriddarakross. 

maí: 
Bariiske, Heinz, rithöfundur, Sambandslýðveldið Þýskaland, riddarakross. 

júní: 
Carl XVI, konungur Svíþjóðar, stórkrosskeðja. 

von der Esch, Björn, fyrsti hirðmarskálkur, Svíþjóð, stórkross. 

Wachtmeister, Tom, greifi, Svíþjóð, stórkross. 

Áström, Sverker, ráðuneytisstjóri, Svíþjóð, stórkross. 

Kaijser, Olof, sendiherra Svíþjóðar á Íslandi, stórkross. 

Leifland, Leif, utanríkisráð, Svíþjóð, stórriddarakross með stjörnu. 

Ewerlöf, Hans, utanríkisráð, Svíþjóð, stórriddarakross með stjörnu. 

Hággqvist, Lennart, orðuritari, Svíþjóð, stórriddarakross með stjörnu.
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Borglund, Bengt, prótókollmeistari, Svíþjóð, stórriddarakross. 
Anjou, Knut, deildarstjóri, Svíþjóð, stórriddarakross. 
Daggfeldt, Bertil, kommendörkapten, Svíþjóð, stórriddarakross. 
Lindblad, Hans Pontus, sænskur sendiráðsritari, riddarakross. 

10. júlí: 
Jacobsen, Tage, fv. vararæðismaður Íslands í Aarhus, riddarakross. 

20. júlí: 
Edland, Henrik, prófessor, Noregi, riddarakross. 
Sandvik, Olav, prófessor, Noregi, riddarakross. 

1. september: 
Jessen, Heinrich, framkvæmdastjóri, Sambandslýðveldið Þýskaland, riddara- 
kross. 
Rabaeus, Bengt. aðalframkvæmdastjóri EFTA, sænskur ríkisborgari, stór- 
kross. . 
Jabre, Francois, aðalræðismaður Íslands í Líbanon, riddarakross. 
Goldstein, R. L., ræðismaður Íslands í Boulogne s/mer, riddarakross. 
Schmitt, Bernhard, ræðismaður Íslands í Metz, riddarakross. 
Siim, Jörgen Christian, yfirlæknir, Kaupmannahöfn, riddarakross. 

20. nóvember: 

Bonfils, Gharles-Henri, framkvæmdastjóri, París, stórriddarakross með 
stjörnu. 
Schneiter, Pierre, fv. þingforseti, París, stórkross. 
Zellner, Ernst, framkvæmdastjóri, Sambandslýðveldið Þýskaland, stór- 
riddarakross. 

5. desember: 
Lomholt, Asger, skjalavörður, Kaupmannahöfn, riddarakross. 
Strömgren, Bengt, prófessor, Kaupmannahöfn, stórriddarakross. 
Hertoft, Jörgen, deildarstjóri, Kaupmannahöfn, stórriddarakross. 
Mohr, Kjartan, lögþingmaður í Færeyjum, stórriddarakross. 
Samuelsen, Trygve, ræðismaður Íslands í Tórshavn, Færeyjum, riddarakross. 
Hamilton, Norman, ræðismaður Íslands í Glasgow, riddarakross. 

. Nr. 558. 
EMBÆTTI, SÝSLANIR M. M. 

1973: 

17. september var Helgi Ágústsson skipaður vararæðismaður Íslands í London 
og Midlands. . 

S. d. var Eiríkur Benedikz skipaður ræðismaður Íslands í London og Midlands. 

1974: 

14. nóvember var gefið út leyfisbréf handa cand. med. et chir. Ásgeiri Theodórs 
til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

27. nóvember var John Thomas Martin skipaður kjörræðismaður Íslands með 
vararæðisstigi í Chicago, Bandaríkjunum. 

S.d. var Arthur James Rubiner skipaður kjörræðismaður Íslands í Detroit.
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i. desember var Jón Sigurpálsson skipaður deildarstjóri í félagsmálaráðuneyt- 

inu. 
11. desember var Margaret Ellen Lahey, kjörræðismaður Íslands í Ottawa, skip- 

uð sem kjörræðismaður Íslands með aðalræðismannsstigi á sama stað. 

17. desember var gefið út leyfisbréf handa cand. odont. Sigurði E. Rósarssyni 

til þess að mega stunda almennar tannlækningar hér á landi. 

S.d. var Guðmunda Ögmundsdóttir skipuð fulltrúi í landbúnaðarráðuneytinu 

frá 1. janúar 1975 að telja. 

93. desember var Sigríði Ólafsdóttur, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings 

fyrir héraðsdómi. 

S.d. var Jóni Magnússyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðs- 

dómi. 
S.d. var gefið út leyfisbréf handa cand. med. el chir. Hildi Viðarsdóttur til 

þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

81. desember var Guðmundur B. Jóhannsson, læknir, skipaður héraðslæknir við 

læknamiðstöð í Laugaráshéraði frá og með 1. janúar 1975 að telja. 

S.d. var Gísli Brynjólfsson skipaður deildarstjóri í landbúnaðarráðuneytinu 

frá 1. janúar 1976 að telja. 

1975: 

1. janúar var Kornelíus Sigmundsson, hagfræðingur, skipaður fulltrúi í utan- 

ríkisþjónustu Íslands. 
S.d. voru skipaðir eftirtaldir forstöðumenn fyrir rannsóknastofnunum Raun- 

vísindadeildar Háskólans til 5 ára frá 1. janúar 1975 að telja: Rannsóknarstofa í 

eðlisfræði: Þorbjörn Sigurgeirsson, prófessor. Rannsóknastofa í efnafræði: dr. Sig- 

mundur Guðbjarnason, prófessor. Rannsóknastofa í jarðvísindum: dr. Sigurður Þór- 

arinsson, prófessor. Reiknistofa: Oddur Benediktsson, dósent. 

S.d. var sr. Kristján Búason, teol. lic., skipaður dósent í grísku og Nýja testa- 

mentisfræðum við guðfræðideild Háskóla Íslands. 

S.d. var Helgi Þ. Valdimarsson, læknir, skipaður dósent í ónæmisfræði í lækna- 

deild Háskóla Íslands. 
8. janúar var cand. med. et chir. Svavari Haraldssyni veitt leyfi til þess að mega 

stunda almennar lækningar hér á landi. 

10. janúar var Gísli Jónsson, rafmagnsverkfræðingur, skipaður prófessor í raf- 

orkuverkfræði við verkfræði- og raunvísindadeild Háskóla Íslands frá 1. janúar 

1975 að telja. 
S.d. var Ólafi A. Pálssyni, borgarfógeta við borgarfógetaembættið í Reykja- 

vík, veitt lausn frá embætti frá 1. apríl 1975 að telja. 

s.d. var dr. Unnsteinn Stefánsson, haffræðingur, skipaður prófessor í haffræði 

við verkfræði- og raunvísindadeild Háskóla Íslands frá 1. janúar 1975 að telja. 

16. janúar var séra Leó Júlíusson, sóknarprestur í Borgarprestakalli, skipaður 

til þess að vera prófastur Í Borgarfjarðarprófastsdæmi frá 1. janúar 1975 að telja. 

S.d. var Halldóri S. Rafnar, borgarfógeta við borgarfógetaembættið í Reykja- 

vík, veitt lausn frá embætti frá 1. mars 1975 að telja. 

22. janúar var gefið út leyfisbréf til handa cand. med. et chir. Hjálmari Frey- 

steinssyni til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S.d. var gefið út leyfisbréf til handa cand. med. et chir. Kristjáni R. Róbertssyni 

til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S.d. var gefið út leyfisbréf handa cand. odont. Inga Kr. Stefánssyni til þess 

að mega stunda tannlækningar hér á landi. 

í 24. janúar lést Vincenzo Fama La Rocca, kjörræðismaður Íslands í Messina, 

talíu.
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27. janúar var Leif Hede Nielsen skipaður kjörræðismaður Íslands með vara- ræðisstigi í Horsens, Danmörku. 
S.d. var Denis Francis Martin Foot skipaður kjörræðismaður Íslands með aðal- ræðisstigi í Wellington, Nýja Sjálandi. 
S.d. var gefið út leyfisbréf handa Edwald Hinrikssyni til þess að mega kalla sig sjúkraþjálfara og starfa sem slíkur hér á landi. 
S.d. var Zivko Mucalov skipaður kjörræðismaður Íslands með aðalræðisstisi 

í Belgrad, Júgóslavíu. 
30. janúar var séra Kristjáni Bjarnasyni, sóknarpresti í Reynivallaprestakalli 

í Kjalarnesprófastsdæmi veitt lausn frá embætti frá 1. júní 1975 að telja. 
31. janúar var Yngvi Ólafsson, fyrrverandi sýslumaður, skipaður deildarstjóri 

í viðskiptaráðuneytinu frá 15. maí 1974 að telja. 
13. febrúar var gefið út leyfisbréf til handa cand. med. et chir. Guðmundi Óskarssyni til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 
14. febrúar var gefið út leyfisbréf handa Halldóru Ingibjartsdóttur til þess 

að mega kalla sig sjúkraþjálfara og starfa sem slíkur hér á landi. 
17. febrúar var gefið út leyfisbréf handa Ellu Kolbrúnu Kristinsdóttur til þess að mega kalla sig sjúkraþjálfara og starfa sem slíkur hér á landi. 
S.d. var dr. Gunnlaugi Þórðarsyni, fulltrúa í félagsmálaráðunevtinu, veitt lausn 

frá störfum að eigin ósk frá 1. apríl 1975 að telja. 
18. febrúar var gefin út lögsilding til handa Gissuri Ó. Erlingssyni, Seyðisfirði, 

til þess að vera dómtúlkur og skjalaþýðandi úr og á ensku. 
20. febrúar afhenti Hannes Jónsson Thodor Zhivkov, forseta Búlgaríu, trúnað- arbréf sitt sem sendiherra Íslands í Búlgaríu með aðsetri í Moskva. 
S.d. var gefið út leyfisbréf handa cand. odont. Þórarni J. Sigurðssyni til þess 

að mega stunda tannlækningar hér á landi. 
S.d. var Ólafur Hergill Oddsson, læknir, skipaður til þess að gegna starfi heilsu- 

gæslulæknis Akureyrar með aðsetri á Akureyri, frá 1. febrúar 1975 að telja. 
S.d. var gefið út leyfisbréf handa cand. odont. Sigurði L. Vigsóssyni til þess 

að mega stunda tannlækningar hér á landi. 
24. febrúar var Pétur Eggerz leystur frá störfum sem protokollmeistari utan- 

ríkisráðuneytisins. 
25. febrúar afhenti Hannes Jónsson forseta ríkisráðs Rúmeníu, Nicolae Ceansescu, 

frúnaðarbréf sitt sem sendiherra Íslands í Rúmeníu með aðsetri í Moskva. 
27. febrúar var Jóni Steinari Gunnlaugssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til mál- flutnings fyrir héraðsdómi. 
28. febrúar var Guðmundi Þórðarsyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings 

fyrir héraðsdómi. 
S. d. var Kristjáni Ólafssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðs- 

dómi. 
5. mars var gefið út leyfisbréf til handa cand. med. et chir. Haraldi Briem til 

Þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 
S.d. var gefið út leyfisbréf til handa cand. med. et chir. Ingvari Kjartanssyni til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 
6. mars var gefið út leyfisbréf tl handa Insvari E. Kjartanssyni til þess að mega kalla sig sérfræðing í almennum skurðlækningum með æðaskurðlækninsar sem hliðargrein og starfa sem slíkur. 
7. mars var gefið út leyfisbréf handa dr. Þórði Harðarsyni, lækni, til þess að mega kalla sig sérfræðing í hjartalækninsum og starfa sem slíkur. 
S.d. var gefið út levfisbréf til handa Kristjáni Sisurjónssvni, lækni, til þess að mega kalla sig sérfræðing í geislagreiningu og starfa sem slíkur. 
S.d. var gefið út leyfisbréf til handa Gottskálk Björnssyni, lækni, til þess að mega kalla sig sérfræðing í lungnalækningum og starfa sem slíkur.
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10. mars var Harold S. Sigurðsson skipaður kjörræðismaður Íslands í Van- 

couver, Kanada. 

11. mars lést Robert M. Lints, kjörræðismaður Íslands í Aberdeen, Skotlandi. 

12. mars var gefið út leyfisbréf handa cand. odont. Sigurði Gísla Lúðvíkssyni 

til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

17. mars var Jón Óskar Eiríksson, læknir, skipaður yfirlæknir berkladeildar 

Heilsuverndarstöðvar Reykjavíkur frá og með 1. mars 1975 að telja. 

19. mars var gefið út leyfisbréf til handa cand. med. et chir. Þórði Theodórs- 

syni til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi 

95. mars var Guðjón Smári Agnarsson, viðskiptafræðingur, skipaður fulltrúi 

í sjávarútvegsráðuneytinu frá 1. apríl 1975 að telja. 

s.d. var Thomas Frederik Duer skipaður kjörræðismaður Íslands með vara- 

ræðisstigi í Árósum, Danmörku. 
99. mars var gefið út veitingarbréf handa síra Hreini Hjartarsyni til þess að 

vera sóknarprestur í Fellaprestakalli í Reykjavíkurprófastsdæmi frá þeim degi að 

telja. 
A 

31. mars afhenti Haraldur Kröyer forseta Kúbu, dr. Osvaldo Dorticós Torrado, 

trúnaðarbréf sitt sem sendiherra Íslands á Kúbu með aðsetri í Washington D. C. 

1. apríl var Jón Guðgeirsson, læknir, skipaður tryggingalæknir við Trvgginga- 

stofnun ríkisins frá og með 1. apríl 1975 að telja. 

S.d. var Gunnlaugur Ingólfsson, cand. mag. skipaður sérfræðingur við Orðabók 

háskólans frá 1. apríl að telja. 

S.d. var Lúðvík Gizurarsyni, fulltrúa í viðskiptaráðuneytinu, að eigin ósk veitt 

lausn frá störfum frá 1. apríl 1975 að telja. 

3. apríl var Sigurður Sveinsson, fulltrúi yfirborgarfógeta, skipaður borgarfó- 

geti við borgarfógetaembættið í Reykjavík frá 1. apríl 1975 að telja. 

S.d. var gefið út veitingarbréf handa Ólafi Oddi Jónssyni, cand. theol., til þess 

að vera sóknarprestur í Keflavíkurprestakalli í Kjalarnessprófastsdæmi frá 1. april 

1975 að telja. 

S.d. var gefin út löggilding fyrir Jónatan Þórmundsson til þess að vera dóm- 

túlkur og skjalaþýðandi úr og á ítölsku. 

S.d. var gefið út veitingarbréf handa séra Páli Þórðarsyni til þess að vera 

sóknarprestur Í Njarðvíkurprestakalli, Kjalarnesprófastsdæmi, frá 1. janúar 1976 að 

telja. 
19. apríl var Jóhann Guðmundsson, efnaverkfræðingur, skipaður forstjóri Fram- 

leiðslueftirlits sjávarafurða frá og með 1. júlí 1975. 

11. april var gefið út leyfisbréf til handa cand. med. et. chir. Einari Hjalta- 

syni til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. . 

16. apríl var Knut R.T. Solberg veitt lausn frá störfum sem kjörræðismanni 

Íslands með aðalræðisstisi í Lagos, Nígeríu frá 1. júní 1975 að telja. 

99. apríl var gefið út leyfisbréf til handa cand. med. et chir. Lúðvíki Ólafssyni 

til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S.d. var gefið út leyfisbréf til handa cand. med. et chir. Guðmundi Viggóssvni 

til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

93. apríl var Gunnar Björnsson skipaður sendiráðunautur í utanríkisbjónustu 

fslands frá 1. maí að telja og falið að gegna áfram störfum við sendiráð Íslands í 

Kaupmannahöfn. 

