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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

1 4. jan. Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til fram- 
haldsfunda .............0.0...2. 0000 1 

2 22. jan. Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu 
á reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 76/1958, með 
áorðnum breytingum ...........0.0.0000 00... 2 

3 29. jan. Lög um breyting á lögum nr. 46/1973, um kjarasamninga 
opinberra starfsmanna  .........0.00 0... 3 

4 13. febr. Lög um Stofnfjársjóð fiskiskipa ......,.............. 4—6 
5 13. febr. Lög um útflutningsgjald af sjávarafurðum ......... 6—9 
6 13. febr. Lög um gjald af gas- og brennsluolíum ............ 9—10 
7 26. febr. Lög um breyting á lögum nr. 7 31. mars 1967, um náms- 

lán og námsstyrki, sbr. 1. nr. 39 24. maí 1972, um breyt- 
ing á þeim lögum ...........0.0..000 0... 11 

8 27. febr. Lög um flugvallagjald .....,.............000.00.... 12—13 
9 27. febr. Lög um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverð- 

hækkana á hitunarkostnað íbúða o.fl. ............ 13—14 
11 27. febr. Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu 

á reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 76/1958 með 
áorðnum breytingum  .............0.000.0000 16 

10 15. mars Lög um breyting á lögum nr. 46/1973, um kjarasamninga 
opinberra starfsmanna, sbr. lög nr. 90/1975 og lög nr. 
3/1976  .......0..... 0. 15 

14 19. mars Lög um breyting á lögum nr. 85 23. júní 1936, um með- 
ferð einkamála í héraði .......................... 19—20 

17 19. mars Lög um greiðslu vátryggingariðgjalda fiskiskipa . 23—24 
15 22. mars Forsetaúrskurður um sendiráð, fastanefndir hjá al- 

þjóðastofnunum og sendiræðisskrifstofur ........ 20—-21 
12 13. apríl Lög um kafarastörf O............0...0. 00. 17—-18 
13 20. apríl Lög um skattfrelsi bókmennta- og tónlistarverðlauna 

Norðurlandaráðs  ..............0.0.000 000. 18 
16 21. apríl Tög um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19 

12. febr. 1940 ............... 0. 22—23 
21 21. apríl Lög um flokkun og mat ullar ..........000000...... 97—38 
18 23. apríl Lög um bátaábyrgðarfélög ...................0.0.0.0.... 25—29 
19 23. apríl Lög um Samábyrgð Íslands á fiskiskipum .......... 29—32 
20 5. maí Lög um fjáröflun til landhelgisgæslu og fiskverndar, 

ríkisfjármál og fjármögnun orkuframkvæmda sveit- 
arfélaga ...........000..0. 00 FI 33—36 

23 6. maí Lög um breyting á lögum nr. 74 21. ágúst 1974, um með- 
ferð opinberra mála ...........0..00000000. 40
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24 6. maí Lög um breyting á almennum hegningarlögum ........ 40 

95 6. maí Lög um aðild Íslands að samningi um stofnun aðstoðar- 

sjóðs á vegum Efnahags- og framfarastofnunarinnar 41 

22 10. maí Lög um flokkun og mat á gærum ...ccccccc.0........ 38—39 

96 19. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að fullgilda 

fyrir Íslands hönd samning Danmerkur, Finnlands, 

Íslands, Noregs og Svíþjóðar, um stofnun Norræna 

fjárfestingabankans ........00000 00. even... 41—59 

30 14. maí Lög um breyting á lögum nr. 57/1973, um atvinnuleysis- 

tryggingar ..........200.000 rn enn 73 

36 14. maf Lög um breyting á lögum nr. 67/1971, um almannatrygg- 

ingar, sbr. lög nr. 96/1971, nr. 112/1972, nr. 62/1974 

og nr. 13/1975 .......000000nnnrer nn 78 

27 17. maí Lög um breyting á lögum nr. 80/1971, um Aflatrygginga- 

sjóð sjávarútvegsins, lögum nr. 75/1966, sbr. lög nr. 

55/1973 og lög nr. 99/1975, um Fiskveiðasjóð Íslands, 

lögum nr. 108/1974, um Framleiðslueftirlit sjávar- 

afurða, og lögum nr. 89/1947, um Fiskimálasjóð 60 

34 17. maf Lög um veiðar Íslenskra skipa utan fiskveiðilandhelgi 

Íslands ........000.00 0000 77 
28 19. maí Lög um Búnaðarbanka Íslands .........0.0000..0. 0. 61—64 
32 19. maf Lög um upptöku ólöglegs sjávarafla ...........2....... 74—-75 

86 19. maf Forsetabréf um þinglausmir .......0002000000. 00.00.0000. 204 

33 90. maí —Tög um breyting á lögum nr. 63 16. apríl 1971, um eftir- 

laun til aldraðra félaga í stéttarfélögum .......... 75—76 

94 20. maí Lög um skráningu og mat fasteigna ..........20200.. 237—-244 

37 21. maí Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1974 79 

40 23. maí Lög um sálfræðinga ..........0020000 000... nn... 82—83 

38 24. maí Lög um breyting á lögum nr. 30 12. maí 1970, um Hús- 

næðismálastofnun ríkisins, sbr. lög nr. 72 1. júní 1972 

og lög nr. 58 30. apríl 1973, um breyting á þeim lögum 80 

41 94. maí Lög um breyting á sveitarstjórnarlögum, nr. 58 frá 29. 

mars 1961 ..........000000 0000 83—84 

39 25. maí Lög um breyting á ljósmæðralögum, nr. 17 19. júní 1933 81--82 

49 95. maí Lög um lagagildi viðaukasamnings milli ríkisstjórnar 

Íslands og Swiss Aluminium Ltd., um álbræðslu við 

Straumsvík ..........00000 000 nn 84—107 

43 25. maí Lög um breyting á lögum nr. 42/1969, um afréttarmál- 

efni, fjallskil 0. fl. ......20.000000 00 ene nr 107— 111 

44 25. maf Lög um Fiskveiðasjóð Íslands ........000000000 000... 111—115 

45 25. maf Lög um breyting á lögum nr. 84/1970, um Háskóla Ís- 

lands ......0.00000 00 ner 115— 117 

46 95. maf Lög um breyting á húfjárræktarlögum, nr. 31 24. apríl 

1973 20.00.0000 118 

47 25. maí Lög um undirbúningsfélag saltverksmiðju á Reykjanesi 118—120 

49 95. maí Lög um breyting á lögum um fasteignasölu, nr. 47 11. 

júní 1938 .......00000000 000. sn nn 121—122 

50 25. maí Tög um almenningsbókasöfn .......00000000 0... 0... 122—124 

51 95. maí —Tög um viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi 124—126
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52 25. maí „Lög um breyting á lögum nr. 18 22. apríl 1959, um vöru- 
happdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga 127 

53 25. maí Lög um breyting á lögum nr. 16 13. apríl 1973, um happ- 
drætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna .......... 127 

ö4 25. maí Lög um breyting á umferðarlögum, nr. 40 frá 23. apríl 
1968 20... 128 

55 25. maí „Lög um breyting á lögum nr. 13 13. apríl 1973, um Happ- 
drætti Háskóla Íslands ..........0.00000.0 0... 128 

56 25. maí Lög um sérstakt lögsagnarumdæmi í Austur-Skaftafells- 
sýslu ........00200 0000 129 

85 25. maí Lög um breyting á lyfsölulögum, nr. 30 29. apríl 1963  203—204 
29 26. maí Lög um kjarasamninga Bandalags starfsmanna ríkis og 

bæja ..........00.200.0 0 65— 72 
31 26. maf Lög um breyting á lögum nr. 38/1954, um réttindi og 

skyldur starfsmanna ríkisins  .................... 13—74 
35 26. maí Lög um breyting á lögum nr. 46 24. maí 1973, um kjara- 

samninga opinberra starfsmanna .........000000.0.. 11—18 
48 26. maí Lög um breyting á lögum nr. 8 22. mars 1972, um tekju- 

stofna sveitarfélaga ..............0.0...00 0... 120— 121 
57 28. maí Lög um námslán og námsstyrki ..........0.00000....... 129—134 
58 31. maí Lög um sjúkraþjálfun .............0000000. 0000 135—-136 
59 31. maí Lög um fjölbýlishús ........0.0.... 00... 136—139 
60 31. maí Lög um skipulag ferðamála .........0000.02 0000. 140--146 

61 31. maf Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til aðildar að Iön- 
þróunarsjóði fyrir Portúgal ...................... 146 

62 81. maf Þög um breyting á umferðarlögum, nr. 40 23. apríl 1968, 

sbr. lög nr. 23 3. maí 1972 og lög nr. 25 24, apríl 1974  147—148 
63 31. maí Lög um breyting á lögum nr. 93/1971, um Framkvæmda- 

stofnun ríkisins ...............2.2.. 002... 149— 152 
64 31. maí Ábúðarlög „0... 152—161 
65 31. maí Jarðalög „................0 020 161-.172 
66 31. maí Lög um Orkubú Vestfjarða ...........0. 172— 175 
67 31. maí Lös um löggilta endurskoðendur ..............000.... 175—178 
68 31. maí Lög um brevting á lögum nr. 101 1966, um framleiðslu- 

ráð landbúnaðarins. verðskráningn, verðmiðlun og sölu 
á landbúnaðarvörum o.fl. ...........0000 0... 178— 181 

69 31. maf Lös um lántöknheimild til eflingar Landhelsisgæslunnar 181 

70 31. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til bess að ábyrgjast 

lán Landsvirkjunar og Hl að taka lán og endurlána 

það Landsvirkjun til virkjana í Tungnaá .......... 182 
71 31. maf Lög nm breyting á lösum nr. 59 28, maí 1989, um toll- 

heimtu og tolleftirlit. sbr. lög nr. 2 11. febr. 1970 og 

lög nr. 66 30. apríl 1973. um breyting á þeim lögum  189— 183 
72 31. maí Fiárankalög fyrir árið 1973 L....i.l. 183 

73 31. maf Fiárankalög fyrir árið 1074 (LL. 184 
74 31. maf Tög um hrevting á lögum nr. 31 5. maí 1970, um dýra- 

lækna ........00.00 000 184—-185
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75 81. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Reyk- 

hólahreppi jörðina Reykhóla í Reykhólahreppi Í 

Austur-Barðastrandarsýslu .....0.0000000. 000... 185 

76 31. maí Lög um ráðstöfun eftirstöðva Olíusjóðs fiskiskipa 186 

77 31. maí Lög um veitingu ríkisborgararéttar .........00..... 186—188 

78 81. maí Lög um jafnrétti kvenna og karla ...........0..0.0... 188—190 

79 31. maí Lög um breyting á vegalögum, nr. 66 14. júlí 1975 ...... 190 

80 381. maf Lög um breyting á lögum nr. 85 23. júní 1936, um með- 

ferð einkamála í héraði, sbr. lög nr. 33 26. apríl 1963 191 

81 31. maí Lög um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands .......... 191—199 

82 31. maí Lög um norræna vitnaskyldu ........0000.0..000.. 199--201 

83 81. maí Lög um breyting á hafnalögum, nr. 45 frá 24. apríl 1973 201—202 

84 31. maí Lög um breyting á lögum nr. 92 24. des. 1955, um laun 

starfsmanna ríkisins  ........000.0000.0. 0... 0... 202 

88 1. júní Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á breytingu 

á reglugerð fyrir Háskóla Íslands nr. 76/1958 með 

áorðnum breytingum  .......0.0000000 00... 206 

89 9. júní Auglýsing um bráðabirgðavegáætlun fyrir árið 1976 ..  206—232 

87 10. júní  Bráðabirgðalög um viðauka við lög nr. 102 27. desember 

1973 um veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót 
í fiskveiðilandhelginni, sbr. lög nr. 14 26. mars 1974 og 

lög nr. 72 14. október 1975 ........0000000 0000... 205 

90 16. júní Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 81 31. maí 1976 

um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands .............. 233— 234 

99 18. júní  Auslýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Íslands ............. FARA SSRSSÐRÐÐÐO 236 

93 98. júní Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og tek- 

inn við stjórnarstörfum .........0000000. 000... 236 

97 929. júní Lög um Framkvæmdastofnun ríkisins ................ 250—-255 

91 5. júlí Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 97 31. desember 

1975 um breyting á lögum nr. 68 15. júní 1971 um 
tekjuskatt og eignarskatt, sbr. lög nr. 7/1972, lög nr. 

60/1973, lög nr. 10/1974 og lög nr. 11/1976 ........ 235 

95 6. ágúst Bráðabirgðalög um breytingu á lögum nr. 95 31. desem- 

ber 1975 um breytingu á lögum um almannatrygging- 

ar, nr. 67/1971 .........00200. 00 ner nn 245—246 

96 24. ágúst Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 101 28. desem- 

ber 1970 um Lifeyrissjóð bænda, sbr. lög nr. 35/1972 

og lög nr. 67/1974 um breyting á þeim lögum ........ 247—249 

98. 6. sept. Bráðabirgðalög um kaup og kjör sjómanna, með fylgi- 

skjölum .......000000 00 senn 256—-298 

99 10. sept. Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til fundar 

mánudaginn 11. október 1976 .......000000 0000... 299 

100 22. sept. Anglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu á 

reglugerð fyrir Háskóla Íslands nr. 76/1958 með 

áorðnum breytingum ........0.000 0000... 299—-306 

106 20. des. Forsetabréf um frestun á fundum Alþingis .......... 312 

102 23. des. Lög um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka ........ 309
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103 27. des. Lög um breyting á lögum nr. 79 23. des. 1975, um auka- 

tekjur ríkissjóðs ............0000. 0... 00... 310 
104 27. des. Lög um breyting á lögum nr. 75 27. júní 1921, um 

stimpilgjald, sbr. lög nr. 24 7. apríl 1971, um breyting 
á þeimlögum ............02..00. 0... e nn 310—311 

105 27. des. Lög um breyting á lögum nr. 14 15. mars 1965, um launa- 

Skatt ........00....0 0000 311 
119 27. des. Lög um breyting á lögum nr. 77 23. des. 1975, um sérstakt 

tímabundið vörugjald, sbr. lög nr. 20 5. maí 1976 ....  333—338 
101 28. des. Lög um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19/ 

1940 (20... 307—309 
107 28. des. Lög um breyting á lögum um meðferð opinberra mála, 

nr. 74 21. ágúst 1974 ..............00.0.0.... 913—318 
108 28. des. — Lög um rannsóknarlögreglu ríkisins ................ 318—-320 
109 28. des. Lög um breyting á lögum nr. 74/1972, um skipan dóms- 

valds í héraði, lögreglustjórn, tollstjórn o. fl. ...... 320—321 
111 28. des Lög um breyting á lögum nr. 10 22. mars 1960, um sölu- 

skatt, sbr. lög nr. 7/1963, lög nr. 76/1967, lög nr. 10/ 
1974, lög nr. 85/1974 og lög nr. 76/1975 ............ 322 

118 28. des. Lög um breyting á lögum nr. 97 28. des. 1971, um vöru- 
gjald ................... 000. 332—333 

110 31. des Lös um breyting á lögum nr. 51 frá 26. maí 1979, um 
Bjargráðasjóð ...............0000000 00... 321—322 

112 31. des Lög um byggingu og rekstur dagvistarheimila fyrir börn 323—3926 
113 31. des. — Lög um breyting á vegalögum, nr. 66 14. júlí 1975 ...... 326—329 
114 31. des. Lög um verðjöfnunargjald af raforku ................ 330 
115 31. des Lög um breyting á lögum um tekjustofna sveitarfélaga, 

nr.8 22. mars 1972 ..............000 00. 330 
116 31. des. Lög um heimild til erlendrar lántöku vegna opinberra 

framkvæmda á árinu 1977 ...........0000000.00... 3ð1 
117 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 67 20. apríl 1971, um al- 

mannatryggingar ................0000000 00... 381—332 
31. des. Lög um tollskrá o.fl. 20... 339—576 
31. des. — Fjárlög fyrir árið 1977 | j........0. 571— 781
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Ábyrgðarheimildir, sjá Ríkisábyrgðir. 

Almannarryggingar. 

36 14. maí Lög um breyting á lögum nr. 67/1971, um almannatrygg- 

ingar, sbr. lög nr. 96/1971, nr. 112/1972, nr. 62,/1974 

Og nr. 18/1975 ......002000n rn 78 

95 6. ágúst Bráðabirgðalög um breytingu á lögum nr. 95 31. desem- 

ber 1975 um breytingu á lögum um almannatrygging- 

ar, nr. 67/1971 ..........200 0. 245—246 

117 381. des. Lög um breyting á lögum nr. 67 20. apríl 1971, um al- 

mannatryggingar ...........0000000 0... 331—332 

Alþingi. 

1 9. jan. Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til fram- 

haldsfunda ..........0..00 0000 1 

86 19. maí Forsetabréf um þinglausnir ...........0.0000 0. 0... 204 

99 10. sept. Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til fundar 

mánudaginn 11. október 1976 ......020000000 0... 0... 299 

106 20. des. Forsetabréf um frestun á fundum Alþingis ............ 312 

Alþjóðasamningar. 

25 6. maí Lög um aðild Íslands að samningi um stofnun aðstoðar- 

sjóðs á vegum Efnahags- og framfarastofnunarinnar 41 

26 12. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að fullgilda 

fyrir Íslands hönd samning Danmerkur, Finnlands, 

Íslands, Noregs og Svíbjóðar, um stofnun Norræna 

fjárfestingabankans .......0.000000 000. 41—59 

61 31. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til aðildar að Tön- 

þróunarsjóði fyrir Portúgal ...........0....00. 0... 146 

Alþjóðastofnanir. 

15 29. mars Forsetaúrskurður um sendiráð, fastanefndir hjá alþjóða- 
stofnunum og sendiræðisskrifstofur ................ 20—21 

Atvinnuleysi, sjá Félagsmál. 

Atvinnuleysistryggingar, sjá Félagsmál.
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Atvinnuréttindi. 
12 13. apríl Lögum kafarastörf ........0.0.00 0. 17—18 
40 23. maí Lög um sálfræðinga .........00.0.. 82—83 
49 25. maí Lög um breyting á lögum um fasteignasölu, nr. 47 11. 

JÚNÍ 1938 ......00 121— 122 
58 31. maí Lög um sjúkraþjálfun .......00...0000 0. 135—136 
67 31. maí Lög um löggilia endurskoðendur .................... 175—178 

Atvinnuvegir, sjá Iðnaður; Landbúnaður: Sjávarútvegur. 

Austur-Skaftafellssýsla. 
56 25. maí Lög um sérstakt lögsagnarumdæmi í Austur-Skaftafells- 

SÝSIN .....0....0.. 0 129 

Bankamál. 
28 19. maí Lög um Búnaðarbanka Íslands ......0..00..000.... 61—64 
76 81. maí Lög um ráðstöfun eftirstöðva Olíusjóðs fiskiskipa .... 186 

Barnavernd. 
112 31. des. Lög um byggingu og rekstur dagvistarheimila fyrir börn  323—326 

Bátaábyrgðarfélög, sjá Siglingar, skip; Tryggingar. 

Bjargráðasjóður, sjá Sveitarstjórnarmál. 

Bókasöfn, sjá Menntamál. 

Bókhald. 
67 31. maí Lög um löggilta endurskoðendur .........0.......... 175—-178 

Botnvörpuveiðar, sjá Landhelgismál. Sjávarútvegur. 

Bráðabirgðalög. 
87 10. júní  Bráðabirgðalög um viðauka við lög nr. 102 27. desember 

1973 um veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót 
í fiskveiðilandhelginni, sbr. lög nr. 14 26. mars 1974 
og lög nr. 72 14. október 1975 ........00000000 205 

90 16. júní Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 81 31. maí 1976 
um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands .............. 233—-234 

91  ;—. júlí Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 9/31. desember 
1975 um breyting á lögum nr. 68 15. júní 1971 um 
tekjuskatt og eignarskatt, sbr. lög nr. 7/1979, lög nr. 
60/1973, lög nr. 10/1974 og lög nr. 11/1975 .......... 235 

95 6. ágúst Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 95 31. desem- 
ber 1975 um breytingu á lögum um almannatryggins- 
ar, nr. 67/1971 ..............00.. 0. 245—246 

96 24. ágúst Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 101 28. desem- 
ber 1970 um Lifeyrissjóð bænda, sbr. lög nr. 35/1972 
og lög nr. 67/1974 um breyting á þeim lögum ........ 247---249



X 

  

  

Nr, Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

98 6. sept. Bráðabirgðalög um kaup og kjör sjómanna, með fylgi- 

skjölum ..........000 nn 256—-298 

Dómsmál. 

14 19. mars Lög um breyting á lögum nr. 85 23. júní 1936, um með- 

ferð einkamála í héraði ......000000000 00... 0... 19—20 

93 6. maí Lög um breyting á lögum nr. 74 21. ágúst 1974, um með- 

ferð opinberra mála .......000020 0000. 0n. 0... 40 

80 381. maí Lög um breyting á lögum nr. 85 23. júní 1936, um með- 

ferð einkamála í héraði, sbr. lög nr. 33 26. april 1963 191 

82 31. maí Lög um norræna vitnaskyldu ........00200.. 00.00.0000. 199—-201 

107 28. des. Lög um breyting á lögum um meðferð opinberra mála, 

nr. 74 21. ágúst 1974 ..........0..0 00. enn. 313—-318 

109 28. des. Lög um breyting á lögum nr. 74/1972, um skipan dóms- 

valds í héraði, lögreglustjórn, tollstjórn o. fl. ...... 320—321 

Dragnótaveiðar, sjá Landhelgismál; Sjávarútvegur. 

Dýralæknar sjá Landbúnaður. 

Efnahagsmál. 

9 97. febr. Lög um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverð- 

hækkana á hitunarkostnað íbúða o. fl. ............ 13—14 

20 5. maí Lög um fjáröflun til landhelgisgæslu og fiskverndar, 

ríkisfjármál og fjármögnun orkuframkvæmda sveit- 

arfélaga ..........0.000000 0. een 33—36 

63 31. maí Lög um breyting á lögum nr. 93/1971, um Framkvæmda- 

stofnun ríkisins ........000.00000 000... nn. 149— 152 

97 29. júní Lög um Framkvæmdastofnun ríkisins ..........0000.. 250—-255 

118 28. des. Lög um breyting á lögum nr. 97 28. des. 1971, um vöru- 

gjald .........000000 0000 332—333 

119 27. des. Lög um breyting á lögum nr. 77 23. des. 1975, um sérstakt 

tímabundið vörugjald, sbr. lög nr. 20 5. maí 1976 ....  333—338 

Endurskoðun, sjá Bókhald. 

Fasteignir. 

49 25. maí Lög um breyting á lögum um fasteignasölu, nr. 47 11 

júni 1938 ........00.2000 00 enn 121—122 

59 31. maí Lög um fjölbýlishús .......0.0.0000000 00. 0n 0. nn 0... 136—139 

94. 20. maí Lög um skráningu og mat fasteigna .......00.000000.. 237—244 

Félagsmál. 

30 14. maí Lög um breyting á lögum nr. 57/1973, um atvinnuleysis- 

tryggingar .........000000 00. 73 

33 20. maí Lög um breyting á lögum nr. 63 16. apríl 1971, um eftir- 

laun til aldraðra félaga Í stéttarfélögum ............ 75—16



XI 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

38 24, maí Lög um breyting á lögum nr. 30 12. maí 1970, um Hús- 
næðismálastofnun ríkisins, sbr. lög nr. 72 1. júní 1972 
og lög nr. 58 30. apríl 1973, um breyting á þeim lögum 80 

59 31. maí Lög um fjölbýlishús .........00.00... 136— 139 
78 31. maí Lög um jafnrétti kvenna og karla .........0.0.0.000..... 188—190 

118 28. des. Lög um breyting á lögum nr. 97 28. des. 1971, um vöru- 
Gjald ..............0 0 332—333 

Ferðamál. 
60 31. maí Lög um skipulag ferðamála ...........000000000 140—-146 

Fiskveiðar, sjá Sjávarútvegur. 

Fiskveiðasjóður, sjá Sjávarútvegur. 

Fjárlög, tíkisreikningur. 
37 21. maí Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1974 19 
72 31. maí Fjáraukalög fyrir árið 1978 ..........00000 0. 183 
73 31. maí Fjáraukalög fyrir árið 1974 .........0.0.0000000 184 

121 31. des. Fjárlög fyrir árið 1977 .........0.....0 0. 571— 731 

Flugmál. 

8 27. febr. Lög um flugvallagjald ...............0.0..00000 12—13 

Forseti Íslands. 
92 18. júní Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Íslands .............. KKA 236 
93 28. júní Auglýsing um að Forseti Íslands sé kominn heim og tek- 

inn við stjórnarstörfum .............000000000.. 236 

Framkvæmdasjóður Íslands, sjá Efnahagsmál. 

Gjöld, sjá Skattar, gjöld. 

Hafnir. 
83 81. maí Lög um breyting á hafnalögum, nr. 45 frá 24. apríl 1973 —201—-202 

Happdrætti. 
52 25. maí Lög um breyting á lögum nr. 18 22. apríl 1959, um vöru- 

happdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga 127 
öo3 25. maí Lög um breyting á lögum nr. 16 13. apríl 1973, um happ- 

drætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna .......... 127 
55 25. maí Lög um breyting á lögum nr. 13 13. apríl 1978, um Happ- 

drætti Háskóla Íslands ................0000 0. 128 

Háskóli Íslands. 
2 22. jan. Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu 

á reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 76/1958, með 
áorðnum breytingum ............02.0..0. 0000 2



XII 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

11 27. febr. Auglýsing um staðfesling forseta Íslands á breytingu 

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

áorðnum breytingum ......20..00. 0000... = 16 

45 25. maí Lög um breyting á lögum nr. 84/1970, um Háskóla Ís- 

lands ......0...00.n rn 115—117 

55 25. maí Lög um breyting á lögum nr. 13 18. apríl 1973, um Happ- 

drætti Háskóla Íslands ......... OOSNRÐERSRONSNNNÐR 128 

88 1. júní Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu 

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

áorðnum breytingum ........... HOÐÐBRÐSRORONSNNOÐ 206 

100 22. sept. Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu 

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

áorðnum breytingum .........02200 00. nn. 299—-306 

Hegningarlög, sjá Refsilög. 

Heilbrigðismál. 

39 95. maí Lög um breyting á ljósmæðralögum, nr. 17 19. júní 1933 81—82 

40 23. maí Lög um sálfræðinga .........00000. 0... nennt. 82—83 

58 31. maí Lög um sjúkraþjálfun ......0000.0000 00... 135—136 

85 25. maí Lög um breyting á lyfsölulögum, nr. 30 29. apríl 1963 203—204 

Hitaveita, jarðhiti. 

9 97. febr. Lög um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverð- 

hækkana á hitunarkostnaði íbúða o. fl. ............ 13—14 

20 5. maí Lög um fjáröflun til landhelgisgæslu og fiskverndar, 

ríkisfjármál og fjármögnun orkuframkvæmda sveit- 

arfélaga ........0200000 nn nn 33—-36 

66 31. maí Lög um Orkubú Vestfjarða .......002020.0 0... 172—175 

Húsnæðismál. 

9 97. febr. Lög um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverð- 

hækkana á hitunarkostnað íbúða 0. fl. ...0..000022.. 13—14 

38 24. maí Lög um breyting á lögum nr. 30 12. maí 1970, um Hús- 

næðismálastofnun ríkisins, <br. lög nr. 72 1. júní 1972 

og lög nr. 58 30. apríl 1873, um breyting á þeim lögum 80 

59 81. maí Lög um fjölbýlishús .........00000 00. 136--139 

Iðnaður. 

42 25. maí Lög um lagagildi viðaukasamnings milli ríkisstjórnar 

Íslands og Swiss Aluminium Ltd., um álbræðslu við 

Straumsvík ........0.0.0 00 84—107 

47 25. maí Lög um undirbúningsfélag saltverksmiðju á Reykjanesi 118—120 

61 31. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til aðildar að Iön- 

þróunarsjóði fyrir Portúgal ........00..00.00 0... 0... 146 

Jarðhiti, sjá Hitaveitur, jarðhiti.



XIIl 

  

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Jarðir (kaup sala). 

75 31. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Reyk- 
hólahreppi jörðina Reykhóla í Reykhólahreppi í 
Austur-Barðastrandarsýslu .........0.00000000. 185 

Landbúnaður. 
21 21. apríl Lög um flokkun og mat ullar ..........00.0000.. 97—38 
22 10. maí „ Lög um flokkun og mat á gærum ..........0..0.. 38—39 
43 25. maí Lög um breyting á lögum nr. 42/1969, um afréttarmál- 

efni, fjallskil 0. fl. ...........0... 107— 111 
46 25. mai Lög um breyting á búfjárræktarlögum, nr. 31 94. apríl 

1973 2... 118 
64 31. maí —Ábúðarlög ...........0..0.00.0. 0. 152— 161 
65 31. maí JarðalÖög 00.00.0000... 161-—-172 
68 31. maí Lög um breyting á lögum nr. 101 1966, um framleiðslu- 

ráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og 
sölu á landbúnaðarvörum o. fl. .......0.0000000. 178—181 

74 31. maí Lög um breyting á lögum nr. 31 5. maí 1970, um dýra- 
lækna ......0..... 0... 184— 185 

96 24. ágúst Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 101 28. desem- 
ber 1970 um Lifeyrissjóð bænda, sbr. lög nr. 35/1972 
og lög nr. 67/1974 um breyting á þeim lögum ...... 247--249 

Landgrunn, sjá Landhelgismál. 

Landgræðsla, sjá Landbúnaður. 

Landhelgismál. 
20 5. maí Lög um fjáröflun til landhelgisgæslu og fiskverndar, 

ríkisfjármál og fjármögnun orkuframkvæmda sveit- 
arfélaga ...............0..0 000 33—36 

32 19. maí Lög um upptöku ólöglegs sjávarafla ..........00.0...... 14—75 
34 17. maí Lög um veiðar íslenskra skipa utan fiskveiðilandhelgi 

Íslands .........0....0 0 77 
69 31. maí Lög um lántökuheimild til eflingar Landhelgisgæslunnar ísi 
81 31. maí Lög um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands ............ 191—-199 
87 10. júní  Bráðabirgðalög um viðauka við lög nr. 102 27. desember 

1973 um veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót 
í fiskveiðilandhelginni, sbr. lög nr. 14 26. mars 1974 og 
lög nr. 72 14. október 1975 .........000. 0 205 

90 16. júní  Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 81 31. maí 1976 
um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands .............. 233—-234 

Lántökur. 
20 5. maí Lög um fjáröflun til landhelgisgæslu og fiskverndar, 

ríkisfjármál og fjármögnun orkuframkvæmda sveit- 
arfélaga ..............00.200 0. 38—36 

69 31. maí Lög um lántökuheimild til eflingar Landhelgisgæslunnar 181



XIV 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

70 81. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgjast 

lán Landsvirkjunar og til að taka lán og endurlána 

það Landsvirkjun til virkjana í Tungnaá .......... 182 

116 81. des. Lög um heimild til erlendrar lántöku vegna opinberra 

framkvæmda á árinu 1977 .....000.00000 0... 0... 331 

Launamál. 

3 99. jan. Lög um breyting á lögum nr. 46/1973, um kjarasamninga 

opinberra starfsmanna .....20.00000 0... net... 3 

10 15. mars Lög um breyting á lögum nr. 46/1973, um kjarasamninga 

opinberra starfsmanna, sbr. lög nr. 90/1975 og lög nr. 

B/1976 ....ca0nernenr nn 15 

99 96. maí Lög um kjarasamninga Bandalags starfsmanna ríkis og 

bæja ....00.0000 rns 65—72 

33 90. maí Lög um breyting á lögum nr. 63 16. april 1971, um eftir- 

laun til aldraðra félaga í stéttarfélögum ............ 75—16 

35 26. maí Lög um breyting á lögum nr. 46 24. mai 1973, um kjara- 

samninga opinberra starfsmanna ....0000000.00.... 71—18 

39 95. maí Lög um breyting á ljósmæðralögum, nr. 17 19. júní 1933 81—82 

78 81. maí Lög um jafnrétti kvenna og karla ......000002000...... 188—190 

84 31. maí Lög um breyting á lögum nr. 92 24. des. 1955, um laun 

starfsmanna ríkisins .........000000 0000... 202 

96 24. ágúst Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 101 28. desem- 

ber 1970 um Lifeyrissjóð bænda, sbr. lög nr. 35,/1972 

og lög nr. 67/1974 um breyting á þeim lögum ........ 247—-249 

98 6. sept. Bráðabirgðalög um kaup og kjör sjómanna, með fylgi- 

skjölum ......00.00. 0000 256—-298 

105 27. des. Lög um breyting á lögum nr. 14 15. mars 1965, um launa- 

skatt ........200 00. ðll 

Lífeyrissjóðir. 

33 20. maí Lög um breyting á lögum nr. 63 i86. april 1971, um eftir- 

laun til aldraðra félaga í stéttarfélögum ............ 75—76 

96 24. ágúst Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 101 28. desem- 

ber 1970 um Lifeyrissjóð bænda, sbr. lög nr. 35/1972 

og lög nr. 67/1974 um breyting á þeimlögum ....... 247—-249 

Lyf, sjá Heilbrigðismál. 

Lögreglumál. 

108 28. des. Lög um rannsóknarlögreglu ríkisins ........0002.....- 318—320 

109 28. des. Lög um breyting á lögum nr. 74/1972, um skipan dóms- 

valds í héraði, lögreglustjórn, tollstjórn o. fl. ...... 320—-321 

Lögsagnarumdæmi. 

56 25. maí Lög um sérstakt lögsagnarumdæmi í Austur-Skaftafells- 

SÝSIU 22.02.2000. 0e nennt 129



XV 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Menntamál. 

7 26. febr. Lög um breyting á lögum nr. 7 31. mars 1967, um náms- 
lán og námsstyrki, sbr. 1. nr. 39 24. maí 1972, um breyt- 
ing á þeim lögum ..............000 0... 0n sn 11 

13 20. apríl Lög um skattfrelsi bókmennta- og tónlistarverðlauna 
Norðurlandaráðs ................20.00.0 0... 18 

40 23. maí Lög um sálfræðinga ..............202.0 00... 82—83 
50 25. maí Lög um almenningsbókasöfn .........00000.0..0..0..0.. 122—124 
51 25. maí Lög um viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi ...... 124—126 
57 28. maí Lög um námslán og námsstyrki ..........0000000.00.... 129— 134 

112 31. des. Lög um byggingu og rekstur dagvistarheimila fyrir börn  323—326 

Milliríkjasamningar, sjá Alþjóðasamningar; Norræn samvinna. 

Norræn samvinna. 

13 20. apríl Lög um skattfrelsi bókmennta- og tónlistarverðlauna 
Norðurlandaráðs ..............202.20 0000... 18 

26 12. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að fullgilda 
fyrir Íslands hönd samning Danmerkur, Finnlands, 

Íslands, Noregs og Svíþjóðar, um stofnun Norræna 
fjárfestingabankans „.............000000 000... 0... 41—59 

82 31. maí Lög um norræna vitnaskyldu ..........0.0000000.000.. 199—201 

Opinberar framkvæmdir. 

63 31. maí Lög um breyting á lögum nr. 93/1971, um Framkvæmda- 
stofnun ríkisins .............2.00000 0. 0... 149— 152 

97 29. júní Lög um Framkvæmdastofnun ríkisins ................ 250—255 
116 31. des. Lög um heimild til erlendrar lántöku vegna opinberra 

framkvæmda á árinu 1977 .............0000000.000.. 331 

Opinberir starfsmenn. 

3 29. jan. Lög um breyting á lögum nr. 46/1973, um kjarasamninga 
opinberra starfsmanna .........0.02000.00. 0000... 3 

10 15. mars Lög um breyting á lögum nr. 46/1973, um kjarasamninga 

opinberra starfsmanna, sbr. lög nr. 90/1975 og lög nr. 
3/1976 .....0.2000000 nn ser 15 

29 26. maí Lög um kjarasamninga Bandalags starfsmanna ríkis og 
bæja ........0.000000000n0ns rr 65— 72 

31 26. maí Lög um breyting á lögum nr. 38/1954, um réttindi og 

skyldur starfsmanna ríkisins .........0.02.00000.... 13—14 
35 26. maí Lög um breyting á lögum nr. 46 24. maí 1973, um kjara- 

samninga opinberra starfsmanna .................. 1118 
39 25. maí Lög um breyting á ljósmæðralögum, nr. 17 19. júní 1933 81—82 
67 31. maí Lög um löggilta endurskoðendur .................... 175— 178 
84 31. maí Lög um breyting á lögum nr. 92 24, des. 1955, um laun 

starfsmanna ríkisins ..........0.2200000 00... 202



XVI 

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

  

114 

16 

24 

70 

77 

38 

44 
63 

97 
108 

21. 

sl. 

31. 

24. 

23. 
3l. 

29. 
28. 

maí 

maí 

Orkuveitur, sjá Hitaveitur, jarðhiti. 

Raforkumál. 

Lög um fjáröflun til landhelgisgæslu og fiskverndar, 
ríkisfjármál og fjármögnun orkuframkvæmda sveit- 

arfélaga .........02.2.0 0000 

Lög um Orkubú Vestfjarða .......0000000 000. 
Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgjast 

lán Landsvirkjunar og til að taka lán og endurlána 
það Landsvirkjun til virkjana í Tungnaá .......... 

Lög um verðjöfnunargjald af raforku #.............. 

Rafmagnsveitur ríkisins, sjá Raforkumál. 

Refsilög. 

Lög um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19 

12. febr. 1940 .......0.000 00 
Lög um breyting á almennum hegningarlögum ........ 
Lög um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19/ 

1940 20... 

Ríkisábyrgðir. 

Lög um fjáröflun til landhelgisgæslu og fiskverndar, 
ríkisfjármál og fjármögnun orkuframkvæmda sveit- 

arfélaga ..........200000 000 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgjast 
lán Landsvirkjunar og til að taka lán og endurlána 
það Landsvirkjun til virkjana í Tungnaá ............ 

Ríkisborgararéttur. 

Lög um veitingu ríkisborgararéttar  ................ 

Ríkisreikningur, sjá Fjárlög. 

Ríkisstofnanir. 

Lög um breyting á lögum nr. 30 12. maí 1970, um Hús- 
næðismálastofnun ríkisins, sbr. lög nr. 72 1. júní 1972 
og lög nr. 58 30. apríl 1973, um breyting á þeim lögum 

Lög um Fiskveiðasjóð Íslands ...........000.0.00... 
Lög um breyting á lögum nr. 93/1971, um Framkvæmda- 

stofnun ríkisins .........2.002.00. 00. 
Lög um Framkvæmdastofnun ríkisins ................ 

Lög um rannsóknarlögreglu ríkisins .................. 

Samgöngumál, sjá Bifreiðar; Flugmál; Hafnir; 

Siglingar, skip; Umferðarmál; Vegamál. 

33—36 
172—175 

182 
330 

22—23 
40 

307—309 

186—-188 

80 
111—-115 

149— 152 
250—255 
318—320
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Sendiráð. 

15 22. mars Forsetaúrskurður um sendiráð, fastanefndir hjá al- 
Þjóðastofnunum og sendiræðisskrifstofur .......... 20—21 

Siglingar, skip. 

4 13. febr. Lög um Stofnfjársjóð fiskiskipa ...........00....... 4—6 
12 13. apríl Lög um kafarastörf .............0.000 0... 17—18 
17 19. mars Lög um greiðslu vátryggingariðgjalda fiskiskipa 23—24 
18 23. apríl Lög um bátaábyrgðarfélög ...........0.000 0000... 25—29 
19 23. apríl Lög um Samábyrgð Íslands á fiskiskipum ............ 29—33 
49 25. maí Lög um breyting á lögum um fasteignasölu, nr. 47 11. 

JÚNÍ 1938 20... 121— 122 
76 31. maí Lög um ráðstöfun eftirstöðva Olíusjóðs fiskiskipa 186 

Sjávarútvegur. 
4 13. febr. Lög um Stofnfjársjóð fiskiskipa .........0....0000 0. 4—6 
5 13. febr. Lög um útflutningsgjald af sjávarafurðum ............ 6—9 

27 17. maí Lög um breyting á lögum nr. 80/1971, um Aflatrygginga- 
sjóð sjávarútvegsins, lögum nr. 75/1966, sbr. lög nr. 
55/1973 og lög nr. 99/1975, um Fiskveiðasjóð Íslands, 
lögum nr. 108/1974, um Framleiðslueftirlit sjávar- 

afurða, og lögum nr. 89/1947, um Fiskimálasjóð 60 
32 19. maí Lög um upptöku ólöglegs sjávarafla ................ 14— 75 
34 17. maí Lög um veiðar íslenskra skipa utan fiskveiðilandhelgi 

Íslands „........... ER SSANSRSRNÐRRR 71 
44 25. maí Lög um Fiskveiðasjóð Íslands ..........0..000000000.. 111— 115 
76 31. maí Lög um ráðstöfun eftirstöðva Olíusjóðs fiskiskipa 186 
81 81. maí Lög um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands .......... 191—-199 
87 10. júní  Bráðabirgðalög um viðauka við lög nr. 102 27. desember 

1973 um veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót 
í fiskveiðilandhelginni, sbr. lög nr. 14 26. mars 1974 og 
lög nr. 72 14. október 1975 ......000.200 00. 205 

90 16. júní  Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 81 31. maí 1976 
um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands ............ 233—234 

98 6. sept Bráðabirgðalög um kaup og kjör sjómanna, með fylgi- 

skjölum .........000 0. 256—-298 

Sjóðir. 

4 13. febr. Lög um Stofnfjársjóð fiskiskipa ...........0.0..0..0... 4—6 
5 13. febr. Lög um útflutningsgjald af sjávarafurðum ............ 6—9 

27 17. maí Lög um breyting á lögum nr. 80/1971, um Aflatrygginga- 
sjóð sjávarútvegsins, lögum nr. 75/1966, sbr. lög nr. 

55/1973 og lög nr. 99/1975, um Fiskveiðasjóð Íslands, 
lögum nr. 108/1974, um Framleiðslueftirlit sjávar- 

afurða, og lögum nr. 89/1947, um Fiskimálasjóð 60
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Skat:ar gjöld. 

5 18. febr. Lög um útflutningsgjald af sjávarafurðum .......... 69 
6 18. febr. Lög um gjald af gas- og brennsluolíum ............ 9—10 

8 27. febr. Lög um flugvallagjald ..........000.00. 0000... 0... 12—13 

9 97. febr. Lög um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverð- 
hækkana á hitunarkostnað íbúða o.fl. ............ 13—14 

13 20. apríl Lög um skattfrelsi bókmennta- og tónlistarverðlauna 
Norðurlandaráðs .........0000000 000. senn 18 

20 5. maí Lög um fjáröflun til landhelgisgæslu og fiskverndar, 
ríkisfjármál og fjármögnun orkuframkvæmda sveit- 

arfélaga ........2..0.002 000 33—36 
48 26. maí Lög um breyting á lögum nr. 8 22. mars 1972, um tekju- 

stofna sveitarfélaga .........2.0.000 00... en 120—121 
71 31. mai Lög um breyting á lögum nr. 59 28. maí 1969, um toll- 

heimtu og tolleftirlit, sbr. lög nr. 2 11. febr. 1970 og 
lög nr. 66 30. apríl 1973, um breyting á þeim lögum  182—-183 

91 5. júlí Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 97 31. desember 
1975 um breyting á lögum nr. 68 15. júní 1971 um 
tekjuskatt og eignarskatt, sbr. lög nr. 7/1972, lög nr. 
60/1973, lög nr. 10/1974 og lög nr. 11/1976 ........ 235 

102 23. des. Lög um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka ........ 309 
103 27. des. Lög um breyting á lögum nr. 79 23. des. 1976, um auka- 

tekjur ríkissjóðs ..........00.0000 0000. 310 
104 27. des. Lög um breyting á lögum nr. 76 27. júní 1921, um 

stimpilgjald, sbr. lög nr. 24 7. apríl 1971, um breyting 
á þeimlögum ..........00.00000 00 ene 310—-311 

105 27. des. Lög um breyting á lögum nr. 14 16. mars 1965, um launa- 
skatt ........2000000 0. sn 311 

109 28. des. Lög um breyting á lögum nr. 74/1972, um skipan dóms- 
valds í héraði, lögreglustjórn, tollstjórn o.fl. ...... 320—321 

111 28. des. Lög um breyting á lögum nr. 10 22. mars 1960, um sölu- 
skatt, sbr. lög nr. 7/1963, lög nr. 76/1967, lög nr. 10/ 
1974, lög nr. 85/1974 og lög nr. 76/1975 ............ 322 

114 31. des. Lög um verðjöfnunargjald af raforku ................ 330 
118 28. des. Lög um breyting á lögum nr. 97 28. des. 1971, um vöru- 

gjald ...........00. 0000 332—333 
119 27. des. Lög um breyting á lögum nr. 77 23. des. 1975, um sérstakt 

tímabundið vörugjald, sbr. lög nr. 20 5. maí 1976 333—338 
120 31. des. Lög um tollskrá o.fl. .......0000 000 339—576 

Skip, sjá Siglingar, skip. 

Skólar, sjá Menntamál.
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Skyldusparnaður. 

20 5. maí Lög um fjáröflun til landhelgisgæslu og fiskverndar, 
ríkisfjármál og fjármögnun orkumframkvæmda sveit- 

arfélaga .............2... 0. 33—36 

Stjórnarráð. 

15 22. mars Forsetaúrskurður um sendiráð, fastanefndir hjá al- 

þjóðastofnunum og sendiræðisskrifstofur .......... 20—21 

Sveitarstjórnarmál. 

41 24. maí Lög um breyting á sveitarstjórnarlögum, nr. 58 frá 29. 
mars 1961 ...............00 0000. 83—84 

48 26. maí Lög um breyting á lögum nr. 8 22. mars 1972, um tekju- 
stofna sveitarfélaga ...........0.0.0.00 00 120— 121 

110 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 51 frá 26. maí 1972, um 
Bjargráðasjóð .............000.0.0.0. 000 921-—-322 

115 81. des. Lög um breyting á lögum um tekjustofna sveitarfélaga, 
nr.822. mars 1972 .........0....00 000. 330 

Tollamál, sjá Skattar, gjöld. 

Tryggingar. 

5 13. febr. Lög um útflutningsgjald af sjávarafurðum .......... 6—9 
17 19. mars Lög um greiðslu vátryggingariðgjalda fiskiskipa 23—24 
18 23. apríl Lögum bátaábyrgðarfélög .........0....02.0...0..... 25—29 
19 23. apríl Lög um Samábyrgð Íslands á fiskiskipum ............ 29—33 
30 14. maí Lög um breyting á lögum nr. 57/1973, um atvinnuleysis- 

tryggingar ..................02 00 73 
76 81. maí Lög um ráðstöfun eftirstöðva Olíusjóðs fiskiskipa 186 

Umferðarmál. 

54 25. maí Lög um Þreyting á umferðarlögum, nr. 40 frá 23. april 
1968  ..........000 0 128 

62 31. maí Lög um breyting á umferðarlögum, nr. 40 23. apríl 1968, 
sbr. lög nr. 23 3. maí 1972 og lög nr. 25 24. april 1974  147—148 

Utanríkismál, sjá Alþjóðasamninsar; Alþjóðastofnanir; 
Norræn samvinna; Sendiráð; Siglingar, skip; 

Sjávarútvegur. 

Útflutningur. 

5 13. febr. Lög um útflutningsgjald af sjávarafurðum ............ 6—9 

Vegamál. 

79 381. maí Lög um breyting á vegalögum, nr. 66 14. júlí 1975 ...... 190 
89 9. júní Auglýsing um bráðabirgðavegáætlun fyrir árið 1976 206—232 

113 31. des. Lög um breyting á vegalögum, nr. 66 14. júlí 1975 ...... 326—329



XK 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Verðlagsmál. 

9 97. febr. Lög um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverð- 

hækkana á hitunarkostnað íbúða o.fl. ............ 13—14 

20 5. maí Lög um fjáröflun til landhelgisgæslu og fiskverndar, 
ríkisfjármál og fjármögnun orkuframkvæmda sveit- 
arfélaga ...........0000 0. 0n en 38—36 

68 81. maí Lög um breyting á lögum nr. 101 1966, um framleiðslu- 
ráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og 
sölu á landbúnaðarvörum o.fl. .....0.000000. 0000... 178—181 

119 27. des Lög um breyting á lögum nr. 77 23. des. 1975, um sérstakt 
tímabundið vörugjald, sbr. lög nr. 20 5. maí 1976 ....  333—3ð38 

Vísitala. 

9 927. febr. Lög um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverð- 
hækkana á hitunarkostnað íbúða o.fl. .............. 13—14
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Skrá um útgáfudaga A-deildar 1976 

1. 21. jan. 

3 2. febr. 

AG 15. febr. 

TV 1. mars 

1002... 16. mars 

TI--19 2... 10. maí 

20 2... 5. maí 

2128 0. 28. maí 

29—38 0... 26. maí 

3986 0... 11. júní 

ST—89 ol 18. júní 

90 200 23. Júní 

Q1—93 ll. 6. júlí 

Sd 23. júlí 

Qð lol 13. ágúst 

90 20 24. ágúst 

ST 98 200 9. sept. 

9100 2... 1. okt. 

101--106 0... 29. des. 
107--119 Lo 31. des. 
120 2... 31. des 

121 18. jan. 1977





STJÓRNARTÍÐINDI A 1 — 1976 
  

  

9. janúar 1976. 1 Nr. Í. 

FORSETABRÉF 

um að Alþingi skuli koma saman til framhaldsfunda. 

Forseti ÍstanDs 
gjörir kunnugt: 

Ég hef ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra, að Alþingi skuli koma 
saman til framhaldsfunda mánudaginn 26. janúar 1976 kl. 14.00. 

Gjört í Reykjavik, 9. janúar 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Geir Hallgrímsson. 

  

Stjórnartíðindi A 1, nr. 1. Útgáfudagur 21. janúar 1976. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



  

  

STJÓRNARTÍÐINDI A 2 — 1976 
  

Nr. 2. 2 22. janúar 1976. 

AUGLÝSING 
Ed 

um staðfesting forseta Íslands á breytingu á reglugerð fyrir Háskóla 

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

Forseti Íslands féllst hinn 21. janúar 1976 á tillögu menntamálaráðherra um 
að staðfesta eftirfarandi breyting á reglugerð nr. 76/1958 fyrir Háskóla Íslands, með 
áorðnum breytingum. 

1. 
öl. gr. b., 4. tölul., 1. málsgr. breytist 

við orðið: uppeldisfræði. 

r. 
þannig, að á eftir orðinu „sænska“ bætist 

ug
 

2. gr. 
50. gr. a. orðist svo: 

Próf í uppeldis. og kennslufræðum. 

Próf í uppeldis- og kennslufræðum til kennsluréttinda tekur til námsefnis í upp- 
eldisfræði, uppeldislegri sálarfræði, kennslufræði og kennslu og skal námsskrá 
ákveðin með tilliti til sérþarfa kennslu- og uppeldisstarfa. 

Nám þetta skal alls svara til tveggja stiga (30 námseininga). Þó er heimilt að 
veita stúdentum, sem hafa numið viðeigandi prófþætti og/eða aflað sér verulegrar 
reynslu af kennslustörfum, undanþágu frá tilteknum þáttum allt að einu stigi (15 
námseiningum). Stúdent skal sækja um slíka undanþágu skriflega. Deildarráð ákveður 
að fenginni umsögn prófessors í uppeldisfræðum hver undanþága skuli veitt. 

Próffyrirkomulag í öðrum prófþáttum en kennslu lýtur reglum 53. gr. I. 
Kennslupróf eru tvö, að jafnaði í tveimur kennslugreinum. Telst hvort kennslu- 

próf vera sérstakur prófþáttur, sbr. 53. gr. 1, og vega þættirnir jafnt til einkunnar. 
Stúdent er ekki heimilt að taka þátt í kennsluæfingum né ljúka kennsluprófi fyrr 
en hann hefur lokið tveimur prófstigum (30 einingum) í kennslugreininni. 

Háskólinn lætur í té prófvottorð undirritað af prófessor í uppeldisfræðum. 
Heimilt er að hafa samvinnu við Kennaraháskóla Íslands um þetta nám og 

semja um að hann annist tiltekna þætti þess. 

3. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 22. janúar 1976. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 
  

Birgir Thorlacius. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



29. janúar 1976. 3 Nr. 3. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 46/1973, um kjarasamninga opinberra starfsmanna. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Frestur sá, sem um ræðir í 16. gr. laga nr. 46/1973, um kjarasamninga opinberra 

starfsmanna, sbr. 1. gr. laga nr. 90/1975, um breyting á þeim lögum, breytist þannig, 
að Kjaradómur hafi lokið dómsorði á ágreiningsefni eigi síðar en 15. mars 1976. 

2. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði 1. gr. er ríkissáttasemjara heimilt, ef annar hvor aðili óskar 

þess, að leita sátta milli aðila allt til 7. mars 1976. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 29. janúar 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Matthías Á. Mathiesen. 

  

Stjórnartíðindi A 2, nr. 2—3. Útgáfudagur 2. febrúar 1976.



STJÓRNARTÍÐINDI A 3 — 1976 
  

  

Nr. 4. 4 13. febrúar 1976. 

LÖG 
um Stofnfjársjóð fiskiskipa. 

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

þykki mínu: 

. 1. gr. 

Við Fiskveiðasjóð Íslands skal starfa sérstök deild, sem nefnist Stofnfjársjóður 
fiskiskipa. 

2. gr. 
Hlutverk Stofnfjársjóðs er að veila eigendum fiskiskipa aðstoð við að standa 

straum af stofnfjárkostnaði skipanna, og þá fyrst og fremst með því að greiða aí- 
borganir og vexti af lánum þeim, sem veitt hafa verið af Fiskveiðasjóði og tryggð 

með veði í skipum. 

3. gr. 
Þegar fiskiskip selur afla í innlendri höfn, eða afhendir afla sinn til vinnslu 

án þess að sala fari fram, skal fiskkaupandi eða fiskmóttakandi greiða sérstakt gjald 
til Stofnfjársjóðs fiskiskipa, er nemi 10% fiskverðs eins og það er ákveðið af Verð- 
lagsráði sjávarútvegsins. Hið sama gildir, þegar fiskiskip selur eða afhendir afla 
sinn öðru skipi til löndunar í innlendri höfn. Ákvæði um innheimtu þessa gjalds 
skulu sett með reglugerð. Sjávarútvegsráðuneytinu er heimilt að ákveða, að ekki skuli 
greiða gjald til Stofnfjársjóðs, þegar afli er seldur til neyslu innanlands. 

d. gr. 

Þegar fiskiskip selur afla í erlendri höfn, skal það greiða 16% af heildarsölu- 
verðmæti (brúttósöluverðmæti) aflans til Stofnfjársjóðs fiskiskipa. Hið sama gildir, 
þegar fiskiskip selur afla sinn öðru skipi til sölu í erlendri höfn. Þessi greiðsla kemur 
til frádráttar frá heildarsöluverðmæti (brúttósöluverðmæti) ásamt frádráttartölu 
kjarasamninga við ákvörðun aflaverðlauna, aukaaflaverðlauna og hlutar samkvæmt 
kjarasamningum. Sjávarútvegsráðuneytinu er heimilt að lækka gjald þetta vegna 
hækkunar, er verða kann á öðrum gjöldum við sölu aflans. 

5. gr. 
Stofnfjársjóðsgjöld, er greiðast til Stofnfjársjóðs fiskiskipa, skv. 3. og 4. gr. skulu 

leggjast inn á reikning þess fiskiskips, sem aflað hefur þess hráefnis, sem gjaldið 
er greitt af. Hvert fiskiskip skal hafa sérreikning hjá sjóðnum. Sé innstæða á slíkum 

reikningi lengur en einn mánuð, skal Fiskveiðasjóður færa á reikninginn til tekna 

vexti, er sén /%% lægri á ári en innlánsvextir eru á almennum sparisjóðsbókum á 

hverjum tíma. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



13. febrúar 1976. 5 Nr. 4. 

6. gr. 
Fiskifélag Íslands skal senda Fiskveiðasjóði hálfsárslega skýrslu um afla og 

aflaverðmæti allra fiskiskipa, hvort sem afla þeirra er landað hérlendis eða í erlendri 
höfn. Stjórn Fiskveiðasjóðs setur nánari reglur um þessa skýrslugerð í samráði við 
Fiskifélag Íslands. 

7. gr. 
Þegar Fiskveiðasjóði hafa borist skýrslur þær, er um ræðir í 6. gr., skal hann 

láta endurskoða greiðslur stofnfjársjóðssjalda á reikningi fiskiskipa og sannreyna, 
að þær greiðslur séu í samræmi við aflaverðmæti skipanna og þau stofnfjársjóðsgjöld, 
sem af þeim ber að greiða. 

8. gr. 
Ef innstæða er á reikningi skips hjá Síofnfjársjóði og eigandi þess skuldar jafn- 

framt Fiskveiðasjóði gjaldfallnar afborganir, vexti, dráttarvexti og kostnað af lánum, 
sem tryggð eru með veði í skipi, skal stjórn Fiskveiðasjóðs taka fé af reikningi þessum 
fil greiðslu hinna gjaldföllnu greiðslna, að svo miklu leyti sem það hrekkur til þess. 

9. gr. 
Skuldi skipseigandi eigi gjaldfallnar greiðslur til Fiskveiðasjóðs, sbr. 8. gr., né 

telji stjórn hans ástæðu til að ætla, að til vanskila sömu lána komi við sjóðinn á næsta 
gjalddaga þeirra, er stjórninni heimilt að nota innstæðu skips á reikningi hjá Stofn- 

fjársjóði til greiðslu gjaldfallinna afborgana og vaxta af stofnlánum vegna skipsins 
eða til greiðslu annarra skulda vegna þess hjá öðrum opinberum sjóðum. 

10. gr. 
Skuldi skipseigandi eigi gjaldfallnar greiðslur til Fiskveiðasjóðs eða annarra 

opinberra sjóða skv. 8. og 9. gr., er stjórn Fiskveiðasjóðs heimilt að leyfa skipseig- 
anda að nota innstæðu skips hjá Stofnfjársjóði til greiðslu kostnaðar við skipti á 
vél skipsins eða við verulegar endurbætur á því, til greiðslu á eftirstöðvum af kaup- 
verði skipsins, til greiðslu kostnaðar skipseiganda við smíði nýs skips, til greiðslu 
kaupverðs skips eða til greiðslu kostnaðar hans við meiri háttar framkvæmdir í 
sjávarútvegi. 

Áður en ákvarðanir eru teknar um ráðstöfun innstæðna í Stofnfjársjóði, sbr. 
9. gr. og Í. mgr. þessarar greinar, skal leita umsagnar tveggja fulltrúa, er Landssam- 
band íslenskra útvegsmanna tilnefnir af sinni hálfu í því skyni. 

11. gr. 
Heimilt er stjórn Fiskveiðasjóðs að greiða skipseisanda innstæðu skips hjá Stofn- 

fjársjóði, enda skuldi skipseigandi engar gjaldfallnar greiðslur, sbr. 8—9. Sr., og eigi 
er fyrirsjáanlegt. að hann hefji framkvæmdir þær. er um ræðir í 10. gr. 

12. gr. 
Innstæða hjá Stofnfjársjóði er undanþegin löghaldi, fjárnámi og löstaki, enda 

þótt færð hafi verið til tekna á reikning skips. 
Skipseiganda er óheimilt að veðsetja slíka innstæðn eða vísa á hana til greiðslu. 

Framsal innstæðu er aðeins heimilt sem þáttur í sölu skips, sbr. 13. gr. 

13. gr. 
Innstæða hjá Stofnfjársjóði og réttur til fjár úr honum fylgir skipi við frjálsa 

sölu og sölu á nauðungaruppboði. 
Ef skip ferst eða verður dæmt ónýtt, skal innstæða hjá Stofnfjársjóði falla til 

skipseiganda.



Nr. 4. 6 13. febrúar 1976. 

14. gr. 
Fiskveiðasjóður skal annast gerð sérstakra heildaryfirlita um greiðslur í Stofn- 

fjársjóð og ráðstöfun fjár úr honum, sem birt skulu eigi sjaldnar en ársfjórðungs- 

lega. Yfirlit þessi skulu þannig gerð, að auðvelt sé að fá yfirsýn yfir allar greiðsl- 

ur úr og í Stofnfjársjóð. 

15. gr. 
Sjávarútvegsráðherra skal að fenginni umsögn stjórnar Landssambands ís- 

lenskra útvegsmanna setja með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga 

þessara. 

16. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og skal ákvæðum þeirra beitt frá 16. febrúar 1976. 

Ennfremur eru úr gildi numin eftirtalin lög og lagaákvæði: 
a) Lög nr. 58/1968, um Stofnfjársjóð fiskiskipa. 
b) 2. og 4. gr. laga nr. 79/1968, um gjald til Stofnfjársjóðs. 
c) Lög nr. 8/1971, um breytingu á ákvæðum laga nr. 79/1968, er fjalla um sjald 

til Stofnfjársjóðs. 
d) 2. og 3. gr. laga nr. 106/1974, um breytingu á ákvæðum laga nr. 79/1968, er 

fjalla um greiðslur í Stofnfjársjóð. 

Gjört í Reykjavík 13. febrúar 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) uu uu 
Matthías Bjarnason. 

Nr. 5. 13. febrúar 1976. 

LÖG 

um útflutningsgjald af sjávarafurðum. 

Forseti ÍsLaNDs 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Greiða skal útflutningsgjald af íslenskum sjávarafurðum, sem fluttar eru til 

útlanda, eins og nánar er ákveðið í lögum þessum. — Til íslenskra afurða telst 

afli, sem skip, skrásett hér á landi, veiða, þótt hann sé veiddur utan landhelgi og 

eigi verkaður í landi. 

2. gr. 
Útflutningsgjald af sjávarafurðum samkvæmt lögum þessum skal vera 6% af 

f.o.b.-verðmæti útflutnings. 

3. gr. 
Ef útflytjandi sannar, að hlutfall hráefniskostnaðar af f.o.b.-verði hinnar út- 

fluttu vöru sé lægra en 30%, er sjávarútvegsráðherra heimilt að lækka útflutn- 

ingsgjald skv. 2. gr. um allt að 0.3% fyrir hvert 1%, sem hlutfall hráefniskostnaðar 

er lægra en 30%, þó skal útflutningsgjald aldrei vera lægra en 1% af f.o.b.-verði.
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Þegar íslensk fiskiskip selja gjaldskyldar sjávarafurðir í erlendri höfn, nýjar 
eða unnar, hvort heldur er af eigin afla eða annarra skipa, skal gjald skv. 2. gr. 
reiknast af heildarsöluverðmæti í erlendri höfn (brúttósöluverðmæti) að frádregn- 

um tollum og öðrum kostnaði við löndun og sölu eftir nánari reglum, sem sjávar- 
útvegsráðuneytið setur. Þrátt fyrir ákvæði þessarar og 2. gr. getur sjávarútvegs- 
ráðuneylið ákveðið, að útflutningsgjald af nýrri og ísaðri síld og loðnu skuli vera 

allt að því eins hátt og greiða bæri við sams konar verkun hér á landi og hún fer 
til erlendis. 

Útflutningsgjald greiðist ekki af selafurðum. 

4. gr. 
Ríkissjóður annast innheimtu úlflutningsgjalds skv. 2. og 3. gr. og skiptast 

tekjur af því sem hér segir: 

1. Til Aflatryggingasjóðs % 
a) Almenn deild .............. HR FR IR 22 
bh) Áhafnadeild ................ NI 26 

2. Til greiðslu á vátrygsingarkostnaði fiskiskipa, samkvæmt reglum, 

sem sjávarútvegsráðuneytið setur .........0..0.0.00.00.. BI 
3. "Til Fiskveiðasjóðs Íslands og Fiskimálasjóðs 

a) Lánastarfsemi .................... FI 3 Í 
b) Styrkveitingar Fiskimálasjóðs ...... HR 0.9 

4. Til sjávarrannsókna og Framleiðslueftirlits sjávar afurða, skv. reglum, 
sem sjávarútvegsráðuneytið setur „............... 2.3 

5. Til Landssambands ísl. útvegsmanna ..........0.0..00.... FAR 0.4 
6. Til samtaka sjómanna skv. reglum, sem sjávarúlv egsráðuneytið setur 0.4 

Samtals 100.0 

Í þeim reglum um greiðslu á vátryggi ng riðgjöldum fiskiskipa, er um getur 
í 2. tl. 1. mgr. þessarar greinar, má m.a. setja það sem skilyrði fyrir greiðslu ið- 
gjalda, að hlutaðeigandi tryggingarfélas sé aðili að endurtryggingarsamtökum fé- 
laganna og hlíti tilteknum reglum um ákvörðun iðgjaldatrygginsarskilmála og 
válryggingarfjárhæða. Heimilt er að undanbþigsja hvalveiðiskip þessum skilyrðum 
og jafnframt að endurgreiða til þeirra hlut Tryggingasjóðs fiskiskipa í útflutnings- 

gjaldinu, sbr. 2. tl. 1. mgr. þessarar greinar, í stað greiðslu iðgjalda. Þá skal og 
endurgreiða hvalveiðiskipum hlut Aflatryggingasjóðs skv. 1. tl. 1. mgr. þessarar 
greinar, enda njóti þau ekki bóta úr sjóðnum. 

Gjald skv. 2. og 3. gr. skal miða við söluverð afurðanna með umbúðum, fluttra 
um borð í skip í þeirri höfn, er þær fyrst fara frá. Ef afurðir eru seldar c.i.f. eða 
með enn öðrum skilmálum, skal reikna söluverð til f.o.b.-verðs eftir reglum, sem 

viðskiptaráðuneytið setur. — Séu afurðir sendar úr landi óseldar, skal gjaldstofn 

útflutningsgjalds skv. 2. og 3. gr. ákveðinn skv. lásmarksútflutningsverði eins og 
Það er tilgreint í útflutningsleyfi fyrir þeirri vöru. — Nú sannar sendandi, áður 
en 6 mánuðir eru liðnir frá útgáfudegi farmskirteinis, að verð það, sem lösreglu- 
stjóri eða innheimtumaður ríkissjóðs hefur sett á útfluttar óseldar sjávarafurðir, 

sé hærra en hann hefur selt þær fyrir, og er þá fjármálaráðuneytinu rétt að endur- 
greiða tilsvarandi mismun útflutningsgjaldsins, enda liggi fyrir staðfesting við- 
skiptaráðuneytisins á því, að leyfi til að selja við hinu lægra verði hafi verið veitt.
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6. gr. 
Útflutningsgjald 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. Sjávarútvegsráðu- 
neytið gelur þó ákveðið, að útflytjendur mesi greiða gjaldið, þegar gjaldeyrisskil 
ern gerð, enda sé tryggt, að þau fari fram fyrir milligöngu íslensks banka, og sé 
tollyfirvaldi fengin ávísun á væntanlegt sjaldeyrisandvirði fyrir gjaldinu. 

7. gr. 
Hver, sem sendir vörur þær til útlanda, sem ræðir um í lögum þessum, er 

skyldur til að fá hlutaðeigandi lögreglustjóra eða innheimtumanni ríkissjóðs í 
hendur samrit eða staðfest eftirrit af farmskírteinum eða öðrum hleðsluskírteinum, 
útflutningsskýrslu, vörureikningi og matsvottorði, ef með þarf, svo og útflutnings- 
leyfum, er út hafa verið gefin um farminn, og skal það gert áður en skip er afgreitt 
eða leggur frá landi. Ef engin hleðsluskjöl hafa verið gefin út, kemur í þeirra stað 
yfirlýsing sendanda um vörumagnið gefin að viðlögðum drengskap. — Ákvæði þess- 
arar greinar um sendanda eiga einnig við um skipstjóra, ef sendandi er fjarver- 
andi eða gætir eigi skyldu sinnar, og hið sama er um afgreiðslumenn skipa. — 
Gjaldið skal talið eftir skilríkjum þeim, er um getur í þessari grein. 

8. gr. 
Skip og farmur eru að veði fyrir útflutningsgjöldum, eftir því sem við getur átt. 

9. gr. 
Lögreglustjóri, tollstjóri eða aðrir innheimtumenn ríkissjóðs skulu gera reikn- 

ingsskil fyrir útflutningsgjöldum skv. lösum þessum, eftir því sem fjármálaráðu- 
neytið og reglur um opinber reikningsskil mæla fyrir. 

10. gr. 
Brot gegn lögum þessum varða sektum, nema þyngri refsing liggi við eftir 

öðrum lögum. Auk þess skal sendandi, skipstjóri eða afgreiðslumaður, sem verður 

sannur að sök um að hafa skýrt rangt frá farmi, greiða þrefalt það útflutnings- 
gjald, sem reynt var að draga undan. Sektir allar renna í ríkissjóð. — Ef lögreglu- 
stjóri eða innheimtumaður ríkissjóðs hefur grun um, að skilríki þau, sem um 
getur í 7. gr., séu röng, skal hann rannsaka farm skipsins, áður en það er afgreitt 
eða það lætur frá landi, eða á annan hátt útvega þær skýrslur, sem með þarf í 
þessu efni. Kostnaðinn, sem af þessu leiðir, skal skipstjóri greiða, ef skilríkin 
reynast röng, en ella ríkissjóður. 

11. gr. 
Með mál út af brotum á lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála. 

12. gr. 
Ríkisbókhaldið skal annast gerð sérstakra heildarskýrslna um ráðstöfun tekna 

af útflutningsgjaldi, sem birta skal eigi sjaldnar en ársfjórðungslega. Skýrslur þessar 
skulu þannig gerðar, að auðvelt sé að fá yfirsýn yfir allar greiðslur sjóða sjávar- 
útvegsins. 

13. gr. 
Ráðherra er heimilt að setja með reglugerð frekari fyrirmæli um framkvæmd 

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

afurða framleiddra eftir 15. febrúar 1976. Jafnframt eru úr gildi felld eftirtalin lög 
og lagaákvæði: 

Lög nr. 19/1973 um útflutningsgjald af sjávarafurðum með síðari breytingum, 
4. gr. laga nr. 106/1974 um ráðstafanir í sjávarútvegi og um ráðstöfun gengis- 

hagnaðar, 
2. gr. laga nr. 55/1975 um ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins skv. 

lögum nr. 2/1975 og um ráðstafanir vegna hækkunar brennsluolíuverðs til fiski- 
skipa, 

1. tl. 9, gr. laga nr. AR um Aflatryggingasjóð sjávarútvegsins, 

16. gr. laga nr. 80/1971 um ÁAflatryggingasjóð sjávarútvegsins, 
c.liður í. gr. laga nr. (55/1973 um Fiskveiðasjóð Íslands, 
Lög nr. 9919 75 um Fiskveiðasjóð Íslands, 

2. og 3. mgr. 18. gr. laga nr. 108/1974 um Framleiðslueftirlit sjávarafurða, 
2. tl. 2. gr. laga nr. 89/1947 um Fiskimálasjóð, 
Lög nr. 40/1966 um sildargjald. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Frá gildistöku laga nr. 108 31. desember 1974, um Framleiðslueftirlit sjávar- 

afurða, og til 15. febrúar 1978, skal í stað orðsins „1%.“ í 18. gr. laganna koma orðið 
1.5%0. 

Þrátt fyrir ákvæði 14. gr. skulu ákvæði I. nr. 19 1973 um útflutningsgjald á 
lagmeti og söltuð grásleppuhrogn halda gildi sínu, sbr. 3. málsl. í. gr. 1. nr. 69 
1974, um breyting á 1. nr. 48 26. maí 1972, um Sölustofnun Jagmctisiðnaðarins. 

Gjört í Reykjavík 18. febrúar 1976. 

EÉristján Eldjárn. 

(L. S.) nn 

Matthias Bjarnason. 

18. febrúar 1976. . Nr. 6. 

LÖG 

um gjald af gas- og brennsluolíum. 

1. gr. 
Greiða skal gjald af gasolíu, tnr. 27.10.40, og brennsluolíu, tnr. 27.10.50. Skal 

gjald þetta nema kr. 1.33 af hverju kg. 

2. gr. 
Gjald þetta skal innheimt með aðflutningsgjöldum. Skulu ákvæði laga nr. 6/1974 

um tollskrá o. fl., svo og lasa nr. 59/1969 um tollheimtu og tolleftirlit gilda um gjald 

samkvæmt lögum þessum eftir því sem við á. 

3. gr. 
Ráðherra er heimilt að ákveða, að innflytjendur fái gjaldfrest á greiðslu gjalds 

þessa, er miðist við sölu birgða. 
A h

a
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4. gr. 
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Gjald samkvæmt 1. gr. skal einnig innheimt af þar greindum olíum sem í birgðum 
eru í landinu við gildistöku laga þessara hjá innflytjendum og öðrum söluaðilum. 

Gjört að Bessastöðum 13. febrúar 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Matthias Á. Mathiesen. 

  

Stjórnartíðindi A 3, nr. 4—6. Útgáfudagur 15. febrúar 1976.
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26. febrúar 1976. 11 Nr. 7. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 7 31. mars 1967, um námslán og námsstyrki, sbr. |. nr. 

39 24. maí 1972, um breyting á þeim lögum. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Við lögin bætist nýtt ákvæði, er verði ákvæði til bráðabirgða og orðist svo: 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Á vormisseri 1976 skal, þrátt fyrir ákvæði 5. gr. laga þessara, veita námslán á 
þann hátt, að lánasjóðurinn kaupi skuldabréf af lánþegum gegn almennum útláns- 
vöxtum viðskiptabankanna. Skulu tveir menn auk lánþega taka að sér sjálfsskuldar- 
ábyrgð á greiðslu skuldabréfa þessara. Skal sjalddagi bréfa þessara vera 1. júní n. k. 
en eindagi 1. september n. k. Eftir gjalddaga bréfanna en fyrir eindaga þeirra gefst 
lánþegum kostur á því að greiða bréfin með því að gangast undir skuldbindingu 
um að endurgreiða höfuðstól bréfanna auk áfallinna vaxta í samræmi við þau ákvæði, 
sem á þeim tíma verða í gildi, um endurgreiðslu námslána skv. lögum um námslán 
og námsstyrki. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast gildi þesar í stað. 

Gjört að Bessastöðum, 26. febrúar 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) ÍR 
Vilhjálmur Hjálmarsson. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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LÖG 

um flugvallagjald. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Greiða skal sérstakt gjald, flugvallagjald, er renni til ríkissjóðs, vegna hvers 

manns, sem ferðast með loftfari frá Íslandi til annarra landa. 
Undanþegin gjaldskyldu eru börn innan 2 ára aldurs, skráðar áhafnir loftfara, 

þeir sem viðkomu hafa á Íslandi skv. farseðli milli annarra Evrópulanda og Ameríku 

og þeir sem ferðast með loftförum varnarliðs Bandaríkja Norður-Ameríku hér á 

landi. 
Heimilt er að innheimta tilsvarandi gjald vegna farþega sem fara með skipum 

frá Íslandi til annarra landa. Nánari ákvæði um framkvæmd þessarar málsgreinar 

skulu sett í reglugerð. Að öðru leyti gilda um gjöld skv. þessari málsgrein ákvæði 2., 
4., 5., 6. og 7. gr. þessara laga, svo og ákvæði 2. mgr. 3. gr. 

2. gr. 
Flugvallagjald skal vera 1500 kr. fyrir hvern farþega, sem ferðast frá Íslandi 

til annarra landa, þó 750 kr. fyrir farþega á aldrinum tveggja til tólf ára. Um ferðir 

til Færeyja og Grænlands gilda þó ákvæði 3. gr. 
Flugvallagjalds skal getið í verði farseðils. 

3. gr. 
Flugfélög þau, er annast flutning farþega innanlands eða til Færeyja og Græn- 

lands, skulu greiða í ríkissjóð gjald, er nemi 200 kr. á hvern farþega, er ferðast á 
þeim leiðum og eldri er en 12 ára, Fyrir farþega á aldrinum 2-—12 ára skal greiða 
hálft gjald. Fyrir farþega yngri en tveggja ára skal ekkert gjald greiða. Einungis skal 
greitt eitt gjald þó millilent sé milli brottfararstaðar og ákvörðunarstaðar ef við- 
dvöl þar er nauðsynleg vegna flugáætlunar og hún varir ekki lengur en sex klukku- 
stundir, Heimilt er að hækka verð farmiða er gjaldinu nemur. Sé sú heimild notuð 
skal sú hækkun ósérgreind í verði miðans. 

Ráðherra er heimilt að breyta gjaldi skv. grein þessari og 2. gr. með reglugerð. 

4. gr. 
Eigandi loftfars og sá er ábyrgð ber á rekstri þess bera ábyrgð á greiðslu 

gjalda skv. lögum þessum. 
Fyrir brottför loftfars frá Íslandi skal afhenda umboðsmanni ríkissjóðs á flug- 

stöð skrá um farþega með því, áhöfn þess og hverjir séu gjaldfrjálsir skv. 2. mgr. 

1. gr. eða greiða skulu hálft gjald skv. 2. gr. Skrá þessi skal undirrituð af flugstjóra 

eða umboðsmanni flugfélags á flugvelli. 

5. gr. 
Flugvallagjald vegna farþega, er ferðast með loftförum sem skráð eru erlendis, 

og allra loftfara, sem ekki er flogið á áætlunarleiðum, skal greiða umboðsmanni 

ríkissjóðs fyrir brottför loftfars um leið og afhent er skrá skv. 2. mgr. 4. gr.
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Flugvallagjald vegna farþega, sem ferðast í áætlunarflugi á viðurkenndum 
áætlunarleiðum, svo og gjald skv. 3. gr., skal greiða til lögreglustjóra (í Reykjavík 
lollstjóra) eigi síðar en 15. dag næsta almanaksmánaðar eftir brottför. 

6. gr. 
Sé gjöldum skv. lögum þessum ekki skilað á réttum gjalddaga skal sá, sem 

sjaldinu ber að skila, greiða af því viðurlög, er nemi 1% fyrir hverja byrjaða viku 
frá gjalddaga. Nú er skrifstofa innheimtumanns lokuð 15. dag mánaðar og telst þá 
gjalddagi vera næsti dagur þar á eftir sem skrifstofan er opin til almennrar af- 
greiðslu. 

Gjöld skv. lögum þessum njóta lögtaksréttar. 
Heimilt er innheimtumanni að láta lögregluna stöðva atvinnurekstur þess, er 

eigi gerir skil á réttum gjalddaga, þar til skil eru gerð, m.a. með því að setja skrif- 
stofur, starfsstofur og flutningatæki hans undir innsigli. 

7. gr. 
Brot gegn lögum þessum eða reglugerð, sem ráðherra kann að setja um nánari 

framkvæmd laganna, varða sektum, allt að 10 000 000 króna nema þyngri refsins 
liggi við skv. öðrum lögum, svo og sviptingu starfsleyfis. 

Lög þessi öðlast gildi 1. mars 1976 

Gjört í Reykjavík 27. febrúar 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) BR 

Matthias Á. Mathiesen. 

27. febrúar 1976. 2 Nr. 9. 

LOG 

um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana 

á hitunarkostnað íbúða o. fl. 

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

þykki mínu: 

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

á tímabilinu 1. mars 1976 til 28. febrúar 1977 leggja 1% gjald á söluskatlsstofn 
allra sömu aðila og lög nr. 10/1960, um söluskatt, taka til. Gilda ákvæði laga nr. 
10/1960, um söluskatt, með áorðnum breytingum, svo og ákvæði reglugerða, settra 
samkvæmt þeim, að fullu um álagningu og innheimtu þessa gjalds svo og um aðra 
framkvæmd. Hækkun sú á útsöluverði vöru og þjónustu, sem hlýst af álagningu 
Þessa gjalds, skal ekki valda hækkun á kaupgreiðsluvísitölu. Kauplagsnefnd skal 
meta hverju sinni, hve miklu þessi hækkun nemur. 

2. gr. 
Tekjum af gjaldi því, sem um ræðir í 1. sr, skal varið: 

a) Til að styrkja þá aðila, sem nota olíu til hitunar íbúða sinna, og greiðist á 
hvern íbúa, sem býr við olíuupphitun, kr. 9500 á því tímabili, sem um ræðir
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b) 

c) 

í 1. gr. Þó skulu lífeyrisþegar, sem njóta bóta samkv. 19. gr. laga um almanna- 

tryggingar, og aðrir lífeyrisþegar, sem hafa svipaðar heildartekjur, fá greiddan 

styrk, sem nemur 1% styrk einstaklings. Olíustyrkur greiðist hverjum fram- 

teljanda til skatts og einnig vegna maka og barna, sem eru á framfæri hans og 

eigi eru sjálfstæðir framteljendur. Skal hann ekki talinn til tekna við álagn- 

ingu tekjuskatts og útsvars. Styrkur þessi skal ekki greiddur til þeirra, sem 

eiga kost á að tengja íbúðir sínar við hitaveitu á þeim ársfjórðungi, sem styrkur 

gildir fyrir. 
Til að styrkja rafveitur að því marki, sem þær nota olíu sem orkugjafa til 

framleiðslu rafmagns til hitunar íbúða á sölusvæði sínu, þannig að upphitun 

með rafmagni verði ekki að jafnaði óhagkvæmari en olíukynding. 

Til Orkusjóðs til að hraða hitaveitu- og raforkuframkvæmdum vegna hitunar 

íbúða, að því leyti sem tekjunum er ekki ráðstafað samkv. a- og b-lið þessarar 

greinar. 

3. gr. 

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

ráðstafað er til einstaklinga, sbr. a-lið 2. gr., skal úthlutað fyrir milligöngu bæjar- 

og sveitarfélaga. 

4. gr. 

Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara. 

5. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. mars 1976. Frá sama tíma falla úr gildi lög nr. 6 28. 

febrúar 1975, um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunar- 

kostnað íbúða o. fl. 

Gjört í Reykjavík 27. febrúar 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) Í 

Ólafur Jóhannesson. 

  

Stjórnartíð!ndi A 4, nr. 7T—9. Útgáfudagur 1. mars 1976.
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15. mars 1976. 15 Nr. 10. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 46/1973, um kjarasamninga opinberra starfsmanna, 

sbr. lög nr. 90/1975 og lög nr. 3/1976. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Frestur sá, sem um ræðir í 16. gr. laga nr. 46/1973, um kjarasamninga opin- 

berra starfsmanna, sbr. 1. gr. laga nr. 90/1975 og 1. gr. laga nr. 3/1976, um breyting 
á þeim lögum, breytist þannig, að Kjaradómur hafi lokið dómsorði á ágreiningsefni 
eigi síðar en 1. apríl 1976. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 15. mars 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Matthías Á. Mathiesen 

  

Stjórnartíðindi A 5, nr. 10. Útgáfudagur 16. mars 1976. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Nr. 11. 16 27. febrúar 1976. 

AUGLÝSING 

um staðfesting forseta Íslands á breytingu á reglugerð fyrir 

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

Forseti Íslands féllst hinn 26. febrúar 1976 á tillögu menntamálaráðherra um 

að staðfesta eftirfarandi breyting á reglugerð nr. 76 17. júní 1958 fyrir Háskóla Ís- 

lands með áorðnum breytingum. 

1. gr. 

Síðasta málsgrein 16. gr. orðist svo: 

Heimilt er að flytja lektor í dósentsstöðu. Deild eða námsbraut skal hafa frum- 

kvæði um slíka stöðuhækkun. Lektor, sem setið hefur í stöðu sinni í fimm ár, á rétt 

til þess, að deild hans eða námsbraut taki upp frumkvæði um stöðuhækkun honum 

til handa. Háskólaráð skal hverju sinni skipa dómnefnd til að dæma um hæfi lektors- 

ins til þess að gegna hinu hærra starfi. Skal deild eða námsbraut tilnefna einn dóm- 

nefndarmanna og er hann formaður nefndarinnar, menntamálaráðherra tilnefnir 

annan og hinn þriðja skipar háskólaráð án tilnefningar. Um hæfi dómnefndarmanna 

gildi sömu reglur og við dómnefndarskipun við ráðstöfun lausra starfa. Dómnefndin 

skal ljúka störfum innan tveggja mánaða frá skipun. Skal hún láta uppi rökstutt 

álit um það, hvort af störfum lektorsins við háskólann og af fyrra ferli hans megi 

ráða, að hann sé hæfur til þess að gegna hinu hærra starfi. Að fengnu áliti deildar 

eða námsbrautar gerir háskólaráð tillögu til menntamálaráðuneytis um afgreiðslu 

málsins. Ekki er heimilt að flytja lektorinn í hið hærra starf, nema dómnefndin segi 

berum orðum að hann sé til þess hæfur. 

2. gr. 

33. gr. orðist svo: 
Við frumskráningu og við árlega skráningu á 3. námsári skal stúdent leggja fram 

læknisvottorð þess efnis, að hann sé ekki haldinn smitandi berklaveiki. Læknisvott- 

orðið skal eigi eldra en mánaðargamalt. 

Háskólaráði er heimilt að kveða svo á, að stúdentar gangi undir berklarannsókn 

árlega samkvæmt auglýsingu. Nú sinnir stúdent ekki lögmætri eða fyrirskipaðri heil- 

brigðisrannsókn og varðar það viðurlögum samkvæmt 35. gr. 2. málsgrein, eða því, 

að stúdent er meinað að taka próf, uns skyldu er fullnægt. 

Um stúdenta í læknisfræði gilda sérákvæði, sem sett eru í samráði við lækna- 

deild og skráð eru Í reglugerð deildarinnar. 

8. gr. 

Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu 27. febrúar 1976. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 
  

Árni Gunnarsson. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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LÖG 

um kafarastörf. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Enginn má í alvinnuskyni stunda köfun í ám eða vötnum, við strendur lands- 

ins eða frá íslenskum skipum Þér við land, nema hann fullnægi þeim skilyrðum, 
sem sett eru í lögum þessum. 

2. gr. 
Köfun merkir í lögum þessum allar athafnir undir yfirborði vatns eða sjávar 

og annars staðar þar sem loft undir yfirþrýstingi er notað til öndunar. 