26. apríl var gefið út leyfisbréf handa cand. odont. Heimi Sindrasyni Hl þess 

að mega stunda tannlækningar hér á landi. 

98. apríl var gefin út lögsilding handa Rögnu Ragnars til þess að vera dóm- 
fá 

túlkur og skjalaþýðandi úr og á ensku og úr og á frönsku,
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S.d. var gefið út leyfisbréf handa Sigurði Jónssyni, lækni, til þess að mega 
kalla sig sérfræðing í lyflækningum og starfa sem slíkur. 

S.d. var gefið út leyfisbréf til handa cand. med. et chir. Ingþóri Friðrikssyni til 
þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

30. apríl voru Sigurberg Guðjónsson lögfræðingur, og Jón Eiríksson, lögfræðing- 
ur, skipaðir fulltrúar við embætti bæjarfógetans í Kópavogi frá 1. maí 1975 að telja. 

Í. maí var Jón Rúnar Gunnarsson, mag. art., skipaður lektor í almennum mál- 
vísindum við heimspekideild Háskóla Íslands frá 1. maí 1975 að telja. 

S.d. var Karl Benjamínsson, skipaður tæknifræðingur við Raunvísindastofnun 
Háskóla Íslands. 

S.d. var Georg Ólafsson, viðskiptafræðingur, skipaður verðlagsstjóri. 
S. d. var Gunnar Þorsteinsson, viðskiptafræðingur, skipaður skrifstofustjóri verð- 

lagsskrifstofunnar. 
2. maí var gefið út leyfisbréf handa Páli B, Helgasyni, lækni, til þess að mega 

kalla sig sérfræðing í orkulækningum og starfa sem slíkur. 
14. maí var Björn Bjarnason skipaður deildarstjóri í forsætisráðuneytinu. 
15. maí var gefin út löggildins handa Torfa Ásgeirssyni til þess að vera dóm- 

túlkur og skjalaþýðandi úr og á dönsku. 
20. maí var gefið út leyfisbréf handa cand. med. et chir. Kristófer Þorleifssyni 

til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 
23. maí var Þórði Oddssyni, lækni, veitt lausn frá embætti héraðslæknis á Akra- 

nesi frá 1. júlí 1975 að telja. 
28. maí var Kristni Ólafssyni, héraðsdómslögmanni, veitt leyfi til málflutn- 

ings við Hæstarétt. 
S.d. var Kristófer Þorleifsson skipaður heilsusæslulæknir í Ólafsvíkurum- 

dæmi með aðsetur í Ólafsvík frá 1. júní 1975 að telja. 
S. d. var Ingþór Friðriksson skinaður heilsusæslulæknir í Víkurumdæmi með að- 

setur á Kirkjubæjarklaustri frá 1. júní 1975 að telja. 
30. maí var Kristján Bersi Ólafsson skipaður skólameistari við Flensborgar- 

skólann í Hafnarfirði, fiölbrantarskóla, frá 30. maí 1975 að telja. 
1. júní var Hrafnhildur Stefánsdóttir, lögfræðingur, skipuð fulltrúi í mennta- 

málaráðuneytinu. 
S.d. var Stefán Ólafur Jónsson skipaður deildarstjóri í verk- og tæknimenntun- 

ardeild menntamálaráðuneytisins. 
S.d. var Sigurður Helgason skipaður deildarstjóri í fræðslumáladeild mennta- 

málaráðuneytisins. 
3. júní var gefið út leyfisbréf til handa cand. med. et chir. Hallgrími Bene- 

diktssyni til þess að mesa stunda almennar lækningar hér á landi. 
ð. júní var gefin út löggildins banda Rafni Kjartanssyni til þess að vera dóm- 

túlkur og skjalabýðandi úr og á ensku. 
S.d. var Júlíusi Sigurjónssyni veitt lansn frá prófessorsembætti í læknadeild 

Háskóla Íslands frá 1. október 1975 að telja. 
S.d. var Helgu Kress veitt lausn frá lektorsstarfi í heimspekideild Háskóla Íslands 

frá 1. sentember að telja samkvæmt eigin ósk. 
16. júní var gefin út löggildins handa Úlfari Atlasyni til þess að vera dóm- túlkur og skjalaþýðandi úr og á dönsku. 
S.d. var Ásmundur Brekkan, yfirlæknir. skipaður dósent í geislalæknisfræði 

við læknadeild Háskóla Íslands frá 1. Júlí 1975 að telja. 
18. júní var Þengill Oddsson skinaður heilsugæstulæknir í Þórshafnarumdæmi 

með aðsetur í Vopnafirði frá 1. júlí 1975 að telia. 
19. júní var gefið út leyfisbréf til handa cand. med. et chir. Ara J. Jóhannes- svni til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi,
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s.d. var Guðmundi Björnssyni veitt lausn frá prófessorsembætti í verkfræði- 

og raunvísindadeild Háskóla Íslands frá 15. ágúst 1975 að telja samkvæmt eigin ósk 

hans. 
23. júní var gefið út veitingarbréf handa séra Einari Sigurbjörnssyni til þess 

að vera sóknarprestur í Reynivallaprestakalli í Kjalarnessprófastsdæmi frá Í. júlí 

1975 að telja. 

S.d. var gefið út leyfisbréf handa Sigurði Björnssyni, lækni, til þess að mega 

kalla sig sérfræðing í almennum lyflækningum með lyflækningum krabbameina sem 

hliðargrein og starfa sem slíkur. 

S.d. var gefið út veitingarbréf handa séra Jóni Þorsteinssyni til þess að vera sókn- 

arprestur í Setbergsprestakalli í Snæfellsness- og Dalaprófastsdæmi frá 1. júlí 1976 

að telja. 

24. júní voru skipaðir eftirtaldir menn Hl að vera vfirmalsmenn við Framleiðslu- 

eftirlit sjávarafurða frá 1. júlí 1975: Jón Guðleifur Ólafsson, Sigurður Gunnarsson, 

Guðmundur Ágústsson, Kolbeinn Gunnarsson, Jón Helgason, Jón Magnússon, Karl 

Magnússon, Pétur Guðmundsson, Jón Ákason, Jens Hjörleifsson, Karl Friðriksson 

og Jón Björnsson. 

95. júní var gefið út leyfisbréf til handa cand. med. et ehir. Ingimundi Gísla- 

syni til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S.d. var gefið út leyfisbréf til handa cand. med. et ehir. Páli Ammendrup til 

þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

s.d. var Jón Þ. Ólafsson, skrifstofustjóri, skinaður til þess að vera skrifstofu- 

stjóri við Framleiðslueftirlit sjávarafurða frá 1. júlí 1975. 

S.d. var Sigurður Njálsson, framkvæmdastjóri skipaður deildarstjóri freðfisk- 

deildar os Jóhann Eiríksson, yfirfiskmatsmaður, deildarstjóri saltfisk- og skreiðar- 

deildar Framleiðslueftirlitsins, háðir frá 1. júlí 1978. 

97. júní var Sigurði Sisurjónssyni, lögfræðingi, veitt levfi til málflutnings fyrir 

héraðsdómi. 

S.d. var Halldóri Ásgrímssyni veitt lausn frá lektorsstarfi við viðskiptadeild 

Háskóla Íslands frá 1. ágúst 1975 að telja, skv. eigin ósk hans. 

s.d. var Alfred TR. Kraunsöe veitt lausn frá störfum sem kjörræðismanni Ís- 

lands í Manchester. Englandi, frá 1. september 1975 að telja. 

30. júní var Jóni Haukssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðs- 

dómi. 
S.d. voru deildarstjórarnir Jón J. Ólafsson, Ketill Jensson og Niáll Þórðarson 

skipaðir til bess að vera fulltrúar við Framleiðslueftirlit sjávarafurða frá 1. júlí 1975, 

og Ari Jónsson, vfirfiskmafsmaður, skipaður vfirmatsmaður við Framleiðslueftir- 

litið frá sama tíma. 

S.d. var Guðmundur Bjarnason. læknir, skipaður til að vera vfirlæknir í barna- 

skurðlækninsum við Barnasnítala Hrinssins frá 1. júlí 1975 að telia. 

S.d. var Víkingur H. Arnórsson, læknir, skipaður til að vera yfirlæknir í barna- 

lækninsum við Barnaspítala Hringsins frá 1. júlí 1975 að telia. 

1. júlí var dr. Svend-Aase Malmberg, sérfræðingur, skipaður deildarstjóri sjávar- 

rannsóknaðeildar Hafrannsóknastofnunarinnar frá 1. desember 1975. 

9. júlí var Baldri Johnsen, samkvæmt eigin ósk, veitt lausn frá embætti for- 

etöðumanns (vfirlæknis) Heilbrigðiseftirlits ríkisins frá og með 1. október 1975 að 

telja. 
3. túlí var Jón G. Stefánsson, læknir, skinaður lektor í geðlæknisfræði í lækna- 

deild Háskóla Íslands frá 1. ágúst 1975 að telja. 

8. júlí var Alfreð Gíslasyni, sýslumanni í Gullbringusýslu og bæjarfógeta í 

Keflavík og Grindavík. veitt lausn frá embætti vegna aldurs frá 1. október 1975. 

9. júlí var séra Jóni Kr, Ísfeld, sóknarpresti í Búðardal, Dalasýslu. að eigin 
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ósk, veitt lausn frá embætti sem prestur í Hjarðarholtsprestakalli í Snæfellsness- 
og Dalaprófastsdæmi frá 1. október 1975 að telja. 

10. júlí var Kolbeinn Kristófersson skipaður prófessor í geislalæknisfræði (rönt- 
senfræði) í læknadeild Háskóla Íslands frá 1. júlí 1975 að telja. 

11. júlí var Skarphéðni Þórissyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 
héraðsdómi. 

S. d. var Jónasi Haraldssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðs- 
dómi. 

S.d. var Hilmari Kristjáni Björgvinssvni, lögfræðingi veitt leyfi til málflutnings 
fyrir héraðsdómi. 

S.d. var Hjalti Þórarinsson, yfirlæknir, skipaður prófessor í handlæknisfræði 
við læknadeild Háskóla Íslands frá 1. júlí 1975 að telja. 

15. júlí var séra Óskari H. Finnbogasyni, sóknarpresti í Bíldudalsprestakalli, 
Barðastrandarprófastsdæmi, að eigin ósk, veitt lausn frá embætti sem prestur í Bíldu- 
dalsprestkalli, Barðastrandarprófastsdæmi, frá 1. október 1975 að telja. 

16. júlí var Brodda Jóhannessyni veitt lausn frá lektorsstarfi við Kennarahá- 
skóla Íslands frá 1. ágúst 1975 að telja. 

18. júlí var Karl Helgason, lögfræðingur, skipaður fulltrúi við embætti sýslu- 
mannsins í Húnavatnssýslu. 

22. júlí var Gunnlaugi Geirssyni, lækni, veitt lausn frá lektorsstarfi í líffæra- 
fræði við læknadeild Háskóla Íslands frá 30. september 1975 að telja, samkvæmt 
ósk hans. 

23. júlí var dr. Geir A. Gunnlaugsson skinaður dósent í véla- og skipaverkfræði 
við verkfræði- og raunvísindadeild Háskóla Íslands og dr. Ingvar Árnason dósent 
í efnafræði við efnafræðiskor verkfræði- og raunvÍsindadeildar Háskóla Íslands, 
báðir frá 1. ágúst 1975 að telja. 

S.d. var Andrés Valdimarsson, sýslumaður, skipaður sýslumaður í Snæfells- 
ness- og Hnappadalssýslu frá 1. september 1975 að telja. 

24. júlí var sr. Finnboga Kristjánssyni, sóknarpresti í Hvammsprestakalli, Skasa- 
fjarðarsýsln, veitt lausn frá embætti frá 1. október 1975 að telja. 

28. júlí var gefið út leyfisbréf handa cand. med. et chir. Stefáni B. Matt- 
híassyni til þess að mega stunda almennar lækninsar hér á landi. 

S.d. var gefið út leyfisbréf til handa cand. med. et chir. Guðmundi Masnúsi 
Jóhannessyni til þess að mega legsja stund á almennar lækningar hér á landi. 

S.d. var Arnari Þorgeirssyni, lækni, veitt leyfi til bess að mega starfa sem sér- 
fræðingur í kvn- os húðsjúkdómalækninsum hér á landi. 

S.d. var dr. Sigríður Valseirsdóttir skinuð prófessor í uppeldissálarfræði við 
Kennaraháskóla Íslands frá 1. ásúst 1975 að telja. 

S.d. var dr. Óttar P. Halldórsson. verkfræðingur, skinaðnr prófessor í bygs- 
Ingaverkfræði við verkfræði- og raunvísindadeild Háskóla Íslands frá 1. ásúst 
1975 að telja. 

S.d. var gefið út leyfisbréf handa Kristjáni T. Rasnarssyni, lækni, til þess að 
mega starfa sem sérfræðingur í orkulækninsum hér á landi. 

S.d. var gefið út leyfisbréf til handa cand. med. et chir. Önnu Inger Eydal til 
þess að mega leggja stund á almennar lækninsar hér á landi. 

30. júlí var gefið út leyfisbréf handa Agli Á. Jacobsen, lækni, til þess að mega 
starfa sem sérfræðingur í almennum skurðlækninsum hér á landi. 

S.d. var gefið út leyfisbréf handa Guðmundi K. Jónmundssyni, lækni, til þess 
að mega starfa sem sérfræðinsur í barnalækninsum hér á landi. 

1. ágúst var Guðrún Ólafsdóttir, cand. mas. skipuð lektor í landafræði við jarð- 
fræðiskor verkfræði- og raunvísindadeildar Háskóla Íslands frá 1. ágúst 1975 að 
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telja. Jafnframt var henni veitt lausn frá starfi kennara við Kennaraháskóla Ís- 

lands frá sama tíma að telja. 

11. ágúst voru Árni Kristjánsson, fyrrv. tónlistarstjóri, og Páll Kr. Pálsson, 

organleikari, endurskipaðir fulltrúar Íslands í dómnefnd um tónlistarverðlaun 

Norðurlandaráðs. Skipunartímabilinu lýkur, er afhending verðlaunanna 1978 hefur 

farið fram. 
. 

14, ágúst var Hörður H. Bjarnason skipaður fulltrúi í utanríkisþjónustu Ís- 

lands frá 1. september 1975 að telja. 

99. ágúst var Valtý Guðmundssyni, sýslumanni í Suður-Múlasýslu, veitt lausn 

frá embætti sínu að eigin ósk frá 1. janúar 1976. 

S.d. var Jón Eysteinsson, héraðsdómari, skipaður sýslumaður í Gullbringu- 

sýslu og bæjarfógeti í Keflavík og Grindavík frá 1. október 1975 að telja. 

97. ágúst var Rúnar Guðjónsson, fulltrúi, skipaður sýslmaður í Strandasýslu 

frá 1. september 1975 að telja. 

98. ásúst var dr. Baldur Símonarson skipaður dósent í lífefnafræði í læknadeild 

Háskóla Íslands um fimm ára skeið frá 1. september 1975 að telja. 

29. ágúst var Jón FE. Böðvarsson, verkfræðingur, skipaður deildarstjóri í fjár- 

laga- og hagsýslustofnun frá Í. ágúst að telja. 

1. september voru eftirtalin skipuð kennarar við Æfinga- og tilraunaskóla Kenn- 

araháskóla Íslands: Ásthildur S. Rafnar, Dagný Guðmundsdóttir, Einar G. E'nars- 

son, Ingibjörg Bragadóttir, Ragnheiður Hermannsdóttir, Þórunn Karvelsdóttir og 

Karl G. Teppesen, æfingakennari. Jafnframt var Halldór Kjartansson skipaður kenn- 

ari við sama skóla. 

S.d. voru eftirtaldir skipaðir kennarar við Flensborgarskólann, fjölbrautar- 

skóla, í Hafnarfirði: Halldór G. Ólafsson, Hallgrímur Hróðmarsson, Jón Thor Har- 

aldsson og Þórarinn Andrewsson. 

S.d. voru eftirtaldir skipaðir kennarar við Menntaskólann á Akureyri: Magnús 

H. Ólafsson, íbróttakennari, Sverrir Páll Erlendsson, B.A. og Valdimar Gunnarsson, 

B.A. 
S.d. var Eggert Briem, dósent, skipaður forstöðumaður rannsóknarstofu í stærð- 

fræði við Raunvísindastofnun háskólans og er skipunartímabilið tvö ár frá 1. sept- 

ember 1975 að telja. 

S.d. var Skúli H. Flosason skipaðr umsjónarmaður húsa Menntaskólans á 

Akureyri. 

S.d. var Davið Örn Þorsteinsson skipaður kennari við Menntaskólann á Laugar- 

vatni. 
4. september var Zivko Mnealov veitt viðurkenning til að vera aðalræðismaður 

Íslands í Júgóslavíu. 
15. september var Adólf Adólfssvni, cand. juris., veitt leyfi til málflutnings 

fyrir héraðsdómi. 

16. september var Björn Bjarnason, deildarstjóri í forsætisráðuneytinu, skip- 

aður skrifstofustióri í því ráðuneyti. 

s.d. var William Thomas Möller, cand. juris.. veitt leyfi til málflutnings fyrir 

héraðsdómi. 

92, september var gefið út leyfisbréf handa cand. oðont. Pétri Svavarssyni til 

þess að mega stunda tannlækningar hér á landi. 

S.d. var gefið út leyfisbréf handa cand. odont. Karli Erni Karlssyni til þess 

að mesa stunda tannlækningar hér á landi. 

S.d. var gefið út veitingarbréf handa séra Páli Pálssyni til þess að vera sóknar- 

prestur í Bergþórshvolsprestakalli í Rangárvallanrófastedæmi frá 1. október 1975 

að telja. 
93. september var Leifi Jónssyni, lækni, veitt viðurkenning til þess að starfa 

sem sérfræðingur í skapnaðarlækningum sem hliðargrein við almennar skurðlækn- 
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ingar, viðurkenningu sem sérfræðingur í almennum skurðlækningum hlaut hann 
24. janúar 1974. 

24. september var Ingólfi S. Sveinssyni, lækni, veitt leyfi til þess að mega starfa 
sem sérfræðingur í geðlækningum hér á landi. 

S. d. var cand. med. et chir. Ólafi Evjólfssvni veitt leyfi til þess að mega stunda 
almennar lækningar hér á landi. 

S.d. var cand. med. et chir. Geir Friðgeirssyni veitt leyfi til þess að mega 
stunda almennar lækningar hér á landi. 

S.d. var cand. med. et chir. Jóni R. Kristinssyni veitt leyfi til þess að mega 
stunda almennar lækningar hér á landi. 

S.d. var Guðnýju Daníelsdóttur, lækni, veitt leyfi til þess að starfa sem sér- 
fræðingur í orkulækningum hér á landi. 

S.d. var cand. med. et chir. Kristrúnu R. Benediktsdóttur veitt leyfi til þess 
að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S.d. var cand. med. et chir. Friðrik Páli Jónssyni veitt leyfi til þess að mega 
stunda almennar lækningar hér á landi. 

S.d. var cand. med. et chir. Þorsteini Gíslasyni veitt leyfi til þess að mega 
leggja stund á almennar lækningar hér á landi. 

S.d. var cand. med. et chir. Kristjáni Arinbjarnarsyni veitt leyfi til þess að 
mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S.d. var cand. med. et chir. Hafsteini Sæmundssyni veitt leyfi til þess að mega 
stunda almennar lækningar hér á landi. 

25. september var cand. pharm. Hilmari Karlssyni veitt leyfi til þess að mega 
kalla sig lyfjafræðing og starfa sem slíknr hér á landi. 

S.d. var cand. pharm. Ottó Birni Ólafssyni veitt leyfi til þess að mega kalla 
sig lyfjafræðins og starfa sem slíkur hér á landi. 

S.d. var Ólafi Guðbirni Gústafssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings 
fyrir héraðsdómi. 

S.d. var cand. pharm. Einari Magnússyni veitt leyfi til þess að mega kalla 
sig lyfjafræðing og starfa sem slíkur hér á landi. 

29. september var cand. pharm. Jóni Þórðarsyni veitt leyfi til þess að mega 
kalla sig lyfjafræðing og starfa sem slíkur hér á landi. 

30. september var gefin út löggilding handa Magnúsi Kristinssyni til þess að 
vera dómtúlkur og skjalaþýðandi úr og á ensku og úr og á þýsku. 

S.d. var Þór Halldórsson, læknir, skipaður til þess að gegna yvfirlæknisstöðu 
við Hátúnsdeild Landspítalans (hálf staða) frá og með 1. október 1975 að telja. 

S.d. var Jóhannes Bergsveinsson, læknir, skipaður til þess að gegna stöðu 
yfirlæknis við sjúkradeildir ríkisins fyrir drykkjusjúka frá og með 1. október 1975 
að telja. 

. 1. október var gefið út veitingarbréf handa síra Guðmundi Óskari Ólafssyni 
til þess að vera sóknarprestur í Nesprestakalli í Reykjavíkurprestakalli frá 1. októ- 
ber 1975. 

S.d. var Stefán Svavarsson, B.A., skipaður lektor í endurskoðun og reiknings- 
haldi við viðskintadeild Háskóla Íslands frá 1. október 1975 að telja. 

S.d. var Sigurjón Valdimarsson skipaður framkvæmdastjóri Lánasjóðs íslenskra 
námsmanna frá 1. október 1975 að telja. 

7. október var Sigurður Hallur Stefánsson, aðalfulltrúi, skipaður til þess að vera 
héraðsdómari við embætti sýslumannsins í Gullbringusýslu og bæijarfógetans í 
Keflavik og í Grindavík frá 1. október að telia. 

8. október var gefið út skipunarbréf handa séra Hjalta Guðmundssyni, sóknar- 
presti í Stykkishólmsprestakalli, til þess að vera prófastur í Snæfellssness- og Dala- 
prófastsdæmi frá 1. október 1975 að telja.
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9. október var gefið út leyfisbréf handa cand. med. et chir. Magna S. Jóns- 

syni til þess að mega leggja stund á almennar lækningar hér á landi. 

S.d. var sr. Bjarni Sigurðsson skipaður lektor í kennimannlegri guðfræði við 

guðfræðideild Háskóla Íslands frá 1. janúar 1976 að telja. 

S.d. var Gissur V. Kristjánsson, lögfræðingur, skipaður fulltrúi bæjarfógetans Í 

Hafnarfirði og á Seltjarnarnesi og sýslumannsins í Kjósarsýslu frá 1. október 1975 

að telja. 
10. október var Hugo Andreassen að eigin ósk veitt lausn frá starfi sem skrif- 

stofustjóri Raunvísindastofnunar Háskólans. 

13. október var Bogi Nilsson, aðalfulltrúi, skipaður {il þess að vera sýslumaður 

í Suður-Múlasýslu og bæjarfógeti á Eskifirði frá Í. janúar 1976 að telja. 

15. október var Jóni Erlendssyni, lögfræðinsi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 

héraðsdómi. 

s.d. var Jóni Þóroddssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðs- 

dómi. 
s.d. var dr. Friðrik Einarssyni, yfirlækni, veitt lausn frá dósentsstöðu við 

Læknadeild Háskóla Íslands frá 1. febrúar 1976 að telja., samkvæmt hans eigin ósk. 

17. október lést Gustave Goedertier kjörræðismaður Íslands með aðalræðis- 

stigi í Bruxelles, Belgiu. 

93. október var Páli Arnóri Pálssyni, cand. juris., veitt leyfi til málflutnings 

fyrir héraðsdómi. 

94. október var gefið út leyfisbréf handa cand. med. et chir. Ólafi G. Guðmunds- 

syni til þes að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

97. október var gefið út leyfisbréf handa cand. med. et chir. Karli Haraldssyni 

til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. j 

S.d. var gefið út leyfisbréf handa cand. med. et chir. Eiríki Benjaminssyni 

til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

98. október var cand. pharm. Þorsteini Loftssyni veitt leyfi til þess að mega 

kalla sig lyfjafræðing og starfa sem slíkur hér á landi. 

S.d. var exam. pharm. Guðlaugu Björgu Björnsdóttur veitt leyfi til þess að 

mega kalla sig aðstoðarlyfjafræðing og starfa sem slíkur hér á landi. 

99. október var gefið út leyfisbréf handa Agli Á. Jacobsen, lækni, til þess að 

mega starfa sem sérfræðingur Í þvagsfæraskurðlækningum sem hliðargrein við al- 

mennar skurðlækningar, en viðurkenningu sem sérfræðingur í almennum skurð- 

lækningum hefur hann áður hlotið. 

31. október var gefið út leyfisbréf handa Magnúsi Lyngdal Stefánssyni, lækni, 

til þess að mega starfa sem sérfræðingur í barnalækningum hér á landi. 

1. nóvember var Leifur A. Símonarson, mag. scient., skipaður sérfræðingur Í 

rannsóknastofu í jarðvísindum, jarðfræðideild, við RBaunvísindastofnun Háskólans 

frá 1. nóvember 1975 að telja. 

S.d. var Jón G. Friðjónsson, cand. mag., skipaður lektor í íslensku fyrir erlenda 

stúdenta og Guðný Guðbjörnsdóttir, M.Sc., lektor í uppeldisfræði, bæði við heim- 

spekideild Háskóla Íslands frá 1. nóvember 1975 að telja. 

S.d. var Árni Kristinsson, læknir, skipaður dósent í lyflæknisfræði og Sæmund- 

ur Kjartansson, læknir, dósent í húð- og kynsjúkdómafræði við læknadeild Háskóla 

Íslands, báðir um fimm ára skeið frá 1. nóvember 1975 að telja. 

3. nóvember var dr. Björn Sigurbjörnsson skipaður í íslenskun FAO-nefndina 

til fjögurra ára frá og með Í. nóvember 1975. Jafnframt var hann skipaður for- 

maður nefndarinnar til 1. nóvember 1977. 

S.d. var Sverrir H. Gunnlaugsson skipaður ritari íslensku FAO-nefndarinnar 

til fjögurra ára frá og með 1. nóvember 1975.
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4. nóvember var Már Elísson skipaður í íslensku FAO-nefndina til fjögurra ára frá og með 1. nóvember 1975. 
S.d. andaðist Kunitoshi Okazaki, kjörræðismaður Íslands með aðalræðisstigi í Tokyo, Japan. 
11. nóvember var Siefáni Sigurkarlssyni, lyfsala, veitt lyfsöluleyfið á Akra- nesi frá Í. janúar 1976 að telja. 
17. nóvember var dr. Victor Bentata skipaður kjörræðismaður Íslands með aðalræðisstigi í Caracas, Venezuela. 
18. nóvember var gefið út leyfisbréf handa cand. odont. Svend Richter til þess að mega stunda tannlækningar hér á landi. 
S.d. var cand. med. et chir. Stefáni Hreiðarssyni veitt leyfi til þess að mega leggja stund á almennar lækningar hér á landi. 
S.d. var cand. med. et chir. Birni Árdal veitt leyfi til þess að mega stunda al- mennar lækningar hér á landi. j 
24. nóvember var J. Carl Ross veitt lausn frá störfum sem kjörræðismanni Ís- 

lands í Grimsby, Bretlandi, frá 95. nóvember 1975 að telja. 
25. nóvember var gefið út veitingarbréf handa síra Herði Þ. Ásbjörnssyni til þess að vera sóknarprestur í Bildudalsprestakalli í Barðastrandarprófastsdæmi frá 1. nóvember 1975 að telja. j 
26. nóvember var Jón Olgeirsson skipaður kjörræðismaður Íslands í Grimsby, Bretlandi. 
S.d. var Atle Björnli skipaður kjörræðismaður Íslands með vararæðisstigi Í 

Drammen, Noregi. 
2. desember var gefið út leyfisbréf handa cand. med. ei chir. Pétri Lúðvíks- syni til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 
S.d. var gefið út leyfisbréf handa cand. med. et chir. Niels Chr. Nielsen til þess 

að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 
S.d. var gefið út leyfisbréf handa Atla Dagbjartssyni, lækni, til þess að mega 

starfa sem sérfræðingur í barnalækningum hér á landi. 
4. desember var dr. Geir A. Gunnlaugsson skipaður prófessor í vélaverkfræði við verkfræði- og raunvísindadeild Háskóla Íslands frá 1. desember 1975 að telja. 
S.d. var Holger Strandberg skipaður kjörræðismaður Íslands með vararæðis- stigi í Vasa, Finnlandi. 

. 5. desember var Luis Balaguer de Palleja skipaður kjörræðismaður Íslands með vararæðisstigi í Barcelona, Spáni. 
15. desember var Einar Benediktsson skipaður sendiherra frá 1. janúar 1976 að telja, sbr. lög nr. 39/1971, um utanríkisþjónustu Íslands. 
S.d. var Sverrir H. Gunnlaugsson skipaður deildarstjóri í utanríkisþjónustu Íslands frá 1. janúar 1976 að telja. 
S.d. var Samuel Aksel Thorsteinsson skipaður kjörræðismaður Íslands með vararæðisstigi í Klaksvík, Færeyjum. 
17. desember voru skipuð í bygginsarnefnd Listasafns Íslands Guðmundur Þórarinsson, verkfræðingur, sem jafnframt hefur verið skipaður formaður nefnd- arinnar, dr. Selma Jónsdóttir, forstöðumaður, Runólfur Þórarinsson, stjórnarráðs- fulltrúi og myndlistarmennirnir Jóhannes Jóhannesson og Steinþór Sigurðsson. 18. desember var Haukur Haraldsson, fulltrúi, skipaður deildarstjóri afgreiðslu- deildar Tryggingastofnunar ríkisins frá og með Í. janúar 1976 að telja. 
22. desember var Magnús Þ. Torfason hæstaréttardómari kjörinn forseti Hæsta- réttar frá 1. janúar 1976 að telja til ársloka 1977. Ármann Snævarr hæstaréttar- dómari var kjörinn varaforseti til sama tíma. 
23. desember var Jacques Tasiaux skipaður kjörræðismaður Íslands með aðal- ræðisstigi í Bruxelles, Belgíu.
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30. desember var cand. med. et chir. Reyni T. Geirssyni veitt leyfi til þess að 

mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

31. desember var Sigurjóni Guðjónssyni, lyfjafræðingi, veitt lyfsöluleyfi í Vest- 

mannaeyjum. 

S.d. var Jón L. Sigurðsson, læknir, skipaður til þess að vera yfirlæknir í rönt- 

gengreiningu á röntgendeild Landspítalans frá og með 1. janúar 1975 að telja. 

S.d. var Jóni Björnssyni, lyfjafræðingi, veiti lyfsöluleyfi í Stykkishólmi. 

S.d. var Sveinn Arason, viðskiptafræðingur, skipaður deildarstjóri Í ríkisendur- 

skoðuninni frá 1. janúar 1976 að telja. 

SENDIHERRAR OG RÆÐISMENN 

Sendiherrar. 