3. gr. 
Hver sá, er stunda vill köfun, skal fullnægja eftirgreindum skilyrðum: 

a) vera fullra 20 ára, 
b) hafa með fullnægjandi árangri gengið undir tilskilda læknisskoðun, 
c) hafa staðist kafarapróf samkvæmt 4. gr. 

4. gr. 
Við kafarapróf þau, sem getur í e-lið 3. gr. skal sannreynt hvort sá, sem prófið tekur, hafi fullnægjandi fræðilega og verklega þekkingu á kafarastörfum, meðal 

annars hvort hann þekkir allar almennar ráðstafanir til öryggis kafaranum meðan hann vinnur starf sitt, svo og, að hann hafi nákvæma þekkingu á hlutum þeim, 
sem notast við köfun, og hvernig þeim skuli haldið við. 

Ráðherra er heimilt að efna á hæfilegum fresti til námskeiða fyrir þá, sem 
þreyta vilja kafarapróf og fullnægja til þess skilyrðum a- og b-liðar 3. gr. Ákvæði um tilhögun námskeiða, námsgreina, kennslu og kennslugjöld skulu sett í reglu- gerð. 

5. gr. 
Siglingamálastofnun ríkisins afhendir hverjum þeim, er fullnægir skilyrðum 

3. gr. skírteini, sem viðkomandi sanni síðan hæfni sína með. 
Halda skal nákvæma skrá um handhafa slíkra skirteina. 

6. gr. 
Kafaraskírteini skv. 5. gr. skal endurnýja á fimm ára fresti og skal með umsókn um endurnýjun leggja fram fullnægjandi læknisvottorð. 
Nú er heilbrigðisvottorð ekki fullnægjandi að mati Siglingamálastofnunar 

ríkisins, sbr. 5. gr., og skal þá ekki sefa út nýtt skírteini. Rísi ágreiningur um þetta atriði skal málinu vísað til ráðherra, sem gefur úrskurð eftir að hafa aflað sér um- sagnar landlæknis. Eftir að handhafi skírteinis hefur náð 60 ára aldri skal endur- 
nýjun gerð árlega. 

7. gr. 
Allur kafarabúnaður, hverju nafni sem hann nefnist, skal vera af viðurkenndri gerð og merktur eftir því sem nauðsyn krefur, svo sem nafn framleiðanda, notkun- arreglur o. þ.h. 

A 3
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Ráðherra setur reglur um viðurkenningu og eftirlit samkvæmt þessari grein 

svo og gjöld í því sambandi. 

Gjöld samkvæmt grein þessari skulu lögtakskræt. 

8. gr. 

Óheimilt er að ráða til köfunarstarfa eða til aðstoðar við djúpköfun aðra en 

handhafa köfunarskírteinis, nánari kröfur um aðstoðarmenn skal setja í reglugerð. 

Eigandi köfunarbúnaðar ber ábyrgð á því, að hann fullnægi skilyrðum 7. gr. 

9. gr. 

Brot gegn lögum þessum og reglum, sem settar verða samkvæmi þeim, varða 

sektum, neina þyngri hegning liggi við að öðrum lögum. 

10. gr. 

Kafaraskírteini, sem menn hafa öðlast fyrir gildistöku laga þessara erlendis 

frá og talin eru jafngild skírteinum þeim, sem veitt eru samkvæmt lögum þessum, 

skulu gilda áfram, en leila skal umsagnar Félags íslenskra kafara áður en skir- 

teinin verða viðurkennd. 

Hver sá maður, sem færir fullnægjandi sannanir fyrir því, að hann hafi fyrir 

gildistöku laga þessara stundað köfunarstörf í atvinnuskyni án þess að hafa 

öðlast kafaraskírteini, en hefur þó með fullnægjandi árangri gengið undir læknis- 

skoðun, sbr. 3. gr. getur innan árs frá gildistöku laganna öðlast kafaraskirteini 

hjá ráðuneytinu, enda mæli Félag íslenskra kafara með þvi. 

11. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 13. apríl 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Halldór E. Sigurðsson. 

Nr. 13. . 20. apríl 1976. 

LÖG 

um skattfrelsi bókmennta- og tónlistarverðlauna N orðurlandaráðs. 

ForsETi ÍsLaNnDs 

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

þykki mínu: 

1. gr 
Bókmennta- og tónlistarverðlaun Norðurlandaráðs skulu undanþegin tekju- 

skatti og útsvari þegar þau falla íslenskum ríkisborgurum í skaul. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 20. apríl 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Matthias Á. Mathiesen.



19. mars 1976. 19 Nr. 14. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 85 23. júní 1936, um meðferð einkamála í héraði. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Við 42. gr. bætist: 
Dómsmálaráðherra getur heimilað héraðsdómaraembættum að nota hljóðritun 

á dómþingum í stað bókana í þingbækur, sbr. 184. gr. Sé slíkt leyfi veitt skal fylgja 
héraðsdómaraembætti búnaður til hljóðritunar og vörslu hljóðritana. Dómsmála- 
ráðherra ákveður gerð þessa búnaðar. Hljóðritanir skal varðveita í þrjú ár hið 
skemmsta frá lokum dómsmáls. Forstöðumanni héraðsdómaraembættis, dómsmála- ráðherra og þjóðskjalaverði er heimilt að ákveða varðveislu um lengri tíma, ef aljóðritunin er talin hafa almennt heimildargildi, gildi í öðrum dómsmálum eða aðrar sérstakar ástæður koma til. 

Dómsmálaráðherra skal setja reglur um búnað til hljóðritunar, framkvæmd hljóðritana, og vörslu þeirra svo og annað, er máli skiptir þar að lútandi. 
Hæstiréttur getur ávallt krafist þess, að honum séu afhentar hljóðritanir í dómsmálum, sem til hans hefur verið skotið. 

2. gr. 
Við 44. gr. bætist: 
Meðan mál er rekið í héraði, unnt er að skjóta því til æðra dóms eða mál er rekið fyrir æðra dómi, er ennfremur skylt gegn lögmæltum ritlaunum að láta í té 

endurrit þess, sem hljóðritað hefur verið, ef þess er beiðst af aðilum, lögmönnum 
þeirra, þeim, er skýrslu gaf, sem endurrits er beiðst af, eða þeim, sem ríka hagsmuni 
hafa af því að fá slík endurrit. Endurritin skal sera svo fljótt sem við verður 
komið. Á sama tíma skal leyta þeim, sem taldir voru, að hlýða á hljóðritun. Dómari 
ákveður stað og stund og eftirlit, meðan hlýtt er á hljóðritunina. Dómsmálaráðu- 
neytið setur reglur um gjöld fyrir slíka hlustun. Ritlauna og hlustunargjalds má krefjast fyrirfram með sama hætti og skv. 1. mgr. Að þeim tíma liðnum, sem greindur var, má láta í té staðfest endurrit og leyfa að hlýða á hljóðritanir, ef sérstakar ástæður mæla með því. Gilda um það ofanskráðar reglur, eftir því sem við getur átt. Ágreining um það, er í þessari málsgrein segir, skal dómari úrskurða, ef krafist er, og má kæra úrskurðinn til Hæstaréttar eftir almennum reglum. 

3. gr. 
Í stað 1. mgr. 134. gr. komi eftirfarandi: 
Vitnaskýrslur skal bóka eða hljóðrita, og ákveður dómari, hvora aðferðina 

skuli hafa um hverja skýrslu. Aldrei skal Þó hljóðrita vitnaskýrslu gegn andmæl- um vitnis, aðila eða umboðsmanns hans. 
Ef vitnaskýrsla er bókuð, les dómari svör vitna við spurningum jafnskjótt 

sem þau hafa verið bókuð, eftir ósk viðkomenda eða eftir því, sem honum þykir 
hentugt. Þegar yfirheyrslu er lokið, les dómari, ef óskað er eða honum þykir þess þörf, með sama hætti upp bókanir á svörum vitnis í heild, enda skal gera þær leið- 
réttingar og viðauka við bókanir, sem dómari telur, að gefnu tilefni, þurfa til þess að framburður vitnis komi sem sleggst og réttast fram.
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Ef vitnaskýrsla er hljóðrituð, skal jafnframt bóka í þingbók um þinghaldið 

og geta þar nafns vitnisins, aldurs og heimilis eða dvalarstaðar svo og, að vitna- 

skýrslan sé hljóðrituð. Með vitnaskýrslu skal hljóðrita upplýsingar dómara um 

þinghaldið og vitni, svo að jafnan megi vita, hvaða hljóðritun er um að ræða. 

Dómari skal greina vitni frá því, að hljóðrita skuli skýrslu þess, og skýra fram- 

kvæmd hljóðritunar eftir þörfum. Jafnan skal mega fylgjast með því af öllum, 

sem á þingi eru, hvort hljóðritunartæki eru í sambandi. — Hljóðrita skal eftir 

ákvörðun dómara það úr skýrslu vitnis, sem máli þykir skipta. Í lok vitnaskýrslu 

eða að loknum hlutum hennar getur dómari látið hljóðrita stuttan úrdrátt sinn 

um það, sem hann telur þurfa fram að koma, og síðan skal spyrja vitni, hvort 

þar sé rétt eftir því haft. — Vitni, aðilar og lögmenn þeirra skulu á þinginu eiga rétt 

á að hlusta á það, sem þá hefur verið hljóðritað, í þeim mæli, er þeir óska. Þeir 

gela látið hljóðrita eða bóka í þingbók stuttar athugasemdir sínar varðandi stjórn 

dómara á vitnaleiðslunni. 

Að þinghaldi loknu skal á vegum dómara vélrita eftir hljóðritun í þeim mæli, 

sem hann telur ástæðu til eða þeir krefjast, sem rétt eiga á endurriti, skv. 2. mgr. 

44. gr. Þegar mál er flutt munnlega eða við lok skriflegs málflutnings, skal bóka 

í þingbók, hvaða hljóðritanir hafa verið afritaðar og hvort fram hafa komið at- 

hugasemdir um, að aðilar eða lögmenn þeirra eða vitni hafi ekki séð þau endurrit 

eða telji þau ekki rétt gerð. 

4. gr. 

Aftan við 2. mgr. 134. gr. sem verður 5. mgr. sömu gr. komi: 

Ef dómari, aðilar eða lögmenn þeirra og vitni telja, að staðfesta megi þegar 

vitnaskýrslu, sem hljóðrituð hefur verið, má, þegar vitnið hefur hlýtt á skýrsluna, 

hljóðrita staðfestinguna. Ella fer staðfesting fram, þegar fyrir liggur endurrit eftir 

hljóðrituninni. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 19. mars 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
Ólafur Jóhannesson. 

Nr. 15. . 22. mars 1976. 

FORSETA ÚRSKURÐUR 

um sendiráð, fastanefndir hjá alþjóðastofnunum og sendiræðisskrifstofur. 

Forserr ÍsLaNnDs 

gjörir kunnugt: Samkvæmt fyrirmælum 4. gr. laga nr. 39 16. apríl 1971, um utan- 

ríkisþjónustu Íslands, eru hér með sett eftirfarandi ákvæði: 

1. Íslensk sendiráð skulu vera í Kaupmannahöfn, Osló, Stokkhólmi, London, París, 

Moskva, Bonn, Brussel og Washington. Fastanefndir skulu vera í Genf og New 

York, og sendiræðisskrifstofa (aðalræðisskrifstofa) í New York.
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2. Umdæmi stofnana þeirra, sem nefndar eru í 1. lið hér að framan, skulu vera sem 
hér segir: 

þá
l 

a. 

b. 

C. 

h. 

Kaupmannahöfn. Auk Danmerkur skal umdæmi sendiráðsins vera Ítalía, 

Tyrkland og Ísrael. 
Osló. Auk Noregs skal umdæmi sendiráðsins vera Alþýðulýðveldið Pólland 
og Alþýðulýðveldið Tékkóslóvakía. 
Stokkhólmur. Auk Svíbjóðar skal umdæmi sendiráðsins vera Finnland, Sam- 
bandslýðveldið Júgóslavía og Albanía. 
London. Auk Stóra Bretlands og Norður-Írlands skal umdæmi sendiráðsins 
vera Lýðveldið Írland, Holland og Nígería. 
París. Auk Frakklands skal umdæmi sendiráðsins vera Spánn og Portúgal. 
Forstöðumaður sendiráðsins skal vera fastafulltrúi Íslands hjá Efnahags- 
samvinnu- og þróunarstofnuninni í París (OECD) og hjá Menningarmála- 
stofnun Sameinuðu þjóðanna (UNESCO). 
Moskva. Auk Sovétríkjanna skal umdæmi sendiráðsins vera Alþýðulýðveldið 
Búlgaría, Alþýðulýðveldið Rúmenía, Alþýðulýðveldið Ungverjaland, Alþýðu- 
lýðveldið Þýskaland og Alþýðulýðveldið Mongólía. 
Bonn. Auk Sambandslýðveldisins Þýskalands skal umdæmi sendiráðsins vera 
Austurríki, Grikkland, Sviss og Vatikanríkið. Forstöðumaður sendiráðsins 
skal vera fastafulltrúi Íslands hjá Evrópuráðinu. 
Brussel. Auk Belgíu skal umdæmi sendiráðsins vera Luxemburg. Forstöðu- 
maður sendiráðsins skal vera sendirherra hjá stjórn Efnahagshandalags 
Evrópu og fastafulltrúi hjá Norður-Atlantshafsráðinu. 
Washington. Auk Bandaríkja Ameríku skal umdæmi sendiráðsins vera 
Kanada, Mexíkó, Brasilía, Argentína, Chile, Perú, Bahama-eyjar og Kúba. 
Genf. Forstöðumaður fastanefndarinnar í Genf skal vera fastafulltrúi hjá 
Evrópuskrifstofu Sameinuðu þjóðanna og öðrum stofnunum Sameinuðu 
þjóðanna sem aðsetur hafa í Genf, svo sem Alþjóðavinnumálastofnuninni 
(FL0). Albjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO), Alþjóðaveðurmálastofnun- 
inni (WMO), Alþjóðafjarskiptastofnuninni (ITU), Alþióðatollamálastofnun- 
inni (GATT), Alþjóðaþróunarmálastofnuninni (UNCTAD) og Efnahagsmála- 
nefnd Evrópu (ECE). Forstöðumaður fastanefndarinnar skal einnis vera 
fastafulltrúi hjá stjórn Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA) og auk þess 
sendiherra í Kenýa, Tanzaníu, Egyptalandi og Eþíópíu. 
New York. Forstöðumaður fastanefndarinnar í New York skal vera fasta- 
fulltrúi Íslands hjá höfuðstöðvum Sameinuðu þjóðanna. Annar maður veiti 
aðalræðisskrifstofunni forstöðu. 

Einn starfsmaður utanríkisþjónustunnar með búsetu í Reykjavík skal vera sendi- 
herra í fjarlægum löndum, sem Ísland hefir stjórnmálasamband við, Í öðrum 
heimsálfum en Evrópu, fyrst og fremst Asíu og Afríku, eftir því sem nauðsyn 
kann að krefja. 

Ákvæði til bráðabirgða: Meðan Ísland hefir ekki stjórnmálasamband við Bret- 
land skal lýðveldið Írland vera í umdæmi sendiráðsins í Kaupmannahöfn, Holland 
í umdæmi sendiráðsins í Brussel og Nígería í umdæmi sendiráðsins í París, 
Úrskurður þessi skal taka gildi við undirskrift og um leið fellur úr gildi forseta- 
úrskurður nr. 102 31. desember 1971. 

Gjört í Reykjavík, 22. mars 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) rr 

Einar Ágústsson.
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LÖG 

um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19 12. febr. 1940. 

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

Þykki mínu: 

I. KAFLI 

1. gr. 
40. gr. laganna orðist svo: 

Þegar fansi hefur tekið út 2 hluta refsitímans, en þó minnst 3 mánuði, getur 
dómsmálaráðherra eða annað stjórnvald. sem hann felur úrlausn slíks máls, ákveð- 

ið að fansinn skuli látinn laus til reynslu. 

Reynslulausn má þó veita, ef sérstaklega stendur á, þegar liðinn er helmingur 

refsitímans. 
Reynslulausn úr fangelsi verður ekki veitt, ef slíkt þvkir óráðlegt vegna hasa 

fansans, enda skal honum vís hentugur samastaður og vinna eða önnur kiör, sem 

nægja honum til lífsuppeldis. Yfirlýsing hans skal oc fengin um það, að hann vilji 

hlíta skilyrðum þeim. sem sett ern fyrir reynslulausn. 

Þesar fansi fær lausn til reynsln, skal afhenda honum skirteini, er greini skil- 

yrði fyrir reynslulausn og hverju skilorðsrof varði. 

2. gr. 

41. gr. orðist svo: 
Reynslntími skal vera allt að 3 árum. Nú er refsivist sú, sem eftir stendur, 

lengri en 3 ár. os má þá ákveða reynslutíma allt að 5 árum. 

Það er skilyrði revnslulansnar, að aðili serist ekki sekur um nýtt brot á revnslu- 

ma. Ákveða má. að reynslulansn skuli vera bundin því skilyrði. að aðili sé háðnr 

umsiðn os eftirliti samkvæmt 14. gr. lasa nr. 38 24. apríl 1973. allan eða nánar til- 

tekinn hluta reynslutímans. Enn fremur má binda reynslnlausn þeim skilyrðum. 

nokkrum eða öllnm. sem sreinir í 3. málssr. 57. er., sbr. 4. gr. lasa nr. 29 3. maí 

1955. Skilyrði nm vistun á hæli setur hó eigi staðið lensnr en til loka refsitímans. 

Dómsmálaráðherra eða stjórnvald. sem hann felur úrlansn máls, tekur ákvarð- 

anir samkvæmt 1. og 9. málser. os getur vegna breyttra ástæðna fellt skilyrði niður 

að nokkru Texti eða öllu. 

3. gr. 
49. gr. orðist svo: 

Fremii aðili nýtt brot, eftir að hann hlant reynslulansn og réttarrannsókn út 

af hví befst fyrir lok reynslitma. os ákveðnr þá dómstóll, sem fiallar um mál 

hetta, refsinen í einn lasi fyrir brot bað, sem nú er dæmt um, og svo með hliðsiðn 

af refeiyiat. sam ólokið er. samkvæmt reglum #0. er., sbr. 7. gr. lasa nr. 22 3. maí 

1955. hannis að refsivist eftir eldra dómi er virt með sama hætti og skilorðsdómur. 

Rinfi aðili skilorð að áðrn levti. svo os ef hann fremur ótvírætt brot á alm. 

hecninsarlðenm. setur dómemálaráðherra eða stjórnvald. sem hann felur úrlarsn 

hese máls ákvaðið. hvort breytt skili skilyrðum os reynslu- og/eða tilsiónartimi 

lenednr allt að lösmæltn hámarki hans eða að aðili taki út refsingu, sem eftir 

stendur. 

Nú er ekki tekin ákvörðun um, að aðili taki út refsivist, sem hann átti ólokið,
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sbr. 1. og 2. málsgr., og telst refsingu þá fullnægt á því tímamarki, er aðili fékk 
reynslulausn. 

Nú er ákveðið að láta aðila taka út eftirstöðvar refsitíma, sbr. 2. málsgr., og 
má þá veita reynslulausn, þótt eigi sé fullnægt tímaskildögum þeim, sem greinir 

í 1. og 2. málsgr. 40. gr. Í þessu tilviki gilda ákvæði 41. gr. um reynslutíma, Þó 
Þannis að frá er dreginn sá tími, sem aðili hefur notið reynslulausnar áður. 

Nú er aðili, sem sætt hefur nokkrum hluta refsivistar, náðaður skilorðsbundið, 
og er þá heimilt að setja aðila þau skilyrði, að hann hlíti ákvæðum 14. málsgr. 
Þessarar greinar. 

TI. KAFLI 

4. gr. 
1. málsgr. 232 gr. laganna orðist svo: 
Ef maður, þrátt fyrir áminningu lögreglunnar, raskar friði annars manns með 

því að ásækja hann, ofsækja hann með bréfum eða ónáða hann á annan svipaðan 
hátt, þar á meðal með símhringingum. þá varðar það sektum, varðhaldi eða fanselsi 

allt að 6 mánuðum. Áminning lögreglunnar hefur gildi í 5 ár. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 21. april 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S) rn 
Ólafur Jóhannesson. 

19. mars 1976. . Nr. 17. 

LÖG 

um greiðslu vátryggingariðsjalda fiskiskipa. 

Forseti ÍstanDs 

gjörir kunnnat: Alþingi hefur fallist á lög bessi og és staðfest ban með sam- 
Þykki mínu: 

1. gr. 
Viðskiptabanka útserðarmanns skal skylt að halda eftir fjárhæð, sem nemi 

5% af heildarsöluverðmæti (brúttósöluverðmæti) afla, sem landað er hérlendis, 
en 4% af heildarsöluverðmæti (brúttósölnverðmæti) afla, sem landað er erlendis. 

Skal fjárhæð þessi renna til greiðslu iðgjalda af vátrygssingum fiskiskipa. 

2. gr. 
Viðskiptabankarnir skulu skila andvirði þessu á reikning Landssambands 

ísl. útvegsmanna hjá viðkomandi banka, þegar greiðsla tíl hankans hefur farið fram. 

Landssamband ísl. útvegsmanna skal mánaðarlega skila andvirði bessu til við- 
komandi vátrvegingarfélasa, að beim hluta, sem Þarf Hl greiðslu vátrvesinsarið- 
gjalds hvers skips, enda legi fyrir samkomulag milli Landssambands ísl. útvegs- 
manna og vátryggingarfélasanna um vátryggingar fiskiskipa, sbr. þó ákvæði laga 55
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um bátaábyrgðarfélög, nr. 41/1967, með síðari breytingum, og laga nr. 47/1967, um 
Samábyrgð Íslands á fiskiskipum, með síðari breytingum. 

3. gr. 
Við árslok skal endurgreiða skipseiganda innistæðu skipsins, er kann að 

verða umfram greiðslu vátryggingariðgjalda. Þó er heimilt að endurgreiða skips- 

eiganda innistæðu skipsins fyrr, séu vátryggingariðgjöld skipsins að fullu greidd. 

4. gr. 
Vextir af innistæðum á bankareikningum Landssambands ísl. útvegsmanna skulu 

renna til greiðslu kostnaðar við innheimtu og skil iðgjaldagreiðslna skv. lögum 
þessum, að svo miklu leyti, sem þeir hrökkva til. 

ð. gT 
Sjávarútvegsráðuneytið getur sett nánari reglur um framkvæmd laga þessara. 

6. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og taka til afla, sem landað er eftir 15. febrúar 1976. 

Gjört í Reykjavik 19. mars 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Matthias Bjarnason. 

Nr. 18. 2 23. apríl 1976. 

LÖG 

um bátaábyrgðarfélög. 

ForseTi Ístanns 

gjörir kunnugt: Að ég samkvæmt 14. gr. laga nr. 91 31. desember 1975, um breyting 
á lögum nr. 41 28. apríl 1967, um bátaábyrgðarfélös, hefi látið fella megin- 
mál hinna fyrst nefndu laga ásamt áorðnum breytingum inn í lög nr. 41 
28. apríl 1967 og gef þau út svo breytt: 

1. gr. 
Skip merkir í lögum þessum öll fljótandi för, stór og smá, sem sigla undir ís- 

lenskum fána, innan þeirra takmarka, sem lögin setja. 

2. gr. 
Allir skipaeigendur, sem eiga vélskip með þilfari 100,49 rúmlestir brúttó að 

stærð eða minni, sem aðallega eru ætluð til fiskveiða við Ísland, skuln skyldir að 
vátryggja þau hjá bátaábyrgðarfélagi, sem starfar samkvæmt lögum þessum innan 

þess svæðis, sem skipið er skrásett í, og með þeim skilmálum, sem settir eru í lögum 
Þessum og reglugerðum, sem settar eru samkvæmt þeim. 

Neiti einhver skipseigandi að vátryggja skip, sem tryggingarskylt er samkvæmt 
lögum þessum, skal það eigi að síður skoðað og metið af skoðunar- og virðingar- 
mönnum hlutaðeigandi félags og vátryggt sem önnur tryggingarskyld skip og ið- 
gjaldið innheimt með lögtaki skv. 17. gr. ef þörf krefur.
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Heimilt er bátaábyrgðarfélögunum að vátrvegja fiskiskip, sem eru yfir 100 
rúml. brúttó, en ávallt skal leita samþykkis Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum, 
áður en slík skip eru tekin í tryggingu og skal ákveða iðgjöld fyrir þau í samráði 
við Samábyrgðina. Einnig er félögunum heimilt að taka til tryggingar opna vél- 
háta, að fengnu samþykki Samábyrðarinnar, og samkvæmt þeim skilmálum sem 
hún setur. 

3. gr. 
Eigi er skylt að vátryggja skip, sem vegna ásalla hefur ekki haft haffæris- 

skírteini í eitt ár. Þegar svo stendur á, skal bátaábyrgðarfélag segja tryggingu skips- 
ins upp, en tilkynna skal það veðhöfum með 14 daga fyrirvara. 

Ráðherra setur heimilað bátaábyrgðarfélagi að taka að sér endurtryggingu á 
hluta þeirra áhættu, sem Samábyrgðin yfirtekur frá öðrum bátaábyrsðarfélögum. 

5. gr. 
Ráðherra setur heimilað, að bátaábyrgðarfélögin taki að sér allar aðrar trygg- 

ingar, sem snerta útgerð fiskiskipa, svo sem tryggingar á vélum, tækjum, afla, 
veiðarfærum og lausum munum skips og skipshafnar. slysa- og ábyrgðartrygginsar 
á sjómönnum. 

Slíka heimild skal því aðeins veita, að löglegur félagsfundur, þar sem mætt 
er með a.m.k. helming allra atkvæða í félaginu, hafi sambykkt að óska heimildar- 
innar, enda hafi þess verið getið í fundarboði, að málið yrði á dagskrá. 

Heimild skal binda þeim skilyrðum, sem Þarfa þykir, til þess að fjárhag fé- 
lasanna verði ekki stofnað í hættu, og skal leita álits Samábyrgðar Íslands á fiski- 
skipum, áður en heimildin er veitt. 

Í reikningum félaganna skal tilgreina sérstaklega tekjur og gjöld vegna beirra 
trygginga, sem um ræðir í þessari grein, og skulu þeir vera í samræmi við reglu- 
gerð um ársreikninga vátrygginsarfélaga. 

6. gr. 
Bátaábyrgðarfélag það, sem nú starfar í Vestmannaeyjum, er undanþegið 

ákvæðum þessara laga. Þó skal því skylt að fryggja fiskiskip, sem skrásett eru í 
Vestmannaeyjum og eru innan þeirra stærðartakmarka, sem ákveðin eru í 2. gr. lag- 
anna. Einnig skal það háð ákvæðum 14. gr. laganna um aðstoð. 

7. gr. 
Landinu skal skipt í vátryggingarsvæði. Ráðherra ákveður takmörk þeirra í 

samráði við Samábyrgðina. 
Á hverju vátryggingarsvæði skal vera eitt bátaábyrgðarfélags. Allir eisendur 

vátrvggingarskyldra fiskiskipa á hverju vátryggingarsvæði eru skyldir að vera í 
félagi því, sem þar starfar. Þó skal með sambykki hlutaðeisandi bátaábyrsðar- 
félaga og Samábyrgðarinnar heimilt að vátryggja skip hjá öðru hátaábyrgðarfélagi, 
er starfar samkvæmt lögum þessum. 

Nú er skip flutt á annað tryegingarsvæði, og skal þá eigandi, skrásetninsar- 
stjóri og hátaábyrgðarfélag á því svæði, er skipið flyst frá, tilkynna það báta- 
ábyrgðarfélagi á því svæði, sem skipið flvst á, og Samábyrgðinni. Vanræksla á 
tilkynningu varðar sektum frá 1000—25 000 krónum. Sömu viðurlösum varðar 
bað eiganda, ef bann vanrækir að skrásetja skipið tafarlaust á hinu nýja trygg- 
ingarsvæði. Áhyrgð fyrra félags fellur niður, jafnskjótt og skip hefur verið skrá- 
sett á öðru félagssvæði, enda hafi viðtakandi bátaábyrgðarfélas látið skoða skipið 
strax eftir að því barst flutningstilkynnins, og samþykkt flutninginn. 

A 4
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Sé skip, sem tryggt er samkvæmt lögum þessum, svipt haffærisskírteini, skal 

Siglingamálastofnun ríkisins þegar í stað tilkynna það viðkomandi bátaábyrgðar- 

félagi eða Samábyrgðinni. 

8. gr. 

Ráðherra ákveður, að fengnum tillögum Samábyrgðarinnar og bátaábyrgðar- 

félaganna, hámark þeirrar áhættu, sem hvert bátaábyrgðarfélag tekur á eigin 

reikning í hverju skipi. 
Félögin skulu endurtryggja hjá Samábyrgðinni þann hluta áhættunnar í hin- 

um vátryggðu skipum, sem þau bera ekki sjálf, og getur hún ekki undan því 

skorast. 
Verði ágreiningur milli bátaábyrgðarfélags og Samábyrgðarinnar um endurtrygs- 

ingariðgjöld, sker ráðherra úr. 

9. gr. 

Stjórn bátaábyrgðarfélags skal skipuð minnst þremur og mest fimm mönnum, 

ag skal fjöldi þeirra ákveðinn á aðalfundi. 

Samábyrgðin skipar einn af stjórnarmönnum, en hinir eru kosnir á aðalfundi. 

Varamenn skulu valdir á sama hátt. Val stjórnarinnar gildir í tvö ár í senn. 

Aðalfundur ákveður þóknun stjórnarinnar. 
Stjórnin kýs sér formann og varaformann. 

Stjórnarfundi skal halda, þegar formaðu telur þess þörf eða þegar tveir 

stjórnarmenn krefjast. Formaður er fundarstjóri, en varaformaðurinn, ef formaður 

er ekki mættur. Stjórnin er ályktunarfær ef meiri hluti stjórnarmanna er mættur, 

þar á meðal formaður eða varaformaður. Meiri hluti atkvæða ræður úrslitum mála. 

Stjórnarmaður má ekki taka þátt í afgreiðslu máls, sem snertir hann sjálfan 

fjárhagslega. 
Stjórnin skal halda fundarbók og skrá í hana allar ákvarðanir sínar. 

Stjórnin hefur æðsta úrskurðarvald í öllura málefnum félagsins innan tak- 

marka þessara laga. Hún úrskurðar skaðabótagreiðslur, en þó þarf jafnan sam- 

þykki Samábyrgðarinnar, ef bótaupphæðin nemur 200 009 kr. eða meiru. 

Stjórnin ræður framkvæmdastjóra fyrir félagið og ákveður starfssvið hans og 

laun. Einnig ræður stjórnin annað starfsfólk eftir því, sem þörf er á. 

10. gr. 

Reikningar bátaábyrgðarfélaganna skulu endurskoðaðir af löggiltum endurskoð- 

anda og af tveimur endurskoðendum, sem kosnir eru á aðalfundi til tveggja ára í 

senn, Aðalfundur ákveður þóknun kjörinna endurskoðenda. 
Endurskoðendur skulu hafa lokið endurskoðun sinni í síðasta lagi 5 dögum 

fyrir aðalfund, og skulu reikningar viðkomandi félags liggja frammi hjá fram- 

kvæmdastjóra eða formanni frá því endurs!oðun er lokið og þar til aðalfundur hefst. 

11. gr. 

Aðalfund skal halda fyrir hvert einstakt félag fyrir lok júnímánaðar ár hvert 

og aukafund, þegar stjórnin telur þess þörf eða %5 hluti skipaeigenda fer þess á leit. 

Til aðalfundar skal boðað með auglýsingum í blöðum og útvarpi eða á annan 

öruggan hátt eigi síðar en 14 dögum fyrir fundardag, og aukafund skal halda svo 

fljótt sem auðið er, eftir að stjórnin hefur fengið tilmæli um fundinn. Boða skal til 

aukafundar með viku fyrirvara. 
Á aukafundi skal lagður fram endurskoðaður reikningur félagsins og kosin 

stjórn og endurskoðendur skv. 9. og 10. gr. 
Atkvæðisrétt á fundum og kjörgengi til stjórnar og annarra trúnaðarstarfa hafa 

allir skipaeigendur, eða fulltrúar þeirra, sem eiga skip Í frumtrygsingu hjá félaginu,
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og skulu þeir hafa eitt atkvæði fyrir hverjar 2 000 000 kr. eða minni upphæð í einu 
skipi, sem þeir hafa tryggt hjá félaginu. 

Ef fleiri en einn eru eigendur að sama skipi, skulu þeir fela einum umboðs- 
manni að fara með atkvæði skipsins, og skal tilkynna það stjórn félagsins. 

Félagsmaður getur farið með atkvæðisrétt fyrir aðra félagsmenn, enda hafi 
hann fengið til þess skriflegt umboð. Þó má enginn fara með meira atkvæðismagn 
en 10% af heildaratkvæðamagni félagsins. 

Fundur er lögmætur, ef mætt er með helming allra atkvæða í félaginu. Verði 
fundur ekki lögmætur, skal svo fljótt sem auðið er boða til nýs fundar með viku 
fyrirvara, og er sá fundur ályktunarfær án tillits til þess, með hve mörg atkvæði 
er mætt á þeim fundi. 

Senda skal ráðuneytinu, Tryggingaeftirlitinu og Samábyrgðinni afrit af árs- 
reikningum félagsins að afloknum aðalfundi ár hvert. 

12. gr. 
Eignum félaganna má eingöngu verja skv. tilgangi þeirra og samkv. lögum 

um vátryggingarstarfsemi. 

13. gr. 
Stjórn bátaábyrgðarfélags og Samábyrgðin skipa hvor um sig einn skoðunar- 

og virðingarmann fyrir hvert félag og einn til vara til að framkvæma skoðunar- 
og virðingargerðir samkvæmt fyrirmælum þessara laga. Þeir skulu, áður en skip 
er tekið í tryggingu, skoða og meta skipið og gefa skriflega, sundurliðaða skýrslu 
um matið. 

Ef skoða skal skip, sem skoðunar- og virðingarmaður á að öllu eða nokkru 
leyti, skal varamaður framkvæma skoðun og mat. 

Skoðun skipa gildir til tveggja ára í senn. Þó er aðilum heimilt að krefjast 
þess, að skoðun og mat fari fram, hvenær sem þeim þykir ástæða til. 

Stjórn félagsins ákveður þóknun skoðunarmanna, og greiðist hún af eiganda 
skipsins. 

Bátaábyrgðarfélag, vátryggður og Samábyrgðin seta hvert um sig krafist yfir-* 
mals, og skal það framkvæmt af þremur dómkvöddum, sérfróðum mönnum. 

Sé skipi í einhverju ábótavant, er skoðun fer fram, getur félagið fellt það úr 
tryggingu, og skal bætt úr ágöllum þeim, sem skoðunarmenn telja á skipinu, áður 
en það er tekið í tryggingu á ný. Sé skipið fellt úr tryggingu vegna framangreindra 
orsaka, skal það tilkynnt veðhöfum með 14 daga fyrirvara áður en niðurfelling 
tryggingar tekur gildi. 

Vátryggingarverð skipanna skal miða við matverð eftir nánari fyrirmælum, 
sem sett verða í reglugerð. 

Skoðunar- og virðingarmenn skulu einnis skoða hvert það tjón, sem vá- 
tryggt skip verður fyrir, áður en viðgerð á skipinu hefst og gefa skriflega, sundur- 
liðaða skýrslu um tjónið. Þeir skulu síðan fylgjast með viðgerð á skipinu, og að 
henni lokinni leggja fram skriflega matsgjörð á tjóninu og skýrslu um, hvort 
skipið sé komið í samt lag eftir viðgerðina. 

14. gr. 
Öll skip, sem tryggð eru samkvæmt lögum þessum eða af Samábyrgðinni, 

svo og öll þau skip, sem ríkisstofnanir eða ríkissjóður gera út eða sjá um útgerð 
á, eru skyld til að hjálpa hvert öðru úr háska. Greiðslu fyrir slíka hjálp verður 
ekki krafist eftir venjulegum björgunarreglum, heldur skal hún ákveðin af stjórn 
hlutaðeigandi félags, ef bæði skipin eru tryggð hjá sama félagi, ella af stjórn 
Ssamábyrgðarinnar. Greiða skal aðeins það fjártjón og þann tilkostnað, sem hjálpin 
hefur bakað þeim, er hana veitti, og aldrei getur greiðslan orðið hærri en vá-
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tryggingarfjárhæð skipsins, sem hjálpina þáði. Ákvæði laga nr. 25/1967 og 66/1963 
um hlutdeild skipshafnar í björgunarlaunum breytist í samræmi við ákvæði greinar 

þessarar. 

15. gr. 
Iðgjöld skulu á hverjum tíma ákveðin af ráðherra, að fengnum tillögum Sam- 

ábyrgðarinnar og umsögn Tryggingaeftirlitsins. Samábyrgðin skal hafa samráð við 
bátaábyrgðarfélögin um iðgjaldatillögur. 

16. gr. 
Ef fjárhagur félags telst ekki sæmilega traustur, getur ráðherra ákveðið, 

lagt skuli aukaiðgjald á vátryggðu. Gjald þetta má eigi vera hærra en 20% af ið- 

sjöldum af vátryggðum skipum og 100% af iðgjöldum trygginga skv. 5. gr. Gjald 

betta renni í sjóð félaganna. 
Aukaiðgjald verður eigi lagt á iðgjöld tiltekins árs, nema ákvörðun um það 

hafi verið tekin áður en 2 mánuðir eru liðnir frá lokum ársins. 

ð 

17. 
Bátaábyrgðarfélag hefur lögveð í skipi og lögtaksrétt fyrir skoðunarkostnaði 

og vátryggingariðgjöldum af skipum, þó eigi fyrir Teng sra tímabil en 2 ár frá sjald- 

daga þeirra að telja. Sama gildir um aukaiðgjöld, sem reiknuð eru af vátryg gingar- 

iðgjöldum skipa. 

18. gr. 
Nú hefur bátaábyrgðarfélag ekki innheimt vátryggingariðgjöld og stendur jafn- 

framt ekki í skilum við Samábyrgðina með endurtryggingariðgjöldin og skal þá 

ráðuneytinu heimilt að leggja félagið niður og ráðstafa tryggingunum yfir á annað 

félagssvæði eða beint til Samábyrgðarinnar. Öðlast þá sá aðili, sem tekur við trygs- 

ingunum, allar eignir félagsins, kröfur og réttindi. 

19. 
Ágreining milli félags og skipseiganda, milli félaga, sem endurtryggja hjá Sam- 

ábyrgðinni, og milli félaganna og Samábyrgðarinnar, annan en þann, sem um ræðir 

í 8. gr. laga þessara, skal leggja í gerð. Gerðardómsmenn skulu vera þrír og til- 

nefndir af Hæstarétti. 
Gerðardómur skal háður í Reykjavík. 
Í gerðardómnum skal ákveðið hvort málskostnaður skuli að öllu eða nokkru 

leyti falla á annan málsaðila, eða hvernig skuli skipta honum milli málsaðila. 

Gerðardómur uppkveðinn samkvæmt bhessum ákvæðum er Óraskanlegur. 

20. gr. 

Þesar vátryggðar eignir eru veðsettar, nær veðrétturinn einnig til vátrygginga- 

fjárins. Þegar vátryggingafé er útborgað, ber félaginu skylda til þess að rannsaka, 

hverjir hafi þinglesin veð í skipinu, og að haga útborgun fjárins eftir hví. 

21. gr. 

Bátaábyrgðarfélög, sem starfa samkvæmt lögum þessum, eru undanþegin eignar- 

og tekjuskatti til ríkissjóðs og gjöldum til sveitarfélaga, nema fasteignaskatti og 

aðstöðugjaldi samkv. V. kafla laga um tekjustofna sveitarfélaga. Þó skulu endur- 

tryggingariðgjöld, sem greidd eru samkv. 8. gr., ekki teljast til aðstöðugjaldsskyldra 

útgjalda. 
22. gr. 

Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd þessara laga, 

þar á meðal um vátryggingarskilmála, að fengnum tillögum stjórnar Samábyrgðar 

Íslands á fiskiskipum, og umsögn Tryggingaeftirlitsins.
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23. gr. 
Lög þessi öðlast begar gildi. 

Gjört í Reykjavík 23. apríl 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Matthías B jarnason. 
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LOG 

um Samábyrgð Íslands á fiskiskipum. 

Forseti ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: Að ég samkvæmt 15. gr. laga nr. 92 31. desember 1975 um breyting 

á lögum nr. 47 28. apríl 1967, um Samábyrgð Íslands á fiskiskipum, hef látið 
fella meginmál hinna fyrrnefndu laga inn í hin síðarnefndu og gef þau út 
svo breytt: 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 
Samábyrgð Íslands á fiskiskipum í lögum þessum nefnd „Samábyrgðin“, skal 

eiga heimili og varnarþing í Reykjavík. 

2. gr. 
Samábyrgðin tekst á hendur: 

Endurtryggingu á skipum, sem frumtryggð eru hjá bátaábyrgðarfélösum. 
Aðrar endurtryggingar fyrir bátaábyrgðarfélög. 
Frumtrygging á skipum, sem ekki eru skyldutryggð hjá bátaábyrgðarfélögum. 
Frumtryggingu á skipum, sem ríkissjóður eða ríkisstofnanir, gera út eða sjá 
um úlgerð á. Skylt er að vátryggja hjá Samábyrgðinni öll skip, sem ríkissjóður 
á og tryggir á hverjum tíma, þó svo, að tryggingakjörin séu ekki lakari en hjá 
öðrum tryggingafélögum að dómi ríkisstjórnarinnar. 

e. Állar aðrar tryggingar, sem snerta útgerð fiskiskipa, svo sem tryggingar á vél- 
um, tækjum, afla, veiðarfærum og lausum munum skips og skipshafnar, slysa- 
og ábyrgðartrygsingar sjómanna. Þó skal Samábyrgðin ekki heyja samkeppni 
við bátaábyrgðarfélögin um, þessar tryggingar. 

f. Aðra fyrirgreiðslu til fiskiskipaútgerðar, sem stofnunin getur í té látið að mati 
stjórnarinnar. 

g. Bráðafúatryggingu á tréskipum. 

Samábyrgðin skal hafa eftirlit með starfsemi bátaábyrgðarfélaganna og vera 
Þeim til ráðuneytis um rekstur. 

ap
 

ps
 

3. gr. 
Í stjórn Samábyrgðarinnar eru fimm menn og jafnmargir til vara. Ráðherra 

skipar þrjá menn í stjórn, einn án tilnefningar og tvo eftir tilnefningu Landssam- 
bands ísl. útvegsmanna. Á sama hátt skipar ráðherra þrjá varamenn í varastjórn. 
Bátaábyrgðarfélögin kjósa tvo stjórnarmenn og tvo til vara, sbr. 6. gr. Skipunar- 
tími stjórnarinnar er fjögur ár.
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Ef stjórnarmaður forfallast, skal varamaður, tilnefndur af sama aðila, taka 

sæti hans. Skal annað hvort aðalmaður eða varamaður vera búsettur í Reykjavík eða 
nágrenni. 