95. mars afhenti hr. Gueorgui Nikolaevich Farafonov forseta Íslands trúnaðar- 

bréf sitt sem sendiherra Sovétríkjanna á Íslandi með aðsetri í Reykjavík. Um leið 

lét hr. Yuri A. Kirichenko af störfum sem sendiherra Sovétríkjanna á Íslandi. 

29. april afhenti hr. Romuald Poleszezuk forseta Íslands trúnaðarbréf siti sem 

sendiherra Póllands á Íslandi með aðsetri í Osló. Um leið lét hr. Przemyslaw Ogrod- 

zinski af störfum sem sendiherra Póllands á Íslandi. 

2. maí afhenti hr. Kenneth Arthur East forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem 

sendiherra Bretlands á Íslandi með aðsetri í Reykjavík. Um leið lét hr. J ohn McKenzie 

af störfum sem sendiherra Bretlands á Íslandi. j 

6. maí afhenti hr. Jamsheed K. A. Marker forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem 

fyrsti sendiherra Pakistan á Íslandi. Sendiherrann hefur aðsetur í Berlín. 

6. maí afhenti hr. Carlos Alberto Empis Wemans forseta Íslands trúnaðarbréf 

sitt sem sendiherra Portúgal á Íslandi með aðsetri í Osló. Um leið lét hr. Martim de 

Faria e Maya af störfum sem sendiherra Portúgal á Íslandi. 

18. júní afhenti hr. Stavros G. Roussos forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem 

sendiherra Grikklands á Íslandi með aðsetri í London. Um leið lét hr. Nicolaos Brou- 

mas af störfum sem sendiherra Grikklands á Íslandi. 

18. júní afhenti hr. Íssa Malek forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem sendiherra 

Íran á Íslandi með aðsetri í Stokkhólmi. Um leið lét hr. Manoutchehr Marzban af 

störfum sem sendiherra Íran á Íslandi. , 

3. júlí afhenti dr. Hedwig Wolfram forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem sendi- 

herra Austurríkis á Íslandi með aðseiri í Kaupmannahöfn. Um leið lét hr. Alois 

Reitbauer af störfum sem sendiherra Austurríkis á Íslandi. 

17. september afhenti hr. János Lörinez-Nagy forseta Íslands trúnaðarbréf sitt 

sem sendiherra Ungverjalands á Íslandi með aðsetri í Stokkhólmi. Um leið lét hr. 

Béla Nagy af störfum sem sendiherra Ungverjalands á Íslandi. 

17. september afhenti dr. K. S. Shelvankar forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem 

sendiherra Indlands á Íslandi með aðsetri í Osló. Um leið lét hr. S.N. Chopra af störf- 

um sem sendiherra Indlands á Íslandi. 

99. október afhenti hr. Eduardo Jiménez Gonzáles forseta Íslands trúnaðarbréf 

sitt sem sendiherra Mexíkó á Íslandi með aðsetri í Osló. Um leið lét dr. Antonio 

Sordo Sodi af störfum sem sendiherra Mexíkó á Íslandi. 

31. október var veitt samþykki til skipunar á hr. David Z. Rivlin til að vera sendi- 

herra Ísraels á Íslandi með aðsetri í Osló. 

11. nóvember var veitt samþykki til skipunar á Le Tham til að vera sendiherra 

Suður-Vietnam á Íslandi með aðsetri Í Stokkhólmi.
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12. nóvember afhenti hr. Luis Villalba Olaizola forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem sendiherra Spánar á Íslandi með aðsetri í Osló. Um leið lét hr. Juan de las Bárcenas y de la Huerta af störfum sem sendiherra Spánar á Íslandi. 18. nóvember var veitt samþykki til skipunar á hr. Robbert Fack til að vera sendi- herra Hollands á Íslandi með aðsetri í London. . 
20. nóvember afhenti hr. Oscar E. Alcalde forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem sendiherra Kúbu á Íslandi með ambassadorsstigi. Hann hafði áður verið sendiherra með ministerstigi. 
15. desember var veitt samþykki til skipunar á hr. Mario Rodríguez til að vera sendiherra Chile á Íslandi með aðsetri í Kaupmannahöfn. 

Ræðismenn. 

„15. febrúar lét Haraldur J. Hamar af störfum sem kjörræðismaður Mexikó á Íslandi. 
26. febrúar var Mario Tapia Ponce veitt viðurkenning til þess að vera aðalræðis- maður Mexikó á Íslandi með aðsetri í London. 
23. apríl var Þór Þorsteins veitt viðurkenning til þess að vera kjörræðisnaður Portúgals með vararæðisstigi í Reykjavík. 
14. maí var Jóni H. Bergs veitt viðurkenning til þess að vera kjörræðismaður Kanada með aðalræðisstigi í Reykjavík. 
1. júní var Irene Gunnlaugsson veitt lausn sem kjörræðismanni Bretlands með vararæðisstigi á Akureyri. 
28. júlí var Kenneth Arthur Fast sendiherra veitt viðurkenning til þess að vera aðalræðismaður Bretlands á Íslandi. 
29. júlí var Charles D. Mierzejewski veitt viðurkenning til þess að vera vara- ræðismaður Bandaríkja Ameríku á Íslandi. 
6. ágúst var Ólafi Helgasyni veitt lausn sem kjörræðismanni Noregs með vara- ræðisstigi í Vestmannaeyjum. 
3. september var Friðrik Sigurði Þorvaldssyni veitt viðurkenning til þess að vera kjörræðismaður Finnlands á Akureyri. 

Nr. 560 
SKRÁ 

um ný hlutafélög samkvæmt Lögbirtingablaði 1975. 

Tbl. nr. 
ABC hf., Reykjavík ........00. 74 Agnar K. Hreinsson hf., Reykjavík .......... 32 Akkur hf., Ólafsfirði „................ 24. Al-basar hf., Reykjavík 2... 45 Álda hf., Flateyri, V-Ís. ..........0 88 Áning hf., Mosfellshreppi, Kjós. 41 Annes hf., Reykjavík .................0...0.. 

32 Annetta hf., Reykjavík .................... öð Árborg hf., Selfossi, Árn. ............... 0 41 Ásgeir Einarsson hf., Reykjavík (........ 80 Atóm hf., Reykjavík ...............0.. 32 Auglýsingastofa Kristínar hf., Kópavogi .................. 84 Austfirðingur hf., Eskifirði „................. 43



Tbl. nr 

Bako hf., Reykjavík ......0.00000rneneeeernenenrernere tr 74 

Bás hf., Húsavík .......00000000eeensrsrnennenssna nr 65 

Berg hf., Akranesi .....cc.eeenceeeeeneernsorenneerrnnin000rr s1 

Bergtak hf., Ólafsfirði .........000000 0. seen nn nnr... 43 

Bifreiðastöð Skagastrandar, Skagaströnd, Hún. „..00.0......... 62 

Bílaklæðningar hf., Kópavogi .....0.0ecceeeeeenenernernr.0r0r 12 

Bílaleigan Miðborg hí., Reykjavík .....c0ccceneeeneenen. 0... 32 

Bílaleigan Start hf., Hafnarfirði .........e...e. 000... 0000... sl 

Bílasmiðjan Kyndill hf., Reykjavík ...c.cceccceecernreree000r 24 

Bílatún hf., Reykjavík .....0.cccceeeeneenceeenreennern ner 58 

Bílavík hf., Keflavík ........000000eenseenseesnernrern nt 32 

Bílaþjónusta B.R. hf., Stykkishólmi, Snæf.- og Hnapp. --...... 17 

Bíllinn hf., Sandgerði, Gull. .......0.0000e0eeneenesnernnr.000. 88 

Bjallaplast hf., Hvolbr., Rang. .......0ceeeeeeneenenrecr nr 0000. 53 

Bjalli hf., Hellu, Rang. ...c..0c0eccceeeneresenenrnrnrne renn 36 

Bjarg hf., Hellissandi, Snæf.- og Hnapp. <cccccccc enn e0 0. 97 

Bjargey hf., Garðakaupstað .......00.00.00ee eeen rn en eeen 3l 

Blönduósingur hf., Blönduósi, Hún. .....00000 000 3l 

Bókabúð Keflavíkur hf., Keflavík ......00.000000 ne een... 0 rr 70 

Borgarmöl hf., Reykjavík ........00000ceeeeernenen nr err öð 

Borgfilm hf., Reykjavík .......000000 00 eee eee en nr nn 70 

Brautarnesti hf., Keflavík  .......000000. eeen nver snar. 41 

Breki hf., Hafnarfirði ........0000000.00enn eeen eeer en... 7 

Breki hf., Reykjavík .......000000eeenneenerennrrenern ner 70 

Búrfell hf., Rifi, Neshr., Snæf.- og Hnapp. 2ccccc0cec.e. 0000... 69 

Bústoð hf., Keflavík ......00.000000 nenna rann 32 

Byggðarholt hf., Reykjavík „.....0000000neneerenen enn 92 

Byggingafélagið Byggð hí., Neskaupstað .....000000n.n nr... 97 

Byggingafélagið Eining hf., Reykjavík .......0.0.0.00...0.... 66 

Byggingafélagið Höfn hf., Rauðasandshr., V-Barð ......0..... 69 

Byggingafélagið Klakkur hf., Vík í Mýrdal, Skaft. ....0000.... 41 

Byggingafélagið Nýverk hf., Borgarneshr., Mýr.- og Borg. ...... 32 

Byggingafélagið Smári hf., Hafnarfirði .......0000 0000... 92 

Böðvar og Jóhann hf., Hafnarfirði .......0000000 000... 41 

Dagblaðið hf., Reykjavík ........00000 000. enn 12 

DCR hf., Reykjavík ......000000000 nr rr rn nenna 58 

Dekk hf., Reykjavík .......0000000r en nn nn nn nr rr 72 

Demant hf., Reykjavík ......000000eeeenneerennr err 12 

Díselvélaviðgerðir H.P.H. hf., Reykjavík ..c.c000000.00...... 66 

Dráttarbílar hf., Akureyri ......00000.000eesee nn nn err 35 

Eðvarð Benediktsson hf., Reykjavík ......0.cceeeeenneen.er0. 0... 70 

Eggjadreifing hf., Stokkseyrarhr., Árn. 2...0cccnceener 00... 82 

Eldfell hf., Reykjavík .......000000.0 er neee nern genre 70 

Fldstó hf., Reykjavík  .......000000nreeennsnrnn enn 24 

Electro Co. hf., Dalvik ......000000e re ennn renn nnn ner 35 

Eljan hf., Eskifirði, S-Múl. 22.00.0000... eee enn ene nn... 63 

Endurskoðun hf., Reykjavík .c...cc0cceeeerenneenseennrr0rrr 70 

Epal hf., Reykjavík ........0000000 er err nnree renn 59 

Eyland hf., Reykjavík .....0000000r er eeenreeennnn rn... 000) 90
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Tbl. nr. 
Fagurhóll hf., Grindavík ................00..0.. 

41 Fagverk hf., Reykjavík .................0..0.... 45 Fiskvinnslan á Bíldudal hf., Suðurfjarðarhr., Barð. ............ 17 Fjölnisgata 2A hf., Akureyri... 
66 Fjörður hf. Garði, Gull. „.................. 
72 Flugfélag Norðurlands hf., Akureyri... 41 Fossorka hf., Reykjavík ....................0. 
74 Fót- og munnmálarar hf., Reykjavík .............. 45 Friðrik A. Jónsson hf., teykjavík ............. 10 Frón hf., Reykjavík .............0.00 
9 

G. Jóhannsson hf., Reykjavík ............... 27 Gallia hf., Reykjavík ................. 
10 Garðar hf., Smáratúni, Fljótshlíðarhr. Rang. ............0..... 84 Garður hf., Ísafirði „............. 
24 Garri hf. Reykjavík ............... 
10 Gaukar hf., Reykjavík ................... 
19 Gleraugnamiðstöðin hf., Reykjavík .......... 32 Glóðin hf. Akramesi „.............. 
65 Granit hf. Hafnarfirði „........... 
41 Guðmundur Runólfsson hf., Grundarfirði, Snæf.- og Hnapp. .... 4 Guðjónó hf., Reykjavík ...................... 
62 Gunnar Eggertsson hf., Reykjavík .............. 9 Gunnar Hámundarson hf., Gerðahr., Gull. „....... 60 

Háberg hf., Þorlákshöfn, Árn. ................... 53 Hafnarbúðin hf., Raufarhöfn, N-Ping. „0... 71 Hafnarvík hf., Hafnarfirði „............... 72 Hafrækjan hf., Siglufirði ..................... 
41 Hafursfell hf., Akranesi ...............0.0.. 
öð Hagi hf., Reykjavík ................. ses 10 Hallbjörn J. Hjartarson hf., Höfðakaupstað, Hún. .............. 24 Hamarinn hf., Hafnarfirði ...................... 000. 72 Hárgreiðslustofa Jónínu og Þóru hf., Hafnarfirði ............., 92 Háþrýstitæki hf., Reykjavík .........00... 
45 Heimsbókin hf., Reykjavík ............. 
32 Hekt hf., Reykjavík ...... HR INA 27 Hlaðsvík hf., Suðureyri, V-Ís. „......,..... 0... ðl Hlutafélagið Kalla Lóa á Theódóra hf., Reykjavík ............ 72 Hótel Hof hf. Reykjavík ..........0... öð Hótel Ísafjörður hf., Ísafirði ..............0.00. 24 Hraðfrystihús Andra hf., Njarðvíkum, Gull. „............ 58 Hrútey hf., Blönduósi, Hún. ....................... 
36 Hrönn hf. Neskaupstað .................0.0.0.. 
12 Húnfjörð hf. Blönduósi, Hún. „................0..0.0.00 0 36 Húsa- og skipamálun hf., Patrekshr., Barð. ..........0. 15 Hús Verslunarinnar, Reykjavík ...........0... 91 Húsgrund hf. Reykjavík ...................... 
24 Hverfiprent hf., Reykjavík ............. 0. 45 Hvesta hf., Ketildalahr., Barð. ............. 0. 15 Höndlun hf., Reykjavík ............).0 
11 Hönnun hf., Hvolsvelli, Ramg. 2... 88



Tbl. nr 

Iönspónn hf., Reykjavík .......00000. ene en err nn ner nr 32 

Iönverk hf., Barð. ......00000 0000 0nnnnesnnnseeernsr sn 71 

Innréttingaval hf., Reykjavík .....00000e.eeeeerren nr enn. 8 

Ísfunk hf., Reykjavík .....0.0000000ene erna enn nn 46 

Íslenska járnblendifélagið hf., Skilmannahr., Mýr.- og Borg. .... 