Stjórnin velur sér formann og varaformann. 
Ráðherra ákveður þóknun stjórnarinnar, en hún greiðist af Samábyrgðinni. 

4. gr. 
Stjórnarfundi skal halda þegar formaður telur þess þörf eða tveir stjórnar- 

menn krefjast. Formaður er fundarstjóri, en varaformaður, ef formaður mætir eigi. 
Stjórnarfundur er löglegur, ef þrír stjórnarmenn mæta, þar á meðal formaður 

eða varaformaður. 
Meiri hluti atkvæða ræður úrslitum máls, en ef atkvæði eru jöfn, ræður at- 

kvæði fundarstjóra. 
Stjórnin ræður framkvæmdastjóra fyrir Samábyrgðina og ákveður verksvið 

hans. Framkvæmdastjóri má ekki eiga sæti í stjórn félagsins. 

5. gr. 
Reikningsár Samábyrgðarinnar er almanaksárið. 
Í reikningum félagsins skulu koma fram tekjur og gjöld í hverri grein trygginga 

fyrir sig, enda skulu þeir vera í samræmi við þær reglur, sem Tryggingaeftirlitið 
setur. 

Bráðafúatryggingarnar skulu vera sérslök deild í Samábyrgðinni með aðgreindu 
reikningshaldi, og ber aðalsjóður félagsins ekki ábyrgð á skuldbindingum þeirrar 
deildar. 

Reikningarnir skulu endurskoðaðir af löggiltum endurskoðanda, sem ráðherra 

skipar. 

Stjórn Samábyrgðarinnar skal fyrir júnílok ár hvert senda ráðuneytinu og 
Tryggingaeftirlitinu reikninga félagsins fyrir næstliðið ár. 

6. gr. 

Samábyrgðin skal eigi sjaldnar en þriðja hvert ár boða til fundar með full- 
trúum frá bátaábyrgðarfélögum þeim, sem endurtryggja hjá Samábyrgðinni. Til 
aukafulltrúafundar skal boða ef þrjú eða fleiri bátaábyrgðarfélög óska þess. 

Hvert félag hefur rétt til að senda tvo fulltrúa á fundinn. Formaður og fram- 
kvæmdastjóri félags eru sjálfkjörnir fulltrúar, en ef þeir geta ekki mætt, ákveður 
stjórn félagsins, hverjir skuli mæta af þess hálfu. 

Stjórn Samábyrgðarinnar og framkvæmdastjóri hafa rétt til að sitja fulltrúa- 
fundi. 

Á fulltrúafundi skal kjósa tvo menn í stjórn Samábyrgðarinnar og tvo til vara, 
sbr. 3. gr. Við þá kosningu hefur hvert félag eitt atkvæði. Þá skal ræða og sera 
ályktanir um málefni trygginganna. 

Að afloknum fulltrúafundi skal Samábyrgðin senda ráðuneytinu afrit af fundar- 
gerðinni. 

IH. KAFLI 

Bráðafúatryggingar. 

7. gr. 
Allir eigendur tréskipa með þilfari, sem ætluð eru til fiskveiða við Ísland, eru 

skyldir til að vátryggja þau hjá Samábyrgðinni gegn skemmdum af bráðafúa, svo 
sem af völdum Coniophora cerebella, Poria og annarra sveppategunda, er slíkan 
fúa geta orsakað að dómi Rannsóknarstofnunar fiskiðnaðarins.
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Þegar skip eru smíðuð eða skipshlutar endurnýjaðir, skal eigandi skips hlíta 

þeim fyrirmælum, sem Samábyrgðin setur til varnar gegn hættu af bráðafúa. 

8. gr. 
Hafi skip eigi fengið haffærisskirteini endurnýjað, er heimilt að fella það úr 

tryggingu, eftir að eitt ár er liðið, frá því að haffærisskírteinið rann út. 
Þegar svo stendur á skal Samábyrgðin segja tryggingu skipsins upp, en til- 

kynna skal það veðhöfum með i4 daga fyrirvara. 
Fái skipið haffærisskirteini að nýju, skal það tekið í tryggingu að nýju að lok- 

inni fúaskoðun. 

Súðbyri skip er eigi skylt að vátryggja gegn bráðafúa. 

9. gr. 
Nú óskar eigandi skips, sem ætlað er til annarra nota en fiskveiða, að vátryggja 

skip sitt gegn bráðafúa, og er þá Samábyrgðin skyld að vátryggja skipið, enda 
hati skipið ekki áður verið ótryggt, þegar það áliti rétt á slíkri tryggingu. 

10. gr. 
Neiti eða vanræki skipseigandi að válryggja skip, sem tryggingarskyli er sam- 

kvæmt lögum þessum, skal það eigi að síður metið og válryggt af Samábyrgðinni, 
allt eflir ákvörðun þessarar laga svo og reglugerða auk annarra fyrirmæla, sem sett 
kunna að verða samkvæmt þeim. 

11. gr. 
Vátryggingarfjárhæðir skipa fara eftir mati, sem framkvæmt er af tveimur 

malsmönnum er Samábyrgðin skipar. Matsmenn þessir skulu enn fremur fylgjast 
með, hvort um fúaskemmdir sé að ræða í hinum tryggðu skipum. Matsmennirnir 
skulu við malið og fúaskoðunina Íara eftir þeim reglum, sem stjórn Samábyrgðar- 
innar selur, en stjórnin skal hafa samráð við Siglingamálastofnun ríkisins, að því 
er varðar reglurnar um fúaskoðun skipanna. 

12. gr. 
Komi í ljós við skoðun vegna bráðatúa, að ekki sé um bráðafúaskemmdir að 

ræða, skiptist kostnaður vegna skoðunar að jöfnu milli Samábyrgðar og eigenda, 
enda sé skoðunin framkvæmd samkvæmi fyrirmælum og undir eftirliti malsmanna 
Samábyrgðarinnar. 

13. gr. 

Tjón bætast eftir mati og því aðeins, að þau hafi verið tilkynnt Samábyrgðinni, 

strax og skemmdar varð vart, og válryggjandi hafi átt kost á að lála skoða tjónið, 
áður en viðgerð hófsi. 

Tjón skal talið tilheyra því vátryggingartímabili, þegar viðarsýnishorn þau 
voru tekin, er leiddu til úrskurðar um bráðafúatjón. 

Vátryggjandi skal láta sérfræðing dæma tegund fúans og trúnaðarmann sinn 
hafa eftirlit með viðgerðinni. 

Eigandi sér um viðgerð skips síns, nema válryggjandi ákveði að taka viðgerð- 
ina í sínar hendur. 

Tjónbætur greiðast jafnótt og viðgerð fer fram, eftir því sem nánar kann að 
verða ákveðið í reglugerð. 

Séu skemmdir svo miklar og skip að öðru leyti svo lélegt og óhentugt, að vá- 
tryggða og vátryggjanda komi saman um, að skipið skuli rifið, skal tjónið bætt 
aðeins að tveim þriðju hlutum tjónmatsins. 

Með reglugerð skal ákveða hlutdeild skipseiganda í áhættunni.
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14. gr. 
Ráðherra ákveður iðgjöld í samráði við Samábyrgðina, að fenginni umsögn 

Tryggingaeftirlitsins, og skulu þau ákveðin árlega. 
Iðgjöldin falla í gjalddaga, þegar tryggingin gengur í gildi, og síðan 1. janúar 

ár hvert. 

Iðgjöld endurgreiðast ekki, þótt um hafnarlegu eða uppistöðu hlutaðeigandi 

skips sé að ræða. 

15. gr. 
Samábyrgðin hefur lögveð í skipum og lögtaksrétt fyrir vátryggingariðgjöldum 

og skoðunarkostnaði, þó eigi í lengri tíma en 2 ár frá gjalddaga þeirra að telja. 
Þegar Samábyrgðinni hefur verið tilkynni, að vátryggt skip sé í veði fyrir láni, 

má eigi fella skipið úr tryggingu fyrir þá sök, að iðgjald sé eigi greitt, nema veð- 
hafa hafi áður verið veittur hæfilegur frestur til að greiða iðgjaldið. 

Þegar vátryggðar eignir eru veðsettar, nær veðrétturinn einnig til vátryggingar- 

fjárins. 

Iil. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

16. gr. 
Ágreiningur milli vátryggða og vátryggjanda skal lagður í gerð. Gerðardóms- 

menn skulu vera þrír og tilnefndir af Hæstarétti. 

17. gr. 
Samábyrgðin er undanþegin eignar- og tekjuskatti til ríkissjóðs og gjöldum til 

borgarsjóðs Reykjavíkur, nema fasteignaskatti og aðstöðugjaldi skv. V. kafla laga 
um tekjustofna sveitarfélaga. 

Vátryggingarskirteini, sem Samábyrgðin gefur út, eru undanþegin stimpilgjaldi. 

18. gr. 

Ráðherra setur með reglugerð eða á annan hátt nánari fyrirmæli um fram- 
kvæmd þessara laga að fengnum tillögum stjórnar Samábyrgðar Íslands á fiski- 

skipum. 

19. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 23. apríl 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Matthías Bjarnason. 
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5. maí 1976. 3ð Nr. 20. 

LÖG 

um fjáröflun til landhelgisgæslu og fiskverndar, ríkisfjármál og 

fjármögnun orkuframkvæmda sveitarfélaga. 

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

þykki mínu: 

I. KAFLI 

Um breyting á lögum nr. 77 23. desember 1975 um sérstakt tímabundið vörugjald. 

1. gr. 
1. málsliður 1. mgr. laganna orðist svo: 
Greiða skal í ríkissjóð sérstakt vörugjald. Skal gjaldið vera 10% til 4. maí 1976 

en 18% á tímabilinu 5. maí 1976 til 31. desember 1976 og greiðast af eftirtöldum 
vöruflokkum: 

2. gr. 
Eftirgreind tollskrárnúmer í 1. gr. laganna skulu falla brott: 

01.06.29, 11.01.11, 11.01.12, 11.01.26, 11.02.30, 12.10.00, 17.01.23, 17.01.24, 27.14.20, 
30.01.00, 30.02.00, 30.03.09, 40.14.07, 44.05.19, 46.02.02, 64.05.01, 73.40.46, 74.19.09, 
16.16.04, 78.06.02, 84.01.00, 84.02.00, 87.02.32, 8S7.09.00, 94.01.02, 97.07.01. 

3. gr. 
Eftirfarandi tollskrárnúmerum skal bætt við upptalningu tollskrárnúmera í 1. gr.: 
19.07.00, 38.19.19, 39.02.87, 39.07.89, 40.08.03, 48.05.09, 59.10.00, 82.02.00, 82.03.00, 

62.04.00, 82.05.00. 

4. gr. 
Athugasemd í 1. mgr. 1. gr. við tnr. 19.08.00 „(Þó aðeins sælgæti og súkkulaði- 

kex, sem yfirleitt er selt í stykkjatölu til neytenda.)“ falli niður. 

ð. gr. 
3. gr. laganna orðist svo: 
Það hækkaða vörugjald sem lagt skal á innlenda framleiðslu og innflutning 

frá og með 5. mai 1976 skv. 1. gr. laga þessara skal greitt af sölu eða annarri af- 
hendingu innlendrar framleiðslu frá og með 5. maí 1976 og af innfluttum vörum, 
sem teknar eru til tollmeðferðar frá og með 5. maí 1976. 

Hafi innflytjandi fyrir 5. maí 1976 afhent til tollmeðferðar aðflutningsskjöl, sem 
að öllu leyti fullnægja þeim skilyrðum sem þurfa að vera fyrir hendi til þess að 
hægt sé að tollafgreiða viðkomandi vöru þegar í stað, skal varan afgreidd gegn 
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Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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greiðslu þess sérstaka vörugjalds sem skv. Í. gr. gildir til 4. maí, en þó því aðeins 

að tollafgreiðslu sé lokið fyrir 15. maí 1976. 
Af vörum, sem með leyfi tollyfirvalda hafa verið afhentar innflytjendum 

fyrir 5. maí 1976 gegn fjártryggingu fyrir greiðslu aðflutningsgjalda, sbr. 21. gr. 
tollskrárlaga, skal greiða það hækkaða vörugjald sem skv. 1. gr. laga þessara skal 
gilda frá 5. maí 1976 nema fullnaðartollafgreiðsla eigi sér stað fyrir 5. júlí 1976. 

Við tollafgreiðslu á vörum, sem undanþegnar hafa verið tolli að einhverju eða 
öllu leyti samkvæmt heimildum í 2. og 3. gr. tollskrárlaga eða heimildum í sér- 
stökum lögum, skal veita undanþágu frá sérstöku vörugjaldi í sama mæli hlut- 

fallslega. 
6. gr. 

4. gr. orðist svo! 
Óheimilt er að hækka vegna álagningar hins sérstaka vörugjalds verð á birgð- 

um vöru sem sérstakt vörugjald hefur ekki verið greitt af. Á sama hátt er óheimil 

hækkun verðs vörubirgða vegna hækkunar vörugjaldsins hinn 5. maí 1976. 

Ákvæði laga um verðlagsmál nr. 54/1960 um refsingar og viðurlög skulu gilda 

um brot gegn ákvæðum þessarar greinar eftir því sem við á. 

7. gr. 

5. gr. orðist svo: 
Ráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um tilkynningarskyldu, gjaldstofn, 

gjaldskyldu, gjalddaga og aðra framkvæmd laga þessara. Ráðherra er heimilt að 

undanþiggja einstaka vörur gjaldskyldu ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi. 

8. gr. 

Af tekjum af vörugjaldi skv. 1. gr. þessara laga skal verja allt að Í 000 m.kr. til 

eflingar landhelgisgæslu og fiskverndar. 

11. KAFLI 

Um breyting á lögum nr. 68 15. júní 1971 um tekjuskatt og eignarskatt, lögum nr. 7 

23. mars 1972, lögum nr. 60 30. apríl 1973, 1. kafla laga nr. 10 22. mars 1974, 

og Il. kafla laga nr. 11 28. apríl 1975 um breyting á þeim lögum. 

9. gr. 

2., 3. og 4. mgr. B-liðar 25. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 11. gr. laga nr. 7/1972, 

5. og 6. gr. laga nr. 60/1973, 4. gr. laga nr. 10/1974 og 9. gr. laga nr. 11/1975, orðist 

svo! 
Nemi persóauafsláttur skv. 1., 2. eða 3. tl. þessa stafliðar hærri fjárhæð en 

reiknaður skattur af skattgjaldstekjum skv. 1. eða 2. tl. A-liðar þessarar greinar 

skal ríkissjóður leggja fram fé, sem nemur allt að þessum mun, og skal því ráð- 

stafað fyrir hvern mann til að greiða útsvar gjaldársins. Þó skal greiðsla útsvars 

gjaldársins fyrir hvern gjaldanda aldrei nema hærri fjárhæð en útsvar hefði numið 

ef titsvarsstofn hefði verið lækkaður um a) bætur skv. II. og IV. kafla laga nr. 67 

20. apríl 1971 með síðari breytingum, b) námsfrádrátt er skattstjóri ákvarðar vegna 

þeirra er stunda nám í a.m.k. sex mánuði á árinu og ec) lækkun skattgjaldstekna 

er skattstjóri ákvarðar skv. 52. gr. laga þessara. Sá persónuafsláttur sem enn er 

óráðstafað fellur niður. 
Aldrei skal þó koma til skuldajafnaðar hærri fjárhæð en sem nemur mismun 

persónuafsláttar og 20% af vergum tekjum til skatts þegar frá þeim hafa verið 

dregnar 250 000 kr. hjá einstaklingi og hjá hvoru hjóna sem telja fram hvort í sínu 

lagi en 375 000 kr. hjá samsköttuðum hjónum.
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Hjá skattþegnum, sem vinna við eigin atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi, 
skal, áður en ákvæðum 3. mgr. er beitt, hækka vergar tekjur til skatts um þá upp- 
hæð, sem tekjur af þessum störfum eru lægri en ætla má að laun þessara aðila 
miðuð við vinnuframlag þeirra hefðu orðið, ef þeir hefðu unnið starfið í þágu 
óskylds aðila. Fjármálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um hækkun 
vergra tekna til skatts samkvæmt þessari málsgrein. 

íli. KAFLI 

Skyldusparnaður. 

10. gr. 
Allir menn, sem tekjuskattskyldir eru samkvæmt ákvæðum laga nr. 68/1971 

með síðari breytingum og ekki voru orðnir 67 ára fyrir 1. janúar 1976, skulu á ár- 
inu 1976 leggja til hliðar fé til varðveislu í ríkissjóði sem hér segir: 

a. Einstaklingar: 5% af skattgjaldstekjum skattársins 1975 að frádregnum 
1275 000 kr. auk 96000 kr. fyrir hvert barn sem er á framfæri þeirra, sbr. 
1. mgr. C-liðar 25. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 9. gr. laga nr. 11/1975. 

b. Samsköttuð hjón og fólk í óvígðri sambúð, sem telur fram saman, sbr. 5. mgr. 
B-liðar 25. gr. laga nr. 68/1971 með síðari breytingum: 5% af skattgjaldstekjum 
skattársins 1976 að frádregnum 1595 000 kr. auk 96 000 kr. fyrir hvert barn 
sem er á framfæri þeirra, sbr. 1. mgr. C-liðar 25. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 9. 
gr. laga nr. 11/1975. 

c. Hjón sem telja fram hvort í sínu lagi: 5% af skattgjaldstekjum hvors um 
sig að frádregnum 960 000 kr. hjá hvoru, auk 48 000 kr. hjá hvoru fyrir hvert 
barn sem er á framfæri þeirra, sbr. 1. mgr. C-liðar 25. gr. laga nr. 68/1971, 
sbr. 9. gr. laga nr. 11/19756. 

Nemi munur vergra tekna til skatts og skattgjaldstekna hærri upphæð en 
312500 kr. hjá einstaklingi og hvoru hjóna, sem telja fram hvort í sínu lagi, en 
468 700 kr. hjá samsköttuðum hjónum, skal hækka skattgjaldstekjur samkvæmt staf- 
liðum a., b. og c. um þá upphæð, sem munurinn er umfram þessar upphæðir, eftir 
því sem við á, og reiknast skyldusparnaður þá af þessum upphækkuðu skattgjalds- 
tekjum, sbr. statliði a., b. og c. 

Hjá skattþegnum, sem vinna við eigin atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi, 
skal, áður en ákvæðum 2. mgr. er beitt, hækka vergar tekjur til skatts um þá upp- 
hæð, sem tekjur af þessum síörfum eru lægri en ætla má að laun þessara aðila 
miðað við vinnuframlag þeirra hefðu orðið, ef þeir hefðu unnið starfið í þágu 
óskylds aðila. 

Skattstjórar sjá um útreikning skyldusparnaðar samkvæmt lögum þessum og 
gilda um hann ákvæði VI. VII. og Vili. kafla laga nr. 68/1971 með síðari breyt- 
ingum, eftir því sem við á. 

Skyldusparnaður samkvæmt þessari grein skal reiknaður í heilum þúsundum 
króna og lægri fjárhæð sleppt. Skal hann greiðast til ríkissjóðs jafnhliða þinggjöld- 
um. Skykdusparnaður telst að fullu greiddur þegar fullnaðarskil hafa verið gerð á 
öllum þinggjöldum gjaldanda fil ríkissjóðs samkvæmt þinggjaldabók ásamt þar 
greindum skyldusparnaði. 

Þegar maður hefur greitt skyldusparnað sinn að fullu samkvæmt þessari grein 
skal ríkissjóður viðurkenna móttöku hans með afhendingu sérstakra skyldusparn- 
aðarskirteina. 

Skirteinin skulu skráð á nafn þess er sparar og er honum óheimilt að fram- 
selja þau eða veðsetja.
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Skírteini þessi skulu bera 4% ársvexti frá Í. janúar 1977 að telja eða loka- 

greiðsludegi skyldusparnaðar ef síðar er. 

Skírteini þessi eru lengst til 15. desember 1991 en frá 1. febrúar 1979 er eiganda 

í sjálfsvald sett hvenær hann innleysir skírteinið. 

li. gr. 

Við endurgreiðslu skyldusparnaðarskírteina skv. 10. gr. greiðir ríkissjóður verð- 
bætur á höfuðstól og vexti í hlutfalli við þá hækkun sem kann að verða á vísitölu 
framfærslukostnaðar frá í. nóvember 1976 til í. nóvember næst á undan endur- 
greiðslu. Sé skyldusparnaður ekki greiddur að fullu fyrr en eftir 30. júní 1977 
reiknast verðbætur þó aðeins frá 1. nóvember það ár er greiðsla fer fram. 

Skyldusparnaður skv. 10. gr. er ekki frádráttarbær til tekjuskatts en sparnaður 

þessi, svo og vextir og verðbætur af honum, er framtalsskyldur. Hann nýtur að 
öðru leyti skattfrelsis á sama hátt og skyldusparnaður skv. III. kafla laga nr. 

30/1970. 

12. gr. 

Fjármálaráðherra skal með reglugerð mæla nánar fyrir um framkvæmd þessa 

kafla. 

IV. KAFLI 

Fjármögnun orkuframkvæmda sveitarfélaga o. fl. 

13. gr. 

Ríkissjóði er heimilt að ábyrgjast allt að 500 millj. kr. lán eða jafngildi þeirrar fjár- 
hæðar í erlendum gjaldeyri vegna orkuframkvæmda á vegum sveitarfélaga á árinu 

1976. 

14. gr. 

Fjármálaráðherra er heimilt að ákveða með reglugerð að innlend skuldabréfa- 
lán, allt að 200 millj. kr. er sveitarfélög bjóða út vegna mikils háttar hitaveitufram- 

kvæmda á árinu 1976 skuli hljóta sömu meðferð og ríkisskuldabréf skv. 1. gr. laga 

nr. 7/1974 um skattalega meðferð verðbréfa o. fl. 
Heimild þessi gildir einnig þótt skuldabréfin séu verðtryggð enda fullnægi þau 

ákvæðum laga nr. 71/1966 um verðtryggingu fjárskuldbindinga. 

V. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

15. gr. 
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað og skulu ákvæði II. kafla koma til fram- 

kvæmda við álagningu skatta fyrir skattárið 1975. 

Gjört að Bessastöðum 5. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Matthías Á. Mathiesen. 
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LÖG 

um flokkun og mat ullar. 

Forserr Ísranns 

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

I. KAFLI 

1. gr. 
Öll óþvegin ull, sem framleidd er í landinu og til sölumeðferðar kemur, skal 

flokkuð og metin eftir lit og gæðum samkvæmt flokkunar- og matsreglum, er ullar- 
matsformaður setur og landbúnaðarráðherra staðfestir. 

2. gr. 
Hver ullarframleiðandi er skyldugur að skila ullinni í merktum umbúðum. Skylt 

er kanpanda að meta ullina strax við móttöku, enda hafi framleiðandi begar flokkað 
tllína samkvæmt gildandi flokkrnarreglum, Komi ullin óflokkuð frá framleiðanda 

. má matið fara fram í ullarþvottastöð, enda fái framleiðandi skýrslu um matið. 

   

II. KAFLI 

Um mat á þveginni ull. 

ð. gr. 
lumeðferðar kemur, skal metin af ullarmatsmönnum, ef 

' r þess. Nánari reglur um útflutning ullar má setja með 

   

r ssluserð. 

III. KAFLI 

Um skipun og störf starfsmanna við ullarmat. 

. gr. 
Lögreslustjóri skipar nllarmatsmenn eftir tillögum yfirullarmatsmanna. 
Landhi únaðarráðherra skipar yfirullarmatsmenn samkvæmt tilnefningu ullar- 

matsformanns. Skulu þeir hafa aflað sér Þekkingar á ullarmati og meðferð ullar 
    

  

með hví að hafa áður starfað að ullarmati eða á annan hátt. 
Yfirullarmatsmenn skulu vera fjórir, os hafi hver þeirra ákveðið starfssvæði. 

  

Landbúnaðarráðherra skipar ularmatsformann, er skal vera ráðunautur ríkis- 
stjórnarinnar í öllu því, sem að ullarframleiðsln, meðferð ullar og ullarmati lýtur. 
Skal hann og veita ullarmalsmönnum og yfirullarmatsmönnum fræðslu um fram- 

d ullarmatsins og flokkun wlarinnar, og er yfirullarmatsmönnum og ullar- 
malsmönnum skylt að haga tllarmatinu eftir fyrirmælum hans, og má leita úr- 
skurðar hans, ef ásreiningur verður um ullarmatið. 

  

  

Rikisprentsmiðjan Gutenberg.
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Landbúnaðarráðuneytið tiltekur nánar starfssvið hans, eftir því sem þurfa þykir. 

Nánari ákvæði um starfssvið ullarmatsmanna skal setja í reglugerð. 

5. gr. 
Ullarmatsformanni og yfirallarmatsiðnnum skulu greidd laun úr ríkissjóði í 

samræmi við launakerfi opinberra starfsmanna. 

Laun ullarmatsmanna greiða þeir aðilar, sem taka á móti ull frá framleið- 

endum. 

6. gr. 
Yfirullarmatsmenn skulu ferðast um umdæmi sitt árlega og líta eftir ullar- 

mati og leiðbeina ullarmatsmönnum við störf þeirra. Þeir skulu og í ferðum sínum 

leiðbeina mönnum í meðferð og frásangi ullar eftir því sem við verður komið. 

Ferðakostnað sinn fá þeir greiddan úr ríkissjóði eftir reikningi, sem landbún- 

aðarráðuneytið úrskurðar. 

7. gr. 
Brot á ákvæðum laga þessara sæta sektum, frá 5 000 til 100 000 krónum, nema 

þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. 

8. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 21. apríl 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
Halldór E. Sigurðsson. 

Nr. 22. = 10. maí 1976. 

LÖG 

um flokkun og mat á gærum. 

Forserr ÍstaNnDs 

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

Þykki mínu: 

I. KAFLI 

Um flokkun á særum við móttöku fjár á sláturstað. 

1. gr. 
Allar gærur, sem til sölumeðferðar koma, skulu flokkaðar við móttöku fjár í 

sláturhúsi. Flokkunin skal framkvæmd af lögskipuðum gærumatsmönnum og lögð 

til grundvallar við útreikning á verði gæranna til einstakra framleiðenda. Við flokk- 

tnina skal taka tillit til ástands, eðlisgæða og Htar gsæranna samkvæmt nánari 

ákvæðum í reglugerð. 

II. KAFLI 

Um meðferð á særum og um sölumat beirra við afhendingu. 

2. gr. 

Sláturleyfishöfum er skylt að hlíta fyrirmælum lögskipaðra gærumatsmanna um 

fyrirristu, fláningu, kælingu, söltun, frágang og geymsln gæra. Gærumatsmaður skal
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yfirfara gærurnar við afhendingu, meta ástand þeirra og gefa vottorð þar um. Í 
vottorðinu skal tilgreina tölu og ne!tóþyngd saltlausra gæra. Nánari ákvæði um 
meðferð á gærum og framkvæmd sölumats og gerð vottorðs skal setja í reglugerð. 

TI. KAFLI 

Um starfsmenn við gærumat. 

3. gr. 
Lögreglustjóri skipar gærumatsmenn einn eða fleiri hjá hverjum sláturleyfis- 

hafa, eftir tillögum yfirgærumatsmanna. Skulu þeir hafa aflað sér þekkingar á gæru- 
mati, með því að hafa starfað að því, eða á annan hátt. Landbúnaðarráðherra skipar 

yfirgærumatsmenn samkvæmt tilnefningu gærumatsformanns. Skulu þeir vera 4 og 
hafi hver þeirra ákveðið starfssvæði. Landbúnaðarráðherra skipar særumatsformann. 
Skal hann vera sérfróður í öllu því, sem að framleiðslu, meðferð og geymslu gæra 
lýtur. Skal hann veita gærumatsmönnum og yfirgærumatsmönnum fræðslu um flokk- 
un gæranna og framkvæmd gærumatsins. Er yfirgærumatsmönnum og gærumats- 
mönnum skylt að haga gærumatinu eftir fyrirmælum hans, og má leita úrskurðar 
hans, ef ágreiningur verður um matið. 

Nánari ákvæði um starfssvið gærumatsmanna skal setja í erindisbréfi, sem 
landbúnaðarráðherra gefur út að fengnum tillögum særumatsformanns. 

4. gr. 
Gærumatsformanni og yfirgærumatsmönnum skulu greidd laun úr ríkissjóði í 

samræmi við launakerfi opinberra starfsmanna. 
Laun gærumatsmanna greiða þeir aðilar, sem taka á móti gærum frá fram- 

leiðendum. 

5. gr. 
Yfirgærumatsmenn skulu ferðast um umdæmi sitt árlega og líta eftir gæru- 

mati og leiðbeina særumatsmönnum við störf þeirra. Þeir skulu og í ferðum sínum 
leiðbeina mönnum í meðferð og frágangi gæra, eftir því sem við verður komið. 
Ferðakostnað sinn fá þeir greiddan úr ríkissjóði eftir reikningi, sem landbúnaðar- 
ráðuneytið úrskurðar. 

6. gr. 
Brot á ákvæðum laga þessara sæta sektum frá 5000 til 100000 króna, nema 

Þyngri viðurlög liggi við samkvæmt öðrum lögum. 

7. gr. 
Sláturleyfishöfum skal veittur þriggja ára aðlögunartími frá gildistöku laga 

þessara til framkvæmda á ákvæðum 1. greinar. Ráðherra getur að þeim tíma liðnum 
veitt undanþágu frá ákvæðum 1. greinar, þegar sérstakar ástæður eru fyrir hendi. 

8. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 10. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Halldór E. Sigurðsson.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 74 21. ágúst 1974, um meðferð opinberra mála. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
í stað „kr. 10 000.00% í 2. málsgr. 112. gr. komi: kr. 60 000.00. 
Í stað „kr. 3 000.00% í 3. málsgr. 112. gr. komi: kr. 7 000.00. 

Iu
 

(ef
st bar
 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 6. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. SJ) 
  

Ólafur Jóhannesson. 

Nr. 24. í 6. maí 1976. 
LÖG 

um breyting á almennum hegningarlögum. 

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

þykki minu: 

1. gr. 
Við 6. gr., sbr. lög nr. 41/1973, 1. gr., bætist nýr töluliður, 5. töluliður, svo- 

hljóðandi: 
5. Fyrir háttsemi, sem greinir í milliríkjasamningi frá 14. desember 1973 

um varnarráðstafanir og refsingar vegna glæpa gegn einstaklingum, er njóta al- 

þjóðlegrar verndar, þ. á m. sendierindrekum. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 6. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) Í 
Ólafur Jóhannesson.
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LÖG 
um aðild Íslands að samningi um stofnun aðstoðarsjóðs á vegum 

Efnahags- og framfarastofnunarinnar. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni skal heimilt að fullgilda fyrir Íslands hönd samning, dags. 9. 

apríl 1975, um stofnun aðstoðarsjóðs Financial Support Fund — á vegum Efna- 
hags- og framfarastofnunarinnar (OECD). 

  

2. gr. 
Viðskiptaráðherra skipar fulltrúa Íslands í stjórn sjóðsins og annan til vara. 

ð. gr. . 
Ríkisstjórninni heimilast að ábyrgjast hluta Íslands í skuldbindingum sjóðsins 

allt að jafnvirði 25 milljóna dollara og að taka lán úr sjóðnum allt að sömu fjárhæð. 

Á. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 6. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) HR 

Ólafur Jóhannesson. 

12. maí 1976. = Nr. 26. 
LOG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að fullgilda fyrir Íslands hönd samning 
Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar, 

um stofnun Norræna fjárfestingarbankans. 

„ 1.gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt fyrir Íslands hönd að fullgilda samning um stofnun 

Norræna fjárfestingarbankans milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svi- 
þjóðar, sem undirritaður var í Kaupmannahöfn 4. desember 1975 og prentaður er sem 
fylgiskjal Í með lögum þessum. 

2. gr. 
Þegar samningur sá, er um ræðir í 1. gr., hefur verið fullgiltur, skulu ákvæði 

bans hafa lagagildi hér á landi. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 12. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. SJ) Í 

Geir Hallgrímsson. 
A 6
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Fylgiskjal 1. 

AFTALE POHJOISMAIDEN 

om etablering af Den nordiske investointipankin 

investeringsbank. | perustamissopimus 

Danmarks, Finnlands, Is-| Íslannin, Norjan, Ruotsin, | 

lands, Norges og Sveriges re- 

geringer, som vil styrke og 

yderligere udbygge sam- 

arbejdet mellem de nordiske 

lande, har indgáet fólgende 

aftale: 

Artikel 1. 

Der oprettes en bank, Den 

nordiske investeringsbank, 

herefter kaldet Banken, som 

har til formál at yde lán og 

stille garantier pá bankmæs- 

sige vilkár og i overensstem- 

melse med samfundsgkono- 

miske hensyn med henblik 

pá sennemfórelse af investe- 

ringsprojekter og eksport af 

nordisk interesse. 

Banken skal have 

som juridisk person. 

status 

Artikel 2. 

virksomhed skal 

drives i  overensstemmelse 

med de vedtægter, som er 

vedlagt denne aftale. Disse 

vedtægter kan ændres efter 

beslutning af Nordisk Minis- 

terrád; dog ikke pá en sádan 

máde, at eksisterende kredi- 

torers sikkerhed forringes. 

Forslag til vedtægtsændringer 

som er af principiel betyd- 

ning for Bankens formál, 

virksomhed og drift, skal 

forelægges Nordisk Rád til 

udtalelse. 

Bankens 

Artikel 3. 

Bankens grundfond tilveje- 

bringes af de kontraherende   parter. Forhgjelse af grund- 

Suomen ja Tanskan hallituk- | 

set, haluten vahvistaa ja edel- 

leen laajentaa Pohjoismaiden 

válistá yhteistyðtá, ovat sopi- 

neet seuraavasta: 

1 artikla. 

Perustetaan pankki, nimel- 

táán Pohjoismaiden investo- 

intipankki, josta jáljempáná 

káytetáán nimitystá pankki, 

jonka tehtáváná on myöntáá 

lainoja ja antaa takuita káy- 

vin pankkiehdoin ja yhteis- 

kuntataloudelliset nákökohdat 

huomioon ottaen Pohjoismai- 

den yhteisten etujen mukais- 

ten investointiprojektien ja 

viennin toteuttamiseksi Pank- 

illa on oikeushenkilön asema. 

2 artikla. 

Pankin toimintaa tulee har- 

joittaa támán sopimuksen liit- 

teená olevia sáántöjá noudat- 

taen. Sáántöjá voidaan muut- 

taa Pohjoismaiden ministeri- 

neuvoston páátöksellá, ei kui- 

tenkaan siten, ettá jo olemas- 

sa olevien velkojien asemaa 

heikennetáán. Sáántömuutose- 

hdotukset, joilla on periaatte- 

ellista merkitystá pankin tar- 

koituksen, toiminnan ja hoi- 

den kannalta on lausuntoa 

varten esitettává Pohjoismai- 

den neuvostolle. 

3 artikla. 

Pankin peruspááoman mer-' 

kitsevát sopimusvaltiot. Peru- 

spááoman korottamisesta páát-   

12. maí 1976. 

SAMNINGUR 

um stofnun Norræna fjár- 

festingarbankans. 

Ríkisstjórnir Danmerkur, 

Finnlands, Íslands Noregs og 
Svíþjóðar, sem óska að styrkja 

og efla frekari samvinnu á 

milli hinna norrænu ríkja, 

hafa gert með sér eftirfarandi 

samþykkt: 

1. grein. 

Setja skal á stofn banka, 

Norræna fjárfestingarbank- 

ann, sem hér á eftir verður 

nefndur bankinn, en hlutverk 

hans er að veita lán og á- 

byrgðir með bankakjörum og 

samkvæmt almennum  þjóð- 

hagslegum sjónarmiðum með 

það í huga að hrinda í fram- 

kvæmd fjárfestingaráformum 

og efla útflutning í þágu 

Norðurlandaþjóðanna. 

Bankinn skal vera persóna 

að lögum. 

2. grein. 

Starfsemi bankans skal fara 

fram í samræmi við ákvæði 

samþykkta, sem fylgja þessum 

samningi. Samþykktunum get- 

ur  ráðherranefnd Norður- 

landa breytt; þó má ekki 

breyta þeim þannig, að trygg- 

ing skuldheimtumanna rýrni. 

Tillögur til breytinga á sam- 

Þykktum, sem skipta hlut- 

verk, starfsemi og rekstur 

bankans meginmáli, skulu 

lagðar fyrir Norðurlandaráð 

til umsagnar. 

3. grein. 

Samningsaðilar leggja fram 

stofnfé sjóðsins.  Ráðherra- 

nefnd Norðurlanda ákveður
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AVTALE ÖVERENSKOMMELSE 

om etablering av Den nordiske (om uppráttandet av Nordiska 

investeringsbank. investeringsbanken. 

Danmarks,  Finlands, Is-| Danmarks, Finlands, Ís- 

lands, Norges og Sveriges |lands, Norges och Sveriges 

regjeringer, som vil styrke og 

ytterlisere  utbygge  samar- 

beidet mellom de nordiske 

land, har innsátt fólgende 

avtale: 

Artikkel 1. 

Det opprettes en bank, Den 

nordiske investeringsbank, 

heretter kalt Banken, som har 

til formál á gi lán og stille 

garantier pá bankmessige vil- 

kár og í samsvar med sam- 

funnsgkonomiske hensyn med 

sikte pá gjennomfðring av 

investeringsprosjekter og eks- 

port av nordisk interesse. 

Banken skal ha status som 

juridisk person. 

Artikkel 2. 

Bankens virksomhet skal 

drives í samsvar med de ved- 

tekter som er vedlagt denne 

avtale. Disse vedtekter kan 

endres etter beslutning av 

Nordisk Ministerrád; likevel 

ikke slik at eksisterende kredi- 

torers  sikkerhet  forringes. 

Forslag til vedtektsendringer, 

som er av prinsipiell betyd- 

ning for Bankens formál, 

virksomhet og drift, skal fore- 

legges Nordisk Rád til uttal- 

else. 

Artikkel 3. 

Bankens grunnfond skaffes | 

til veie av de kontraherende 

parter. Forhgyelse av grunn-   

regeringar, vilka önskar 

stárka och ytterligare ut- 

bygga samarbetet mellan de 

nordiska lánderna, har ingátt 

följande överenskommelse: 

Artikel 1. 

Nordiska investeringsbank- 

en, nedan kallad banken, upp- 

ráttas med uppgift att ge lán 

och stálla garantier pá bank- 

mássiga villkor och i överens- 

stámmeise med  samhálls- 

ekonomiska hánsyn för gen- 

omförandet av investerings- 

projekt och export av nor- 

diskt intresse. 

Banken skall ha 

som juridisk person. 

stállning 

Artikel 2. 

Bankens verksamhet skall 

bedrivas i överensstámmelse 

med de stadgar som bifogas 

denna överenskommelse. 

Dessa stadgar kan ándras 

senom Þbeslut av Nordiska 

ministerrádet, dock icke sá 

att  förekommande  borge- 

nmárers sákerhet minskas. Nor- 

diska rádet skall beredas till- 

fálle att yttra sig över förslag 

till stadgeándringar av prin- 

cipiell betydelse för bankens 

ándamál,  verksamhet och 

drift. 

Artikel 3. 

Bankens grundkapital till- 

skjutes av  avtalsparterna. 

Ökning av grundkapitalet sker
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fonden sker 

af Nordisk 

indstilling 

styrelse. 

Grundfondens stórrelse, 

eventuelle forhgjelse og for-| 

deling mellem de deltagende 

lande er omtalt i vedtægter- 

nes á 

ved beslutning 

Ministerrád efter 
fra Bankens be- 

Artikel 4. 

Bankens hovedsæde 

være í Helsingfors. 

skal 

Artikel 5. 

Banken skal í hver og en, 

af de stater, som er part í 

aftalen, gives samme retsstil-) 

ling som indenlandske juri-| 

diske personer med virksom- | 

hed, der kan sammenlignes 

med den, som Banken driver, 

Banken skal være undtaget 

a Þbetalingsrestriktioner og 

kreditpolitiske foranstaltnin- 

ger, som hindrer eller van- 

skelisggr opfyldelsen af nogen 

del af Bankens forpligtelser. |t 

Bankens aktiver og indtæg- 

ter skal være fritagne for al 

direkte beskatning. 

Hi 

Banken skal være fritaget 

for stempelafsifter og gebyrer 

til det offentlige ved láneaf- 

taler, hvor Banken er debitor. 

Er sádanne gebyrer blevet pá- 

Ári skal de pá anmodning 

refunderes. 

Artikel 6. 

Nordisk Ministerrád kan be- 

slutte, at Banken skal træde 

i likvídation i overensstem- 

melse med den fremgangs- 

máde, der er fastsat í ved- 

tægternes 8 14. 

Artikel 7. 

Et medlemsland kan opsige 

aftalen ved at afgive en er- 

töð 

  klæring herom til den norske 

44. 

Þohjoismaiden ministeri- 

neuvosto pankin hallituksen 

'esityksestá. 

Peruspááoman suuruudesta, 

sen mahdollisesta korottami- | 

sesta seki jJásenmaiden osuuk- | 

sista sithen máárátáán 

töjen 2 S:ssá. í 

4 artikla. 

Pankin páátoimipaikka on! 

' Helsinki. 

5 artikla. 

PÞankille tulee jokaisessa | 

sopimusvaltiossa myöntáá sa- | 

ma oikeudellinen asema kuin 

mitá kotimaisilla, 

ushenkilöillá on. 

vastaavaa | 

toimintaa harjoittavilla oike-| 

sáðn- | 

12. maí 1976. 

hækkun stofnfjár að fengnum 

tillögum stjórnar bankans. 

Upphæð stofnfjár, möguleg 

hækkun Þess og skipting á E eð 

þa
 

milli aðild: 

2. gr. 

irríkja er 

samþykktanna. 

greint 

d. grein. 

Aðsetur bankans skal vera í 

| Helsingfors. 

Pankkrin ei saa kohdistaa | 
maksurajoituksia eiká Iuotto-| 

ft3a 
poliitti sia toimenpiteitá, jotka 

'át tai vaikeuttaisivat 

pa ankin tekemien sitoumusten 

tiyttámistá. 

Pankin vastaava omaisuus 

ja tulot on vapautettava kai- 

kesta  válittömástá  verotuk- 

sesta. 

Pankki on vapautettu leim- 

averosta ja muista julkisista 

maksuista niiden lainasopim- 

usten osalta, joissa pankki on 

lainanottajana. Mikáli edeilá 

mainittuja maksuja on peritty, 

on ne hakemuksesta palaui- 

ettava 

estáisiv 

6 artikla. 

Pohjoismaiden ministerine- 

uvosto voi pááttáá, ettá pank- 

ki asetetaan selvitystilaan sá- 

ántöjen 14 S:n edellyttámáá 

1enettelyá noudattaen. 

7 artikla. 

Jásenmaa voi irtisanea tá- 

  

5. grein. 

skal njóta sömu 

aðildarríkjum að 

samningnum og persónur að 

lögum, sem reka sambærilega 

starfsemi. 

Bankinn 

réttinda Í 

Bankinn skal undanþeginn 

hvers kyns greiðslu- og útlána- 

skilyrðum, sem koma í veg 

fyrir eða ibyngja bankanum 

við að standa við skuldbind- 

ingar sinar. 