Íslenskur Jetminkur hf., Reykjavík ......0.00000... 00... ö8 

Ísport hf., Reykjavík ......0.00000. eee neee nrnnr nennt 58 

Ísvör hf., Reykjavík ........0000000 000 ner nv nennt 27 

Ítak hf., Reykjavík .......0000000eeneeneennreern rr rr 7 

J.B.J. Stúdíó hf., Reykjavík ......0000000ennerrenneer rann. 19 

Jarðverk hf., Hafn. ..... FERÐ SÐRRSSRSÐÐNNON NN 93 

Juventus hf., Hveragerði, Árn. ......0000..0 00 nn nn nnnn rn... 43 

K. Jónsson é Co. hf., Reykjavík .......0000000erennnn err. 8 

Kjöt og Fiskur hf., Reykjavík .......00.00. eee ene nn ene ne... 55 

Klöpp hf., Barðastr.hr., Barð. ......000000.0e eeen. ne... nv... 69 

Kóran hf., Hellu, Rang. ......0000000 00 eeen neenneen nr 41 

Korpus hf., Reykjavík ....0.0ccceecenenennenrn rann 9 

KR vinnuvélar hf., Reykjavík .....0.0000000000 re ennn een... 10 

Krana- og vélaleigan hf., Akranesi ......00000e0e. ee 0000... 65 

Kristjana hf., Keflavík .......0.0000000nenneenrnne tran. 88 

Lampar og Gler hf., Reykjavík ...ccccccceeeeerrenrn neee... 80 

Land og saga hf., Reykjavík .....c.0.0e0eccenrnreeene0rer 0. 19 

Lauganes hf., Þórshafnarhr., Þing. .......0000.0 00.00.0000... 93 

Líftryggingafélagið Sjóvá hf., Reykjavík .......00000......0... 96 

Linberg hf., Reykjavík ........000.0.0 eeen neee re enn nr ne re. 27 

Litljósmyndir hf., Reykjavík ......0000000neeeenen neee ner. 74 

Ljósborg hf., Reykjavík .........00.0eeer nn nn neee rn ern 45 

Lyngás 7—9 hf., Garðakaupstað .......0000.00e0 rr... nr... 15 

Marimport hf., Reykjavík  ......00000.0. een eeen enn 19 

Mjölnir hf., Bolungarvík .......0000.00. ene renn enn nn... 60 

Móna Lísa hf., Reykjavík ........000000.eeneeennrnnee rat 55 

Múrverk hf., Ólafsfirði .........0000.00 0000 neee 43 

Múrverk hf., Reykjavík .......000000 0000 er ern 70 

Naustin hf., Sauðaneshr., Þing. ......00.0. 000... neee... öl 

Nautið hf., Keflavík ........0000000ereneenneenneera rr 60 

Neonþjónustan hf., Reykjavík ......00000eeeerereeeenenenr0.0r 74 

Neskjör hf., Borgarnesi, Mýr.- og Borg. .....0.0.00 00.00.0000... 43 

97 Norðurbraut hf., Akureyri .......00.0..00 0. en renn enni. 27 

Norðurfell hf., Akureyri .....0.000000en sera 35 

Orkuvirki hf., Reykjavík ......000000.0 ern neee ern e nennt. 66 

Otur hf., Dalvík ......000000 0 ene enr nennt 1 

Pípulagningaþjónustan hf., Reykjavík .....000000 000... 66 

Polar-Cargo hf., Reykjavík 20.02.0000... een en rnrnrn nennt 45 

Pólarskip hf., Hvammstanga, Hún. ......000 36
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Tbl. nr 
R. V. Pökkun hf., Garðakaupstað ...........0..0.000 0 46 
Radioborg hf., Reykjavík ............00..00. 0. 55 
Rafall hf., Borgarnesi, Mýr.- Og Borg. ..........0.. 91 
Rafboð hf., Sauðárkróki ..................... 0 24 
Rafborg hf., Patrekshreppi, Barð. ..................00... 15 
Rafinnkaup hf., Akureyri ..........)... 41 
Rafplast hf., Reykjavík  ................ 24 Rafstoð hf., Reykjavík ................. 24 
Raftækjaverslun Kópavogs hf., Kópavogi ............0...... 4 Rafverktakar hf., Neskaupstað .............0... 82 Rástækni hf., Reykjavík .............000..... 66 Regnbogaplast hf., Kópavogi ........ 77 Reiknistofa Húsavíkur hf., Húsavík ................0... 74 

Scanhús hf., Reykjavík  ................0.0.0000 0, 10 Seljaborg hf., Reykjavík ................. 19 
Selnes hf., Reykjavík ..................... 80 
Sesam hf., Reykjavík  ........................ 32 
Setjarinn hf., Hafnarfirði | ...................... sl Silfurnes hf., Reykjavík ...................... ð7 Sívalóhúsgögn hf., Hafnarfirði „.................. 31 Skipatækni hf., Reykjavík ....................... 45 Skjaldborg hf., Akureyri ..................... 0 53 Skóborg hf., Reykjavík .........0.0000 32 Skrínan hf., Reykjavík ..................... 70 Skútan hf., Hafnarfirði ........................ 72 Slétta hf., Ísafirði ............... 74 
Smárabær hf. Blönduósi, Hún. .................0..0.0.00 35 Smyrill hf., Reykjavík ..........000.. 10 Steinholt hf., Reykjavík .................0.0... 7 Steini og Stjáni hf., Vestmannaeyjum ................. 71 Steypuþjónustan hf., Hvammstanga, Hún. .............0...00...) 41 Stoðir hf., Vestmannaeyjum ..................000 0 71 Suðurnesjaverktakar hf., Keflavík .............0... 40 Sævar og Bjarni hf., Akureyri .................... 3ð 

Tinni hf., Kópavogi ............. 70 Tjaldbúðir hf., Mosfellshr., Kjós. ................. 74 Tollvörugeymsla Suðurnesja hf., Keflavík ..........0..0 24 Trausti hf., Presthólahr., N-Þing. ........... 69 Trésmiðja Grundarfjarðar hf., Eyrarsveit, Snæf. .............. 15 Trésmiðja Sigurjóns £ Þorbergs hf., Akranesi ................ 4 Trésmiðaverkstæði Jóns Gíslasonar hf., Akureyri .............. 27 Tölvutækni hf., Reykjavík (.......0......... 10 

Umboðs- og heildverslun Gísla Gíslasonar hf., Vestmannaeyjum 77 Umsvif hf., Reykjavík ...................0........ 32 Undirbúninssfélag fiskkassaverksmiðju hf., Reykjavík „....,.. 32 Útgerðarfélag KEA hf. Hrísey, Eyjafj.sýslu „..........0 84 Útgerðarfélagið Leó hf., Grindavík .............00..0. 0 69



Nr. 561. 

Nr. 562. 
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Tbl. nr 

V.B. Einar Þórðarson hf., Reykjavík ......0000c00 ne .0.n0000.0... 10 

Valbær hf., Akranesi lll 4 

Veitingahúsið Ármúla 5 hf., Reykjavík .....0.000000 0000... 70 

Veitingastofan Kokkurinn hf., Hafnarfirði .........0.000000... 12 

Vélaleigan Þórshamar hf., Reykjavík .......2000000..0... 000... 10 

Verkfræðistofa Norðurlands hf., Akureyri .....00000000 0000... 16 

Verkfræðistofa Stanleys Pálssonar hf., Reykjavík .............. 32 

Verkfræðistofan Kvasir hf., Reykjavík .......00000000 0000... 46 

Verkfæri og járnvörur hf., Hafnarfirði ........0.00000000..0.... 41 

Verkpallar hf., Reykjavík .......0000.00eneneenenenrenr nr. 59 

Vesttak hf., Ísafirði .......00.000.0000nevnnnnse nr 41 

Vesturás hf., Hafnarfirði .........02000000 0000 vertu 92 

Vinnuvélar Guðjóns og Þorsteins hf., Reykjavík ..........2... 10 

Virkni hf., Vestmannaeyjum .......000000 00 ene... 71 

Ylur hf., Reykjavík ........0000.00.0neennnne ern 9 

Z-húsgögn hf., Reykjavík ........000200000 en se ennner renn... 70 

Þór hf., Stykkishólmshreppi, Snæf.- og Hnapp. 20.00.0000... 69 

Þórsberg hf., Tálknafirði, Barð. ........2200000 000... 000... 60 

Ægir hf., Grýtubakkahreppi, Þing. .......0.02.0000 00. .nn. 00... 17 

Æskan hf., Hafnarfirði ...........0..0.000.0. 0. ve enn... 93 

SKRÁ 
um ný samvinnufélög. 

Pöntunarfélag starfsmanna við Sigöldu, Sigöldu, Rangárvallasýslu 69 

Pöntunarfélag starfsmanna Steiniðjunnar, Ísafirði .............. 29 

Pöntunarfélagið Hrönn, Reykjavík .......000000 000... 33 

Rafafl svf., Sauðárkróki .......0.0000000n 000 n senn. 57 

Samvinnufélagið Ökuleiðir, Keflavík  ......0.0000000.0000.0... 60 

Sölufélag Djúpmanna, Nauteyrarhreppi, N-Ísafjarðarsýslu .... 41 

Vinnufélag trésmiða, Reykjavík 

Reykjavík: 

SKRÁ 

um firmatilkynningar, sem birtar hafa verið í Lögbirtingablaði 1975. 

AGO Hf, 20.20.0000 rns esne nest 79 

Addo-umboðið .......0.000.000 sessa 12 

Addó-verkstæðið .......002200. 0000 rr eens 12 

Aðalfasteignasalan ........0000000 ner ennnnenren ser 79 

Aðalstrætisbúðin ........000000. anne 72 

Akkur SÉ. .....00.00 rns 74



Tbl. nr 
Akurey Hf. ......... 33 
Álfabrekka .......... 90 
Álfabrekka sf. 2... 90 
Allamaja ........... 12 
Almenna byggingafélagið hf. ..........00.00000.. 12,53, 55 
Almennar tryggingar hf. ........0.0.0.. 33, 56 
Almenna verkfræðistofan hf. .........0..0..... 55 
Álnavörumarkaðurinn sf. ll... 21 
AMbOoð sf. 0... 12 
AMINCO SÉ. „0... 67 
Antique-Mumir ...... 22 
Antique-Munir sf. „0... 22 
Arahólar sf. ........0. 61 
Arnór-Sigmar sf. .........0.. 49 
Árverk sf. 61 
Átiglit 2... 20 
Auglit, Gleraugnaverslun ...........0.00... 0. 20 
Austurbæjarbíó hf. .........0..0..0. 0. 64 
Austurbær hf. ....... 74 
Austurröst .......... 64 
B. Kristmundsson sf. .................. 11 
Baader þjónustan hf. ............... 21 
Bakki hf. ............ 12 
Bananasalan hf. ..............0....... 0. 64 
Bandag-Hjólbarðasólunin hf. .........0.00000. 56 
Barnafataverslun Báru sf. ............. 49 
Barnafataverslunin Dunhaga sf. .......000.0000..0. 90 
Bazar  ........... 74 
Bessi sf. ...........0.... 79 
Best Hf. 2... 12 
Bílasala Guðfinns .............0....0.0..0 0 55 
Bílasmiðjan Kyndill ...........0....0.00.. 00 23 
Bílatún ..........0.... 57 
Bílaverkstæðið Bjarg v/Sundlaugaveg „........0)00 0. 75 
Bílstoð sf. 0... 64, 75 
Bjargarbúð hf. ..........0..0..0..0.0.. 13 
Björgunartæki ..........0..0.0. 12 
Blaðaprent hf. ..........0.... 64 
Blikk á Stál Hf. 22.00.0000... 13 
Blóm og ávextir hf. .........00.... 90 
Blómabúðin Mira sf. .......0..0.00.0.0. 61 
Blómið sf. ........... 0. 64 
Blöð og bækur ...........0...... 67 
Bókabúð Braga Brynjólfssonar .........0..000.0. 64 
Bókabúð Laugarness sf. .........0....00. 21 
Bókabúðin Álfheimum 6 ............00. 21 
Bókaútgáfa Menningarsjóðs .........0.0.00000 56 
Bókaútgáfa Þórhalls Bjarnasonar ..........0.000000. 90 
Bókaverslun Sigfúsar Eymundssonar hf. .....0..... 19 
Bókfell hf... 

90



Tbl. nr 

Bónhúsið hf. .......00000r rr 74. 

Borgarkjör hf. ........0.00000000 en unnur renn 7 

Bót hf. .......000000 senn 21 

Boutique M #.....0002000 00 er renn 12, 25 

Brauðgerðin Barmahlíð 8 sf. .......0000000 nennu nn... 22 

Breiðás sf. ........0000.000.00n rn 79 

Breiðholtslagnir sf. .........00000000 0000 nunna 21 

Breki hf. ......0..0. cn 74, 79 

Brimberg hf. ........0.00. 00 neee nr rn 12 

Brimnes hf. ...........0. 0000. 90 

Bristól sf. .........0000 00 nes 22 

Brjóstsykursgerðin Nói hf. .......000.00 0000 een nn ene 13 

Bræðragarður sf. ...........000000 00 enter nn nn 72 

B.S. A.B. 15 

Búðin við Brunninn .........0000 0000 n sn 46 

Bústaðabúðin hf. ...........000000 00 senn snar 12 

Byggingafélag Austurbæjar/Austurbær hf. .....00000.0.00..00.. 79 

Byggingafélagið Áform sf. .....0000.000 00. 0en nn an rn 56 

Byggingariðjan hf. ........0..000000.e nenna nan 74 

Byggingavöruverslun Austurbæjar /Austurbær Hf. 79 

Byggingaþjónusta Karls og Sturlu sf. .....00000000 00. ner. 79 

Byr hf. .......200.. 000 enst 69 

Capella hf. ......0..2..000 en nnn nn 13 

Casanova .........r.. sr 19 

Dagblaðið .........2.00.2 00. en nnn neee 64 

Dalfell sf. ........2.000 00 ner 33 

Danika sf. .......0.0.000.. senn 12 

Demant hf. ...........00.. enn 64 

Dimon kvikmyndagerð ........0000000 00 nr er rann 15 

Donna ..........0.s sr 92 

Dósagerðin hf. ........02000%. 0000 enn enn 21 

Dreifing sf. ..........220.0.0 0 nnn enn 49 

Drif hf. ..........0.. 000 21 

Draumurinn sf. .........000. 0000 0 90 

Draumurinn ............. cs css ess 92 

Dúxhúsgðgn .......2...0..0 000 rns 46 

Dúxhúsgðgn sf. .......20000000 0000 nun 46 

Eggert Kristjánsson á Co. hf. ........0.0000 0000 nn en verna 19 

Eignamiðlunin ..........00000 00. nr rðr rðr 74 

Eignaviðskipti sf. ...........0000.0 0000 enn nanna 25 

Ellý Sf. .....2..00000 rare 49 

Erlend tímarit ...........0.00000 0000 n nn 33 

Etna hf. ............0ee seen 90 

Fasteignasala Austurbæjar (......0.0.000.0 0 enn nennt 90 

Fatagerðin B. Ó. T. hf. ............ AAA 71 

Fagplast hf. .........0.200000 00 nan ne annt 64 

Fálkinn hf. ........0...0..00 0 21,53 

Fasteignasalan Eignir sf. .......0.0.0.000 000 .c eeen nenna near 75 

Fasteignasalan Morgunblaðshúsinu sf. 02.00.0000... 00... 0... 19 

Fasteignafélagið C.........0.002.0 000. eee rrn rennt 12 

Félagsbókbandið hf, ........0.00.0 en nrnnrn nennt 25
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Tbl. nr 