Eignir 

  

roar 

og tekjur bankans 

skulu vera undanþegnar allri 

beinni skattlagningu. 

Bankinn skal undanbeginn 

stimpilgjöldum og gjöldum til 

opinberra aðila vegna láns- 

samninga, þar sem bankinn 

er skuldari. Ef slík gjöld eru 

lögð á, skulu þau endurgreidd 

eftir beiðni. 

6. grein. 

Báðherranefnd Norðurlanda 

getur ákveðið, að bankinn 

hætti störfum samkvæmt beim 

reglum, sem greindar eru í 14. 

í grein samþykktanna. 

7. grein. 

Aðildarríki getur sagt samn- 

mán sopimuksen ilmoittamalla ingnum upp með yfirlýsingu 

siitá Norjan hallitukselle, jon-| þar að lútandi til ríkisstjórnar
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fondet skjer ved Þbeslutning 

av Nordisk Ministerrád etter 

innstilling fra Bankens styre. 

Grunnfondets stðrrelse, mu- 

lige forhgyelse og fordeling 

mellom de deltakende land er 

omtalt í vedtektenes 8 2. 

Artikkel 4. 

Bankens hovedsete skal være 

Helsingfors. is
 

ÁArtikkel 5. 

Banken skal í hver og en| 

av de stater som er part í 

avtalen, gis samme rettsstil- 

ling som innenlandske juri- 

diske personer med virksom- 

het som kan sammenliknes 

med den som Banken driver. 

Banken skal være unntatt 

for betalingsrestriksjoner og 

kredittpolitiske tiltak som 

hindrer eller vanskeliggjór 

oppfyllelsen av noen del av 

Bankens forpliktelser. 

Bankens aktiva og inntek- 

ter skal være fritatt for all 

direkte beskatning. 

Banken skal være fritatt for 

stempelavgifter og gebyrer til 

det offentlige ved láneavtaler 

hvor Banken er debitor. Er 

slike gebyrer pálagt, skal de 

pá anmodning refunderes. 

Artikkel 6. 

Nordisk Ministerrád kan be- 

slutte at Banken skal gá í H- 

kvidasjon etter den fremgangss- 

máte som er fastsatt i ved- 

tektenes $ 14. 

Ártikkel 7. 

Et medlemsland kan si opp 

avtalen ved á avgi en erklær-   
ing herom til den norske re- | 

45 

genom beslut av Nordiska 

ministerrádet eftir framstálln- 

ing frán bankens styrelse. 

Grundkapitalets storlek, möj- 

ligheten till ökning av kapi- 

alet och fördelningen mellan 

de deltagande lánderna be- 

handlas í stadgarna 8 2. 

Artikel 4, 

Bankens huvudsáte skall 

rara 1 Helsingfors. 

Artikel 5, 

Banken skall í var och en 

av de stater som ár avtalspart 

erhálla samma ráttsstállning 

som inhemska juridiska per- 

soner med verksamhet som 

kan jámíðras med den som 

banken bedriver. 

Banken skall undantagas 

frán — betalningsrestriktioner 

och kreditpolitiska átgárder, 

som hindrar eller försvárar 

infriandet av bankens för- 

pliktelser i nágot avseende. 

Bankens tillgángar och in- 

tákter skall vara fria frán all 

direkt beskattning. 

Banken skall vara befriad 

frán stámpelavgifter och andra 

avgifter till det allmánna vid 

láneavtal dár banken ár gáld- 

enár. Har dylika avgifter 

uttagits skall de pá begárar- 

áterbetalas. 

Artikel 6. 

Nordiska ministerrádet kan 

besluta att banken skali tráda 

i likvidation med tilláimpninsg 

av den ordning som angivits 

i stadgarna $ 14. 

Artikel 7. 

Varje medlemsland kan sága 

upp överenskommelsen genom 

att avge en förklaring három 

Nr. 26.
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regering, som straks under- 

retter Nordisk Ministerrád og 

Bankens bestyrelse. Opsigel- 

sen træder tidligst í kraft ved 

udsangen af det regnskabsár, 

som fólger efter det ár, hvor 

opsigelsen fandt sted. 

Træffer Nordisk Minister- 

rád efter modtagelsen af op- 

sigelsen ikke Þbeslutning om 

Bankens likvidation, fastsæt- 

ter det senest inden opsigel- 

sens ikrafttræden fremgangs- 

máden for afviklingen af mel- 

lemværendet mellem Banken 

og det udtrædende medlems- 

land. Det skal herved sikres, 

at det udtrædende land fort- 

sat hæfter pá lige fod med 

de gvrige parter for de af 

Bankens forpligtelser, som 

eksisterede ved vedkommende 

lands udtræden. 

Artikel 8. 

Denne aftale skal ratificeres 

og ratifikationsdokumenterne 

snarest muligt deponeres i det 

norske udenrigsdepartement. 

Aftalen skal deponeres i det 

norske  udenrigsdepartement 

og bekræftede afskrifter skal 

af det norske udenrigsde- 

partement tilstilles alle de 

kontraherende parter. 

Aftalen og de í artikel 2 

omhandlede vedtægter træder 

i kraft den dag, Nordisk 

Ministerrád beslutter, efter at 

samtlige kontraherende staters 

ratifikationsinstrumenter er 

deponerede. 

Til bekræftelse heraf har 

de fem landes repræsentanter 

efter at have fremlagt behg- 

rige fuldmagter undertegnet 

denne aftale. 
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ka tulee válittömásti ilmoit- 

taa tástá Pohjoismaiden mi- 

nisterineuvostolle ja pankin 

hallitukselle. Irtisanominen 

tulee voimaan aikaisintaan ir- 

iisanomista seuraavan tilivuo- 

den páátivessá. 

Milloin Pohjoismaiden mi- 

nisterineuvosto, saatuaan il- 

moituksen irtisanomisesta, ei 

páátá asettaa pankkia selvit- 

ystilaan, tulee ministerineuv- 

rátá pankin ja eroavan jásen- 

maan válillá toimitettavassa 

selvityksessá  noudatettavasta 

menettelystá. Tállöin on var- 

mistettava, ettá eroava maa 

edelleenkin yhdessá muiden 

sopimuspuolten kanssa vastaa 

niistá pankin sitoumuksista, 

maisen maan erotessa. 

8 artikla. 

Támá sopimus on ratifioi- 

tava ja ratifioimiskirjat on 

ieriðön. 

Sopimus talletetaan Norjan 

ulkoasiainministeriðöðn ja sen 

oikeaksi todistetut jáljennök- 

set on Norjan ulkoasiainmin- 

isteriððn toimesta láhetettává 

kaikille sopimuspuolille. 

Sopimus ja 2 artiklassa 

mainitut sáánnöt tulevat voi- 

maan Pohjoismaiden ministe- 

rineuvoston mááráámáná pái- 

váni sen jálkeen kun kaikkien 

sopimuspuolten ratifioimiskir- 

jat on talletettu. 

ikkien viiden maan edustajat, 

asianmukaisesti valtuutettuina, 

allekirjoittaneet támán sopi- 

| muksen.   

oston viimeistáán ennen irti- | 

sanomisen voimaantuloa máá- | 

  jotka olivat voimassa asiano- 

mahdollisimman pian talletet-) 

tava Norjan ulkoasiainminis- | 

Támán vakuudeksi ovat ka-   

12. maí 1976. 

Noregs, en hún tilkynnir upp- 

sögnina strax ráðherranefnd 

Norðurlanda og stjórn bank- 

ans. Uppsögnin tekur gildi í 

fyrsta lagi í lok næsta reikn- 

ingsárs eftir að hún er til- 

kynnt. 

Ef ráðherranefnd Norður- 

landa ákveður ekki, að bank- 

inn skuli hætta störfum, er 

hún hefur fengið uppsögn, 

ákveður hún áður en upp- 

sögn tekur gildi, hvernig haga 

skuli uppgjöri á milli bankans 

og þess aðildarríkis, sem segir 

upp aðild. 

Í því sambandi skal tryggt, 
að það ríki, sem aðild hættir, 

beri áfram ábyrgð á skuld- 

bindingum bankans eins og 

önnur aðildarríki, þeim, sem 

fyrir hendi voru, er það hætt- 

ir aðildinni. 

8. grein. 

Samningur þessi skal full- 

giltur og skal fullgildingar- 

skjal afhendast svo fljótt sem 

verða má norska utanríkis- 

ráðuneytinu. 

Samningurinn skal geymdur 

í norska utanríkisráðuneyt- 

inu, sem skal senda staðfest 

eftirrit til allra samningsaðila. 

Samningurinn og samþykkt- 

in samkvæmt 2. grein hans 

öðlast gildi, þegar ráðherra- 

nefnd Norðurlanda ákveður, 

eftir að fullgildingarskjö!l 

samningsríkjanna hafa verið 

afhent. 

Þessu til staðfestu hafa full- 

trúar hinna fimm rikja undir- 

ritað þennan samning, að 

fram lögðum viðeigandi um- 

boðum.
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gjering som straks under- 

retter Nordisk Ministerrád og 

Bankens styre. Oppsigelsen 

trer i kraft tidligst ved ut- 

gangen av det regnskapsár 

som fglger etter det ár hvor 

oppsigelsen fant sted. 

Treffer Nordisk Ministerrád 

etter mottakelsen av oppsigel- 

sen ikke beslutning om Bank- 

ens likvidasjon, fastsetter det 

senest innen oppsigelsen trer 

i kraft fremgangsmáten for 

avviklingen av mellomværen- 

det mellom Banken og det 

uttredende medlemsland. Det 

skal herved sikres at det ut- 

tredende land fortsatt hefter 

pá like fot med de gvrige 

parter for de av Bankens for- 

pliktelser som eksisterte ved 

vedkommende lands uttreden. 

Artikkel 8. 

Denne avtale skal ratifi- 

seres, og ratifikasjonsdoku- 

mentene snarest mulig depo- 

neres i det norske utenriks- 

departement. 

Avtalen skal deponeres í 

det norske utenriksdeparte- 

ment og bekreftede afskrifter 

skal av det norske utenriks- 

departement sendes alle de 

kontraherende parter. 

Avtalen og de í artikkel 2 

omhandlede vedtekter trer i 

kraft den dag Nordisk Minis- 

terrád beslutter, etter at samt- 

lige kontraherende staters ra- 

tifikasjonsdokumenter er de- 

ponert. 

Til bekreftelse av dette har 

de fem lands representanter 

etter á ha fremlagt behgrige 

fullmakter, undertegnet denne 

avtalen.   
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till den norska regeringen, 

vilken  genast  underráttar 

Nordiska ministerrádet och 

bankens styrelse három. Upp- 

ságningen  tráder i kraft 

tidigast vid utsángen av det 

rákenskapsár som följer nár- 

mast pá det ár uppságningen 

ágde rum. 

Om Nordiska ministerrádet 

efter mottagandet av uppság- 

ningen  icke  beslutar om 

bankens likvidation, skall det 

senast innan  uppságningen 

tráder 1 kraft fastsálla hur 

förhállandet mellan Þbanken 

och det uttrádande medlems- 

landet skall avvecklas. Hárvid 

skall sákerstállas att det ut- 

trádande landet alltjámt an- 

svarar i samma mán som 

övriga parter för de av bank- 

ens förpliktelser som förelág 

vid ifrágavarande lands ut- 

tráde. 

Artikel 8. 

Denna överenskommelse 

skall ratificeras och ratifi- 

kationsinstrumenten  snarast 

möjligt deponeras i norska 

utrikesdepartementet. 

Överenskommelsen skall 
vara deponerad í norska ut- 

rikesdepartementet och be- 

styrkta avskrifter skall av det 

norska  utrikesdepartementet 

tillstállas var och en av de 

avtalsslutande staterna. 

Överenskommelsen och de 

i artikel 2 angivna stadgarna 

tráder 1 kraft den dag Nor- 

diska ministerrádet bestám- 

mer efter det att samtliga av- 

talsslutande  staters  ratifi- 

kationsinstrument deponerats. 

Till bekráftelse hárav har 

de fem staternas befull- 

máktigade ombud  under- 

tecknat denna överenskom- 

melse. 

Nr. 26.
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Udfærdiget í et eksemplar) 

pá dansk, finsk, 

norsk og svensk, hvilke' 

48 

Sopimus on tehty Kööpen- 

ná 1975 yhtená kappaleena 

tekster alle har samme gyl- |islannin, norjan, ruotsin, suo- 

dighed, í Kóbenhavn den 4.) 

december 1975. 

For Danmarks Regering: 

Ivar Nórgaard 

(sign.). 

Fylgiskjal Il. 

VEDTÆGTER 

for Den nordiske 

investeringsbank. 

Danmark, Finlands, Íslands, 

Norges og Sveriges regeringer 

har ved aftale af 4. december 

1975 besluttet at oprette en 

nordisk investeringsbank. For 

investeringsbanken gælder fól- 

sende bestemmelser: 

Formál. 

S1. 

Den nordiske investerings- 

bank, herefter kaldet Banken, 

har til formál at yde lán og 

stille garantier pá bankmæs- 

sige vilkár og í overensstem- 

melse med samfundsgkono- 

miske hensyn med henblik pá 

gennemfórelse af investerings- 

projekter og eksport af nor- 

disk interesse. 

Kapital. 

S 2. 

Bankens grundfond belgber 

sig til 400 millioner SDR. 

SDR defineres í henhold 

til de værdiansættelsesregler, 

som Valutafonden har etable- 

ret med virkning fra 1. juli 

1974. 

Hvis disse værdiansættelses-   regler ændres, afggr besty- 

men ja tanskan kielellá. Ka- 

ikki tekstit ovat vhtá todistus- 

voimaiset. 

Suomen Hallituksen puolesta: 

Kristian Gestrin 

(sign.). 

POHJOISMAIDEN 

investointipankin 

sáánnöt. 

Íslannin, Norjan, 

Suomen ja Tanskan hallituk- 

set ovat joulukuun 4 páiváná 

1975  tehdyilá sopimuksella 

pááttáneet perustaa Pohjois- 

maiden investointipankin. In- 

vestointipankista  ovat  voi- 

massa seuraavat mááráykset: 

Tarkoitus. 

15 
Pohjoismaiden  investointi- 

pankin, josta jáljempáná ká- 

ytetáán nimitystá pankki, tar- | 

koituksena on myöntáá lai- 

noja seká antaa takuita káy- 

vin pankkiehdoin ja yhteis- 

kuntataloudelliset nákökohdat 

huomioon ottaen Pohjoismai- 

den yhteisten etujen mukais- 

ten investointiprojektien ja 

viennin toteuitamiseksi. 

Pááoma. 

23 
Pankin peruspááoma on 400 

miljoonaa SDR :áá. 

SDR mááritelláán niiden ar- 

vostussáántöjen mukaan, jotka 

Valuuttarahasto on saattanut 

voimaan heinákuun 1 páivá- 

stá 1974 lukien. 

Mikáli náitá arvostussáán- 

töjá muutetaan, ratkaisee pan- 

12. maí 1976. 

Gjört í Kaupmannahöfn 

islandsk, haminassa, joulukaun 4 páivá- hinn 4. desember 1975 í einu ; 
eintaki á dönsku, finnsku, ís- 

Iensku, norsku og sænsku, og 

skulu þeir textar allir vera 

jafngildu. 

Fyrir Ríkisstjórn Íslands: 

Sigurður Bjarnason 

(sign.). 

SAMÞYKKTIR 

| fyrir Norræna fjárfestingar- 

Ruotsin, ' 

  

  
| 

bankann. 

Ríkisstjórnir Danmerkur, 

Finnlands, Íslands, Noregs og 

Svíþjóðar hafa með samningi 

hinn 4. desember 1975 ákveð- 

ið að setja á stofn norrænan 

fjárfestingarbanka. #Eftirfar- 

andi ákvæði gilda um fjárfest- 

ingarbankann. 

Markmið. 

1. grein. 

Markmið Norræna fjárfest- 

ingarbankans, hér eftir nefnd- 

ur bankinn, er að veita lán og 

ábyrgðir með bankakjörum og 

samkvæmt almennum  þjóð- 

hagslegum sjónarmiðum með 

bað í huga að hrinda í fram- 

kvæmd fjárfestingaráformum 

og efla útflutning í þágu 

Norðurlandaþjóða. 

Fjármagn. 

2. grein. 

Stofnfé bankans skal vera 

400 milljónir sérstakra drátt- 

arréttinda (SDR). 

Sérstök dráttarréttindi skulu 

skilgreind í samræmi við þá 

skráningu, sem Alþjóðagjald- 

eyrissjóðurinn ákvað frá 1. 

júlí 1974. 

Ef þessari skráningu verður 

breytt, ákveður stjórn bank-
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Utferdiget í et eksemplar pá | 

dansk, finsk, islandsk, norsk; 

og svensk, hvilke tekster alle 

har samme gyldighet, í Kgben- 

havn den 4. desember 1975. 

For Norges Regjering: 

Bjartmar Gjerde 

(sign.). 

VEÐTEKTER 

for Den nordiske 

investeringsbank. 

Danmarks,  Finlands, Is- 

lands, Norges og Sveriges 

regjeringer har ved avtale av 

4. desember 1975 besluttet á 

opprette en nordisk investe- 

ringsbank. For investerings- 

banken gjelder fglgende be- 

stemmelser: 

Formál. 

1. 

Den nordiske investerings- 

bank, heretter kalt Banken, 

har til formál á gi lán og 

stille garantier pá bankmes- 

sige vilkár og í samsvar med 

samfunnsgkonomiske hensyn 

med sikte pá gjennomfóring 

av investeringsprosjekter og 

eksport af nordisk interesse. 

Kapital. 

82. 

Bankens srunnfond belgper 

seg til 409 millioner SDR. 

SDR defineres í henhold til 

de  verdsettingsregler som 

Valutafondet  etablerte med 

virkning fra í. juli 1974. 

Hvis disse verdsettingsreg- 

ler endres, avgjór Styret hvor- 
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Som skedde í Köpenhamn 

den 4 december 1975 í ett 

'exemplar pá danska, finska, 

| islindska, norska och svenska 

'spráken, vilka samtliga texter 

'har samma vitsord. 

För Sveriges Regerings: 

Kjell-Olof Feldt 

(sign.). 

STADGAR 

för Nordiska 

investeringsbanken. 

Danmarks,  Finlands, Is- 

lands, Norges och Sveriges 

regeringar har genom överens- 

kommelse den 4 december 

1975 beslutat upprátta en nor- 

disk investeringsbank. För in- 

vesteringsbanken gáller följ- 

ande föreskrifter: 

Ándamál. 

S1. 

Nordiska investeringsbank- 

en, nedan kallad banken, har 

till ándamál att ge lán och 

stálla garantier pá bankmás- 

siga villkor och í överens- 

stámmelse med  samhálls- 

ekonomiska hánsyn för gen- 

omförandet av investerings- 

projekt och export av nor- 

diskt intresse. 

  
Kapital. 

82. 

Bankens grundkapital upp- 

sár till 400 miljoner SDR. 

SDR definieras í överens- 

stámmelse med de virderings- 

regler som  Internationella 

valutafonden faststállt med 

giltighet frán och med den 1 

juli 1974. 

Om dessa várderingsregler 

ándras, avgör styrelsen í vad   
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relsen, hvorvidt Banken skal 

benytte de nye regler. 

Af grundfonden tegner den 

danske stat sig for 88 millio- 

ner SDR, den finske stat sig 

for 64 millioner SDR, den 

islandske sig for 4 millioner 

SDR, den norske stat sig for 

64 miliioner SDR og den 

svenske stat sig for 180 millio- 

ner SDR. 

Forhgjelse af grundfonden 

sker ved beslutning af Nor- 

disk Ministerrád efter indstil- 

ling fra Bankens bestyrelse. 

Fordelingen af grundfonds- 

forhgjelsen pá landene sker 

pá basis af den til enhver tid 

af Nordisk Ministerrád fast- 

satte fordelingsnggle for fæl- 

Ies nordisk finansiering. 

S3. 

Hver af de kontraherende 

parter stiller en fjerdedel af 

det i grundfonden tegnede 

belgb til rádighed for Banken 

i tre lige store dele, 2, 14 og 

26 máneder efter disse ved- 

tægters ikrafttræden. Indbe- 

talingerne sker efter pákrav 

fra Banken. 

Den resterende del af den 

tegnede kapital kræves indbe- 

talt í det omfang, bestyrelsen 

finder det ngdvendigt for at 

imgdesá Bankens gældsfor- 

p!ligtelser. 

S 4. 

De i 8 3 nævnte indbetalin- 

ger sker i de respektive lan- 

des nationale valutaer eller í 

anden konvertibel valuta pá 

basis af kursen pá SDR pá 

indbetalingstidspunkterne. 

8 5. 

Banken skaffer kapital til 

udlán gennem optagelse af   
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kin hallitus, tuleeko pankin 

noudattaa uusia sáántöjá. 

Peruspááomasta  merkitsee 

Islannin valtio 4 miljoonaa 

SDR:áá, Norjan valtio 64 mil- 

joonaa SDR:44, Ruotsin val- 

tio 180 miljoonaa SDR:áá, 

Suomen valtio 64 miljoonaa 

SDR:áá ja Tanskan valtio 88 

miljoonaa SDR:áá. 

Peruspáðoman korottamise- 

sta pááttáá Pohjoismaiden mi- 

nisterineuvosto pankin halli- 

tuksen esityksestá. Peruspááo- 

man korotus jaetaan jásenmai- 

den kesken  Pohjoismaiden 

ministerineuvoston  yhteispo- 

hjoismaista rahoitusta varten 

kulloinkin vahvistaman jako- 

perusteen mukaisesti. 

38 
Jokainen sopimuspuoli as- 

ettaa  pankin  káytettáváksi 

neljásosan peruspááomasia 

merkitsemástáán osuudesta 

kolmena yhtá suurena eráná 

2, 14 ja 26 kuukauden ku- 

luttua náiden sáántöjen voi- 

maantulosta. Maksut suorite- 

taan pankin sitá vaatiessa. 

Merkityn pááoman jáljellá 

oleva osa peritáán sikáli kuin 

pankin hallitus pitáá sen mak- 

samista  pankin  velkasitou- 

musten táyttámisen kannalta 

válttámáttömáná. 

48 
3 $:ssá mainitut maksut su- 

oritetaan asianomaisten mai- 

den kansallisissa valuutoissa 

tai jossakin muussa vaihdetta- 

vassa valuutassa SDR:n mak- 

suajankohdan vaihtokurssin 

mukaisesti. 

58 
Pankki hankkii lainanan- 

toon  tarkoitettua  pááomaa 
  

12. maí 1976. 

ans að hve miklu leyti bank- 

inn skuli nota hinar nyju 

í ákvarðanir. 

Af stofnfé bankans er hluti 

danska ríkisins 88 milljónir, 

finnska ríkisins 64 milljónir, 

íslenska ríkisins 4 milljónir, 

norska ríkisins 64 milljónir og 

sænska ríkisins 180 milljónir 

sérstakra dráttarréttinda. 

Ráðherranefnd Norðurlanda 

ákveður aukningu stofnfjár að 

fengnum tillögum stjórnar 

bankans. Skipting stofnfjár- 

aukningar á milli landanna 

fer eftir því hlutfalli, sem 

ráðherranefnd Norðurlanda 

setur á hverjum tíma um sam- 

eiginleg norræn verkefni. 

3. grein. 

Hver samningsaðila leggur 

fram einn fjórða hluta stofn- 

fjárframlags sins til bankans 

með þrem jöfnum greiðslum 

2, 14 og 26 mánuðum eftir 

gildistöku þessara samþykkta. 

Greiðslur fara fram eftir 

kröfu bankans. 

Eftirstöðvar stofnfjárfram- 

lags verða innheimtar eftir 

því sem stjórn bankans telur 

nauðsynlegt til að fullnægja 

skuldbindingum hans. 

4. grein. 

Greiðslur samkvæmt 3. grein 

fara fram í gjaldeyri viðkom- 

andi lands eða öðrum skiptan- 

legum gjaldeyri á því gengi 

sem gildir fyrir sérstök drátt- 

arréttindi (SDR) á greiðslu- 

degi. 

5. grein. 

Bankinn aflar sér fjármagns 

með lántökum bæði innan
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vidt Banken skal nytte de nye 

regler. 

51 

mán banken skall följa de nva 

reglerna. 

1 grunnfondet tegner den Av grundkapitalet tecknar 

danske stat seg for 88 millio-:sig danska staten för 88 milj- 

ner SDR, den finske stat seg oner SDR, finska staten för 

for 64 millioner SDR, den is- | 64 miljoner SDR, islándska 

landske stat seg for 4 millio- staten för 4 miljoner SDR, 

ner SDR, den norske stat seg|norska staten för 64 miljoner 
for 64 millioner SDR og den SDR och svenska staten för 
svenske stat seg for 180 millio- 180 miljoner SDR. 

ner SDR. 

Forhgyelse av grunnfondet, Ökning av grundkapitalet 
skjer ved besluining av Nor- sker senom beslut av Nor- 
disk Ministerrád etter innstil- diska — ministerrádet efter 
ling fra Bankens styre. For- | framstállning av bankens styr- 

delingen av grunnfondsfor- | else. Ökningen av grundkapi- 
hgvelsen pá landene skjer pá | talet fördelas mellan lánderna 
basis av den til enhver tid av |i enlighet med den vid varje 
Nordisk Ministerrád fastsatte |tidpunkt av Nordiska minister- 

fordelingsngkkel for felles 

nordisk finansiering. 

53. | 

Hver  kontraherende part 

stiller en fjerdedel av det í 

srunnfondei tegnede belgp til 

rádighet for Banken í tre like 

store deler, 2, 14 og 26 

máneder etter disse vedtekters 

ikrafttreden.  Innbetalingene 

skjer etter krav fra Banken. | 

  
Den resterende del av den 

legnede kapital innkreves í 

den grad Styret finner det 

ngdvendig for á móte Bank- 

ens gjeldsforpliktelser. 

S 4. 

De i 8 3 neynte innbetalin- 

ger skjer i de respektive lands 

nasjonale  valutaer eller i 

annen konvertibel valuta pá 

basis av kursen for SDR pá   innbetalingstidspunktene. 
li 

S 5. 

Banken skaffer kapital til| 
utlán gjennom láneopptak sá- | 

rádet faststállda fördelnings- 

nyckeln för semensam nor- 

disk finansiering. 

S3. 

Varje fördragsslutande stat 

stáller en fjárdedel av det í 

grundkapitalet tecknade be- 

loppet till bankens förfogande 

i tre lika stora poster, 2, 14 

og 26 mánader efter dessa 

stadgars ikrafttrádande. In- 

betalningarna sker efter an- 

modan frán banken. 

Ánmodan om inbetalning av 

áterstoden av det tecknade 

kapitalet sker í den mán styr- 

elsen finner nödvándigt för 

att uppfylia bankens skuld- 

förpliktelser. 

S4. 

De 1 $ 3 angivna inbetal- 

ningarna verkstálls i respek- 

tive lands nationella valuta 

eller í annan konvertibel 

valuta pá grundval av SDR- 

kursen vid betalningstillfáll- 

ena. 

S 5. 

Banken anskaffar för ut- 

láning avsett kapital genom 

Nr. 26.
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lán sável í som udenfor de 

fem stater. 

Ogsá den í henhold til $ 3 

indbetalte kapital kan benyt- 

tes til udlán. 

Virksomhed. 

8 6. 

Banken kan yde lán og stille 

garantier indtil et samlet be- 

Igb svarende til 250 procent 

af grundfonden. 

For ydelse af lán eller 

sarantistillelse býr  betryg- 

sende sikkerhed for rigtig op- 

fyldelse stilles, sáfremt ngd- 

vendig sikkerhed efter om- 

stændishederne ikke allerede 

skýnnes at foreligge. 

Banken kan endvidere træf- 

fe sádanne andre dispositio- 

ner, som har sammenhæng 

med dens virksomhed, og som 

er nódvendige eller gnskelige 

for at fremme dens formál. 

Banken býr  samarbejde 

med andre kreditinstitutioner 

og med Þbergrte offentlige og 

private organer. 

S7 

Bankens virksomhed drives 

efter de í $S 1 fastlagte prin- 

cipper og í overensstemmelse 

með fólgende retningslinier: 

a) Lán og garantier býr ikke 

ydes, hvis lán- eller garan- 

titagers stat modsætter sig 

dette. 

Optagelse af lán og place- 

ring af midler i de nor- 

diske lande finder sted í 

forstáelse med  vedkom- 

mende lands myndigheder. 

b) 

Banken skal í sin virk- 

somhed tilstræbe et sá- 

dant overskud, at fonds- 

dannelse og rimelig for- 

c)   

52 

ottamalla lainoja seká jásen- 

maista ettá niiden ulkopuol- 

elta. | 

Myvös 3 $:n mukaisesti mak- 

settua pááomaa voidaan káyt- 

táá lainanantoon. 

Toiminta. 

68 

Þankki voi myöntáá lainoja 

ja takuita, joiden yhteismáárá 

ei saa ylittáá 250 prosenttia 

peruspáðáomasta. 

Lainoja ja takuita myöðntá- 

essáán pankin tulee vaatia 

turvaavat  vakuudet  mikáli 

riittáván vakuuden ei kui- 

tenkaan olosuhteiden perus- 

teella voida katsoa olevan 

olemassa. 

Pankki voi edelleen ryhtyá 

muihin, toimintaansa litty- 

viin toimenpiteisiin, jotka ovat 

pankin tarkoituksen edistámi- 

sen kannalta válttámáttömiá 

tai toivottavia. 

Pankin tulee toimia yhteis- 

tyðssá muiden luottolaitosten 

seki asianomaisten julkisten 

ja yksityisten elinten kanssa. 

18 
Pankkitoimintaa —harjoite- 

taan 1 S:ssá mainittujen peri- 

aatteiden ja seuraavien suun- 

taviivojen mukaisesti: 

a) Lainoja ja takuita ei tule 

myöðöntáá, mikáli asianoma- 

inen valtio sitá vastustaa. 

b) Ottolainaus Pohjoismaista 

ja  varojen  sijoittaminen 

Pohjoismaihin tapahtuu 

yhteisymmárryksessá asia- 

nomaisten jásenmaiden vi-! 

ranomaisten kanssa. | 

  
Pankin tulee toiminnallaan, 

pyrkiá sellaisen ylijáámán | 
aikaansaamiseen, joka mah- 

dollistaa rahastojen muo- 

c) 

12. maí 1976. 

hinna fimm ríkja og utan 

þeirra. 

Einnig má nota stofnfé skv. 

3. grein til útlána. 

Starfsemin. 

6. grein. 

Bankinn setur veitt lán og 

ábyrgðir, sem nema allt að 

250 hundraðshlutum af stofn- 

fé. 

Við veitingu láns eða á- 

byrgðar ber að setja sérstaka 

tryggingu fyrir réttum efnd- 

um, svo framarlega sem nægi- 

leg trygging telst ekki fyrir 

hendi að öðrn leyti. 

Bankinn getur og annast 

Önnur viðskipti, sem samræm- 

ast starfsemi hans og eru 

nauðsynleg eða æskileg til að 

ná markmiði hans. 

Bankanum ber að hafa sam- 

vinnu við aðrar peningastofn- 

anir og viðkomandi opinbera 

og einkaaðila. 

7. grein. 

Starfsemi bankans fer eftir 

Þeim meginreglum, sem 

greindar eru í Í. grein, og í 

samræmi við  eftirgreindar 

reglur: 

a) Ekki skal veita lán né á- 

byrgðir, ef ríki lán- eða 

ábyrgðarþega er mótfallið 

þvi. 

Lántaka og miðlun láns- 

fjár á Norðurlöndum skal 

fara fram með skilningi 

yfirvalda í viðkomandi 

landi. 

b) 

Með starfsemi bankans skal 

stefnt að því, að tekjuaf- 

gangur nægi til eðlilegrar 

sjóðsmyndunar og sann- 

ec)
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vel í som utenfor de fem | 

stater. | 

Ogsá den í henhold til $ 3) 
innbetalte kapital kan benyt-, 

tes til utlán. 

Virksomhet. 

S 6. 

Banken kan gi lán og garan- 

tier inntil et samlet belgp som 

svarer til 250 prosent av 

grunnfondet. 

For yting av lán eller 

saranti býr stilles betrvg- 

gende sikkerhet for riktis op- 

fyllelse, sáfremt ngdvendig 

sikkerhet etter omstendighe- 

tene ikke likevel anses á fore- 

ligge. 

Banken kan videre treffe 

slike andre disposisjoner som 

har sammenheng med dens 

virksomhet, og som er nód- 

vendige eller gnskelige for á 

fremme dens formál. 

Banken bór samarbeide med 

andre kredittinstitusjoner og 

vedkommende offentlige og 

private organer. 

S7. 

Bankens virksomhet drives 

etter de i 8 1 fastlagte prin- 

sipper og í overensstemmelse 

med fóglgende retningslinjer: 

a) Lán og garantier bór ikke 

gis hvis lán- eller garanti- 

takers stat motsetter seg 

dette. 

b) Opptak av lán og plas- 

sering av midler i de nor- 

diske land finner sted i) 

forstáelse med vedkom- | 

mende lands myndigheter. | 

  
c) Banken skal í sin virksom- 

het tilstrebe et slikt over- | 

skudd at fondsdannelse og, 
rimelig forrentning av den! 

öð 

uppláning sávál í som utan- 

för de fem staterna. 

Áven det enligt $ 3 inbe- 
talade kapitalet kan anvándas 

för utláning. 

Verksamhet. 

S 6. 

Banken kan ge lán och 

stálla garantier upp till ett 

sammanlagt belopp motsvar- 

ande 250 procent av grund- 

kapitalet. 

För beviljande av lán eller 

garanti bör betryggande 

sákerhet stállas, sávida icke 

nödvándig sákerhet med hán- 

syn till omstándigheterna lik- 

vál anses föreligga. 

Banken kan dessutom við- 

taga andra átsárder som har 

samband med dess verksam- 

het och som ár nödvándiga 

eller önskvárda för att frámja 

dess ándamál. 

Banken bör samarbeta med 

andra kreditinstitut och be- 

rörda offentliga och privata 

organ. 

87. 

Bankens  verksamhet be- 

drivs enligt de i $ 1 fast- 

stállda principerna samt í en- 

lighet med följande riktlinjer: 

a) Lán eller garanti bör icke 

beviljas om láne- eller 

garantitagarens stat mot- 

sátter sig detta. 

b) Uppláning och placering 

av medel i de nordiska 

lánderna áger rum í sam- 

förstánd med berörda lands 

myndigheter. 

ce) Banken skall í sin verk- 

samhet efterstráva ett sá- 

dant överskott att fond- 

bildning och skálig för-
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rentning af den í henhold! 

til $ 3 indbetalte kapital 
muliggðres. | 

d) Banken kan under særlige 

omstændisheder  erhverve 

aktier eller andre aktiver 

for at imgdegá tab. 

e) Banken skal í sá vid ud- 

strækning, som det er 

praktisk muligt, sikre sig 

imod valutakursrisiko. 

88. 

Bankens overskud henlæg- 

ges til reservefonden, indtil 

denne har náet et belgb svar- 

ende til 10 procent af grund- 

fonden. Derefter træffer Nor- 

disk Ministerrád efter forslag 

fra bestyrelsen beslutning om 

fordeling af overskuddet mel- 

lem reservefonden og udbytte 

af grundfonden. 

89. 

Bankens regnskab fóres i 

SDR. Regnskabsáret fólger 

kalenderáret. 

Bankens ársrapport og árs- 

regnskab skal oversendes til 

Nordisk Ministerrád. 

Administration. 

S 10. 

Banken har en Þbestyrelse, 

en administrerende direktgr 

og sádant personale i gvrigt, 

som er ngdvendigt for virk- 

somhedens drift. 

S 11. 

Bestyrelsen udgver samtlige 

Bankens befðjelser, men kan 

i det omfang, dette skgnnes 

hensigtsmæssigt, overlade dem 

til direktóren. 

| 

  

öd 

dostamisen ja tuottaa koh-' 

tuullisen koron 3 8:ssá) 
mainitulle maksetulle pááo- 

malle. 

Pankki voi erityisissá olo- 

suhteissa hankkia osakkei- 

ta tai muuta vastaavaa 

omaisuutta tappion válttá- 

miseksi. 

e) Pankin tulee mahdollisim- 

man tarkoin turvata it- 

sensá kurssitappioilta. 

8s 
Pankin ylijáámá siirretáán 

vararahastoon, kunnes vara- 

rahastossa oleva pááoma vas- 

taa 10 prosenttia pankin per- 

uspáðomasta. Támán jálkeen 

pááttáá Pohjoismaiden minis- 

terineuvosto pankin hallituk- 

sen esityksestá ylijáámán ja- 

kamisesta vararahastoon ja 

peruspááoman tuottona jásen- 

maille. 

98 
Pankin kirjanpito pidetáán 

SDR:issá. Tilikausi on kalen- 

terivuosi. 

ja 

toimitettava 

ministerineu- 

Pankin  vuosikertomus 

tilinpáátös on 

Pohjoismaiden 

vostolle. 

Hallinto. 

10 8 

Pankilla on hallitus, toimi- 

tusjohtaja seká muu toimin- 

nan harjoittamiseen tarvittava 

henkilökunta. 
  

118 

Hallitus káyttáá  kaikkea' 

pankin laillista valtaa, mutta 
voi siirtáá oikeuksiaan tar-'} 

koituksenmukaiseksi katsom-, 
assaan máárin toimitusjohta- 
jalle. | 

12. maí 1976. 

gjarnrar ávöxtunar stofn- 

fjár samkvæmt 3. grein. 

d) Við sérstakar aðstæður 

getur bankinn yfirtekið 

hlutabréf eða aðrar eignir 

til að koma í veg fyrir tap. 

Bankinn skal leitast við að 

iryggja sig segn gengis- 

áhættu, svo sem frekast er 

unnt. 

e) 

8. grein. 

Tekjuafsangur bankans skal 

lagður í varasjóð, þar til hann 

hefur náð 10 hundraðshlutum 

stofnsjóðs. Eftir að því marki 

er náð, tekur ráðherranefnd 

Norðurlanda ákvörðun um 

skiptingu tekjuafgangs á milli 

varasjóðs og arðs af stofnfé 

að fengnum tillögum Þbanka- 

stjórnarinnar. 

9. grein. 

Reikningar bankans skulu 

færðir í sérstökum dráttar- 

réttindum. Reikningsárið er 

almanaksárið. 

Ársskýrsla bankans og reikn- 

ingar skulu send ráðherra- 

nefnd Norðurlanda. 

Stjórnun bankans. 

10. grein. 

Með málefni bankans fer 

stjórn, framkvæmdastjóri og 

annað starfslið, sem nauðsyn- 

legt er fyrir starfsemi hans. 

11. grein. 

Stjórnin fer með öll málefni 

bankans, en getur falið fram- 

kvæmdastjóra þau verkefni, 

sem hentugt þykir.
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i henhold til $ 3 innbe-! 

talte kapital muliggjóres. 

d) Banken kan under særlige 

omstendigheter erverve 

aksjer eller andre aktiva! 

for á unngá tap. 

Banken skal í sá stor ut- 

strekning som  praktisk 

mulig sikre seg mot valuta- | 

kursrisiko. 

e) 

S 8. 

Bankens overskudd over- 

fóres til reservefondet inntil 

dette har nádd et belóp som 

tilsvarer 10 prosent av grunn- 

fondet. Deretter treffer Nor- 

disk Ministerrád beslutning 

om fordeling av overskuddet 

mellom reservefondet og som 

utbytte pá gsrunnfondet etter 

forslag fra Styret. 

S 9. 

Bankens regnskap fgres í 

SDR. Regnskapsáret  fólger 

kalenderáret. 

Bankens ársrapport og árs- 

regnskap skal  oversendes 

Nordisk Ministerrád. 

Administrasjon. 

S 10. 

Banken har et styre, en ad- 

ministrerende direktór og det 

óvrige personale som er nýd- 

vendig for at virksomheten 

skal kunne drives. 

$11. 

Styret utgver samtlige av 

Bankens befgvelser, men kan 

i den grad det finnes hensikts- 

messig, overlate dem til di- 

rektgren.   

öð 

rántning av det enligt $ 3 

inbetalade kapitalet möjlig- 

göres. 

Banken kan under sár- 

skilda omstándigheter för- 

várva aktier eller annan 

egendom för undvikande 

av förlust. 

Banken skall í all den ut- 

stráckning som ár prakt- 

iskt möjlig sákra sig mot 

kursrisk. 

d) 

e) 

S 8. 

Bankens överskott överföres 

till en reservfond tills dess 

denna uppgár till ett belopp 

som motsvarar 10 procent av 

grundkapitalet. Dárefter be- 

slutar Nordiska ministerrádet 

efter förslag av styrelsen om 

fördelning av  överskottet 

mellan reservfonden och 

medel för utdelning pá grund- 

kapitalet. 

So. 
Bankens rákenskaper föres 

i SDR. Rákenskapsáret följer 

kalenderáret. 

Bankens  ársrapport och 

ársbokslut skall óöversándas 

till Nordiska ministerrádet. 

Administration. 

S 10. 

Banken har en styrelse, en 

verkstállande  direktör och 

den övriga personal som ár 

nödvándig för att verksam- 

heten skall kunna drivas. 

S 11. 

Styrelsen utövar bankens 

samtliga  befogenheter men 

kan í den utstráckning som 

finnes ándamálsenlig överláta 

dem till direktören.
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Bestyrelsen bestár af 10 

medlemmer, hvoraf hver stat 

udpeser 2 medlemmer for en 

periode af hgjst 4 ár. Hver 

stat udpeger endvidere efter 

samme principper en sup- 

pleant for hvert medlem. 

Bestyrelsen vælger for en 

periode af 2 ár en formand 

og en  viceformand. For- 

mandshvervet og  vicefor- 

mandshvervet alternerer mel- 

lem landenes repræsentanter. 

Bestyrelsen sammentræder, 

nár formanden bestemmer det, 

eller nár mindst 2 bestyrel- 

sesmedlemmer eller  direk- 

tóren anmoder derom. 

Bestyrelsen er beslutnings- 

dygtig, nár mindst 8 medlem- 

mer eller stemmeberettigede 

suppleanter deltager. Hvert 

medlem har een stemme; en 

suppleant er kun stemmebe- 

rettiget í medlemmets fravær. 

Som Þbestyrelsens beslutning 

gælder det standpunkt, som 

mindst 7 af de stemmeberet- 

tigede giver sin tilslutning. 

Beslutning kan ogsá træffes 

ved skriftlig procedure. 

S 12. 

Den administrerende direk- 

tór forestár Bankens lóbende 

virksomhed og skal fólge de 

retningslinier og pálæg, som 

bestyrelsen har givet. 

Direktóren udpeges af be- 

styrelsen for et tidsrum af 

hóist 5 ár ad gangen. Han má 

ikke være medlem af bestyrel- 

sen eller suppleant for et be- 

styrelsesmedlem, men deltager 

i bestyrelsesmgderne uden 

stemmeret. 