Félagsgarður hf. ..................0...000 0. 16 
Félagsprentsmiðjan hf. .................0. 0000 33 
Feldskerinn Skólavörðustíg 18 .........0....... 79 
Ferðaskrifstofan Úrval hf. ...............00..00. 0. 64 
Finnsbúð ..........0..0.0000. 00. 22 
Fínpússningagerðin sf. .........00...0.. 13 
Fiskúrvalið sf. ........0.0...0.. 79 
Fjarhitun hf, .........0...0 25 
Í4-Fóstbræður ..........0..0..... 21 
Flass-útgáfan sf. ...........0...000 00 79 
Flugleiðir hf. .........0.0.0... 0. 12 
Folda sf. ........0...0... 21 
Ford-bifreiða- og varahlutasalan ...........0.0...00...00. 64 
Freyja sf. 2000... 12 
Freyjubúðin ............0.0..0.0.0. 00 25 
Frístund sf., umboðs- og heildverslun ...........00.0000.0. 74 
Fyrirgreiðsluskrifstofan sf. ...........0... 64 
G. Jóhannsson hf. ...........00.0.....0 00 75 
G. M. búðin ..............00. 00. 79 
G. Ólafsson hf. ............. 10 
Gafl hf. .................. 00. 74. 
Gallabúðin ..........0....0....0..0 000 33 
Gallabúðin sf. ..........0.0...0. 0. 33 
Gamla kompanífið hf. ..........0.0...0. 2 46 
Garri ..........0...... 21 
Geysir hf., .........0..0.... 47 
Gevafoto hf. ............. 00 72 
Gísli og Már sf. .........0....0.. 0. 61 
Gleraugnamiðstöðin ...........0.0..0.00... 0. 3ð 
Glit Hf. 0... 20, 47 
Globus hf. ........... 0... 21 
Guðjón og Vikar sf. ............000.0.0000 00. 13 
Guðmundur S. Guðmundsson, umboðs- og heildverslun ........ 33 
Guðmundur Pétursson — Axel Einarsson — Málflutningsskrifstofa 13 
Gunnar Ásgeirsson hf. ............... 56, 67 
Gunnar Egilsson sf. ................0.. 20 
Gunnar Guðjónsson sf. ..........0.0..0.0.0 000 13 
Götunarstofan sf. ............... 79 
Habo, umboðs- og heildverslun „.........0.0..0 0. 67 
Hafnarborg hf. ............. 15 
Hafskip Hf. (............0. 0 49 
Hafver hf. 20.00.0000 21 
Hagsmíði hf. ...........0...0..... 75 
Hagtrysging hf. .........0.0.0.0.00.0 0 79 
Hagverk hf. ............0... 33 
Hálfbræður ...............00. 72 
Halldór Jónsson hf. ...........0..000. 00. 33 
Handavinnubúðin sf. ..........0.000.0.00000 0 12 
Hannes hf. ........0.... 24 
Hannes Þorsteinsson hf. ..........0.00 0. 24
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Tbl. nr 

Hannyrðaverslunin Grimsbæ .......0.0.00000 00 nennu. ner. 12 

Hassel-myndavélaþjónusta .......022.00.00 0000 gvv 79 

Heildsala Páls Sæmundssonar .......000000 00. n. sn 74 

Heildverslun Austurbæjar/Austurbær hf. ....0.00000000 0... 79 

Heildverslun H. Björnsson .......00000.0 000 r nn 20 

Heildverslun Þorgeirs Péturssonar ..........00000 0... 0. 0... 55 

Heildverslunin Dímon  ........00.0%0 00. nn sn 79 

Heildversiunin Hringur sf. ........0.0.00 0. 000. ee nenna 67 

Heildverslunin Orrabúð ...........0.020. 00 en sess öð 

Heildverslunin Tinna sf. .........020000 00 en sn n nr 64 

Heildverslunin Vaka sf. ...........0200 200. e ner 20 

Heildverslunin Vettvangur  ........002000000 00. nn enn 67 

Heildverslunin Víkingur sf. ...........000000 000 nn ner 33 

Heimaey sf. ........00000 0. nennt 13 

Hellu- og steinsteypan sf. (......000000000 een 20 

Herco hf. ...........00 s.s 46 

Hf. Bílasmiðjan ............20000 0000. 12, 59 

Hf. Björn Benediktsson .......00000000 0000 n annsi 64 

Hf. Jöklar ........0..0.0. 0000 61 

Hf. Kol og Salt .........000200 00 nn ern 90 

Hilmir hf. ..............0. 000 49 

Hjálmar og Gísli sf. .......00000000 0 eeen nanna 47 

Hjólaskóflan sf. ......22..2%200 0000 nnrn nn 61 

Hjólið ..........2.000 00. nr nr 79 

Hlaðbær hf. -..........00.0 0000 n er 61 

Hleragerðin hf. ..............0.000 000 ner 64 

Hljómbær sf. ........0.0000 020 0e nn 79 

Hljómkaup sf. ........2200000 0000 16 

Hnotan ...........2.0.0 00 se sn 23 

Hnotskurn sf. ...........00 00 nr 12 

Holtablómið sf. ........0.000 00 ner 56 

Hótel Berg .........00000 000 er nn 65 

Hótel Esja hf. .......0.0.0.0.0.00 0000 n nan 10 

Hreinn hf. ................0 00 senn 13 

Hrönn hf. ..........2..2.20 0000 n ne 13 

Hús € Gler ............0 0 64 

Hús og innréttingar sf. .........20000000 000. en enn nn 16 

Húseignin Hverfisgata 44 sf. .......20.02.00 0000 rn nr. 33 

Húseignin Laugavegur 166 sf. ........00.02%0.0 eeen r enn... 24 

Húsgagnav. Axels Eyjólfssonar hf. .........200000 0000... 21 

Húsgagnaverslun Guðmundar Guðmundssonar hf. ............ 49 

Húsgagnavinnustofa Erlendar og Hafsteins sf. ...........20.... 72 

Húsgagnaþjónustan  .........00000 0000 nn enn 10 

Húsgögn á Raftæki ..........0000000 00 000. 47 

Húshitun sf. ........0...000. 0000. 33 

Húsnæði svf. .........2..00 000. 11 

Húsprýði hf. ........0200000 0000 rann 21 

Hverfiprent ............22..000 rðr 46 

Hvinur sf. .........0..0002 000. 12 

Höndlun hf. ............0.0.00 000 12 

Hönnun hf, „....00000. 0000 ens 13, 53
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Tbl. nr 
Íbúðabyggingar sf. ............. 24 
Iönmiðstöðin .............0..0.0..0... 57 
Iöntækni Hf. ...........0..0.... 79 
lönval, byggingaþjónusta ...........0..0.0.000.0. 0 33 
Iönverk hf. 2... 13, 24 
Mmvötn 

13 
Mmvötn sf. 2... 13 
Ingólfsbrunnur .............0.0. 0 64 
Ingólfshvoll hf. ......... 74 
Ingólfsprent hf. ........0..00 21 
Ingólfur Isebarn sf. .......0.....0. 53 
Ingvar Kjartansson sf. .............. 46 
Innkaup hf... 33 
Innkaupadeild LÍÚ, ..........0.0.0.00.000 0 68 
Innkaupasamband matvörukaupmanna „......,.......000 0. 21 
Ttter€0 0. 

12 
ÍSting sf. 20... 

90 
Ísbúðin Arnarbakka 2 sf, Ll. 64 
Íslendingasagnaútgáfan hf. .........0000.0.00. 0 24. 
Íslensk endurtrvgging ............0..0... 15 
Íslensk fyndni ...........0.....00. 0 64 
slenska járnblendifélagið hf. ........00.0.00000 0 66 

Íslenska mynddreifingarfélagið .......0.00.0.00.0000.0 0 24 
Íslenski myntsalinn sf. ........0... 68 ÍSÓL hf. 15 
Ístékk hf. „0... 

21 
J.B.J. Stúdfð hf. „0... 49 
J.G. Húsgögn sf. ........0.. 72 
J.P. Innréttingar Hf. „20.00.0000. 56 
Jarðorka sf. 0. 23 
Járn á Gler hf. 2... 46 
JASMÍN Hf. 20... 33 
JASON 

67 
Jes Zimsen hf. ............0.. 56 
Jóh. Ólafsson £ Co. hf. 2... 12 
Jóhann G. Scheving heildverslun ...........0)00000 74 
Tohn Lindsay hf. „.......0.0..0.0.00 90 
Jón Árnason, umboðs- og heildverslun ..........000.. 11 
Jón Helgason sf. ......0.0 57 
Jón Sigurðsson £ Hermann Helgason sf. ......... 67 
Tuno-billjarð sf. ..........0..0 61 
JUNO-Ís sf. 2... 61 
Kamela „0. 

79 
Karfan sf. 20... 

68 
Karl og Sttrla sf. ....0... 79 
Karlsson € Jónsson sf. 2... 90 
Kartaflan  ........... 23 
Kassagerð Reykjavíkur hf. ..........0...0. 12 
Kastalinn hf. ........... 56 
Kerið 

49 
Kertan sf. 

79



Tbl. nr 

Kirkjusandur hf. ........0.000 00. eeneenrrnr nennt 33 

Kjörbúðin Borgarkjör ........0.00.000 0. eernnr eeen 90 

Kjörbúðin Hólagarði .........00000..00e nn ne tennt 10 

Kjörbær ......0.00000 0 r atrennu 12, 22 

Kjötbúðin Slátrarinn sf. .......0.2000.00r enn n nenna 64 

Kjöthöllin .......2.0.0.0 000 rn nennt 12 

Kjöt og Fiskur .........00.000000 0 eeen rð nr enn 64. 

Klæðagerðin Últíma hf. .........000.00 00 nn ennta rn 20 

Klæðaverslun Andrésar Andréssonar hf. ......0000.00 00.00.0000. 64 

Klæðning hf. .......00000000 0. en neee 49 

Kot sf. 220... 
33 

Kr. Kristjánsson hf. ........0.0000000 0 nenna 55 

Kristján Jónsson, heildverslun .......000000 0... ern. nn... 53 

Kristján Siggeirsson hf. ..........0.000 0000. neee nr 67 

Kristján Ó. Skagfjörð hf. .......000000 0. unn 13, 21, 67 

Kristjánsson hf. (.........000000 0 ene nnrrnnrr enter 24 

Krógasel .........0000.. 00. e snert 55 

Kvöldsalan ...........00... 0000 46 

Kvöldsalan Björg  ......00000000 eens enns rn 20 

L. Storð Hf. .........0. 00 20, 24 

Lampagerðin .........200.00%. een nes rvnn ner 64 

Langholtsval sf. ......00.20000 000 seen nn enn 9 

Langholtsval ..........2000000 eee eens rr rn 64 

Laugavegsbúðin ........0.00000.. een enn nennt 57 

Laugavegur 114 hf. .......0.0000000 rn en er ne nett n nr 20 

Lára ............000 00 
96 

Leifsgata 10 sf. C......00.000000 ner nnrrnrr nr 79 

Leifsval .........000.0 00 12 

Leifturljósmyndir ........22.0000 0000 ene rns 69 

Leifur hf. ........2.. 0000 56 

Leikfangamarkaðurinn sf. ......0.000.. 0 nennu nennt rann 46 

Leikvangur hf. ........00000.. 02 annt en enn 12 

Lilly v/Lækjartorg .........000.0 00 enn nenna enn 12 

Lilly sf. .......000.00 00 neee r renn 12 

Ljósgjafinn ..........2.00. 00 nunna nr nr nennt 74 

Ljósheimar 20 sf. ......0.00000 ene enn nr nennt 67 

Loftið ...........00 00 33 

Lumen sf. .......00 000 56 

Lundey sf. ......202022nnnseer rennt 79 

Magnús Kjaran hf. .......02000.00.eeerennneennn ner 12 

Magnússon £ Nordal sf. ....0000000eeennnnrne enst 20 

Málverk hf., alhliða málningarþjónusta ....0.000000 000... 33 

Mannamót sf. ........... 000 21 

Marval sf. .........2200 00 err 46 

Mata hf. ...........0. nn ern 15 

Matstofa Miðfells sf. .....2...00000 enn nn enn 20 

Matvæli sf. .........0000 00. 90 

Matvöruverslunin Kjörbær ........0000000 ee eens rn renn. 22 

M/b Gullborg RE 38 sf. ........ IR 64 

Metravörudeildin hf. ........2000.20 0000 nn ern 15 

Miðgarður hf. „.....0.0.000 000 en nn nenna 23
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Tbl. nr. 
Mikróþjónustan hf. .........00.0..... 79 
MonaLisa ...........0..000.00.000 0 24, 57 
Myndiðjan Ástþór hf. .......... 12 
Natlan ........0. 64 
Nesco hf. ................ 72 
Neytendaþjónustan ................000. 0 12 
Nikulás sf... 53 
Nittó umboðið Hf. ......... 74 
NýÝ-Grill hf. ........0.. 23 
Nýja fiðurhreinsumin ..............0.0.0.0.000 0 49 
Nýja skógerðin sf. ......00..0. 12 
Nýsköpun sf. 0... 75 
Nærfataverksmiðjan Lilla hf. .........00.0.000000 10 
O. Johnson £ Kaaber hf. .......0... 56 
Ódýra hornið ............. 0 20 
Óðal sf. oo 49, 53 
Óðinstorg hf. ........... 19 
Offsetmyndir sf. ........0. 90 
Offsetprent hf. 0... 13 
Olíusalan hf. .........0. 0. 12, 46 
Pakkabrauð sf. ........0..0.00. 0 24 
Peðið 

74 
Peran sf... 

92 
Pípulagnir Finnboga € Einars sf. .......0..00 21 
Píra-Húsgögn hf. ........0..0.00. 00 33 
Plastloft sf. 0... 69 
Plastos hf. ................. 90 
Plastpokar hf. ............. 21 
Plastpokaverksmiðjan OS hf. ......0... 90 
Plastprent hf. 2... 20 
Plastprent-Plastpokar hf. „00... 20 
Póstkaup ............00..0. 0. 59 
Póstval  ....... 21 
Prentiðn sf. 0... 20 
Prentsmiðjan Klói sf. ..............0.... 12 
Prentsmiðjan Rún ..............0.00000 00... 46, 49 
Prjónastofan sf. .........0..0... 33 
Pöntunarfélag Náttúrulækninsafélass Reykjavíkur ............ 92 
Pöntunarfélag starfsmanna Loftleiða ..........0000.. 64 
Radíóbúðin hf. ..........0.0..00.00 74 
Radíóhornið ........0....0. 90 
Radíómiðun hf. ..........00.0.0. 46, 72 
Ráðgjöf sf., Bolholti 4 ......... 64 
Rafborg sf. 0... 61 
Raflagnir ..........0. 12 
Rafrás sf. 0... 56 
Raftorg Hf. 2... 12 
Raftækjaverslun Íslands hf. ............0.0.0..0.0. 46 
Raftækjavinnustofa Einars Bjarnasonar sf. .........0..0... 64 
Rafvélavirkinn sf. ........0 0 68 
Rafverk sf. 0... 19