Ved optagelse og bevilling 

af lán tegnes Banken af et 

bestyrelsesmedlem og direk- 

tóren i forening eller í direk-   

56 

Hallitukseen kuuluu kym- 

menen jásentá, joista kukin 

valtio valitsee kaksi jásentá 

enintáán neljáksi  vuodeksi 

kerrallaan. Kukin valtio valit- 

see samojen periaatteiden mu- 

kaan lHsáksi kullekin jásenelle 

varajásenen. 

Hallitus valitsee kahdeksi 

modeksi kerrallaan puheen- 

johtajan ja yhden varapuhe- 

enjohtajan. Puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan paikka 

vaihtuu jásenmaiden edusta- 

jien kesken. 

Hallitus kokoontuu puheen- 

johtajan máðráyksestá tai kun 

/áhintáán kaksi hallituksen 

jásentá tai toimitusjohtaja sitá 

pvytáá. 

Hallitus on páátösvaltainen, 

kun lásná on váhintáán kah- 

deksan jásentá tai áánioikeu- 

tettua  varajásentá. Kullakin 

jásenellá on yksi ááni; vara- 

jásen on ðánioikeutettu vain 

varsinaisen jásenen poissaol- 

lessa. Hallituksen páátökseksi 

tulee se mielipide, jota vá- 

hintáán seitsemán áánioikeu- 

tettua on kannattanut. Páátös 

voidaan myðs tehdá kirjallista 

menettelvá káyttáen. 

128 

Toimitusjohtaja johtaa pan- 

kin juoksevaa toimintaa ja 

hánen on nondatettava halli- 

tuksen antamia suuntaviivoja 

ja ohjeita. 

Hallitus valitsee toimitus- 

johtajan  enintáán  viideksi 

vuodeksi kerrallaan. Hán ei 

saa oMa hallituksen jásen eiká 

varajásen, mutta  osallistuu 

hallituksen kokouksiin ilman 

Aánioikeutta. 

Lainoja otettaessa ja annet- 

taessa kirjoittavat pankin ni- 

men yksi hallituksen jásen ja 

toimitusjohtaja tai viimeksi-   

12. maí 1976. 

Í stjórninni eiga sæti 10 
menn, 2 frá hverju ríkjanna, 

tilnefndir til mest 4 ára í 

senn. Hvert ríki tilnefnir á 

sama hátt varamann fyrir 

hvern stjórnarmann. 

Stjórnin kýs sér formann og 

varaformann til 2 ára. Löndin 

skiptast á að tilnefna formann 

og varaformann. 

Formaður ákveður stjórn- 

arfundi og þá skal boða, ef 

tveir stjórnarmenn eða fram- 

kvæmdastjóri óska. 

Ákvarðanir stjórnarinnar 

eru bindandi, ef minnst 8 

stjórnarmenn eða varamenn 

með atkvæðisrétt taka þátt í 

afgreiðslu. Hver stjórnarmað- 

ur fer með eitt atkvæði, vara- 

maður hefur aðeins atkvæðis- 

rétt í fjarveru aðalmanns. 

Ákvarðanir stjórnarinnar eru 

bindandi, ef minnst 7 atkvæð- 

isbærir stjórnarmenn ljá beim 

fylgi sitt. Ákvarðanir má 

einnig taka með skriflegri at- 

kvæðagreiðslu. 

12. grein. 

Framkvæmdastjóri bankans 

sér um dagleg störf og skal 

hann fara eftir þeim reglum 

og skipunum, sem stjórnin 

hefur sett. 

Stjórnin ræður framkvæmda- 

stjóra til mest 5 ára í senn. 

Hann má ekki vera stjórnar- 

maður eða varastjórnarmaður, 

en hann skal sitja stjórnar- 

fundi án atkvæðisréttar. 

Við lántöku og lánveitingu 

skuldbinda bankann einn 

stjórnarmanna og fram- 

kvæmdastjórinn eða í fjar-



12. maí 1978. 

Styret bestár av 10 medlem- 

mer, hvorav hver stat utpeker 

2 medlemmer for en periode 

av hóyst 4 ár. Hver stat ut-| 

peker videre, etter samme 

prinsipper, en varamann for 

hvert medlem. 

Styret velger for en periode 

av 2 ár en formann og en 

viseformann. Formannsstil- 

lingen og viseformannsstil- 

Hngen  veksler mellom re- 

presentanter for landene. 

Styret trer sammen nár for- 

mannen bestemmer det, eller 

nár minst 2 styremedlemmer 

eller direktgren ber om det. 

Styret er beslutningsdyktie 

nár minst 8 medlemmer eller 

stemmeberettisede varamenn 

deltar. Hvert medlem har én 

stemme; en varamann er bare 

stemmeberettiget i medlem- 

mets fravær. Som Styrets be- 

slutning  gjelder det stand- 

punkt som minst 7 av de 

stemmeberettigede sir sin til- 

slutning. Beslutning kan ogsá 

tas ved skriftlig prosedyre. 

S 12. 

Administrerende direktór 

forestár  Bankens lgpende 

virksomhet og skal fólge de 

retningslinjer og pálegg som 

Styret har gitt. 

Direktgren utpekes av 

Styret for et tidsrom av hóvst 

5 ár av gansen. Han má ikke 

være medlem av eller vara- 

mann til Styret, men deltar í 

stvremgtene uten stemmerett.   Ved opptakelse og bevil- 

gning av lán tegnes Banken 

av et medlem av Styret og| 

direktgren, eller í hans fra-| 

57 

Styrelsen bestár av tio leda- 

möter, av vilka varje stat ut- 

ser tvá ledamöter för en 

period av högst fyra ár. Varje 

stat utser vidare, enligt samma 

principer, en suppleant för 

| varje ledamot. 

Styrelsen  váljer för en 

period av tvá ár en ordför- 

ande och en vice ordförande. 

Ordförande- och vice ordför- 

andeposterna váxlar mellan 

representanter för staterna. 

Styrelsen sammantráder nár 

ordföranden sá Þbestámmer 

eller nár minst tvá styrelse- 

ledamöter eller  direktören 

begaár det. 

Styrelsen ár beslutsför nár 

minst átta ledamöter eller 

röstberáttigade suppleanter 

deltar. Varje ledamot har en 

röst; suppleant ár röstbe- 

ráttigad endast i ledamots 

fránvaro. Sásom  styrelsens 

beslut gáller den stándpunkt 

till vilken minst sju av de 

röstberáttigade ansluter sig. 

Beslut kan ocksá fattas genom 

skriftlis procedur. 

S 12. 

Verkstállande direktören 

leder bankens löpande verk- 

samhet och skall följa de 

riktlinjer och anvisningar som 

styrelsen har gett. 

Direktören utses av styrel- 

sen för en tid av högst fem 

ár varje gáng. Han fár icke 

vara ledamot eller suppleant 

i styrelsen men deltar í 

dennas sammantráden utan 

röstrátt. 

Vid upptagande och bevilj- 

ande av lán tecknas bankens 

firma av en ledamot av styr- 

elsen och direktören eller í 

Nr. 26. 

A 8
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tðrens fravær af den, bestyrel- 

sen bemyndiger. Í andre til- 

fælde tegnes Banken af direk- 

tgren eller den bestyrelsen 

bemyndiger. 

S 13. 

Gvrige bestemmelser. 

Der oprettes en kontrol-, 
komite, som har til opgave at 

kontrollere, at Banken drives 

i overensstemmelse med ved- 

tægterne. Komiteen er ansvar- 

lig for revisionen og afgiver 

en árlig revisionsberetning til 

Ministerrádet. 

Komiteen bestár af 10 med- 

lemmer. Í repræsentant for 

hver stat udpeges af Nordisk 

Ministerrád og 5 repræsen- 

tanter udpeges af Nordisk 

Rád. Komiteens medlemmer 

udnævnes for en periode af 

hgjst 2 ár. Formandskabet in- 

dehaves, medmindre Minister- 

rádet beslutter andet, af den 

af Ministerrádet udpegede re- 

præsentant for det land, som 

har formandskabet í Minister- 

rádet. 

S 14. 

Nordisk Dersom Minister- 

rád beslutter, at Banken skal! 

træde í Hkvidation, udpeger 

Ministerrádet de personer, 

som skal forestá afviklingen. 

Medlemslandene hæfter for 

Bankens forpligtelser med den 

ikke indbetalte del af grund- 

fonden, indtil samtlige for- 

pligtelser over for kreditor- 

erne er dækket. Forinden 

dette er sket, kan ingen del 

af Bankens indbetalte grund- 

fond eller reservefond udbe- 

tales til medlemslandene. Et 

eventuelt overskud eller un- 

derskud i Banken fordeles 

pá medlemslandene í forhold 

til deres samlede andel í 

grundfonden. 
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|mainitun poissaollessa halli- 
tuksen  valtuuttama henkilö. 

|Muissa tapauksissa pankin ni- 

men kirjoittaa toimitusjohtaja 
tai hallituksen  valtuuttama 

| henkilö. 
Muut mááráykset. 

138 

Perustetaan  valvontakomi- 

tea valvomaan, ettá pankin 

toimintaa harjoitetaan náiden 

sáántöjen mukaisesti. Komitea 

vastaa tilintarkastuksesta ja 

játtáðá vuosittain tarkastusker- 

tomuksensa Pohjoismaiden 

ministerineuvostolle. 

Komiteaan  kuuluu 

menen jásentá. Pohjoismai- 

den ministerineuvosto ni- 

meiá yhden jásenen kustakin 

maasta ja Pohjoismaiden neu-   
jásenet nimitetáán  korkein- 
'taan kahdeksi vuodeksi ker- 

'rallaan. Puheenjohtajuus on 

ministerineuvoston nimeámál- 

lá edustajalia siitá maasta, 

heenjohtajuus  kuuluu, ellei 

ministerineuvosto toisin páátá. 

pankin asettamisesta selvitys- 

tilaan, ministerineuvosto val- 

itsee selvitystyöstá vastaavat 

henkilöt. 

Jásenmaat vastaavat pan- 

kin sitoumuksista peruspááo- 

man maksamattomalla osuu- 

'dellaan kunnes pankin kaikki 

velkojat on tyydytetty. Sitá 

ennen ei pankin peruspááo- 

man maksetusta osasta tai 

vararahastosta voida suorit- 

taa mitáán maksuja jásen- 

maille. Pankin mahdollinen 

vlitai alijáámá jaetaan jásen-   maiden kesken kunkin yh- 

teenlasketun  peruspááomao- 

suuden  osoittamassa  suhte- 

essa. 

kym- | 

vosto viisi jásentá. Komitean 

jolle ministerineuvoston pu-. 

12. maí 1976. 

veru hans sá, sem stjórnin 

ákveður. Í öðrum tilfellum 

skuldbindur framkvæmda- 

stjóri eða sá, sem stjórnin 

ákveður, bankann. 

Önnur ákvæði. 

13. grein. 

Skipuð skal eftirlitsnefnd er 

sjái um að starfsemi bankans 

sé í samræmi við samþykkt- 

irnar. Nefndin ber ábyrgð á 

endurskoðun og skilar árlega 

endurskoðunarskýrslu til ráð- 

herranefndar Norðurlanda. Í 

nefndinni eiga sæti tíu menn. 

Ráðherranefnd Norðurlanda 

tilnefnir einn fulltrúa frá 

hverju ríki í nefndina og 

Norðurlandaráð tilnefnir fimm 

fulltrúa. Nefndarmenn skulu 

tilnefndir til tveggja ára hið 

lengsta. Formennsku í nefnd- 

inni gegnir, nema ráðherra- 

nefnd Norðurlanda ákveði 

annað, sá fulltrúi tilnefndur 

'af ráðherranefndinni, sem er 

frá því landi er hefur for- 

mennsku í ráðherranefndinni.   
14 8 | 

| Jos Pohjoismaiden ministe- | 
|rineuvosto tekee páátöksen 

14. grein. 

Ef ráðherranefnd Norður- 

landa ákveður, að bankinn 
skuli hætta störfum, tilnefnir 

hún menn til að sjá um upp- 

sjör. 

Aðildarríkin bera ábyrgð á 

skuldbindingum bankans með 

þeim hluta stofnfjár, sem ó- 

greitt er, þar til öllum skuld- 

bindingum við lánardrottna 

hefur verið fullnægt. Áður en 

því er lokið er óheimilt að 

endurgreiða aðildarríkjum 

greitt stofnfé eða varasjóð. 

Ágóði eða tap bankans skipt- 

ist á aðildarríkin í hlutfalli 

við hluta þeirra í stofnfé.  
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vær den Styret bemyndiger.|hans fránvaro den styrelsen 

Í andre tilfelle tegnes Banken | bemyndigar. T andra fall 

av direktgren eller den Styret tecknas bankens firma av di- 

bemyndiger.  rektören eller den styrelsen 

! bemyndigar. 

Óvrige bestemmelser. Övriga bestimmelser. 

$ 13. | $ 13. 
Det opprettes en kontroll- En kontrollkommitté upp- 

komité som har til oppgave | ráttas med uppgift att kon- 

á kontrollere at Bankens virk- |trollera att bankens verksam- 

somhet drives í samsvar med | het bedrivs i ðverensstám- 

vedtektene. Komitéen er an- | melse med stadgarna. Kom- 

svarlig for revisjonen og av- | mittén svarar för revisionen 
gir árlig revisjonsberetning til | och avger árligen revisions- 

Nordisk Ministerrád. 

Komitéen bestár av 10 med- 

lemmer. En representant for 

hver stat utpekes av Nordisk 

Ministerrád og fem represen- | 

tanter utpekes av Nordisk 

Rád. Komitéens medlemmer 

oppnevnes for en periode av! 

hgyst to ár. Formannskapet 

innehas, om ikke Minister- 

rádet beslutter annet, av den 

av Ministerrádet utpekte re- 

presentant for det land som 

innehar formannskapet í Mi- 

nisterrádet. 

8 14. 

Dersom Nordisk Minister- 

rád beslutter at Banken skal 

sá í lkvidasjon, utpeker Mi- 

nisterrádet de personer som 

skal forestá avviklingen. 

Medlemslandene hefter for 

Bankens forpliktelser med 

den ikke innbetalte del av 

grunnfondet inntil samtlige 

forpliktelser overfor kredi- 

torene er dekket. Fór dette 

er skjedd, kan ingen del av, 

Bankens innbetalte grunnfond 

eller reservefond  utbetales 

medlemslandene. Et eventuelt 

overskudd eller underskudd í 

Banken fordeles pá medlems- | 

Jandene i forhold til deres 

samlede andel av grunnfon- 

det. 

íberáttelse till Nordiska mi- 

 nisterrádet. 

Kommittén bestár av tio 

'Tedamöter. En representant 

| för varje stat utses av Nor- 

diska ministerrádet och fem 

| representanter utses av Nor- 

diska rádet. Kommitténs leda- 

möter utses för en period av 

'högst tvá ár. Ordförande- 

'skapet innehas, om inte mi- 
| nisterrádet beslutar annat, av 

den av ministerrádet utsedde 

'representanten för det land 

som innehar ordförandeskapet 

i ministerrádet. 

S 14. 

' (Om Nordiska ministerrádet 

'beslutar att banken skall 

|trádða í likviðation, utser 

'ministerrádet de personer 

som skall förestá avveck- 

| ingen. 
| Medlemsstaterna  ansvarar 

för bankens förpliktelser med 

'den icke inbetalade delen av 

| grundkapitalet  intill  dess 

'samtliga förpliktelser sente- 

'mot borgenárerna har táckts. 

Innan sá skett kan ingen del 

av bankens inbetalade grund- 

kapital eller reservfond utbe- 

talas till  medlemsstaterna. 

Eventuellt över- eller under- 

skott í Þbanken fördelas pá 

medlemsstaterna í förhállande 

till deras samlade andel av   grundkapitalet. 

Nr. 26.
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Á 
LOG 

um breyting á lögum nr. 80/1971, um Aflatryggingasjóð sjávarútvegsins, lögum 

nr. 75/1986, sbr. lög nr. 55/1973 oe lög nr. 99/1975, um Fiskveiðasjóð 

Íslands, lögum nr. 108/1974, úm Framleiðslueftirlit sjávarafurða, og 

lögum nr. 89/1947, um Fiskimálasjóð. 

  

Forseyi ÍsranDs 
gjörir kunnnat: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

bykki mínu: 

1. gr. 
1. 11. mgr. 9. gr. laga nr. 80/1971, um Aflatrygsingasjóð sjávarútvegsins, orðist 

svo: Tekjur af útflutningsgjaldi samkvæmt lögum. 
  

2. gr. 
16. gr. laga nr. 80/1971, um Aflatryggingasjóð sjávarútvegsins, orðist svo: 
Árlegar tekjur áhafnadeildarinnar eru af útflutningsgjaldi samkvæmt lögum. 

  

3. gr. 
Í stað c- og d-liða 1. gr. lasa nr. 55/1973, um breyting á lögum nr 75/1966, 

um Fiskveiðasjóð Íslands, sbr. lög nr. 99/1975, um breyting á þeim lögum, komi 

nýr e-liður og orðist svo, en aðrir liðir merkist samkvæmt því: 

c) Til viðbótar tekjum sjóðsins samkvæmt b-lið greiðir ríkissjóður honum ár- 
lega fjárhæð er nemi 34 hlutum af tekjum samkvæmt b-lið. 

4. gr. 
2. mgr. 18. gr. laga nr. 108/1974, um Framleiðslueftirlit sjávarafurða, orðist svo: 
Til að standa straum af kostnaði af framkvæmd ferskfiskeftirlitsins skal greiða 

útflutninesejald af íslenskum sjávarafurðum. Gjald þetta fer eftir lögum um út- 

flutningsgjald. 

5. gr. 

2. gr. laga nr. 89/1947, um Fiskimálasjóð, orðist svo: 
Tekiur Fiskimálasjóðs ern þessar: 

1. Eignir Fiskimálasjóðs er starfað hefur samkvæmt lögum um fiskimálanefnd, 

útflutning á fiski, hagnýtingu markaða o. fl., nr. 75 31. desember 1937. 
Vextir og aðrar tekjur af eignum sjóðsins. 
Tekiur af útflutninssgjaldi samkvæmt lögum. 

Heimilt er stjórn Fiskimálasjóðs, með samþykki ríkisstjórnarinnar, að taka allt 
að 10 milljón króna lán til starfsemi sjóðsins. Ríkisstjórninni er heimilt að ábyrgj- 
ast lán þetta fyrir hönd ríkissjóðs. 

RN
 

  

6. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Giðrt í Reykjavik 17. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

Matthías Bjarnason.
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LÖG 

um Búnaðarbanka Íslands. 

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

þykki mínu: 

I. KAFLI 

Hlutverk og skipulag bankans. 

1. gr. 
Búnaðarbanki Íslands er sjálfstæð stofnun, sem er eign ríkisins, undir sérstakri 

stjórn samkvæmt lögum þessum. 

2. gr. 
Ríkissjóður ber ábyrgð á öllum skuldbindingum Búnaðarbanka Íslands. Til þess 

að taka lán erlendis, án tryggingar í sjálfs sín eignum, þarf bankinn sérstaka laga- 
heimild hverju sinni. 

3. gr. 
Meginhlutverk bankans er að styðja landbúnað og greiða jafnframt fyrir fjár- 

málaviðskiptum annarra atvinnugreina. 

4. gr. 
Búnaðarbanki Íslands hefur heimili sitt og varnarþing í Reykjavík, en auk þess 

getur hann haft útibú, þar sem bankaráð og bankastjórn ákveða, að fengnu áliti Seðla- 
banka Íslands og leyfi ráðherra. 

II. KAFLI 

Um starfsemi bankans. 

5. gr. 
Hlutverk sitt leysir Búnaðarbankinn af hendi með því: 

a. að taka við fé til ávöxtunar og varðveislu með hlaupareiknings- eða sparisjóðs- 
kjörum; 
að kaupa og selja víxla, tékka og ávísanir; 
að kaupa og selja verðbréf; 
að veita hvers konar lán önnur gegn tryggingum, sem bankinn metur gildar; 
að taka við geymslufé (depositum) og hafa með höndum umsjón og varðveislu 
eigna; 

að annast önnur venjuleg viðskiptabankastörf. 

u
n
 

> 

6. gr. 
Stjórn bankans skal gæta þess, að bann eigi ávallt hæfilegan hluta eigna sinna 

í auðseldum verðbréfum, vixlum og lánum, sem fást greidd með skömmum fyrir- 
vara. Skal eign bankans í ríkistryggðum verðbréfum og öðrum tryggum og auðseldum 
verðbréfum nema að minnsta kosti 15% af innlánsfé með sparisjóðskjörum.
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III. KAFLI 

Um veðdeild bankans. 

7. gr. 

Veðdeild Búnaðarbanka Íslands starfar sem fjárhagslega sjálfstæð deild undir 

sömu stjórn og Búnaðarbankinn. Um hana gildir áfram Ill. kafli laga nr. 115 7. 

nóvember 1941, um Búnaðarbanka Íslands, sbr. og 26. gr. þessara laga. 

IV. KAFLI 

Stjórn bankans og reikningsskil. 

8. gr. 
Yfirstjórn bankans er í höndum ráðherra þess, er fer með landbúnaðarmál. 

Hann setur bankaráði og bankastjórum erindisbréf og ákveður laun bankaráðsmanna. 

Laun bankastjóra skulu ákveðin af bankaráði með samþykki ráðherra. Stjórn bank- 

ans er að öðru leyti í höndum þriggja manna bankasijórnar. 

9. gr. 

Bankaráð skipa fimm menn kosnir hlutbundinni kosningu af Alþingi til fjög- 

urra ára Í senn, ásamt jafnmörgum til vara. Ráðherra skipar einn hinna kjörnu 

aðalmanna formann bankaráðs til fjögurra ára, en annan varaformann til jafnlangs 

tíma. Varamaður tekur laun í stað aðalmanns þann tíma, er hann starfar í banka- 

ráðinu. 

10. gr. 

Bankastjórn Búnaðarbanka Íslands er skipuð þrem bankastjórum, sem banka- 

ráð ræður. Skulu þeir ráðnir með 12 mánaða gagnkvæmum uppsagnarfresti. Þó 

getur bankaráð vikið bankastjóra frá fyrirvaralaust, án sérstakrar launagreiðslu, ef 

hann hefur brotið af sér í starfi. Bankaráð skal skýra bankastjóra skriflega frá 

ástæðum fyrir uppsögn eða frávikningu hans úr starfi. 

Heimilt er bankaráði að ráða aðstoðarbankasijóra. 

Ekki mega bankastjórar reka atvinnu sjálfir, ekki vera í stjórn atvinnufyrir- 

tækja eða hafa með höndum önnur launuð störf, nema samþykki bankaráðs komi 

til. 

11. gr. 

Bankaráð skal koma saman til fundar minnst einu sinni í mánuði, og oftar 

ef þörf krefur að mati bankaráðs, bankastjórnar eða meirihluta bankaráðsmanna. 
Bankaráðsfundir eru lögmætir ef þrír bankaráðsmenn eru á fundi. Afl atkvæða 

ræður úrslitum á fundum. 
Bankastjórar eiga rétt á að sitja fundi bankaráðs og taka þátt í umræðum, 

nema rætt sé um mál, er varða bankastjórana sjálfa. Þeir skulu gefa bankaráði 

reglulega skýrslur um starfsemi bankans. 

12. gr. 

Bankaráð hefur yfirumsjón með starfsemi Búnaðarbankans. Það gerir tillögur 

um reglugerð bankans, sem ráðherra setur, og ákveður verkaskiptingu bankastjóra. 

13. gr. 

Bankaráð ræður aðalféhirði og aðalbókara og stjórnendur útibúa bankans. — 

Alla aðra starfsmenn ræður bankastjórnin og segir þeim upp starfi. — Bankaráð 

ákveður laun starfsmanna bankans.
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14. gr. 
Bankastjórn Búnaðarbankans hefur æðstu stjórn allrar daglegrar starfsemi 

bankans, eftir nánari fyrirmælum reglugerðar bankans og ákvörðun bankaráðs. 
Bankastjórnin ráðstafar fé bankans og stendur fyrir rekstri hans. Henni ber að 

sjá um, að bankareksturinn sé í öllum greinum samkvæmt lögum þessum og reglu- 
gerð bankans. 

Tveir bankastjórar skulu undirskrifa svo að skuldbindi bankann, ef gefa skal 
út eða framselja víxla, önnur verðbréf eða skriflegar skuldbindingar. Þó er banka- 
ráðinu heimilt að veita tilteknum starfsmönnum bankans umboð til þess að skuld- 
binda bankann í þessum efnum með undirskrift sinni, ásamt einum bankastjóra, 
svo og að veita ákveðnum starfsmönnum bankans umboð til þess að skuldbinda 
bankann með undirskrift sinni, eftir reglum, sem ákveðnar skulu í reglugerð. Í reglu- 
gerð má einnig setja ákvæði um tilteknar skuldbindingar, þannig að þær undirriti 
tveir bankastjórar og eigi aðrir, svo að gilt sé. 

15. gr. 
Starfsár Búnaðarbankans er almanaksárið. Ársreikninga skal birta í Stjórnar- 

tíðindum, en auk þess skal við hver mánaðamót birta yfirlit um efnahag bankans. 
— Reikningar bankans skulu endurskoðaðir af tveimur endurskoðendum, sem Al- 
þingi kýs hlutbundinni kosningu til tveggja ára í senn. Landbúnaðarráðherra úr- 
skurðar reikninga bankans. 

16. gr. 
Af tekjum hvers árs skal greiða kostnað við rekstur bankans, svo og töp vegna 

afskrifaðra lána, samkvæmt ákvörðun bankaráðs. Tekjuafgangi skal bankaráðið ráð- 
stafa til varasjóðs og annarra hliðstæðra sjóða bankans, að fengnum tillögum banka- 
stjórnar. 

17. gr. 
Bankaráðsmenn, bankastjórar og allir starfsmenn eru bundnir þagnarskyldu um 

allt það, er snertir hag viðskiptamanna bankans og þeir fá vitneskju um í starfi 
sínu. — Ekki mega bankastjórar né starfsmenn vera skuldskeyttir bankanum, hvorki 
skuldunautar né ábyrgðarmenn annarra. 

V. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

18. gr. 
Bankinn er undanþeginn öllum opinberum gjöldum og sköttum hverju nafni 

sem nefnast, þar á meðal til ríkissjóðs og sveitarsjóða eða annarra stofnana, nema 
annað sé ákveðið í sérstökum lögum. — Bækur bankans, ávísanir og hvers konar 
skuldbindingar, sem gefnar eru út af bankanum og í nafni hans, svo og skuldbind- 
ingar, sem veita bankanum handveðsrétt, arðmiðar af skuldabréfum bankans og 
framsöl þeirra skulu undanþegin stimpilgjaldi. 

19. gr. 
Glatist viðtökuskírteini, er bankinn hefur gefið út fyrir handveði eða geymslu- 

fé eða fyrir innláni, eða viðskiptabók fyrir sparisjóðsinnlagi eða öðrum innlögum, 
getur bankastjórnin stefnt til sín handhafa þessa viðtökuskírteinis eða viðskipta- 
bókar með sex mánaða fyrirvara og birt stefnuna þrisvar sinnum samfleytt í Lög- 
birtingablaði, og ef enginn hefur sagt til sín, áður en fyrirvarinn er liðinn, getur 
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hún greitt þeim manni upphæðina, sem fengið hefur viðtökuskirteinið eða viðskipta- 
bókina, án þess að nokkur annar, er viðtökuskírteinið eða viðskiptabókin kann að 
hafa verið framseld til, geti þar fyrir búið kröfu á hendur bankanum. 

20. gr. 
Fé ófullráða manna og almannastofnana má setja á vöxtu í bankanum. 

21. gr. 

Fé það, sem lagt hefur verið í bankann, ásamt vöxtum þess, er undanþegið 
kyrrsetningu eða löghaldi, meðan það stendur þar. 

22. gr. 
Bankinn hefur rétt til að láta starfsmenn sína selja verðbréf og annað, sem hann 

hefur fengið að handveði, við uppboð á hverjum þeim stað, er þykir til þess fallinn, 
en aðvara skal hann veðsala um þetta í votta viðurvist með átta daga fyrirvara. 
Nú er veðsali ókunnur eða menn vita ekki um heimili hans, og skal þá bankinn 
stefna hlutaðeiganda með fjórtán daga fyrirvara til þess að leysa veðið með aug- 
lýsingu í Lögbirtingablaði. 

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

uppboðshaldara að rannsaka, hvort eignin sé veðsett í Búnaðarbankanum, og geta 
þess í uppboðsgerðinni. Ef svo reynist, skal bankanum eða útibúi því, er í hlut á, 
gert viðvart svo tímanlega, að hægt sé að mæta eða láta mæta við uppboðið. 

24. gr. 
Veðdeild bankans, Stofnlánadeild landbúnaðarins og Byggingarstofnun landbún- 

aðarins taka hver um sig þátt í sameiginlegum kostnaði við stjórn, rekstur og 
húsnæði bankans. Skipting kostnaðarins ákveður bankastjórn með samþykki ráð- 

herra. 

25. gr. 
Með reglugerð fyrir bankann má setja þau ákvæði um stjórn hans og starfsemi, 

er nauðsynleg þykja, þótt ekki sé gert sérstaklega ráð fyrir þeim í þessum lögum, 
enda fari þau eigi í bág við nein ákvæði í lögunum. 

26. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og falla þá jafnframt úr gildi lög nr. 115 frá 7. 

nóv. 1941, um Búnaðarbanka Íslands, nema IH. kafli laganna um veðdeild bankans. 

Gjört í Reykjavík 19. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S) 

Halldór E. Sigurðsson. 
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LÖG 
um kjarasamninga Bandalags starfsmanna ríkis og bæja. 

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

þykki mínu: 

I. KAFLI 

1. gr. 
Lög þessi taka til allra starfsmanna sem eru félagar í Bandalagi starfsmanna 

ríkis og bæja eða félagi innan vébanda þess og skipaðir eru, settir eða ráðnir Í 
þjónustu ríkisins, ríkisstofnana eða atvinnufyrirtækja ríkisins með föstum tíma-. 
viku- eða mánaðarlaunum, enda verði starf þeirra talið aðalstarf. 

Ákvæði laganna taka þó ekki til 

1. ráðherra, hæstaréttardómara né saksóknara ríkisins; 

2. starfsmanna ríkisbanka né lánastofnana ríkisins. 

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

2. gr. 
Um laun og önnur starfskjör þeirra starfsmanna, sem lög þessi taka til, skal 

fara eftir ákvæðum laga þessara og kjarasamninga er gerðir eru samkvæmt þeim. 
Kjarasamningur greinist í tvo þætti, aðalkjarasamning og sérkjarasamning. 

3. gr. 
Fjármálaráðherra fer með fyrirsvar ríkissjóðs við gerð og framkvæmd kjara- 

samninga samkvæmt lögum þessum. Hann skipar nefnd manna til að annast samn- 
inga af sinni hendi. 

4. gr. 
Bandalag starfsmanna ríkis og bæja fer með fyrirsvar starfsmanna um gerð 

aðalkjarasamnings samkvæmt lögum þessum og aðrar ákvarðanir í sambandi við 
hann. 

Bandalagið skal velja sér samninganefnd sem fer með umboð þess til samn- 
ingagerðar. Tilkynna skal samninganefnd ríkisins eigi síðar en við uppsögn samn- 
inga hverjir skipi samninganefnd. 

Einstök félög innan bandalagsins fara með fyrirsvar félagsmanna sinna um 
serð sérkjarasamninga. Stjórnir einstakra félaga eða sérstaklega kjörnar nefndir 
skulu fara með umboð félags síns til samningagerðar. Heimilt er þó félagi að fela 
samninganefnd heildarsamtakanna að annast gerð sérsamninga. Stjórn heildarsam- 

takanna skal eigi síðar en við uppsögn kjarasamninga tilkynna samninganefnd 
ríkisins hvaða félög fari með samningsrétt um gerð sérkjarasamninga. 

A9 

Rikisprentsmiðjan Gutenberg.
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5. gr. 
Ríkisstarfsmaður, sem lög þessi taka til, á rétt til að vera félagi Bandalags 

starfsmanna ríkis og bæja eða félags innan vébanda þess, eftir nánari reglum í 
samþykktum bandalagsins. Ríkisstarfsmaður samkvæmt þessum lögum má eigi vera 
félagi eða aðili að félagi annarra viðurkenndra heildarsamtaka. 

6. gr. 
Ríkisstarfsmaður, sem eigi er innan vébanda heildarsamtaka þeirra sem viður- 

kenningu hafa hlotið samkvæmt þessum lögum eða öðrum, skal greiða gjald til 
þeirra heildarsamtaka og aðildarfélags er hann ætti að tilheyra sem er jafnt og 
það gjald er mönnum í sambærilegri stöðu er gert að greiða séu þeir innan heildar- 
samtaka. 

II. KAFLI 

1. gr. 
Í aðalkjarasamningi skal kveðið á um fjölda launaflokka, meginreglur til við- 

miðunar um skipan í launaflokka, föst laun, vinnutíma, þar með taldar vinnuvökur, 
laun fyrir yfirvinnu, orlof, ferðakostnað, fæðisaðstöðu, fæðiskostnað, tryggingar, 
starfsmenntun og annað sem aðilar verða sammála um. 

Í sérkjarasamningi skal kveðið á um röðun manna og starfsheita í launaflokka 
svo og þau kjaraatriði sem aðalkjarasamningur tekur ekki til og eigi eru lögbundin. 

Um aukatekjur og hlunnindi, sem líkt er farið, skal kveða á í reglugerð sem 
fjármálaráðherra setur. 

8. gr. 
Kjarasamningar skulu vera skriflegir. Þeir skulu gerðir til eigi skemmri tíma 

en tveggja ára miðað við mánaðamót. 

9. gr. 
Uppsagnarfrestur kjarasamnings af hendi beggja aðila skal eigi vera skemmri 

en 3 mánuðir. Uppsögn aðalkjarasamnings felur í sér uppsögn sérsamninga. Sér- 
kjarasamningum verður ekki sagt upp sérstaklega. 

Uppsögn skal vera skrifleg og send í ábyrgðarbréfi eða kynnt viðtakanda á 
annan sannanlegan hátt. 

10. gr. 
Kjarasamningur framlengist um eitt ár í senn, m.a. með óbreyttum uppsagnar- 

fresti, hafi honum eigi verið sagt upp réttilega. 

11. gr. 

Í samþykktum Bandalags starfsmanna ríkis og bæja skal vera ákveðið hver 
taki ákvörðun um uppsögn kjarasamnings, boðun verkfalls og hvernig ákvörðun 
þar um skuli tekin. 

12. gr. 

Aðili, er segir upp kjarasamningi, skal samtímis uppsögn senda gagnaðila sín- 
um kröfugerð og megintillögur um nýjan aðalkjarasamning og skulu samningsvið- 
ræður þá þegar upp teknar. 

Þegar liðinn er mánuður frá upphafi uppsagnarfrests skulu aðildarfélög Banda- 
lags starfsmanna ríkis og bæja senda gagnaðila sínum megintillögur sínar og kröfu- 
gerð um sérsamninga.



26. maí 1976. 67 Nr. 29. 

13. gr. 
Endurrit af uppsögn aðalkjarasamnings svo og tillögur og kröfugerð um nýja 

samninga skal senda sáttasemjara ríkisins í vinnudeilum samtímis og gögn þessi 
eru send gagnaðila. 

14. gr. 
Nú rennur kjarasamningur út vegna uppsagnar og skal þó eftir honum farið 

uns nýr kjarasamningur hefur verið gerður eða vinnustöðvun hefst. 

15. gr. 
Hafi samningar ekki tekist á fyrstu 60 dögum uppsagnarfrests skal sáttasemj- 

ari ríkisins í vinnudeilum taka deilu um aðalkjarasamning til meðferðar og leita 
um sættir. Heimilt er hvorum aðila að vísa kjaradeilu fyrr til sáttasemjara. 

Sáttasemjari skal kveðja tvo menn með sér til að vinna að lausn kjaradeilu. 
Menn þessir skulu hafa réttindi og skyldur sátiasemjara í starfi sínu. 

16. gr. 
Unnið skal að gerð sérkjarasamninga jafnhliða því sem unnið er að gerð aðal- 

kjarasamnings. 

Ef gerð sérkjarasamninga er ekki lokið innan 45 daga frá undirritun aðalkjara- 
samnings, samþykkt sáttatillögu eða miðlunartillögu skal Kjaranefnd skv. 30. 
gr. taka deilu til meðferðar. Skal nefndin úrskurða um ágreiningsefni innan 45 
daga. Gildir úrskurður hennar sem samningur sama tíma og aðalkjarasamningur. 

17. gr. 
Aðilar kjarasamnings bera fébótaábyrgð á samningsrofum þeim sem þeir sjálfir 

eða lögmætir fulltrúar þeirra gerast sekir um í störfum sínum fyrir þá. Á samn- 
ingsrofum einstakra félagsmanna bera heildarsamtök eða einstök félög því aðeins 
ábyrgð að þeim verði gefin sök á samningsrofinu. 

Ekki er heimili að gera aðför í fundarhúsum, styrktarsjóðum, orlofssjóðum, 

orlofsheimilum eða menningarsjóðum heildarsamtaka eða einstakra félaga vegna 
þessarar ábyrgðar enda séu eignir þessar skýrt aðgreindar frá öðrum eignum og 
óheimilt að verja þeim til almennra þarfa. 

II. KÁFLI 

18. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði laga nr. 33/1915, um verkfall opinberra starfsmanna, er 

Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja heimilt að gera verkfall í þeim tilgangi að 
stuðla að framgangi krafna sinna í deiiu um aðalkjarasamning með þeim skilyrð- 
um og takmörkunum sem sett eru í lögum þessum og lögum um réttindi og skyldur 
starfsmanna ríkisins. 

19. gr. 

Ákvörðun um vinnustöðvun ber að tilkynna ríkissáttasemjara og þeim, sem 
hún beinist gegn, skemmst 15 sólarhringum áður en hún skal hefjast. 

Verkfallsboðun skal vera skrifleg og send í ábyrgðarbréfi eða kynnt viðtakanda 
á annan sannanlegan hátt. 

20. gr. 
Óheimilt er að hefja vinnustöðvun 

1. ef ágreiningur er einungis um atriði sem Félagsdómur á úrskurðarvald um, 
nema til fullnægingar dómum hans;
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2. ef tilgangur vinnustöðvunarinnar er að þvinga stjórnvöld til að framkvæma 
athafnir, sem þeim lögum samkvæmt ber ekki að framkvæma, eða framkvæma 

ekki athafnir, sem þeim lögum samkvæmt er skylt að framkvæma, enda sé 
ekki um að ræða athafnir þar sem stjórnvöld eru aðili sem vinnuveitandi; 

3. ef samþykkt hefur verið sáttatillaga sáttanefndar samkvæmt 24. gr.; 
4. til stuðnings aðila í annarri kjaradeilu. 

21. gr. 
Hafi verkfall verið boðað skal sáttanefnd leggja fram sáttatillögu um aðal- 

kjarasamninga a.m.k. fimm sólarhringum áður en verkfall skal hefjast. Sátta- 
nefnd ber að ráðgast við samninganefndir aðila áður en hún leggur fram sátta- 
tillögu. 

Sáttanefnd ákveður í samráði við samninganefndir aðila hvernig atkvæðagreiðslu 
skuli háttað, þar á meðal um fjölda kjörstaða, og hvenær hún skuli fram fara. 

Fjármálaráðherra greiðir atkvæði vegna ríkissjóðs. 
Hver ríkisstarfsmaður innan Bandalags starfsmanna ríkis og bæja, sem á í 

kjaradeilu, hefur atkvæðisrétt. Leggja skal fram kjörskrá áður en atkvæðagreiðsla 
hefst. Félagsdómur dæmir um kjörskrárdeilur. 

Atkvæðagreiðsla skal vera skrifleg og leynileg og standa í minnst 2 daga. Sátta- 
nefnd eða fulltrúum hennar er heimilt að vera á kjörfundum. 

22. gr. 
Þegar sáttatillaga samkvæmt 21. gr. hefur verið lögð fram getur sáttanefnd 

frestað boðuðu verkfalli í allt að 15 sólarhringa. Haft skal samráð við samninga- 
nefndir aðila áður en verkfallsfrestun er ákveðin. 

23. gr. 
Jafnskjótt og atkvæðagreiðslu er lokið skulu atkvæði og kjörgöðgn send sátta- 

nefnd. 

Talning atkvæða fer fram undir stjórn sáttanefndar og er hvorum aðila heim- 
ilt að hafa umboðsmann viðstaddan talningu. 

24. gr. 
Sáttatillaga telst felld ef helmingur greiddra atkvæða hið minnsta er á móti 

henni enda hafi ekki færri en helmingur atkvæðisbærra ríkisstarfsmanna á kjör- 
skrá greitt atkvæði. Annars telst sáttatillasa samþykkt. 

Sáttanefnd úrskurðar um öll vafaatriði sem rísa kunna við atkvæðagreiðslur. 
Er úrskurður sáttanefndar endanlegur. 

Sáttatillaga, sem hefur verið samþykkt, telst gildur aðalkjarasamningur frá 
þeim degi er atkvæðagreiðsla fór fram og næstu 24 mánuði, sbr. 8. gr. 

25. gr. 
Nú er vinnustöðvun hafin og sáttatilraunir sáttanefndar hafa ekki borið árangur 

og er henni þá rétt að leggja fram miðlunartillögu til lausnar kjaradeilu. Sátta- 
nefnd ber að ráðgast við samninganefndir aðila áður en hún leggur fram miðlunar- 
tillögu. 

Um atkvæðagreiðslur um miðlunartillögu gilda ákvæði 21., 23. og 24. gr. eftir 
því sem við á.
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IV. KAFLI 

26. gr. 
Þótt löglegt verkfall sé hafið er starfsmönnum, sem í verkfalli eru, skylt að starfa svo að haldið verði uppi nauðsynlegri öryggisvörslu og heilsugæslu. Kjara- 

deilunefnd ákveður hvaða einstakir menn skuli vinna í verkfalli og hún skiptir 
vinnuskyldu á milli manna. Um laun og kjör þessara manna meðan á verkfalli 
stendur skal fara eftir þeim kjarasamningi sem gerður verður að loknu verkfalli. 

27. gr. 
Kjaradeilunefnd skal skipuð níu mönnum. Bandalag starfsmanna ríkis og bæja Skal nefna til þrjá menn. Fjármálaráðherra skal nefna til þrjá menn. Tveir skulu 

kosnir af sameinuðu Alþingi og einn nefndur af Hæstarétti og skal hann vera for- maður nefndarinnar. Varamenn skulu valdir á sama hátt. Nefndarmenn skulu skipaðir eða kosnir til fjögurra ára. 
Neiti bandalagið eða fjármálaráðherra að nefna menn í nefndina eða menn 

Þeir sem nefndir hafa verið neiti að starfa, skulu þeir þrír nefndarmenn sem kjörnir r 
eru af Alþingi og Hæstarétii nefna menn í nefndina þannig að hún verði fullskipuð. 