Tbl. nr 

RBafvörur sf. ......0.2.000 ess 79 

Raflögn ......00.00000 00 enst 64 

Ragnar Bernburg umboðs- og heildverslun .....0000.000.0..0.0.. 23 

Rakarastofa Austurbæjar sf. .......0.0000000 00 ene nn 10 

Rammar og Myndir ......000000000 0000 enn 22 

Rekstrarráðgjöf sf. .......0020000000 000 ennta 15 

Remedia hf. ...........2.0000 00 21 

Reykjaprent hf. .......000.00.0.0nnnn enn 67, 72 

Reykjarvogur hf. .........20000000 0000 nn nunna. 21 

Réttingaþjónustan sf. .......02200000 000. ee nenna 49 

Runtal-OFNAR hf. .......00000 00 47, 74 

Rydenskaffi hf. (.........222000 0000 eeen rns 56 

Ræsir Hf. .„........0..02 0000. 90 

Sam SÉ. 2... 64 

Samband ísl. samvinnufélaga .....00..0000 000 e nn 69 

Samverk hf. ..........0 0. .e nr 22 

Samvinnutryggingar  .......00000000 00 rns 20 

Sandblástur ............0.00. sess 71 

Sandskip hf. ........0..0000000 000 nn 12,56 

Sigurplast Hf. .......2220000. eeen 12 

Síldar- og fiskimjölsverksmiðjan hf. ........0000.0. 00... 12 

Silkiprent  ..........020 nan 23 

Sjónvarpsvirkinn ........2.20000 00 0r err 64 

Skart 2... 20 

Skerjaver  ......0...20 rn sr nr 21 

Skjaldbreið hf. ........22..0.0 000 nn ner 10 

Skjól hf. ........0.00. 000 nr snert 71 

Skóbúðin Snorrabraut 38 sf. .....000000 ann 74 

Skóbær sf. .......000000 0 90 

Skúlason £ Jónsson sf. .......020000 00 nn nr 75 

Sláturfélag Suðurlands .......0..000.0 0000 öð 

Smurbrauðið  .........0....0. 00 90 

Smurbrauðstofan Brauðborg  ......0.02000 0... 90 

Snyrtihúsið sf. .........020000 00 ene nnnr enter ner 20 

Snyrtistofa Ingu á Ragnheiðar sf. .......000000 0000... 0... 22 

Snyrtistofan Útlit (........00.00000 000 nanna 22 

Snyrtivöruverslunin Kamela  .......000.00 0. en err nn. 46 

Snæfell sf. ......2.02.000 sr 46 

Sólóturninn  ...........0000 000 33 

Spaðadrottningin ............00000 een nr ennta 21 

Spaðaútgáfan .......220000 0000 nn enn 21 

Spegla- og snyrtivörubúðin ......0.0.00.00 0... nennt 49 

Spegla- og snyrtivörubúðin hf. ..........0..000 0000... 0... 49 

Spindill hf. (........0.0.0.0 000 nenna rare 12 

Staðir Hf. ............... ser 59 

Staðlaútgáfan .........2000000 0000 nn 12 

Staðreyndir ..........222020n err 69 

Stál hf. ........0.. ses 55 

Stálhús ..........0 00 64, 75 

Stáltækni sf. ........0...000 0000 nn 49 

Stálvirkinn hf. .........0000000 0... 55
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Tbl. nr 
Steinavör Hf. .................0..0 000 12 
Steinvirki ................... 13 
Stensill ....................... 79 
Studio 28 sf. 0... 64 
Stuðlar hf. .........0...0.... 0 19 
Stjórntæki sf. C............. 49 
Stjörnuljósmyndir ..............00.0.0 0 öð 
SEÖÐ lll... 64 
Subaru-umboðið sf. .......0..0.. 0. 14 
Súðarvogur 20 hf. ..............0. 0. 90 
Súkkulaðiverksmiðjan Sirius hf. ...........0....00... 15 
Súlan sf. 00... öð 
Sumarhúsaþjónustan ..............0.0... 0 20 
Sunnufell hf. ..........0.. 33 
Sútun Hf. ..........0..00 0. 38 
Svefnbekkjaiðjan  ..........0.......0.... 00 15 
Svefnbekkjaiðjan Höfðatúni 2 ..............0...0..000000. 75 
Sveinn Egilsson hf. ...............0..... 13 
Sverrir Þóroddsson £ Co. ..........0).0.0 öð 
Sæf€ll ..................... 15 
Sæfell hf. (.............. 15 
Sælgætisbúðin hf. .............0.0...0....0 64 
Sælgætisverslunin Brynja ..............0...)....000 0 53 
Sælkerinn sf. .............0...0.. 

53, 55 
Söluturninn Hólagarði ............0...0000.00 49 
Söluturninn Njálsgötu 23 sf. ........0... 0. 79 
Söluturninn og biðskýlið v/Sunnutorg sf. ........0.0000... 67 
Sökkull sf. ................. 16 
Tabu sf. 20... 24 
Táningurinn ..............00 0. 15 
Tannsmíðaverkstæðið hf. ..............0........ öð 
Teiknistofan Kvarði ................00.0...0.. 12 Teiknistofan Óðinstorg sf. ................... 33 
Teiknun sf... 

49 
Teppabúðin .............0 

64 
Tindastóll „0... 

79 
Tindastóll sf. 0... 19 
Tivoli hf. 

46 
Tivoli Café hf. „00... 46 Títan-kvikmyndir ..............000. 64 
Tjarnarhvoll sf. 20... 24 Tóbaks- og sælgætisverslunin Njálsgötu 23 ...........0.0...... 20 Tollvörugeymslan hf. .............. 67 Tónaval sf... 

12 Topptískan 2... 
47 

Torfusel sf. ......... 74 
T.M.-húsgögn  ..........0... 0 64 
Trésmiðja Austurbæjar/Austurbær hf. .............. 79 
Trésmiðja Austurbæjar hf. ..............00..... 74 
Trésmiðja Magnúsar F. Jónssonar sf. .................... 56



Trésmiðjan Línberg .......000000000eneernn senn nrrn nr 24 

Trésmiðjan Víðir hf. .........2000000eeeeeneseennnre enn 12 

Tréval hf. ........0.0.00 00 74 

Trygging hf. ........02.00000n rennur nrennrrnnn rr 24 

Tölvusetning .......000.00.0 ner 90 

Umbúðamiðstöðin hf. .........000000 00 senn n enn 13 

Umbúðastöðin hf. .........0.000000 00 sn ss sn 12 

Umferðarmerkingar sf. ........000.00. 0000 nn 75 

Unifisk sf. ........0000e sess 72 

Úr og klukkur ......000000. 00 neðra rr 55 

Úthaf hf. ......00c.eee sense 33 

V. Sigurðsson £ Hallgrímsson hf. ........0000000 000... 00... 20 

Valafell .........00..sssse nr 64 

Vald. Poulsen hf. ......0.2000.0e nn 46 

Vatnsvirkjaþjónustan sf. ..c..ccc0.c0eneesnsssseernrn tar 64 

Vefnaðarvöruverslunin Grundarstíg 2 .......000000 0000... 0... 12 

Vegamót hf. .......0.0000000eenennrernnnrrrrnn ern 64 

Veggur hf. ..........0000.00 0... n nunna 12 

Veiðilínan ........00000000enenenrsrnrnnennn rr 53 

Veitingahúsið Ármúla 5 hf. ......0000000 een en nern nn... 72, 14 

Veltir hf. .........c0.0se ss 56 

Verðbréfamarkaðurinn ........0.0000 00 0s sn nn 71 

Verðbréfasalan .........2.0..en ess 71 

Verkfræðistofa Sigurðar Thoroddsen sf. .....20000000000. 00... 21 

Verkfæri og Heimilistæki hf. ...........0.00.0 000... nn... 24 

Verkfæri og járnvörur hf. ........2.0020000 ene. öð 

Verksmiðjan Vífilfell hf. ..........0200000 eee een renn 69 

Verktækni sf. .........000. 00 sn 49 

Verslun Alla Kalla sf. ........0.00.0.000n enn. 33 

Verslun Péturs Þorgeirssonar ........00000000. enn 22 

Verslunarfélagið Festi ........00.0200 0000 neee 33 

Verslunin Aðalvík sf. ........0000000 00 enn 79 

Verslunin Barnið sf. ........0.00.0000 00 .n ss ans 90 

Verslunin Dalver  ..........00.0veneess nn 69 

Verslunin Dalver sf. .........0000 0. en senn 69 

Verslunin Donna .......0.0.00 00 ss sn 92 

Verslunin Geysir hf. ..........0.000000 nn ennn ene 75 

Verslunin Gullfoss hf. .........000000 000 15 

Verslunin Kastalinn hf. .........0020000 00. ner 21 

Verslunin Okkar sf. .......20.0000 esne 90 

Verslunin Ransi sf. ..........002.0 00 eee ssn ss 11 

Verslunin Sif #..........0.0000 00 esne 69 

Verslunin Snót ........00000nr enn 72 

Versl. Sport ........0000en ester 56 

Verslunin Ösp ........00.000 000 seen 33 

Vesturás sf. .......0...nn senn 12 

Vélaleiga G. J. sf. ...c.00000000 nn neee 69 

Vélsmiðja Sig. Einarssonar sf. .......002000.0 nn err. rns... 57 

Vélsmiðjan Járn hf. (........00000000nennnnrnnrnnrr ar 64 

Viðskiptabókin sf. .......0.0000000nennennen ner 33 

Vitastígur 12 sf. ......000000000 ne enn nrrnnr rns 46 

Víðir Finnbogason hf. .........000000 eeen annnnarnnn rr 12



Tbl. nr 
Vík sf. 00.00.0000... 38 
Vogafell hf. ..................0 00 33 
Vöðull .............. 2. 61, 64 
Vörn sf. ..........00... 0000 20 
Þéttitækni hf. (.............. 12 
Þjöppuleigan sf. ..........0..0.000.000.. 00. 12 
Þórshöll hf. ..............0..0.. 00 90 
Þorsteinn Johnson hf. ..........0..0... 0000 33 
Þorsteinn Þorsteinsson sf. ................0 0. 33 
Þristurinn sf. (...........0.....0. 0. 12 
Æsufell 90 
Ögurvík Hf. 0... 72 
Öl og Gos hf. ........ 56 

Akranes: 
Arnór Ólafsson sf. .......... 32 
Bílaleigan Breki sf. .............00..0..0..0. 0 46 
Faxafell sf. .............. 40 
Haraldur Böðvarsson € Co. hf. .........00....0 0 97 
Hf. Skallagrímur .........0.... 15, 62 
Hús og Eignir sf. ............0..0...... 0... 4. 
Krossvík hf. ................... 00. 84 
Marbakki sf. ...........0..0.... 0 78 
Múr SÉ. 0... 21 
Reynir sf. Ll... 73 
Ríkharður Jónsson sf. ................. 00. 19 
Sæmtak ...........0.0..00....0 0 68 
Samtak sf. ..............0... 0000 68 
Sigurður Hallbjarnarson hf. ...........0......00. 0... 97 
Sildar- og fiskimjölsverksmiðja Akraness hf. ................ 68 
Skagaberg sf. .................00...0. 0. 86 
Verslunin Hornið ...........0.........00.0. 71 
Verslunin Laugarbakki sf. .............0.0.. 0. 46 

Akureyri, Eyjafjarðarsýsla og Dalvíkurkaupstaður: 
Akur hf. .......00...2.. 0. öð 
Akurfell ...........0.0... 35 
Bifreiðastöðin Stefnir sf. ................00.00... 0... 72 
Bílaleiga Ragnars sf. .................0.. 0. 87, 89 
Bílasalan hf. ...................00.0 00. 25 
Bílasalinn sf. ...................0. 0 16 
Bílaþjónustan sf. ... ðe 25, 36 
Björn Steffensen £ Ari Ó. Thorlacius sf. .........00.00.... 1 
Brauðgerð Kr. Jónssonar £€ Co. ........0.000.0 00. 47 
Búvélaverkstæðið hf. „..........0..0.000... 25, 55 
Cudogler hf. ......... 16 
Dagskráin sf. .........0....... 36 
Electro og Co. 2.....00.000.0 00 36 
Fatagerðin Hera sf. ..............0..0...00.. 00. 66 
Flugfélag Norðurlands sf. .........000..... 43



Árnessýsla: 

Tbl. nr 

G. Ólafsson sf. 22.02.2000 1,35 

Glerárbúð ........0.. e.s rr 55 

Grána hf. ............s ess 43 

Hafnarbúðin hf. „........0000.00 00 eens senn 25 

Haraldur sf. ........2.00.0.. sense 27 

Hf. Möl og Sandur .......00000000ee nenna öð 

Hlíðarfell sf. .........0000000 000 nn enn 71 

Hóll sf. ......000.00 sess 16 

Hótel Akureyri hf. ........000000000 een eneasn err 16 

Hraunborg sf. .....0.0.000000 ne nnessssnnnas err 25 

Hús sf. ......000.000. eens 1,97 

Jón Bjarnason € Co. ..0..00000nnnnn err 3ð 

Kaffibrennsla Akureyrar .......00000000 ss enrn enn 97 

Kaffibrennsla Akureyrar hf.  ........00000000 000... en... 3, 55 

Minkabú Þorsteins Aðalsteinssonar .......0000000. 0... 0... 97 

Njörður hf. ..........2200000eeer tre 83 

Norðlensk trygging hf. C.......0000.000 00. rn nn 16, 65 

Ofnasmiðja Norðurlands hf. (......02..000000 0000 nn nn... 16 

Október-forlagið sf. ......00.0000000.0nennnn enn 36, 72 

Plasteinangrun hf. .......20.00.0000 00 enn 72 

Prentverk Odds Björnssonar hf. .........0000000 000. n0 ne... 16 

Radíóbúðin hf. .........20002000e0en re 71 

Rafljós hf. ..........00000 eee enn rr rns 92 

Reykmiðstöðin ..........02000 00 eeen rann 84 

Rya hf. .....0.00.00000nnssnnrrerrrrr rr 82 

Skjaldborg sf. .......0000000e ens nn nn 55 

Skjaldborg hf. ........0000000.0 sanns 64 

Skóverslun M. H. Lyngdal hf. .........002000 0000... 00... 16 

Stáliðn hf. ........0000.00 00. n en 16, 37, 43 

Stuðlafell sf. .......00.00000 00 senn 16 

Tískuverslunin Kleópatra  ......0020000. ss s nn 37 

Trésmiðjan Vinkill sf. ........000000000 0000 nn en nn. 37 

Útgerðarfélag Akureyringa hf. ......02.02200000 0 ner. nn... 68 

Útgerðarfélag K.E.A. hf. ......0.000000. annt 83 
Valdemar Baldvinsson, umboðs- á heildverslun .............. 16 

Verslunin Brekka sf. ........0.000000000n en 1 

Verslunin Esja sf. .........000200 0 0nn nn 25 

Verslunin Sogn hf. .......0.00220. ee esnner nn 71 

Verto sf. .......00eesen sr 46 

Vörubílstjórafélagið Valur ...........0220000 0000. enn 72 

Þingvallastræti 20 sf. ......00.0220000000n ee nennt 45 

Auðbjörg .......200000re neee nennt 57 

Bakkaskip hf. .....0....00..00 eee erna 47 

Brauðberg .......0.0000.00 neee 47 

Búrið sf. .....00.0.00 000 78 

Byggingafélagið Dynjandi sf. .......000000000. 00 ne ne0n 0... 84 

Dalverk sf. .......0..0 sr 27 

Fasteignir sf. O........20000.0 00 near 78 

Flutningar sf. ........022000000 000 38, 78



Tbl. nr. 
Garðafell sf, ........ 

19 Grétar og Birgir sf. ........................ 
27 Gróðrarstöðin Sauðholt sf. ..................0.... 19 Hamar sf. ll. 
57 Hraðfrystistöð Eyrarbakka hf. ......,.......0..00. 45, 62, 64 Kaupfélagið Höfn ........................ 0. 60 Marís hf. 
30 Meitillinn hf. .............. 

33, 78 Plastiðjan Eyrarbakka hf. ..................0000 00 19 Rafmagnsverkstæði Suðurlands sf. ................0. 0 64. Stálverk sf... 
33 Straumtak sf, ....... 
33 Sveinn og Sigurður, fasteignasala, viðskiptaþjónusta .......... 18 Varmá 
18 Verslunin Varmá .............0.0..0 
78 

Barðastrandarsýsla: 
Dropi ... KONNI 

15 Sleipnir og Ásaþór ..........0... 
18 Smiðjan hf. .................0.. 
15 SÓKN hf... 
18 SUMAFþÓF sf... 
15 Þörungavinnslan hf. ................0... 0... 43 

Bolungarvík: 
Virkinn hf. 

19 

Kjósarsýsla, Hafnarfjörður og Seltjarnarneskaupstaður: 
Áhaldaleigan ...........0. 

72 Áhaldaleigan sf. .........0.0.0.. 0 72 Ákkur sf. 
96 Álfélagið hf. 00... 
40 ÁSÆ sf. LL 
26 ÁS húsgögn (........0.. 
32 ÁS SÉ. 
43 Barnaleikhúsið sf. ......................... 
96 Bílabúð K. G. .......... 
6 Bílasalan FAR  ...................000 

92, 72 Fiskveiðihlutafélagið Venus ......,..................00 32 Fjarðarnesti hf. ..................... 
40 Garðasmiðjan sf. .......................... 
96 Glugga- og hurðaþéttingar .....................00.. 72 Guðmundur T. Magnússon hf. ............000...... 7 Hafnarborg hf. ............. 
72 Hagbyggir hf. ................ 
40 Hamarinn Hf. (.........000 
72 Hamarinn sf. „0... 
72 Hannyrðabúðin sf. ....................0000. 0 6 Hjólbarðaverkstæðið Reykjavíkurvegi 56 ................ 32, 46 Hjörtur og Kristján sf. „...................0... 31 Hyggir hf. „0... 
40



Tbl. nr. 

Íslenska Álfélagið hf. ........000000e ner ee nnnernnerrnnn er. 40 

Jarðverk sf. .....o.eeeeeenesssrsnnsssssssssr sr 
6 

Jón Loftsson hf. ......0.00eeeenernnrsssnnnnve rns 46 

Kaupfélag Hafnfirðinga ........0.0000. ene... ne... 0...) 6, 15, 96 

KM Springdýnur .......00000. ee esennnesrsennennrnen enn 31 

KSK-húsgögn sf. .......000eensennrenrveenserage ner 43 

Lára .....c.cseceerr sense snert 96 

Pólarmink hf. .....0.000000nsss eeen senn rr 96 

Portland hf. ........00000 es sssesreeerssesanss nennt 6 

Prentiðn ........000 eens sess öl 

Prjónastofa Frímanns Stefánssonar .c..cceceeeneeneecee..0 005 96 

Samherji hf. O ........00000neeenrrnrnenvesvsrsgrnrn enn 96 

Smurstöð Jóhanns og Kristjáns sf. .........000eeeeeeve.000.... 32 

Smurstöðin hf. .......0.000000. ee ernn rassar 40 

Snyrtivöruverslunin Elín ........0.000eeeenenreneeeeerne0.0rt 96 

Stálskip hf. .....0000e0senennurnerssrnernerrr rss 6 

Stálvík Hf. .......0000 erna... AA 
72 

Steypustál hf. (.......000000enenenrnrneneensrsesner rir ðl 

Strandgata 34  ........00.00ennnnrrnreneenensntnse ner 15 

Teigur sf. .......0000000 ee senn ssenserenesesarnerr neii 43 

Trésmíðaverkstæði Einars og Sverris SÉ. .....0...0.0.0.00.00..0.. 40 

Trésmiðjan K 14 sf. ....0..000eneneneerrnnnee sena... 18, 31 

Trésmiðjan Mosfell sf. (.....000.00eneenennveneensrnenneerer.r 72 

Útgerðarfélagið Júní STÁ .......00000000n.eerennne tvenn. 96 

Varahlutaþjónustan sf. .......000aeenerneneeenseerrnrrnr rr 32 

Vélaleiga Guðmundar T. Magnússonar ......ccececeeneene.0... 7 

Verslunin Auðbrekka ........000000eeeeeerennranan ng. 46 

Vindmyllan  ......0.00000 0000 senn sn sr nennt 40 

Húnavatnssýsla: 

Fellskjör .....0.00.00000 eeen re renn rrer rr 21,27 

Hjólið .....000000.000 000 nr enn ner nenna snert 64 

Hólanes hf. .......0.0.0.000 eens rennt 53 

Höfði SÉ. ......00002.000 neee 55 

Kaupfélag Vestur-Húnvetninga ......0.0000000e eee. ern... 66 

Reykhús Blönduóss  .....00000.00 eeen r ner nr nr 65 

V. Brynjólfsson sf. .......0000000eeneenernr neat 68 

Verslun Hallbjörns J. Hjartarsonar ...c.c000000e0cnn eeen... 21 

Verslunin Gimli ........0000000 00 nn sann 7 

Vestri ...........00 ner 32 

Ísafjörður og Ísafjarðarsýsla: 

Bökunarfélag Ísfirðinga hf. ........220000200eeeenn ne. een... 64 

Fiskiðjan Freyja hf. ........000000000 0000... HARA 57 

Grímur hf. .......00000snssssssseretenrrsrsr 53 

Hraðfrystihúsið Norðurtangi hf. .......000000 00 een. n0 000... 73 

Íshúsfélag Ísfirðinga hf. ..........000000 00... 00. nn nn... 73, 89 

Kaupfélag Ísfirðinga (.........0..00.0 0 renn rnvnenen enn rn r0r 15 

Kaupfélag Súgfirðinga ......0...20000 00 een nc nen nn er er... 53 

Kaupfélag Önfirðinga .....000000.0.nnnn eeen rann 15
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Tbl. nr. 
Niðursuðuverksmiðjan hf. ..........0. 73 
Pensillinn sf. ..........00 89 
Rækjustöðin hf. ............... 0. 57 
Smábátafélagið Huginn ...................0..0..0.0..00 89 
Stillitækni sf. ........ 84 
Versl. Björns Guðmundssonar hf. ........00.. 89 
Vestri hf. 

73 

Keflavík, Gullbringusýsla og Grindavíkurkaupstaður: 
Aðalstöðin hf. ..........0 33, 60 
ArNarStál sf. 0... 19 
Bókabúð Keflavíkur ..........0.00.. 71 
Bókabúð Keflavíkur hf. ...........0.00.00 77 
Bræðraborg sf. ..........00. 15 
Dyrhólaey sf. ....0.0.. 18 
Efnalaug Suðurnesja hf. ...........00000. 33 
Fiskimjöl € Lýsi ........0..... 18 
Fiskmiðlun Suðurnesja hf. .............0000... 3 
Fuglabúið Stél .........0000. 27 
Gauksstaðir hf. (.............0. 15 
Grímshóll hf... 27, 68 
Gúmmíbátaþjónnsta Suðurnesja sf. ........0.00... 0 68 
Hagur hf. 2... 

6 
Hf. Miðnes ............0.. 33 
Hjólbarðaverkstæði Grindavíkur sf. ..........0.. 3 
Hraðfrystihús Keflavíkur hf. ........0...0.. 60 
Hraðfrvstihús Þórkötlustaða hf. ...........0..... 7 
Keflvíkingur hf. .........0.. 88 
Klúkka sf. ......0. 

55 Kristinn Árnason £ Co. hf. .......000000 6 
Myndlampinn sf. ........0. 18 
Neptúnus hf. 0... 33 
Nesbú Hf... 

18, 73 
Ólafur Æ Sisgtiður hf. 43 
Ólafur og Þór hf. 2... 43 
Rafverk hf. 0... 55 
Rörlagmir .......... 

19 
Rörlagnir sf. ..........00 

18 
Skagarðst sf. .........0.. 27 
Staðarbú sf. (00... 18 
Tollvörugevmsla Suðurnesja hf. ............. 77 
Vélaverkstæði Sverre Stensrimsen hf. ........... 15 
Vélsmiðja Njarðvíkur hf. 20.00.0000. 68, 77, 89, 99, 97 
Verslunin Edda ..........0..00.0.000 32 
Verslunin Hafnargata 81 .......0....00 3 
Þorbjörn hf. 0... 

B7 
Ægir Hf. 

6 

Keflavíkurflugvöllur: 

Íslenskir aðalverktakar sf. ,.....0,,.. 60
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Tbl. nr 

Kópavogur: 
AfPO 2... 

2 

Arkir rss 
75 

Bláfell ..........000 sn 
60 

Blikksmiðjan Málmey sf. 20.00.0000 neee 46 

Bókaútgáfan Hildur .......0.00.0 0. en ner ner enn 68 

Fífill sf. ........00.0000 00 
55 

Fjölritunarstofan Arkir .........00000e nennu nennt nn 68 

Fjölritunarstofan Rúnir .......0.0000. 00 eeen never 75 

Gjábakki ......00.000%2. rr nne nennt 7 

Græðir sf. ........... eens 37 

Hannyrðaverslun Kópavogs ......00eennernnern rr 27 

Helluval sf. .........000 0000 60 

Húsfélag SBK sf. ......000000r ner eeen err 60 

Íslenska Útgerðarfélagið  ........0000000 0... enn ner 44 

Járnsmiðja Kópavogs hf. ......0000000 00 ene 7 

Landvinnslan sf. ......0.2..0.000 nn 44 

Málningarverk sf.  .....00.00000 00. nur rr 37 

Miðstöð 00... 
72 

Norðurey hf. .........0000.0 000 r ensure 27 

O. Engilbertsson hf. .......00000.00 nennt ern 40 

Prentsmiðjan Þrykk .......22200000 00 eeen er ern 37 

Prentsmiðjan Þrykk sf. .......0000000 0. eeen ner 19 

Raffell hf. ........200. 00. 92 

Pafkó Hf. .......2000 00 27 

Raftækjaverslun Kópavogs ......00.0000 ner ennn renn 4 

Stílhúsgðgn hf. ........00.0.00000 00 eður nnnr enn 84 

Tékkneska Bifreiðaumboðið á Íslandi hf. .......000..0000.0..... 88 

Trésmiðjan Ás hf. ......00000000. 0. ee anne rre rann 75 

Úrsmíðaverkstæðið Klukkan  ......00.00.00. 0. ne. 19 

Vélastilling sf. .......00000. 000 n nn 40 

Verslunin Álfhóll sf. .......0.0000. neðan 55 

Verslunin Hlíð ............0...00 0000 27 

Verslunin Hlíð sf. ...........000000 0000 27, 68 

Ölnir sf. 200... 27 

Norður-Múlasýsla og Seyðisfjörður: 

Fellsf. ............0 000 24 

Suður-Múlasýsla og Eskifjörður: 

Bifreiðaverkstæði Benna og Svenna sf. .....c000.000.0.... 0... 16 

Hvalbakur hf. ........0..0000 00 nn nr 47 

KSF. 7... 0000 
49 

Rækjuvinnslan sf. .....20.00000 0. ene rennt 68 

Röra- á Steinasteypan sf. .........000000 00 eens nn ann 19 

Steypusalan sf. .......02000000.n ner rennt rr rn 24 

Vélaverkstæði Björns og Kristjáns sf. .......000000 00... 0... 33 

Ýtan sf. ll... 27 

Mýra- og Borgarfjarðarsýsla: 

Efnagerðin Nes Hf. ......0.000%00 00 ene errn nennt 21 

Skóflan Hf. ......00nnn eeen 15
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Tbl. nr 

Ólafsfjörður: 
Hraðfrystihús Ólafsfjarðar hf. ............0...000 00... 21 
Lín hf. (................0 0 53 
Saumastofa Guðfinnu .................0000 200... nn 79 

Rangárvallasýsla: 

Ária SÉ. 2... 89 
Byggingaþjónustan hf. ............0.....00..... 0. 57 
Fjallafóður sf. ...........0.0.0.. 57 
Kaupfélag Rangæinga ....................20.0 0000 21 
Sæmundur og Árni sf, ............0..00. 0. 89 
Tjörvafell sf. ............. 16 
Þórisós hf. ..........0........ 000 60 

Siglufjörður: 

Siglfirðingur hf. ...............0..0....0.. 36 
Söluturninn sf. .................00.. 000 27 
Útgerðarfélag Siglufjarðar hf. ......,......0..... 000 77 
Þormóður rammi hf. .........0.0.... 00 77 
Æskan hf. .............0 0. 46 

Skaftafellssýsla: 

Álmur sf... 64 
Fiskimjölsverksmiðja Hornafjarðar hf. .................... 62, 66 
Gissur hvíti sf. (..............0.... 00 16 
Hótel Höfn hf. ................000.0 89 
Kaupfélag Austur-Skaftfellinga ............0.0..00. 0... 66 
Prjónastofan Katla hf. .............00.0000000 00 49 
Steinn sf. (..............20.0 00... 53 
Steypustöð Hornafjarðar sf. ..........0....0000000 0. 38 
Steypuvélar sf. ............0...0...00 00. 38 
StÓlpi ............000 00 68 
Tungulax hf. ...........0....00.. 0 53 

Skagafjarðarsýsla og Sauðárkrókur: 
Blómabúð Sauðárkróks hf. ................. 0 43 
Bragi Þ. Sigurðsson, vélaverkstæði, plastgerð .....,............ 97 
Loðskinn hf. .............0.0... 200 21, 97 
Mjólkurflutningar sf. ...........0..0... 0. 9 
Samvinna sf. ...............0000 200 97 
Þrestir sf. ................. 0... 60 

Snæfellsness- og Hnappadalssýsla: 
Árni og Þráinn sf. ...........0. 0. 7 
AtOn 2... 97 
Fiski- og síldarmjölsverksmiðjan hf. ............0.0..000... 40 
Hólavellir hf. ................ 40 
Hólmur hf. .................. 00 89 
Hraðfrystihús Grundarfjarðar hf. ......0.0.0.0.000 66 
Hraðfrystihús Ólafsvíkur hf. ......... 4, 43 
Hraðfrystihúsið Rækjunes hf. .........0....0... 00. 66



Tbl. nr 

Sjóbúðir hf. .......0.000000 00 nes snssnrner rr 62 

Skipasmíðastöðin Skipavík hf. ..........000000. 000. 00... 4,68 

Spjör  .......0000 000 97 

Stjarnan sf. .....00.00000. 00 nr nn nn rennt 92 

Útnes hf. ..........2.00. 0. sn 55 

Strandasýsla: 
Háafell hf. ...........00.000 00 eeen 46 

Höfn sf. ..........200 000. 16 

Vestmannaeyjar: 

Áhaldaleigan sf. .......0..00. nn nennt err 71 

Ástþór og Hjörtur sf. .....0.000.0000 renn 77 

Bessi sf. 20... 71 

Bílaverkstæði Kristjáns og Bjarna sf. ......00200 000. 0000... 71 

Bjössabúð sf. .......02202.0. 0000 ne enst rn 92 

Bókhaldsþjónustan sf. ......220000000 00 enn 71 

Dyrhólaey sf. ........22200.enereer renn 71 

Einar og Guðjón sf. .......00000000 00 nn nnnnnr rn 78 

Heimaver ..............0 0 78 

Kirkjufell sf. ...........202000 0000. 0 nn 77 

Kjarni sf. ........0000000 0... s snert 78 

Klaufin ...........00.0. 000 en err 78 

Kraftverk sf. ...........20000. s.n 71 

Kráin sf. .........0. 0000 79 

Kvik sf. ........000 0000 71 

Miðhús sf. ........000.0 0 78 

Miðstöðin sf. ............... sr 71 

Snæfell sf. ........02000 0 71 

Stafnes sf. ........000 ens 78 

Stillir sf. ..........00 000 AIR 78 

Timbursalan hf. .........0..000. 0 nn 82 

Verslunin Loki ..............000 0000 n ens 78 

Vinnutæki sf. ............200. 0 71 

Þingeyjarsýsla og Húsavík: 
Askja Hf. ......200000 00 60 

Hótel Húsavík Hf.  ..........000 000 19, 24 

Hraðfrystistöð Þórshafnar hf. .........000.0. 000. 0 nn... 89 

Íshaf Hf. ..............0.en nr 84 

Johns-Manville hf. ........200.000 eens 75 

Kísiliðjan Hf. ........20000200 000 annann neee 27 

Léttsteypan hf. ......0.0.00000.... RIÐ 60 

Reiknistofa Húsavíkur hf. .......0.0.000 0000... FAIR 89 

Trésmiðjan Mógils sf. (.......00000000 0000 nanna 83 

Virki sf. 2.........0. 000 60 
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