V. KAFLI 

28. gr. 
Þrátt fyrir önnur ákvæði laga þessara er mönnum þeim, sem skipa störf þau 

er upp eru talin í 29. gr. laga nr. 38/1054, um réttindi og skyldur starfsmanna 
ríkisins með síðari breytingum, og eru félagar í Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja, óheimilt að gera verkfall. 

29. gr. 
Um laun og önnur kjör Þeirra manna, sem eru félagar í Bandalagi starfsmanna 

ríkis og bæja og um ræðir í 98. Sr, skal samið af samninganefnd bandalagsins og viðkomandi starfsmannafélagi. Hafi samningar eigi tekist innan 45 daga frá gerð aðalkjarasamnings skal leggja deiluna fyrir Kjaranefnd sem úrskurðar endanlega 
um hana. 

VI. KAFLI 

30. gr. 
Kjaranefnd skal skipuð fimm mönnum bl fjögurra ára í senn. 
Hæstiréttur skipar þrjá nefndarmenn. Skal einn þeirra vera lögfræðingur og formaður nefndarinnar. 
Fjármálaráðherra skipar einn nefndarmann. 
Bandalag starfsmanna ríkis og bæja skal nefna einn mann í nefndina. 
Sömu aðilar skipa varamenn í Kjaranefnd. 
Neiti heildarsamtök eða fjármálaráðherra að nefna menn í nefndina eða neiti 

þeir menn, sem nefndir hafa verið, að starfa í nefndinni, skulu þeir þrír nefndar- 
menn sem skipaðir eru af Hæstarétti nefna menn í þeirra stað þannig að nefndin 
verði fullskipuð. 

31. gr. 
Kjaranefnd sker til fullnaðar úr ágreiningi aðila um þessi atriði: 

Í. Röðun manna og starfsheita í launaflokka og önnur atriði í sérkjarasamningi, 
sbr. 2. mgr. 7. gr. og 2. mgr. 16. gr.
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1 
t im skipan manna í launaflokka og 

önnur kjaraatriði sem um er fjallað í sérkja nrasamningi. 
3. Laun og starfskjör þeirra man ræðir í 28. gr., sbr. 29. gr. 

4. Kjör þeirra sem eru félagar í starfsmanna ríkis og bæja en ekki í 

einstöku aðildarfélagi bandalagsins. 

Einstök félög fara með  fsrirsvar starfsmanna fyrir Kjaranefnd þegar fjallað er 

2. Deilum sem rísa kunna á 

    

  

  

um þan mál sem um ræðir 3. tl. 

32. gr. 

Aðilar skuln legsja ágreiningsefni sín skriflega fyrir Kjaranefnd, lýsa því sem 

þeir ern sammála um og setja fram sjónarmið sin og rökstyðja. 

3ð. gr. 

Kjaranefnd aflar sér sjálf nauðsynlegra sagna og upplýsinga og er henni rétt 

að krefjast skýrslna, munnlegra og skriflegra, af einstökum mönnum, bar með töld- 

tm embættismönnum. 
Kjaranefnd setur kvatt sérfróða menn til starfa í þágu nefndarinnar og til 

ráðuneytis um úrlausn mála. 

   

Víl. KAFLI 

34. gr. 

Félagsdómur dæmir í málum sem rísa á milli samninssaðila um gildi verkfalls, 

ágreining um skilning á kjarasamningi, félagsréttindi ríkisstarfsmanna, kjörskrár- 

deilur og hverjir falli undir ákvæði 29. gr. laga nr. 38/1954. 

35. gr. 

Þegar Félagsdómur fer með slík mál nefnir Bandalag starfsmanna ríkis og 

bæja svo og fjármálaráðherra dómara til setn Í dómnum Í stað þeirra sem nefndir 

hafa verið af Alþýðusambandi Íslands og Vinnuveitendasambandi Íslands. 

Bandalag starfsmanna ríkis og bæja rekur mál fyrir Félagsdómi vegna sjálfs 

sín, félaga innan sambanda sinna og svo starfsmanna sem hlut eiga að máli. Að 

öðru leyti skal fara eftir ákvæðum laga um stéttarfélög og vinnudeilur um sóknar- 

aðild máls fyrir Félagsdómi. 

VITI. KAFLI 

36. 

ss „einir skulu „velja menn i samninganefndir og í þeim mega 

. Sama “í gildir lök stjórnir 

  

starfsmanna. 
Enginn ríkisstarfsmaður má taka hált í atkvæðasreiðslu eða ákvörðun um kjara- 

mál nema í einu félagi innan heildarsamtakanna. 

37. gr. 

Ákvæði í ráðningarsamninsi er ógilt ef það brýtur í bága við kjarasamning 

starfsmanni í óhag. 

38. gr. 

  

ríkisstofnun og skal þá ákveða kjör starfsmanna hennar 

B Á 

Nú er á fót ný 
i rmá laráðberr a og þeirra aðildarfélaga viðurkenndra heild- 

með sa amkomula 1s1 mill 

arsamtaka sem í hlut e
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Náist ekki samkomulag milli Þessara aðila skal Kjaranefnd skera úr deilunni. 
Sama gildir ef stofnaðar eru nýjar stöður við stofnanir ríkisins. 

39. gr. 
Bandalas starf a ríkis og bæja skal nefna tvo menn í samstarfsnefnd og 

fjármálaráðherra tvo. Hlutverk nefndarinnar skal vera að stuðla að samræmingu 
á framkvæmd laga þessara. Þá skal legsia fyrir nefndina deilimál sem upp kunna að rísa. Verði samkomulag í samstarfsnefnd um atriði skal það bindandi fyrir báða 
aðila. 

Heimilt er að koma á fót sérstökum samstarfsnefndum einstakra félaga og fjár- 
málaráðherra til að fjalla um ásreininssmál sem upp koma. 

    

40. gr. 
Kostnaður við Kjaradeilunefnd os Kjaranefnd, þar á meðal laun nefndarmanna 

eftir ákvörðun ráðherra, greiðist úir ríkissjóði. 

41. gr. 
Starfsmenn borgar-, bæjar. os sveitarstjórna svo og sýslufélaga hafa samnings- 

rétt samkvæmt ákvæðum laga þessara að því breyttu að einstök félög starfsmanna, 
sem hlutaðeigandi sveitarstjórnir eða sýslunefndir viðurkenna, fara með allan samn- 
ingsrétt. Skal nánar kveðið á um þetta í reglugerð er félagsmálaráðherra skal setja 
að höfðu samráði við stjórn Bandalags starfsmanna ríkis os bæja. Í reglugerð Þess- 
ari má kveða á um aðra fresti en ákveðnir eru í lögum þessum svo og hliðstæð 
ákvæði og um getur í 29. gr. laga nr. 38/1054, nm réttindi og skyldur starfsmanna 
ríkisins með síðari breytingum. 

IK. KAFLI 

42. gr. 
Á hverri vinnustöð, þar sem a.m.k. fimm menn vinna, er starfsmönnum heimilt 

að kjósa úr sínum hópi einn trúnaðarmann. Á vinnustöð, þar sem fimmtíu menn 
eða fleiri vinna, má kjósa tvo trúnaðarmenn. Trúnaðarmenn skal kjósa til tvegsja 
ára í senn. Val trúnaðarmanna skal tilkynna vinnuveitanda og stjórn stéttarfélags 
þegar í stað. 

Heimilt er einstökum félögum að semja um aðra skipan á vali trúnaðarmanna 
en að framan greinir. 

  

43. gr. 
Trúnaðarmaður skal gæta þess að vinnuveitandi og fulltrúar hans haldi kjara- 

samnings og réttur starfsmanna sé { hvívetna virtur, einkum um orlof, vinnuvernd, 
öryggi os hollustuhætti. 

Starfsmönnum ber að snúa sér Hl trúnaðarmanns með umkvartanir sínar. Ber 
trúnaðarmanni að rannsaka málið begar í stað er umkvartanir berast eða hann 
hefur ástæðu til að ætla að gengið sé á rétt starfsmanna eða stéttarfélags á vinnu- 
stöð hans af hálfu vinnuveitanda. Komist trúnaðarmaður að beirri niðurstöðu að 
umkvartanir eða grunur hafi við rök að styðjast ber honum að krefja vinnuveit- 
anda eða umboðsmann hans um lagfæringu. 

Trúnaðarmaður skal sefa starfsmönnum á vinnustöðinni svo og stéttarfélagi, 
er í hlut á, skýrslu um kvartanir starfsmanna jafnskjótt og við verður komið. Enn 
fremur gefur hann sömu aðilum skýrslu um hvað vinnuveitandi hafi brotið af sér 
við starfsmenn og stéttarfélag þeirra svo og hvaða lagfæringar hafi fengist fram. 
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Trúnaðarmaður á rétt til að rækja skyldur sínar í vinnutíma enda geri hann 

yfirmanni sínum grein fyrir erindi sínu hverju sinni. 

Á vinnustaðnum skal honum veitt aðstaða til þess m.a. að eiga einkaviðræður 

við samstarfsmenn sina, halda með þeim fundi í kaffitímum eða við lok vinnudags, 

þar sem því verður við komið, veita honum aðgang að síma 0. S. frv. 

44. gr. 

Gefa skal trúnaðarmanni upplýsingar um ef staða losnar á vinnustað hans eða 

í ráði er að bæta við starfsmanni. Jafnframt skal láta honum í té upplýsingar um 

ráðningarkjör og um það hverjir sækja um starfann. 

Trúnaðarmaður skal í engu gjalda þess í starfi eða á annan hátt að hann hefur 

valist til þessa trúnaðarstarfs. 

Óheimilt er að flytja trúnaðarmann í lægri launaflokk meðan hann gegnir starfi 

frúnaðarmanns. 

Sé trúnaðarmaður valinn úr hópi starfsmanna sem ráðnir eru með uppsagnar- 

fresti skal hann að öðru jöfnu sitja fyrir um að halda vinnunni. 

45. gr. 

Brot á lögum þessum varða stöðumissi, sektum eða varðhaldi. 

46. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1977, sbr. þó ákvæði til bráðabirgða. Jafnframt 

falla úr gildi gagnvart félagsmönnum Bandalags starfsmanna ríkis og bæja og félaga 

innan vébanda þess ákvæði laga nr. 33/1915. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

1. 

Ákvæði II. kafla laganna svo og ákvæði VI. kafla skulu gilda um þá sérkjara- 

samninga sem gerðir verða í framhaldi af aðalkjarasamningi, dags. 1. april 1976, 

eftir því sem við á, svo og ákvæði Vír. kafla. Ef gerð sérkjarasamninga á árinu 

1976 verður ekki lokið fyrir 1. júní skal Kjaranefnd samkvæmt TI. kafla taka deilu 

dl meðferðar og ljúka úrskurði um ágreiningsefni fyrir Í. júlí og gildir úrskurður 

hennar sem samningur frá og með 1. júli. 

11. 

Heimilt er að segja upp aðalkjarasamningi, dass. 1. apríl 1976, með þeim fyrir- 

vara er um getur í 9. gr. laganna miðað við 1. júlí 1977. Skal um aðdraganda þeirrar 

samningsgerðar, verkfallsboðanir o.fl. farið samkvæmt þessum lögum eftir því 

sem við á. 

Ill. 

Kjaradeilunefnd samkvæmt IV. kafla laga þessara skal skipuð og taka til starfa 

eigi síðar en 1. jan. 1977. 

Gjört að Bessastöðum 26. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S) nn 

Matthías Á. Mathiesen.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 57/1973, um atvinnuleysistryggingar. 

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

Þykki minu: 

1. gr. 
15. gr. 7. málsgrein d-liðs lasanna orðist svo: 
Sá, sem gengur undir starfsþjálfun eða sækir námskeið til þess að öðlast hæfni 

til að stunda ný störf, nýtur á meðan atvinnuleysisbóta í allt að 30 daga virka, ef 
hann naut slíkra bóta þegar starfsþjálfunin eða veran á námskeiðinu hófst, sbr. þó 
2. mgr. 17. gr. Réttur til atvinnuleysisbóta helst! óskertur, þótt bótaþegi sæki nám- 
skeið á vegum verkalýðssamtakanna eða almenn námskeið, sem miða að aukinni 

starfshæfni hans, enda standi þau skemur en einn mánuð. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik 14. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) nn N 

Matthías Bjarnason. 

26. maí 1976. . Nr. 31. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 38/1954, um réttindi og skyldur 

starfsmanna ríkisins. 

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

þykki minu: 

1. gr. 
Við 29. gr. laganna bætast eftirtaldar málsgreinar: 

Þrátt fyrir ákvæði laga um kjarasamninga Bandalags starfsmanna rikis og bæja 

er starfsmönnum, er skipa eftirtalin störf, óheimilt að gera verkfall: 

1. Héraðsdómarar, hæstaréttarritari og starfsmenn Hæstaréttar, lögreglustjórar, 
fulltrúar lögreglustjórans í Reykjavík, tollstiórar, tollgæslustjórar og fulltrúar 
saksóknara. 

2. Ráðuneytisstjórar, skrifstofustjórar og deildarstjórar í ráðuneytum, sendiherrar, 
starfsmenn Íslenskra sendiráða erlendis, skrifstofustjóri og deildarstjórar á skrif- 

stofu Alþingis og starfsfólk skrifstofu forseta Íslands. 
3. Starfsmenn sáttasemjara ríkisins. 
4. Starfsmenn Alþingis, forsætisráðuneytis, utanríkisráðuneytis og launadeildar 

fjármálaráðuneytisins er eigi falla undir 2. tl. 
A 10
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ö. Forstöðumenn stjórnsýslustofnana ríkisins og staðgenglar þeirra. 
5. Forstöðumenn atvinnurekstrar- og þjónustvfvrirtækja ríkisins og staðsengla 

þeirra, nema þeir séu ráðnir sérstakri ráðningu. 
7. Aðrir þeir er gegna embættum sem öldungis verður jafnað til embætta þeirra 

manna sem getið er í 16. tl. 

    

($j
e) 

Fyrir 16. janúar ár hvert skal ám íðherra birta skrá um nöfn og störf 
þeirra manna, sem falla undir ákvæði 1—7. 

Rísi mál um hvort maður falli undir akvæði 1—7. ti. 1, mgr. skal það mál lagt 
fyrir Félagsdóm sem sker úr því til fullnustu. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1977. 

Gjört að Bessastöðum 26. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S) 
  

Matthías Á. Mathiesen. 

Nr. 32. 19. maí 1976. 

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

Þykki mínu: 

Í. gr. 

Ólöglegur sjávarafli er sá afli eða hluti afla: 

1. sem ekki nær lágmarksstærð þeirri, sem ákveðin er í lögum, reglugerðum eða 
sérstökum veiðileyfum. 

2. sem umfram er ákveðinn hámarksafla, sem bátum er settur. 

3. sem aflað er með ólöglegum veiðarfærum. 
4. sem aflað er á svæðum þar sem viðkomandi veiðar eru bannaðar eða án þess 

að tilskilin veiðileyfi séu fyrir hendi. 

    

  

2. gr. 
Ólöglegur sjávarafli skal gerður upp!ækur og andvirði hans renna í sérstakan 

sjóð, sem varið skal í þágu fiskirannsó! na og vísindalegs eftirlits með fiskveiði 
cftir nánari ákvörðun sjávarútvegsráðunevtisins. Er upptaka óháð hví, hvort um 
refsiverðan verknað hefur verið að ræða. Ákvæði þessarar greinar skulu víkja fyrir 

“kvæðum sérlaga um upptöku afla. 

3. gr. 
Sjávarútvegsráðuneytið úrskurðar hvort um ólöglesan sjávarafla er að ræða 

mkvæmt lögum þessum og í hve miklu masni. Leiki vafi á um magn ólöglegs 
sjávar afla er heimilt að áætla það magn eftir framkomnum gögnuin. 

Ráðuneytið úrskurðar enn fremur, hvert skuli vera andvirði hins ólöglega afla, 
sem gera skal upptækan, og skal þá miða við heildarsölnverðmæti aflans, eða þess 1 

lúta hans, sem við á. 
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Ráðuneytið byggir ákvarðanir sínar samkvæmt þessari grein á upplýsingum 

sérstakra eftirlitsmanna þess, starfsmanna Framleiðslieftirlits sjávarafurða og öðr- 
um tillækum sönnunargögnum. Ráðuneytið skal jafnan gefa hlutaðeisandi kaup- 
endum og seljendum meints ólöglegs sjávarafla kost á að gera grein fyrir sínu 
máli. 

4. gr. 
Ákvörðun ráðuneytis um upptöku afla skal tekin með skriflegum úrskurði. Mál- 

inu má vísa til meðferðar sakadóms, en ekki skal bað fresta því, að ráðuneytið geti 
innheimt andvirði þess ólöglega afla, sem það gerir upptækan, hjá kaupendum eða 
seljendum þess afla, eftir því sem við á hverju sinni. Úr skurði ráðuneytisins má 
fullnægja með aðför að vikn Hðinni frá birtingu hans. 

  

5. gr. 
Sjávarútvegsráðherra getur með regigorð sett nánari ákvæði um framkvæmd 

iaga þessara. 

6. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 19. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S) 
Matthias Bjarnason. 

20. maí 1976. Nr. 33. 

um brevtins á n eftirlaun til 

  

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Í 3. gr. laganna komi ný málsgrein, er verði 1. málsgrein og orðist svo 

Nú verður félagi, er uppfyllir skilyrði a- og b-liðar 2. gr., eftir árslok 1971 fyrir 
orkutapi. sem metið er 40% eða meira og veitir honum rétt í örorkulífeyris úr líf- 

eyrissjóði, og á hann þá rétt á örorkulífeyri samkvæmt ákvæðum 7. sr. 

ss
, 

2. gr. 
7. gr. laganna orðist svo 
Eftirlaun skiptast í ellilifeyri. Örorkulífeyri og makalifeyri. 
Fjárhæð ellilífeyris er hundraðshlsti af meðaltali grundvallarlauna næstu 5 

almanaksárin, áður en taka lífeyris hefst, os nemur hundraðshluti þessi saman- 

lögðum stigafjölda, sem félaginn hefur áunnið sér, margfölduðum með 1,8. Aldrei 
skal þó reikna með færri stigum en 5. 

Fjárhæð örorkulifeyris, miðað við 100% örorku, reiknast á sama hátt og ellilif- 

eyrir með beirri breytingu, að auk áunninna stiga skal reikna þau stig, sem ætla 
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má, að félaginn hefði áunnið sér fram til 70 ára aldurs, miðað við meðaltal stiga 

þrjú síðustu almanaksárin, áður en hann varð öryrki. Sé orkutap minna en 100%, 
greiðist örorkulífeyrir í hlutfalli við orkutapið. Örorkulífeyrir fellur niður við 70 
ára aldur. Reiknast þá ellilífeyrir í samræmi við þann stigafjölda, sem örorkulif- 
eyrir miðast við. 

Fjárhæð makalífeyris er hundraðshluti af meðaltali grundvallarlauna næstu 5 

almanaksárin, áður en taka lífeyris hefst, og nemur hundraðshluti þessi samanlögð- 
um stigafjölda, sem félaganum var reiknaður, að viðbættum 5 stigum. Falli félagi 
frá, áður en hann nær 70 ára aldri, skal auk áunninna stiga reikna þau stig, sem 

ætla má, að hann hefði áunnið sér fram til 70 ára aldurs, miðað við meðaltal stiga 
þrjú síðustu almanaksárin, áður en hann féll frá. 

Verði það þriggja ára meðaltal stiga, sem um ræðir í 3. og 4. málsgr., talið óhag- 
stætt vegna sjúkdómsforfalla eða atvinnuleysis, er heimilt að leggja til grundvallar 
meðaltal stiga fleiri ár aftur í tímann og sleppa úr meðaltalinu því almanaksári, sem 
lakast er. 

Maður getur notið samtímis makalífeyris og elli- eða örorkulífeyris samkvæmt 
lögum þessum, enda sé heildarfjárhæð eftirlauna eigi hærri en sem svarar fjárhæð 

ellilífeyris fyrir 20 áunnin stig. 

3. gr. 
Aftan við 14. gr. laganna komi ákvæði ll bráðabirgða, er orðist svo: 
Lifeyrisþegum, er rétt eiga samkvæmt lögum þessum og tilheyra lífeyrissjóðum, 

sem Í. kafli samkomulags Alþýðusambands Íslands, Vinnuveitendasambands Íslands 
og Vinnumálasambands samvinnufélaganna frá febrúar 1976 um lífeyrissjóðamál 
tekur til, skal árin 1976 og 1977 sreidd sérstök uppbót umfram það, sem kveðið er 
á um í 8. gr., þannig að lífeyrisréttur miðist við srundvallarlaun samkvæmt 1. mgr. 
6. gr., eins og þau eru samkvæmt kauptaxta í byrjun og um mitt hvors þessara ára 

um sig, í stað 5 ára meðaltals. Umsjónarnefnd eftirlauna reiknar uppbót þessa. Gjöld 
til uppbótargreiðslna þessara skulu borin af hlutaðeisandi lífeyrissjóðum með þeim 
hætti, að hver sjóður, sem aðild á að ofangreindu samkomulagi og undirritar sam- 

starfssamning lífeyrissjóða þar að lútandi, skal leggja fram 4% af iðgjaldatekjum 
sínum hvort árið um sig. Umsjónarnefnd eftirlauna skal áætla iðsjaldatekjur sjóð- 

anna og ákveða framlös og gialddasa þeirra. Umsjónarnefndin annast jafnframt 

skiptingu fjárins milli sjóðanna í hlutfalli við áætlaðar viðbótargreiðslur hvers þeirra 

vegna greiðslu hinnar sérstöku uppbótar. Það, sem á kann að skorta, að framlög af 
iðgjaldatekjum hrökkvi Hl þess að greiða þessa sérstökn uppbót, leggur hver sjóður 

til vegna sinna félaga. Umsjónarnefnd eftirlauna skal annast uppgjör milli sjóðanna 
eftir lok hvors árs. Um nánari framkvæmd þessara ákvæða skal fara eftir reglum, 

sem umsjónarnefnd eftirlauna setur og ráðherra staðfestir. 

Lifeyrishækkanir, greiddar árin 1976 og 1977 af lífeyrissjóðum, er standa utan 
við samkomulag það, sem nefnt er í 1. málsgr., skulu ekki koma til frádráttar greiðsi- 
um samkvæmt lögum þessum, enda sé um að ræða hækkanir, sem ekki er skylt að 

greiða samkvæmt lögum eða reglugerð hlutaðeigandi lfeyrissjóðs og eru að dómi 
umsjónarnefndar eftirlauna hliðstæðar uppbótasreiðslum samkvæmt 1. málsgr. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Ákvæði 1. og 2. gr. um Örorkulífeyri gilda frá 1. 

janúar 1976. 

Gjört í Reykjavík 20. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Matthías Bjarnason.



17. maí 1976. 71 Nr. ð4. 

LÖG 
um veiðar íslenskra skipa utan fiskveiðilandhelgi Íslands. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Sjávarútvegsráðherra setur með reglugerð þær reglur um veiðar íslenskra skipa 

utan fiskveiðilandhelgi Íslands, sem nauðsynlegar þykja til þess að framfylgt verði 
ákvæðum alþjóðasamninga, sem Íslendingar eru að gerast aðilar að, eða þá samn- 
inga, sem gerðir eru milli íslenskra og erlendra stjórnvalda. 

Ráðherra er auk þess heimilt að setja aðrar þær reglur um þessar veiðar, sem 
honum þykir þurfa, svo sem til samræmingar við reglur þær, er gilda um veiðar 
íslenskra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands. 

2. gr. 
Brot gegn reglum settum samkvæmt lögum þessum varða sektum, 1000—-15 000 

gullkrónum, sbr. lög nr. 4 11. apríl 1924. Enn fremur er heimilt að gera afla og 
veiðarfæri upptæk. 

Um mál þau, sem rísa út af brotum gegn lögum þessum, skal fara að hætti 
opinberra mála. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 17. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 
(L. S.) nn RN 

Matthías Bjarnason. 

26. maí 1976. . Nr. 35. 
LOG 

um breyting á lögum nr. 46 24. maí 1973, um kjarasamninga 
opinberra starfsmanna. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
1. gr. laganna orðist svo: 
Lög þessi taka til allra starfsmanna, sem eru skipaðir, settir eða ráðnir í þjónustu 

ríkisins, ríkisstofnana eða atvinnufyrirtækja ríkisins með föstum tíma-, viku- eða 
mánaðarlaunum, enda verði starf þeirra talið aðalstarf. 

Ákvæði laganna taka þó ekki til 
1. ráðherra, hæstaréttardómara né saksóknara ríkisins; 
2. ríkisstarfsmanna, sem eru félagar í Bandalasi starfsmanna ríkis og bæja eða 

félagi innan vébanda þess, en um laun Þeirra og starfskjör fer samkvæmt sér- 
stökum lögum;
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starfsmanna ríkisbanka né lánastofnana ríkisins; 

iðnaðarmanna, sjómanna, verkafólks né starfsfólks í iðjuverum, en um kaup 

þeirra og kjör fer eftir kjarasamningum stéttarfélaga þeirra og vinnuveitenda, 

sbr. lög nr. 80/1938. 

Ráðherra getur með reglugerð sett nánari ákvæði um framkvæmd þessarar 

greinar. 

=
 

Go
 

2. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1977. 

Gjört að Bessastöðum 26. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
Matthías Á. Mathiesen. 
  

Nr. 36. . 14. maí 1976. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 67/1971, um almannatryggingar, sbr. lög nr. 96/1971, 

nr. 112/1972, nr. 62/1974 og nr. 13/1975. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Fjárhæðir 1.t1. 1. mgr. 19. gr. laga nr. 67/1971, sbr. lög nr. 96/1971, lög nr. 62/1974 

og lög nr. 13/1975, skulu vera sem hér segir eftirgreind tímabil: 

1. janúar 1976. 
til Frá 

30. júní 1976 1. júlí 1976 

Tímabil: Kr. Kr. 

1. Fjárhæð annarra árstekna lífeyrisþega en lífeyris 

almannatrygginga (reiknaðrar leigu af eigin hús- 

næði og tekna barna) sem ekki skerðir rétt til 

uppbótar á lífeyri (tekjutryggingar): 

Einstaklingar  .......00000000 enn n nr. 46 380 120 000 

Hjón 2... ee ennta 83 460 168 000 

2. gr. 

Í stað 2. ml. 78. gr. laga nr. 67/1971 með áorðnum breytingum, sbr. lög nr. 

96/1971, komi nýr málsliður: 

Heimilt skal, að fjárhæðir samkv. 1. mgr. 19. gr. taki sömu hlutfallsbreytingum 

og kveðið er á um í Í. ml. þessarar greinar um upphæðir bóta og greiðslur skv. 

73. gr. 
3. gr. 

1. gr. þessara laga öðlast þegar gildi; 2. gr. taki gildi Í. júlí 1976. 

Gjört í Reykjavík 14. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)
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LÖG 
um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1974. 

Fonseti ÍsLanDs 

Nr. 37. 

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

Ríkisreikningurinn fyrir árið 1974 samþykkist með eftirgreindum niðurstöðu- 
tölum í þús. kr.: 

  

  

Gjöld: 
Áætlun: Reikningur: 

00 Æðsta stjórn ríkisins ..................0 0. 213 442 827 350 
01 Forsætisráðuneytið ...........0.0.0..... 202 255 420 207 
02 Menntamálaráðuneytið ...........0....000. 5 496 465 6 591 558 
03 Utanríkisráðuneytið ...........00.0000.. 0 323 152 424 148 
04 Landbúnaðarráðuneytið L..........0 00 1282 168 2 241 769 
05 Sjávarútvegsráðuneytið .......0..0..0.0..0.00 122 227 882 718 06 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið .................... 1628 026 2 374 468 
07 Félagsmálaráðuneytið ............0.00.. 1028 212 1627 567 
08 Heilbrigðis- og iryggingamálaráðuneytið ............ 10 716 343 13 060 030 
09 Fjármálaráðuneytið .............0..0.... 00 1808 422 2 467 SI14 10 Samgönguráðuneytið ..............00.00.0. 3 735 451 4 837 378 
11 lIðnaðarráðuneytið ...........0.....0....00. 632 968 1876 615 12 Viðskiptaráðuneytið ...............0.00.. 0 1535 127 3 787 309 Í3 Hagstofa Íslands .............000...... 0 26 599 32 539 
lá Ríkisendurskoðun ...........0..00.0.0...0 30 381 41 211 
15 Fjárlaga- og hagsýslustofnun ...........0.0..0.0... 20 872 15 205 

Samtals 29402110 41 007 880 

Tek jur: 
Áætlun: Reikningur: 

Í1 Skattar ........... 28 932 584 37 829 308 Í2 Arðgreiðslur frá fyrirtækjum og sjóðum í ríkiseign, 
fluttar úr B-hluta ríkisreiknings .....,......0........ 104 400 66 965 13 Ýmsar tekjur ..........00.. 142 800 324 359 Mismunur .......... 222 326 3 287 248 

Samtals 29 402 110 41 007 880 

Gjört að Bessastöðum 21. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 
(L. S.) 

Matthías Á. Mathiesen.
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LÖG 

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

sbr. lög nr. 72 1. júní 1972 og lög nr. 58 30. apríl 1973, 

um breyting á þeim lögum. 

ForseTi ÍSLANDS 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

4. mgr. A-liðar 8. gr. orðist svo: 

Húsnæðismálastjórn er heimilt að veita lán til kaupa á eldri íbúðum og til endur- 

bóta á eigin húsnæði öryrkja og ellilífeyrisþega. Húsnæðismálastjórn gerir árlega 

tillögu til ráðherra um þá heildarfjárhæð, sem heimilt er að veita á ári hverju í þessu 

skyni. Ráðherra setur með reglugerð ákvæði um heildarfjárhæð, úthlutun, lánstíma 

og tryggingar slíkra lána, að fengnum tillögum húsnæðismálastjórnar. 

2. gr. 

1. málsliður 2. mgr. B-liðar 8. gr. breytist svo: 

Á eftir orðunum „Heimilt er að veita lán til byggingar leisuíbúða“ komi: 

eða söluíbúða. 

3. gr. 

2. mgr. B-liðar 8. gr. breytist svo: 

Í stað orðanna „Á næstu 5 árum er heimilt að veita slík lán út á allt að 1000 

íbúðir“ komi: Á næstu 5 árum skal veita slík lán út á eigi færri en 150 íbúðir hvert 

ár eða samtals 750 íbúðir, enda sé eftirspurn eftir lánum þessum af hálfu sveitar- 

félaga. 

4. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Jafnframt falla úr gildi lög nr. 23 23. maí 1975. 

Gjört í Reykjavik 24. mai 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) nn 

Gunnar Thoroddsen. 

  

Stjórnartíðindi A 9, nr. 29—38. Útgáfudagur 26. maí 1976.
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LÖG 
um breyting á ljósmæðralögum, nr. 17 19. júní 1933. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
4. gr. laganna orðist svo: 
Launakjör skipaðra ljósmæðra skulu ákveðin með kjarasamningum eða af kjara- 

dómi á sama hátt og laun opinberra RN smanna, sbr. lög nr. 55 28. apríl 1962. 
Laun skipaðra ljó smæðra Í kaupstöð skulu greidd mánaðarlega úr bæjarsjóði. 
Laun skipaðra ljósmæðra mdæmum utan kaupstaða skal greiða að einum 

þriðja hluta úr sýslusjóði og tveim þriðin hlutum úr ríkissjóði. Launin greiða 
sýslumenn ársfjórðungslega fyrir fram. 

Skipaðri ljósmóður, sem falið er um stundarsakir að gegna nágrannaumdæni, 
ber að sreiða fyrir það byrjuna arlnun bess umdæmis. 

Ríkissjóður leggur til áhöld í eðraumdæmin, 
ráði við skólastióra os aðall ennara Í Ljósmæ 

   

  

    og ákveður landlæknir í sam- 
skóla Íslands, hver þau skuli vera 

  

2. gr. 
,„ sem verður 5. gr., svo hljóðandi: 

Ljósmóðir, sem skipuð er í starf samkvæmt lögum þessum, á rétt á orlofi ár 
hvert á sama hátt og aðrir opinberir starfsmenn. 

A eftir 4. gr. komi ný g 5 

  

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt 

nr. 23 1948 og lög nr. 114 1951. 
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o úr gildi 1. gr. laga nr. 2! 

     Ákvæði til bráð 

Á árinu 1976 skal hver sýslunefnd endurskoða skiptingu sýslunnar í ljósmæðra- 
umdæmi, sbr. 2. gr. laganna. 

birgða. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Að endurskoðun lokinni skal sýslunefnd í hverju lögsagnarumdæmi gera ráð- 

herra grein fyrir tillögum um skiptinguna og leita samþykkis hans á þeim. 

Gjört í Reykjavik 25. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Matthías B jarnason. 

Nr. 40. . 23. maí 1976. 

LÖG 

um sálfræðinga. 

Forseti ÍsLanDs 

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

1. gr. 
Rétt til að kalla sig sálfræðinga hér á landi hafa þeir einir sem til þess hafa 

fengið leyfi menntamálaráðuneytisins. 

Öðrum aðilum er óheimilt að nota starfsheiti sem til þess er fallið að gefa í 
skyn að þeir hafi hlotið löggildingu sem sálfræðingar. 

2. gr. 
Leyfi samkvæmt 1. gr. má aðeins veita þeim sem lokið hafa kandidatsprófi eða 

öðru hliðstæðu prófi í sálarfræði eða sálfræðilegri uppeldisfræði sem aðalgrein við 

háskóla á Norðurlöndum eða sambærilegu prófi við aðra háskóla, hvort tveggja að 
fenginni umsögn Sálfræðingafélags Íslands. 

Ef sérstakar ástæður mæla með því er einnig heimilt að veita þeim takmarkað 
eða tímabundið leyfi samkvæmt 1. gr. sem hafa aðra háskólamenntun en hafa við 
sjálfstæðar sálfræðilegar eða uppeldisfræðilegar rannsóknir eða hagnýt störf sýnt 

að þekking þeirra er sambærileg við þá sem nefnd er í Í. mgr., enda liggi fyrir 
meðmæli Sálfræðingafélags Íslands. 

Heimilt er að synja manni leyfis ef 2. mgr. 68. gr. almennra hegningarlaga á 
við um hagi hans. 

3. gr. 
Sálfræðingi er skylt að gæta þagmælsku um atriði sem hann fær vitneskju um 

í starfi sinu og leynt skulu fara samkvæmt lögum eða eðli máls. Þagnarskylda nær 
einnig til samstarfsmanna sálfræðings, þ. á. m. til fræðimanna sem fá aðgang að 
gögnum í vísindalegum tilgangi. Þagnarskylda helst þótt viðkomandi láti af störfum. 

4. gr. 
Sálfræðingur getur afsalað sér löggildingu. Skal hann þá tilkynna ráðuneytinu 

það skriflega og endursenda því löggildingarbréf sitt.
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5. gr. 
Ráðuneytinu er heimilt að afturkalla löggildingu, sbr. 2. gr., ef sálfræðingur er 

vegna sjúkdóms eða af öðrum ástæðum álitinn óhæfur til að gegna starfi sem sál- 
fræðingur. Leita skal álits Sálfræðingafélags Íslands um málið. 

Einnig er heimilt að afturkalla löggildingu ef sálfræðingur þrátt fyrir viðvörun 
vanrækir skyldur sínar, fer út fyrir verksvið sitt eða brýtur í bág við fyrirmæli 
laga. Sá aðili, sem hlut á að máli, getur skotið úrskurði um sviptingu löggildingar 
til dómstóla. 

6. gr. 
Sá sem, afsalað hefur sér löggildingu eða verið sviptur leyfi til að kalla sig sál- 

fræðing getur öðlast löggildingu að nýju ef skilyrðum 2. gr. er fullnægt og ástæður 
þær, sem tilgreindar eru í 5. gr., eiga ekki við. Heimilt er að veita slíka löggildingu 
til takmarkaðs tíma. 

1. gr. 
Brot gegn ákvæðum laga þessara varða sektum, varðhaldi eða fangelsi allt að 

þremur mánuðum. Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið að hætti 
opinberra mála. 

8. gr. 
Menntamálaráðuneytið getur sett nánari ákvæði í reglugerð um framkvæmd 

laga þessara. 

9. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum 23. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  
Vilhjálmur Hjálmarsson. 

24. maí 1976. 2 Nr. 41. 

LÖG 

um breyting á sveitarstjórnarlögum, nr. 58 frá 29. mars 1961. 

Forseri ÍsLanDs 

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

1. gr. 

40. gr. laganna orðist svo: 

Í hreppum, þar sem ekki er starfandi sveitarstjóri eða annar starfsmaður við 
stjórn sveitarfélagsins, skulu oddvitar eiga rétt á launum úr sveitarsjóði vegna 
starfa sinna skv. 39. gr. Skulu laun oddvita vera 6% af rekstrartekjum sveitarsjóðs 
og fyrirtækja sveitarfélaga.
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Ef um er að ræða sérstakar, umfangsmiklar framkvæmdir á vegum sveitarfé- 
lags, sem oddviti sér um, skal oddviti eiga rétt á sérstakri þóknun fyrir þau störf 
skv. ákvörðun sveitarstjórnar. 

Láti oddviti í té húsnæði og aðra aðstöðu vegna skrifstofuhalds, fundarhalda 

o. fl. í þágu sveitarfélags, á hann rétt á sérstakri greiðslu fyrir þá þjónustu, og skal 
hreppsnefnd meta hana hverju sinni. 

Í hreppum, þar sem sveitarstjóri er starfandi, skal þóknun oddvita ákveðin með 
sama hætti og annarra sveitarsljórnarmanna skv. 24. gr. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1977. 

Gjört í Reykjavik 24. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 0 

Gunnar Thoroddsen. 

Nr. 42. . 25. maí 1978. 
LOG 

um lagagildi viðaukasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og Swiss Aluminium 

Ltd., um álbræðslu við Straumsvík. 

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

Þykki mínu: 

Í. gr. 

Með lögum þessum staðfestist samningur milli ríkisstjórnar Íslands cg Swiss 

Aluminium Limiled, dags. 10. desember 1975, um viðauka við aðalsamning milli 
sömu aðila, dass. 28. mars 1966 (áður breyttan með viðauka dags. 28. október 
1969), um byggingu og rekstur álbræðslu við Straumsvík, í lögsagnarumdæmi Hafnar- 
fjarðar. Samningurinn er prentaður sem fylgiskjal með lögum þessum, á íslensku 

og ensku. 

2. gr. 
Ákvæði viðaukasamnings þess, sem um ræðir í 1. gr. skulu hafa lagagildi 

hér á landi. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 25. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Gunnar“ Thoroddsen.
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ANNAR VIÐAUKI 

VIÐ AÐALSAMNING MILLI BÍKISSTJÓRNAR ÍSLANDS 

OG SWISS ALUMINTUM LIMITED 

SAMNINGUR gerður hinn 10. dag desembermánaðar 1975 

MILLI 

RÍKISSTJÓRNAR ÍSLANDS (hér á eftir nefnd „ríkisstjórnin“) 

ANNARS VEGAR 

OG 

SWISS ALUMINTUM LIMITED (hér á eftir nefnt „Alusuisse“), sem er hlutafélag 
stofnað að svissneskum lögum 

HINS VEGAR 

RÍKISSTJÓRNIN OG ALUSUISSE hafa gert með sér aðalsamning dags. 28. mars 
1966, er staðfestur var með lögum frá Alþingi nr. 76 18. maí 1966 og sekk í gildi 
hinn 20. september 1966 (hér á eftir nefndur „aðalsamningnrinn“). Samningur þessi 
fjallar, meðal annars, um byggingu og rekstur álbræðslu með tilheyrandi búnaði 
(hér á eftir nefnd „bræðslan“) við Straumsvík á Suðvesturlandi, eign Íslenska Á1- 
félagsins hf. (hér á eftir nefnt „ÍSAL“. Bræðslan notar rafmagn frá orkuverum 
„andsvirkiunar (hér á eftir nefnd Landsvirkjun“) og hefur aðgang að hafnar- 
mannvirkjum í Straumsvík í eigu Hafnarfjarðarkaupstaðar (sem hér á eftir er 
nefndur „kaupstaðurinn“). 

RÍKISSTJÓRNIN OG ALUSUISSE hafa ennfremur samþykkt sín á milli fyrsta 
viðauka við aðalsamninginn, dags. 28. október 1989, er staðfestur var með lögum 
frá Albingi nr. 19 6. apríl 1970 og gekk í gildi hinn 16. apríl 1970 (hér eftir nefndur 
„fyrsti viðauki við aðalsamninginn“), og fjallar bann, meðal annars, um að sam- 
eina og flýta fyrstu og annarri stækkun bræðslunnar, eins og þær voru upphaflega 
skilsreindar í aðalsamningnum (með 60 megawatta málraun samanlagt), og að 
bæta við nýrri stækkun (með 920 megawatta málraun), þannig að samanlögð mál- 
raun bræðslunnar í heild ykist úr 120 í 140 megawötl. 

  

ÍSAL hefur lokið við að bvgsia fyrstu stækkun bræðslunnar (sem aðallega 
fólst í lengingu á fyrsta kerskála) og aðra stækkun bræðslunnar (sem aðallega 
fólst í byggingu á öðrum kerskála), og annar og þriðji afhendingardagur rafmagns 
(AR T og AR I) urðu eins og um var samið hinn 1. júní 1970 og 1. september 
1972, í samræmi við 9. gr. aðalsamningsins. 

LANDSVIRKJUN hefur lokið við bygginsu Búrfellsvirkjunar í Þjórsá og síðan 
komið upp meiriháttar miðlunarvirkjum við Þórisvatn, og er hún nú að hyggja 
nýja vatnsaflsvirkjun í Tungnaá við Sigöldu. 

Frá fyrsta afhendingardesi rafmagns (AR 7) vorn 6 ár liðin hinn 1. október 
1975, en þá áttu að gerast tilteknar Þreytingar á framleiðslugjaldi því, er ÍSAL 
greiðir, og verði fyrir samningsbundið rafmagn til bræðslunnar, eins og nánar var 
mælt um í aðalsamningnum, og í rafmagnssamningi milli Landsvirkjunar og ISAL, 
dags. 28. júní 1966 og breyttum 28. október 1969 (hér á eftir nefndur „rafmagns- 
samningurinn“).
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RÍKISSTJÓRNIN OG ALUSUISSE óska að gera verulegar breytingar á fram- 
leiðslugjaldi ISALs og greiðsluháttum þeim, er um það gilda, í ljósi þeirrar þró- 
unar, sem orðið hefur í áliðnaði og á efnahagsástandi í heiminum síðan aðalsamn- 
ingurinn var gerður, og til að halda því markmiði að tryggja reglulegar skatt- 
greiðslur úr hendi ISALs, en sneiða hjá sveiflum á þeim, er bersýnilega séu úr 

samhengi við raunverulega efnahagsstöðu fyrirtækisins. 

LANDSVIRKJUN OG ISAL óska að gera verulegar breytingar á verði fyrir samn- 

ingsbundið rafmagn til bræðslunnar, með samþykki ríkisstjórnarinnar og Alusuisse, 

í ljósi þeirrar þróunar, sem orðið hefur í orkumálum og á efnahagsástandi í heim- 

inum síðan rafmagnssamningurinn var gerður, og til þess að veita kost á aðlögun 

að síðari þróun með hæfilegri stigbreytingu á verðinu. 

ALUSUISSE er reiðubúið til að láta ISAL stækka bræðsluna fram yfir þá 140 

megawatta heildarmálraun, sem nú er kveðið á um í aðalsamningnum, með því að 

bæta við hana mannvirkjum með 20 megawatta málraun. 

LANDSVIRKJUN er reiðubúin til að gera tiltækt það rafmagn, sem til þarf 

vegna þessarar stækkunar á bræðslunni, með skilmálum þeim, er gilda um samn- 

ingsbundið rafmagn, en þó þannig, að hluti af því rafmagni verði látinn í té í formi 

afgangsorku. 

RÍKISSTJÓRNIN er reiðubúin til að láta kjör þau og skilmála, sem nú gilda 

samkvæmt aðalsamningnum og fylgisamningunum, gilda einnig um ofangreinda við- 

bótarstækkun bræðslunnar. 

RÍKISSTJÓRNIN OG ALUSUISSE óska að breyta aðalsamningnum svo sem 

kveðið er á hér á eftir, til framkvæmdar ofanrituðu og til að koma þar við nokkrum 

öðrum breytingum. 

MEÐ SKÍRSKOTUN TIL ÞESSA ER HÉR MEÐ GERÐUR EFTIRFARANDI 

SAMNINGUR: 

1. gr. 

Heiti samnings þessa og skýringar á orðum, sem notuð eru í honum. 

1.01. Samning þennan ber að nefna annan viðauka við aðalsamninginn. 

{.09. Eftirtalin orð, sem notuð eru í samningi þessum og fylgiviðaukunum, skulu 

þar hafa sömu merkingu og þeim er gefin í eftirtöldum málsgreinum Í. gr. 

aðalsamningsins (eins og honum hefur verið breytt með fyrsta viðauka við 

aðalsamninginn og samningi þessum), nema annars gerist þörf vegna sam- 

hengis: 

„Ríkisstjórnin“ ........00.0000 000. málsgr. 1.01 (a) 

„Alusuisse“ 00 — 1.01 (b) 

„Landsvirkjun“ .......00%200 0. 00... — 1.01 (ce) 

„Kaupstaðurinn“ ...........000000. 00... — 1.01 (d) 

ÞISAL“ 0 — 1.01 (e) 

„Fylgiskjöl“ .....c.00..0 — 1.02 

„Fylgisamningar“ ..........2002 0... — 1.02 

Ál — 1.03 (a) 

„Bræðsla“ .........02000 00. — 1.03 (b) 

„Fyrsti áfangi bræðslunnar“ ............2... — 1.03 (e) 

„Annar áfangi bræðslunnar“ .............. — 1.03 (f) 

„Þriðji áfangi bræðslunnar“ .............. — 1.03 (g) 

„Fjórði áfangi bræðslunnar“ .............. — 1.04 (a)
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2.01. 

2.02. 

2.03. 
(a) 

„Fyrsta stækkun bræðslunnar“ ............ málsgr. 1.03 (h) 
„Önnur stækkun bræðslunnar“ „........... — 1.03 () 
„Þriðja stækkun bræðslunnar“ ............ —  1.04 (b) 
„Búrfellsvirkjun“ ..........0......... — 103 () 
„Sigölduvirkjun“ „...............,........ — 1.04 (d) 
„Þórisvatnsmiðlun“ „...........0.00000... — 1.04 (ey) 
MÁR TS — 1.03 (o) 
MAR TS -- 1.03 (p) 
MÁR TI — 1.03 (gq) 
SAR TVE — 1.04 (ce) 
„Samningsbundið rafmagn“ ............... — 1.03 (r) 
„Lágmarksrafmagn“ ...................... — 103 (t) 
„Valdagur“ .......0 — 1.03 (v) 

„Fylgiviðaukarnir“ merkja skjöl þau, er hér eru viðfest sem fylgiskjöl A til 
C, þ.e.: 
Annar viðauki við rafmagnssamninginn (fylgiskjal A) milli Landsvirkjunar 
og ISALs; 
Annar viðauki við hafnar- og lóðarsamninginn (fylgiskjal B) milli kaup- 
staðarins og ISALs; 
Aðrir viðaukar við aðstoðarsamningana (fylgiskjöl C1, C9 og C3) milli ISALs 
og Alusuisse. 
Eftirtalin orð, sem notuð eru í samningi þessum og fylgiviðaukunum, hafa 
þar eftirtalda merkingu, nema annars gerist þörf vegna samhengis: 
„Gildistökudagur“ samnings þessa merkir dag bann, sem ákveðinn er sam- 
kvæmt málsgrein 8.02 í samningi þessum; 
„Staðfestingarlög“ merkja lög þau frá Alþingi, sem veita samningi þessum 
lagagildi á Íslandi samkvæmt ákvæðum málsgreinar 8.02 í samningi þessum. 

2. gr. 
Breytingar á skýrgreiningum, sem notaðar eru í aðalsamningnum 

og fylgiskjölunum. 

Upphafsákvæði málsgreinar 1.03 í aðalsamningnum breytist þannig, að orðin 
„eftirtaldar merkingar“ í niðurlagi þess falli brott, en í þeirra stað komi 
orðin „þá merkingu, sem segir í þessari málsgrein og málsgr. 1.04“. 
Upphafsákvæði stafliðs Þ) í málsgrein 1.03 í aðalsamningnum breytist þannig, 
að orðin „140 megawatta málraun fyrir þriðja áfanga“ í þriðju línu hans falli 
brott en orðin „160 megawatta málraun fyrir fjórða áfanga“ komi í þeirra 
stað. 
Stafliðirnir h) og i) í málsgrein 1.03 í aðalsamningnum orðist þannig: 
„h) „Fyrsta stækkun bræðslunnar“ merkir þann hluta bræðslunnar, sem hef- 
ur 20 megawatta málraun fram yfir málraun fyrsta áfanga bræðslunnar.“ 
„i) „Önnur stækkun bræðslunnar“ merkir Þann hluta bræðslunnar, sem hef- 
ur 60 megawatta málraun fram yfir málraun annars áfanga bræðslunnar“. 
Jafnframt breytist „fyrri“ í „fyrstu“ og „síðari“ í „aðra“ hvarvetna þar, sem 
vísað er til fyrri heita úr þessum stafliðum í aðalsamningnum og fylgisamn- 
ingunum. 
Við 1. grein aðalsamningsins bætist ný málsgrein, 1.04, er hljóði svo: 
„„1.04. Gerist annars ekki þörf vegna samhengis, skulu eftirtalin orðatiltæki, 

sem notuð eru í samningi þessum og fylgiskjölum, hafa þá merkingu, 
sem hér segir: 

(a) „Fjórði áfangi bræðslunnar“ merkir bræðsluna eins og hún er að gerð 
og búnaði með 160 megawatta málraun.
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(b) „Þriðja stækkun bræðslunnar“ merkir þann hluta bræðslunnar, sem 
hefur 20 megawatta málrarn umfram málraun þriðja áfanga bræðsl- 

    

unnar. 
(ce) „Fjórði afhendingardagur rafmagns“ („AR IV“) merkir dag þann, sem 

skilgreindur er og ákveðinn samkvæmt ákvæðum 9. gr. samnings þessa. 
(d) „Sigölduvirkjun“ merkir v atnsafls virkjun þá, eins og hún er að gerð 

og búnaði á hverjum tíma, þar talin farvegsbreytingar — og inn-     B 

VN renn nslisskir Bi ir, þr ívalnspípur, stöðvarhús, spennistöð 

g tengivirki, sem staðsett er að Sigöldu við Tungnaá á Suðurlandi og 
hefur í upphafi 50 megawatta málraun, en að lokum 150 megawatta 
málraun, og er í upphafi tengd með einni 220 kílóvolta háspennilinu 

við spennistöð hjá a 
(e) „Þórisvatnsmiðlun“ merkir vatnsmiðlunarmannvirki þau, sem Lands- 

virkjun hefur bygst við Þórisós og Vatnsfell við Þórisvaln, eins og 
bau eru að gerð og búnaði á hverjum tíma, og veita geymslurými sem 
svarar um 1000 gigalítrum, til notkunar fyrir Sigölduvirkjun og Búr- 
fellsvirkjun.“ 

3. gr. 
Breytingar á ákvæðum aðalsamringsins varðandi byggingu mannvirkja 

og skyld efni. 

Fyrirsögn TIl. kafla A í aðalsamningnum verði á þessa leið: „A. Orkumann- 

virki“ 
Fyrirsögn 4. greinar aðalsamningsins verði á þessa leið: „4. gr. Bygging orku- 

mannvirkja“ 
Núverandi texti 4. greinar aðalsamningsins verði málsgrein 4.01, og við srein- 
ina bætist ný málsgrein, 4.02, er hljóði svo 

„4.02. Auk þess að ljúka bygsingu Búrfellsvirkjunar hefur Landsvirkjun kom- 
ið upp Þórisvatnsmiðlun og mun framkvæma frekari stækkun á hinu 
samtengda orkukerfi sínu með því að byggja og setja upp Sigöldu- 

virkjun.“ 
5. grein aðalsamningsins, breytist þannig, að orðin „og AR HI“ í annarri 
línu falli brott, en orðin „AR I og AR TV“ komi í þeirra stað. 

6. grein aðalsamnings breytist þannig, í fyrsta lagi, að orðin „og síðari 
stækkun bræðslunnar“ í annarri línn falli brott, en orðin „önnur stækkun 

bræðslunnar og þriðja stækkun bræðslunnar“ komi í þeirra stað, og í öðru 
agi þannig, að orðin „og AR TIl“ í þriðju línu falli niður, en orðin „AR 
og AR IV“ komi í þeirra stað. Texti í einar svo breyttur verður máls- 
srein 6.01, og við greinina bætist ný málsgrein, 6.02, er hljóði svo: 

„6.02. Alusuisse tekst á hendur að sjá um, að ISAL byggi og útbúi þriðju 
stækkun bræðslunnar, þannig að hún verði fullgerð og fullbúin til 
starfrækslu eigi fyrr en Í. apríl 1978 og eigi síðar en ð1. desember 

          

   

  

1979, að því tilskildu sam i Alusnisse, að þessi þriðja stækk- 
un bræðslunnar feli í s gslega verjandi viðbót við þá verk- 

smiðju, sem fyrir er, bannis að TSAL fái eðlilegan afrakstur af fjár- 
festingunni. ÍSAL ber að tilkynna Landsvirkjun með eigi minna en 
rs fyrirvara, hvenær áætlað sé að byrja starfrækslu á þriðju stækkun 

æðslunnar.“ 

7. aðalsamningsin: 5 bannis, að orðin „og AR III“ í annarri og 

þriðju u | línu hennar falli brott, en orðin „AR HM og AR TV“ komi í þeirr 

stað. 

Fyrirsögn 9. greinar aðalsamningsins breytist þannig, að „AR IV“ bætist þar 

við. 
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3.08. 

3.10. 

Gt
 

Málsgrein 9.01 í aðalsamningr ; bannig, í fyrsta lagi, að orðin 

„og þriðji afhendingardagur rafmagns“ fyrstu línu falli brott, en orðin 
„þriðji og fjórði afhendingardagur at tgns 1s“ komi í þeirra stað, í öðru 
lagi, að orðin „og AR TIl“ í annarri línu falli brott, en orðin „AR HI os 

AR TV“ komi í þeirra stað, í þriðja lagi, að orðin „og þriðja áfanga“ í fjórðu 
línu falli brott, en orðin „briðia og fjórða áfanga“ komi í þeirra stað, í 
fjórða lagi þannig, að orðin „og AR TIl“ í níundu línu falli brott, en orðin 

„AR IT og AR IV“ komi í þeirra stað, og loks þannig, að orðin „eða 9.07% 
í niðurlagi hennar falli brott, en orðin „9.67 eða 9.10% komi í þeirra stað. 
Við 9. grein aðalsamningsins bætist ný málsgrein, '9.09, er hljóði svo: 

„9.09. AR TV skal vera sá dagur, sem ákveðinn er með samkomulagi milli 

Landsvirkjunar og ÍSAL, og skal hann eisi vera fyrr en 1. apríl 1978 
og eigi síðar en 31. dese mber 1979 (með fyrirvara um frestun sam- 
kvæmt ákvæðum málsgr. 9.10). Ef ekki er ljóst fyrir 31. desember 
1978, að þriðja stækkun bræðslunnar sé efnahagslega verjandi eins og 
vísað er til í málsgr. 6.02, munu Landsvirkjun os ISAL reyna að koma 

sér saman um annan tíma til ákvörðunar um AR IV.“ 
Við 9. grein aðalsamningsins bætist ný málsgrein, 9.10, er hljóði svo 

„9.10. Fari svo einhverntím in tólf mánaða fyrir þá dagsetningu AR IV, 
sem ákveðin er með san agi milli Landsvirkjunar og ÍSALs, að 
framkvæmdir við Sigöldus in eða við þriðju stækkun bræðslunnar 
verði fyrir töfum af völdu m óviðráðanlegra afla (force majeure), og 

Landsvirkjun eða ÍSAL, eftir því sem við á, geti ekki samkvæmt bestu 

fyrirhyggju komið í veg Bu slík ar lafir með öllum ráðum, sem eðli- 
leg mega teljast, a Alusuisse, hvort sem í hlut 
á, vera heimilt að lýs: IV í samræmi við ákvæði 
málsgr. 9.08, til þess lags, sem tilgreindur er í slíkri yfirlýsingu, en 
þó þannig, að frestunin fari eigi fram úr þeim tímatöfum, sem hin 
óviðráðanlegu öfl (force majeure) hafa valdið.“ 

  

um breytist 
í 

    

   

    

  

83) 

   

4. ST. 
sins um rekstur bræðslunnar. 

  

Breyting á ákvæðum   

Málsgrein 10.01 í aðalsamningnum a breytist þannig, að orðin „og þriðja áfanga 

í þriðju línu falli niður, en orðin „þriðja og fjórða áfanga“ komi í þeirra 
stað. Jafnframt bætist við talan „77 000“ fyrir aftan töluna „70 000 í fjórðu 

línu. 
Málsgrein 10.03 í aðalsamningnum orðist þannig: 

  

. 
„10.03. Ef Landsvirkjun hefur ekk í á einhverju ári tillækt samninssbundið 

rafmagn í því orku sem tiltekið er í málsgr. 7.01 í rafmagns- 
samningnum fyrir fyr annan og þriðja áfan; ga bræðslunnar, eða 
sem nemur 1360 GWs i æðslunna AT, skal lás- 
marksframleiðsla mir 

fia 

     
5. gr. 

Breytingar á ákvæðum aðalsamningsins um framleiðslugjald. 

25. grein aðalsamningsins orðist þannig: 

„2. gr. 

Framleiðslugjald. 

„25.01. Með þeim undantekningum, er greinir í 31. gr., og í stað allra 
skatta nú eða síðar, venjulegra eða sérstakra, sem greiða ber skilyrðislaust 

A 12



Nr. 42. 90 25. maí 1976. 

eða í sérstökum tilgangi, samkvæmt íslenskum lögum, skal leggja á ISAL og 
ISAL skylt að greiða eitt framleiðslugjald, er lagt sé á og greitt af hverri 
smálest áls, sem afskipað er frá bræðslunni (eða telst sem umframbirgðir 
samkvæmt 28. gr.) og eins og það reiknast samkvæmt 26. gr. og 27. gr. 
(„„framleiðslugjald“).“ 

„25.02. Frá upphafi rekstrar fram til sjötta árdags AR I (þ.e. 1. október 
1975) hefur framleiðslugjald á smálest verið og verður tólf og hálfur Banda- 
ríkjadollar (US $ 12.50), að tilskildum ákvæðum aðalsamningsins eins og 
hann var að upphaflegri gerð og honum síðar breytt með fyrsta viðauka 
við aðalsamninsinn (þar á meðal ákvæðum málsgr. 25.03, 26. gr. og 27. gr.). 
Framleiðslugjald vegna þessa tímabils og álagning þess og greiðsla ræðst 
að öllu leyti af þessum ákvæðum og sætir ekki breytingum vegna annars 
viðauka eða síðari viðauka við aðalsamninginn.“ 

„25.03. Frá sjötta árdegi AR I (þ.e. 1. október 1975) verður framleiðslu- 
gjald á smálest tuttugu Bandaríkjadollarar (US 8 20.00) (,grunntaxti“), að 
tilskildum ákvæðum 26. gr. og 27. gr. Þessi grunntaxti gildir, háður 
þessum ákvæðum, þar til að því kemur, að framleiðslugjaldið verði endur- 
skoðað miðað við valdag samkvæmt 30. gr., eða, ef framleiðslugjaldið er 
ekki endurskoðað þannis, þar til samningur þessi gengur úr gildi.“ 

„25.04. Ef framleiðslugjaldið er endurskoðað miðað við valdag samkvæmt 
30. gr., skal framleiðslugjaldið gilda eins og það verður þannig endurskoðað 
frá endurskoðunardegi og þar til kemur að síðari valdegi, eða þar til samn- 
ingur þessi gengur úr gildi, eftir því sem við á.“ 

„25.05. Fari svo á einhverju almanaksári eftir AR 1, AR IT, AR TI eða 
AR TV, að Landsvirkjun geti af einhverjum ástæðum, þar með talin óvið- 

ráðanleg öfl (force majeure) (að undanteknum takmörkunum skv. málsgr. 
12.05 eða 12.06 í rafmasnssamningnum og takmörkunum á afsangsorku sam- 

kvæmt orkuáætlun fjórða áfanga), eigi séð bræðslunni fyrir samningsbundnu 
rafmagni í því orkumagni, sem svarar lágmarksmagni, skal hverjum þeirra 

daga, sem tilgreindir eru í málsgr. 25.03 og mál<gr. 25.04 sem valdagur, og 
verður eftir að slíkur misbrestur á sér stað, frestað um þann hluta úr al- 
manaksári, er svarar þeim hundraðshluta, sem hið afhenta orkumagn á árinu 
er minna en lásmarksmagn (í beinu hlutfalli við hvern hluta úr almanaks- 

ári).“ 

26. grein aðalsamningsins orðist þannig: 

„26. gr. 
Leiðréttingar á grunntaxta. 

„26.01. Upphæð framleiðslugjaldsins í Bandaríkjadollurum á smálest af 
áli skal leiðrétt til hækkunar frá grunntaxta hvenær sem heimsmarkaðsverð 

áls er hærra en fjörutíu Bandaríkiacent (US 8 0.40) á enskt pund, með til- 

liti til sérhverrar breytingar (í centum eða broti úr centi) á heimsmarkaðs- 

verðinu yfir því viðmiðunarverði (US $0.40). Leiðréttingu þessa skal gera með 
því að hækka gsrunntaxtann sem svarar tilteknum hundraðshluta af hlutfallinu 
milli hækkunar heimsmarkaðsverðsins á hverju því bili, sem að neðan greinir, 
og viðmiðunarverðsins, sem hér segir: 

(a) Að því leyti sem heimsmarkaðsverðið er yfir 40 centum en ekki hærra 
en 50 cent, skal leiðrétta grunntaxtann sem svarar 90% af hlutfalli hækk- 

unarfjárhæðarinnar á þessu bili. 
(b) Að því leyti sem heimsmarkaðsverðið er yfir 50 centum en ekki hærra 

en 60 cent, skal leiðrétta grunntaxtann sem svarar 80% af hlutfalli bækk- 
unarfjárhæðarinnar á þessu Þili.
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(e) Að því leyti sem heimsmarkaðsverðið er yfir 60 centum en ekki hærra 

en 70 cent, skal leiðrétta grunntaxtann sem svarar 70% af hlutfalli hækk- 
unarfjárhæðarinnar á þessu bili. 

(d) Að því leyti sem heimsmarkaðsverðið er yfir 70 centum, skal leiðrétta 
grunntaxtann sem, svarar 60% af hlutfalli hækkunarfjárhæðarinnar á Þil- 
inu yfir 70 centum. 

Sérhver taxti fyrir framleiðslugjaldið, sem þannig er fundinn (leiðréttur 
taxti“) skal gilda fyrir allt ál, sem skipað er út frá bræðslunni (eða fært til 
umframbirgða) meðan sá leiðrétti taxti er við lýði.“ 

„26.02. Að því er varðar leiðréttingar á framleiðslugjaldinu samkvæmt 
málsgr. 26.01 reiknast heimsmarkaðsverð áls sem verð á hráálshleifum að 
lágmarkshreinleika 99.50% eins og það er auglýst tvisvar í viku í „Metal 
Bulletin“, London, á grundvelli tilkynninga á hverjum tíma frá Aluminium 
Limited, Montreal, Kanada, sem útflutningsverð fyrir Evrópumarkað upp- 
gefið í Bandaríkjacentum á enskt pund, eða eins og auglýst er í hverju því 
riti, sem hverju sinni kynni að koma í stað „Metal Bulletin“, London, í al- 

þjóðaáliðnaðinum. Ef svo fer að dómi annarshvors samningsaðila, að verð 
það, sem þannig er auglýst, gefi ekki lengur til kynna raunhæfa stöðu á 
markaðnum, skulu aðilarnir taka upp samningsumleitanir í því skyni að 
reyna að ná samkomulagi um sanngjarnari mælikvarða til ákvörðunar um 
hið rétta markaðsverð, en í því tilviki skal verð það, sem fundið er eftir 

þeim mælikvarða, gilda sem heimsmarkaðsverð í merkingu þessarar máls- 
greinar meðan umrætt ástand varir.“ 

27. grein aðalsamningsins orðist þannig: 

„27. gr. 
Lágmarks. og hámarksákvæði. 

„27.01. Framleiðslugjald það, sem gjaldskylt verður í heild af hálfu 
ISALs fyrir hvert einstakt almanaksár, skal aldrei verða lægra en eftirfar- 
andi, hvort sem hærra er: 

(a) Sú fjárhæð í Bandaríkjadollurum, sem jafngildir framleiðslugjaldi á þær 
smálestir áls, sem skipað hefur verið út frá bræðslunni (eða færðar til 

umframbirgða) á því ári, þegar það er reiknað á grunntaxta. 
(b) Sú fjárhæð í Bandaríkjadolurum, sem jafngildir 35% af nettóhagnaði 

ISALs fyrir það ár.“ 

„21.02. Þrátt fyrir ákvæði 26. gr. skal framleiðslugjald það, sem gjald- 
skylt verður í heild af hálfu ISALs fyrir hvert einstakt almanaksár, aldrei 
verða hærra fyrir þá sök, að leiðréttum taxta hafi verið beitt, en sú fjárhæð 
í Bandaríkjadollurum, sem jafngildir 55% af nettóhagnaði ISALs fyrir það ár.“ 

„27.03. Útreikning nettóhagnaðar ISALs vegna VI. kafla samnings þessa ber 
að grundvalla á viðurkenndum Þbókhaldsreglum, sem eiga við um iðnaðar- 
fyrirtæki af sams konar stærð og tegund og ISAL, og samkvæmt hlutlægum 
mælikvarða á viðskiptaháttum milli óskyldra aðila, að því er varðar öll við- 
skipti ISALs, og skal hann fylgja eftirtöldum reglum: 
(a) Verksmiðjukostnaður fyrsta áfanga bræðslunnar, fyrstu stækkunar bræðsl- 

unnar, annarrar stækkunar bræðslunnar og þriðju stækkunar bræðslunn- 
ar afskrifaður með jöfnum ársafskriftum á 15 ára tímabili frá AR 1, 
AR TI, AR MI og AR IV að telja, eftir því sem við á. 

(b) Einkaleyfisgjöld, leyfisgjöld, verkfræði- og sérfræðiþóknun, svo og sölu- 
laun, reiknist samkvæmt ákvæðum aðstoðarsamninganna (fylgiskjöl Cl, 
C2 og Cð).
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(ce) Vaxtakiör í samræmi við fyrsta flokks lánstraust og eðlilegur fjárút- 

vegunarkostnaðir og skildagreiðslnáætlanir af hálfu TSALs. 
(d) Framlag á allt að 20% af hagnaði ÍSALs, eins og hann reiknast í sam- 

ræmi við framanrituð ákvæði þessarar málsgreinar, í sérstakan vara- 
sjóð. Varasjóð þennan má nota hjá ÍSAL til að standa undir fjárfest- 
ingu í föstum og lausum isnum, en eigi ráðstafa a annars en að mæta 

    

   
    

setur í undanfarandi málslið, ber að te lja þær fjárh æðir, sem þar er um að 
tefla, með nettóhagnaði ISALs fyrir það ár, er nýtingin á sér stað. 
Nettóhasnað ISATs skal t að, frádregnum rekstrarkostnaði og 

    

-útsjöldum, þar með faldir a og álögur, sem um ræðir í 31. gr., og 
án frádráttar e á fr mleiðslugjaldi, arði og varasjóðsframlög- 
tm, Öðrum en setur í staflið d) hér að ofan.“ 

  

28. grein aðalsamningsins hljóðar svo: 

„28. gr. 

Söfnun á umframbirgðum. 

„28.01. Fari svo að ISAL safni birgðum af áli, sem framleitt hefur 

verið í bræðslunni, að því magni og á þeim tímabilum, sem hér segir: 
(a) Frá AR T til AR IT af áli umfram 10000 smálestir; 

(hb) Frá AR 1 til AR HH af áli umfram 13500 smálestir; 

(ce) Frá AR MI til AR TV af áli umfram 23500 smálestir; og 

(d) Frá AR TV og síðan bar til samningur þessi gengur úr gildi, af áli 
umfram 27 000 smálestir, 

þá ber ÍSAL að greiða framleiðslugjaldið á þann umfram smólestafjölda af 
áli („Gmframbirgðir“) eins og útskipun hefði þá farið fram. ÍSAL skal mán- 

aðarlega leggja fyrir ríkisstjórnina skýrslur um Þirgðasöfnun af áli hjá 
bræðslunni.“ 

„28.02. Framleiðslugjaldið, sem TSAL ber að sreiða af umframbirgðum, 

verður gialdskvlt, begar ríkisstjórnin tilkynnir, og skal greiða bað eisi síðar 

en hinn fimmtánda dag næsta almanaksmánaðar eftir bann mánuð, er til- 

kynning var sefin, og eins og frekar er í kveðið í 29. gr. 
Hinsvegar skal fra amleiðslngjaldið si lagt á ÍSAL vegna áls við út- 

skipun, ef gjaldið hefur begsr verið last á bað ál sem umframbirgðir.“ 

29. grein aðalsamninssins orðist þannig: 

„29. gr. 
Greiðslu- og RA 

„29.01, Framleiðslugjaldið verður gjaldskvlt við 
úr bhræðslunni, nema ÍSAL sýni frami Í að framlei 1gja 
agt á alla slíka uppskipun eða hluta hennar sem umfra mbirsðir samk væmt 
ákvæðum málsgr. 28.02. Hin sjaldskylda upphæð í hverju Eilvird skal reiknuð 

á grundvelli farmskírteina eða annarra flutningsskjala, sem út eru gefin 
vegna álsins, og samkvæmt bókum TSALs. og er háð eðlilegum aðserðum 
varðandi sannprófun og eftirlit.“ 

„29.02. Framleiðslugjald það, sem sgjaldskylt verður við útskipun. að hví 

leyti sem það er reiknað eftir grunntaxta, skal greitt af hálfu ISALs eigi síðar en 
hinn fimmtánda dag næsta almanaksmánaðar eftir þann mánuð, er útskipunin 
átti sér stað. Í bessn samba ndi verður útskipun talin hafa át sér stað við 
afsreiðslu flutningaskinsins, begar um er að ræða ál, sem út er Úfhutt með 

skipi, eða við afgreiðslu landflutninsatækja, þegar um er að ræða ál, sem 
flutt er landveg. Að því leyti sem framleiðslusjaldið er reiknað eftir leið- 

skipun áls 

hafi lt     

  

s 

1     
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réttum taxta skal greiðsla fara fram eins og á er kveðið í næstu málsgreinum 
hér á eftir.“ - 

„29.03. Fyrir hvert almanaksár eftir í. október 1975 (og þá í öndverðu 
fyrir tímabilið frá 1. október til 31. desember 1975) skal ÍSAL afhenda tí 
stjórninni árlega siýrsiu um framleiðslugjaldið („framleiðslu gjaldsskýrslu“), 
þar sem eftirfarandi komi fram: 
(a) Heildaryfirlit um framleiðslu og úlskipun áls á árinu, sundurliðað eftir 

mánuðum, og um álbirgðir í í ársbyrjun og árslok. 
(b) Heildarmagn. Það af útskipuðu áli (eða áli færðu til umframbirgða), 

sem skylt hefur orðið að greiða af framleiðslugjald á árinu, sundurliðað 
eftir mánuðum, ásami framlciðslugjaldi því, sem gjaldskyit er vegna 
þessa magns, reiknuðu eftir grunntaxta eða leiðróttum taxla, eflir hví 
sem Í gildi var á úlskipunartíma. 

(ce) Heildarfjárhæð þess framleiðslugjalds, sem greitt hefur verið á árinu 
samkvæmt útreikningi eftir grunntaxta, sundurliðað eftir mánuðum. 

  

     is-   

    

    

Framleiðslugjaldsskýrslan skal lögð fram eigi síðar en hinn 1. febrúar 
næsta árs á eftir, og skal hún háð eðlilegum aðgerðum til sannprófunar og 
eftirlits, sem lokið skal án tafar. Sérhver mismunur, sem umfram er milli 
heildarfjárhæðar framleiðslugjaldsins, eins og hún er sýnd samkvæmt staflið 
(b), og heildarfjárhæðar greiðslna samkvæmt staflið (c), og til er kominn 
vegna leiðrétts taxta, fellur í Saga „ið tímanlega framlagningu fram- 
leiðslugjaldsskýrslunnar, og ber að greiða bann að fullu eigi síðar en hinn 
1. maí sama ár, að því tilskildu, sem á er - kveðið í eftirfarandi málsgreinum.“ 

  

29.04. Fyrir hvert almanaksár eftir 1. október 1975 og þá í öndverðu 
fyrir timabilið frá 1. október Hl 31. desember 1975) skal ÍSAL ennfremur 
leggja fram við ríkisstjórnina, eigi síðar en hinn í. apríl næsta árs á „för, 

y efnahagsreikning og rekstursreikning byggða á rei kningum ÍSALs fyrir árið.“ 

  

„29.05. Fari svo að áliti Alusuisse, að framleiðslugjald það, sem ÍSAL 
hafi greiit og beri að greiða fyrir eitthvert almanaksár, verði umfram 55% 
af nettóhagnaði ISALs fyrir það ár, vegna þess að leiðréttur taxti hafi verið 

gildi, er Alusuisse heimilt að krefjast endurreiX nings á þessu framleiðslu- 
sjaldi með vísan til netióhagnaðar, með tilkynningu til ríkisstjórnarinnar í þá 
áli, Fari svo að áliti ríkisstjórnarinnar, að framleiðslugjald fyrir eitthvert ár 
verði minna en 35% af nettóhagnaði ÍSALs fyrir bað ár, er ríkisstjórninni 
heimilt að krefjast endurreiknings á sama hátt, með tilkynningu til Alustisse 
í þá átt. Tilkynningin skal í báðum tilvikum gefin út eigi síðar en hinn 1. 
maí næsta árs á eftir, þó þannig, að hafi annar aðilinn gefið út tilkynningu 
fyrir þann tíma, verður tilkynning óþörf frá hinum. Ef hvorugur aðili gefur 
út tilkynningu vegna einhvers árs, skal fra ramleiðslugjaldið fyrir það ár talið 
endanlega ákvarðað með framleiðslugjalds skýrslunni fyrir árið, eins og hún 
liggur fyrir sannprófuð.“ 

    

  

    

    

„29.06. Ef farið er fram á endurreiknins framleiðslugjaldsins fyrir eitt- 
hvert almanaksár samkvæmt málsgr. 29.05, hefur Alusuisse byrðina um að 
sanna nellóhagnað ÍSALs fyrir það ár, með endurskoðuðum teikn ningum, er 
leggja ber fram við ríkisstjórnina ásamt skýrslu um endurreikninginn (,,end- 
urreikningsskýrsln“). Þessa endurskoðuðu reikninga (svo og hina endi skoð- 
uðu reikninga, sem krafist er samkvæmt málsgr. 30.08) ber að leggja fyrir 
ríkisstjórnina á grundvelli ársreikninga ISALs fyrir viðkomandi ár og séu 
þeir samdir af óháðum löggiltum endurskoðendum, sem Alusuisse velur. 
Ríkisstjórnin hefur rétt til að skipa á sinn kostnað alþjóðafyrirtæki 
löggiltra endurskoðenda til að yfirfara os sannprófa slíka reikninga og árs- 
reikninga ISALs fyrir hvaða ár sem er, og heimilast endurskoðendum Þessum 
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6.01. 

6.02. 

að framkvæma þá athugun á bókum og skjölum ISALs, sem þeir kunna að 

telja nauðsynlega, í samræmi við alþjóðlegar venjur og íslensk lög.“ 

„29.07. Endurreikningsskýrslu fyrir hvaða ár sem er ber ÍSAL að af- 
henda ríkisstjórninni eigi síðar en hinn 1. júní næsta árs á eftir, ásamt 

greiðslu að fullu á þeirri fjárhæð framleiðslugjalds, sem gjaldskyld er, eftir 

því sem endurreikningsskýrslan sýnir, umfram þær fjárhæðir, er greiddar 

hafa verið þegar á skattárinu samkvæmt málsgr. 29.02 og sýndar eru í c-lið 

viðkomandi framleiðslugjaldsskýrslu. Endurskoðun endurreikningsskýrslunn- 

ar, sem ríkisstjórnin lætur fram fara, skal lokið og niðurstöður hennar til- 

kynntar ISAL eigi síðar en hinn 1. september á endurreikningsárinu.“ 

„29.08. ISAL skal greiða framleiðslugjaldið í Bandaríkjadollurum eða 

öðrum gjaldeyri, sem ríkisstjórnin og Alusuisse koma sér saman um, Og Í 

bankareikning, sem ríkisstjórnin tilgreinir í því skyni.“ 

„29.09. Ríkisstjórnin skal færa ÍSAL til eignar miðað við 30. september 

1975 fjárhæðina 4 400 000 Bandaríkjadollara, er svarar til skattinneignar ISALs 

á þeim degi samkvæmt málsgr. 27.05 í aðalsamningnum, eins og sú málsgrein 

átti við áður en honum var breytt með öðrum viðauka við aðalsamninginn. 

Fjárhæð þessi flyst með ársvöxtum, er séu jafnháir forvöxtum Seðlabanka 

Bandaríkja Norður-Ameríku, eins og þeir eru birtir á hverjum tíma, og ber 

að nota hana til greiðslu með skuldajöfnuði á framleiðslugjaldsskuldbinding- 

um ISALs vegna almanaksára eftir 30. september 1975, að því leyti sem þær 

skuldbindingar eru umfram heildarfjárhæð framleiðslugjalds fyrir viðkom- 

andi ár þegar gjaldið er reiknað á grunntaxta. Sérhverjar eftirstöðvar fjár- 

hæðarinnar, sem ekki er unnt að nota með þessum hætti, skulu endurgreiddar 

ISAL þegar samningur þessi rennur út eða honum er slitið.“ 

30. grein aðalsamningsins breytist þannig: 

(a) Tilvísun til „málsgr. 27.04“ í stafliðum a) og b) í málsgr. 30.03 og í 

málsgr. 30.10 fellur niður, en tilvísun til „málsgr. 27.03“ kemur í hennar 

stað. 
(b) Tilvísun til „málsgr. 27.03“ í staflið a) í málsgr. 30.03 og í málsgr. 30.10 

fellur niður, en tilvísun til málsgr. „27.06“ kemur í hennar stað. 

6. gr. 

Breytingar á almennum skatta- og gjaldaákvæðum aðalsamningsins. 

Við málsgr. 31.01 í aðalsamningnum bætist nýr stafliður (n), svohljóðandi: 

„(n) Byggingarleyfisgjald og gatnagerðargjald til kaupstaðarins vegna 

þriðju stækkunar bræðslunnar, að fjárhæð sjö hundruð og áttatíu þúsund 

krónur (kr. 780 000) hið fyrra og ein milljón átta hundruð og tuttugu þúsund 

krónur (1820 000) hið síðara, er greiðast sex mánuðum fyrir AR IV, ef þann 

dag ber að. Fjárhæð gjaldanna er ákveðin með hliðsjón af íslensku byggingar- 

vísitölunni hinn 1. nóvember 1975, og ber að leiðrétta hana í réttu hlutfalli 

við muninn á stigatölu vísitölunnar þann dag og þeirri stigatölu, sem í gildi 

verður á gjalddaga þeirra.“ 

Við 32. grein aðalsamningsins bætist eftirfarandi málsliður: 

„Þótt erlendir viðskiptamenn ISALs geymi ál á Íslandi, skulu þeir eigi 

taldir hafa fasta starfsstöð á Íslandi þessa vegna.“ 

7. gr. 

Tengsl við breytingar á fylgisamningunum. 

Samtímis því, að samningur þessi er undirritaður, skulu aðilar að fylgivið- 

aukunum undirrita þá í því formi, sem þeir eru á fylgiskjölum Á til C með
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1.02. 

8.01. 

8.02. 

samningi þessum. Ríkisstjórnin og Alusuisse staðfesta samþykki sitt við 
hverjum fylgiviðaukanna með undirskrift sinni. 
Fylgiviðaukarnir skulu hver um sig verða beinn hluti af viðkomandi fylgi- skjali og fylgisamningi, og sérhver tilvísun til fylgiskjalanna eða fylgisamn- 
inganna, eða einhvers þeirra, sem gerð er í aðalsamningnum (svo sem honum er breytt með samningi þessum) eða annars er gerð framvegis, skal talin 
gerð til fylgiskjalanna eða fylgisamninganna eins og þeim er breytt með 
fylgiviðaukunum og fyrri fylgiviðaukum, nema samhengið geri ráð fyrir öðru. 

8. gr. 
Gildi samnings þessa og gildistökudagur. 

Samningur þessi er gerður sem viðbótarsamningur við aðalsamninginn sam- 
kvæmt ákvæðum 51. greinar hans og skal talinn beinn hluti af aðalsamn- 
ingnum, svo sem væri hann felldur inn í meginmál hans. Ákvæði aðal- 
samningsins (með fyrri breytingum) taka ekki öðrum breytingum en þeim, 
sem gerðar eru í samningi þessum eða með honum, og halda að öðru leyti 
fullu gildi. Geri samhengið ekl.i ráð fyrir öðru, skal sérhver tilvísun til 
aðalsamningsins, sem gerð er í fylgiskjölunum eða fylgisamningunum, eða 
einhverjum þeirra, eða annars er gerð framvegis, talin gerð til aðalsamnings- 
ins svo sem honum er breytt með samningi þessum og fyrsta viðauka við 
aðalsamninginn. 
Þegar samningur þessi og fylgiviðaukarnir hafa verið undirritaðir af aðilum 
og tilkynning verið gefin út svo sem mælt er í 51. gr. aðalsamningsins, skal 
samningur þessi, með viðfestum endurritum af fylgiviðaukunum, ásamt laga- 
frumvarpi þar að lútandi, lagður fyrir Alþingi til staðfestingar og sam- 
Þykktar. A3 lokinni staðfestingu og löglegri meðferð skal samningur þessi 
öðlast gildi (,„gildistökudagur“) og hafa lagagildi á Íslandi svo sem kveðið 
verður á um í staðfestingarlögunum. 

ÞESSU TIL STAÐFESTU er samningur þessi undirritaður af hálfu ríkisstjórn- arinnar og Alusuisse miðað við þann dag, er í upphafi greinir. 

Fyrir RÍKISSTJÓRN ÍSLANDS 

Gunnar Thoroddsen 

iðnaðarráðherra 

Fyrir SVISS ALUMINIUM LIMITED 

dr. Paul H. Miiller 

aðalframkvæmdastjóri 

dr. Willi Hámmerli 

framkvæmdastjóri
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SECOND AMENDMENT 

TO CTHE MASTER AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF ICELAND 

AND SWISS ALUMINIUM LIMITED 

AGREEMENT made as of the 10th day of December, 1975 

BETWEEN 

THE GOVERNMENT OF ICELAND (hereinafter referred to as the „Government“) 

OF THE FIRST PART 

AND 

SWISS ALUMEFNIUM LIMITED (hereinafter referred to as „Alusuisse“), a company 

organized under the laws of Switzerland 
OF THE SECOND PART 

WHERFAS the Government and Alusuisse have entered into a Master Agreement 

dated March 28, 1966, ratified by the Act of the Althing No. 76, May 13, 1966 and 

effective as of September 20, 1966 (hereinafter referred to as the “Master Agreement“), 

relating, among other things, to the construction and operation of an aluminium 

reduction plant with appurlenant facilities (hereinafler referred to as ihe “Smelter') 

at Straumsvík in Southwest Iceland, owned by Icelandic Aluminium Company 

Limited (hereinafter referred to as “TSAL?), utilizing power from the senerating 

facilities of Landsvirkjun (The National Power Company, hereinafter referred to 

as “Landsvirkjun") and having access to port facilities at Straumsvík owned by 

íhe Township of Hafnarfjördur (hereinafter referred to as the Township“); 

WHERFAS íhe Government and Alusuisse have further entered into a First 

Amendment to the Master Agreement, dated October 28, 1969, ratified by the Act 

of the Althing No. 19, April 6, 1970 and effective as of April 16, 1970 (hereinafter 

referred to as the “First Amendment to the Master Agreement"), relating, among 

other things, to a unification and accelerafion of the first and second enlargements 

of the Smelter, as these originally had been defined ii the Master Agreement (having 

an aggregate rated capaeity of 60 megawatis), as well as the addition of a new 

enlargement (having a rated capacity of 20 megawatts), increasing the aggregate 

rated capaeitv of the total Smelter from 120 megawatts to 140 megawatts; 

WHEREFAS ÍSAL has compicted the construction of the Smelter-First Enlarge- 

ment (involving primarily an extension of the first potroom) and the Smelter- 

Second Enlargement (involving primarily the erection of the second potroom), and 

the Second and Third Power Delivery Dates (PÐÐ H and PDD HI) duly occurred 

on June 1, 1970 and September 1, 1972 respectively, in accordance with the provisions 

of Article 9 of the Master Agreement; 

WHEREAS Landsvirkjun has completed the construction of the Búrfell Facili- 

ties on the River Thjórsá and subseguently developed major storage facilities on 

Lake Thórisvatn, and is presently constructing a new hydroeleetric power plant at 

Sigalda Ridse on the River Tungnaá; 

WHEREAS the sixth anniversary of the First Power Delivery Date (PÐD D) 

occurred on October 1, 1975, at which time certain changes were to take place in 

the Consolidated Tax payable by ÍSAL and the price of Contract Power to the
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Smelter, as further provided in the Master Agreement and in the Power Contract 
between Landsvirkjun and ÍSAL, dated June 28, 1966 and amended on October 28, 
1969 (hereinafter referred to as the “Power Contract“); 

WHEREAS the Government and Alusuisse desire to make substantial changes 
in the Consolidated Tax of ISAL and the payment procedures applicable thereto, 
in the light of the developments which have occurred in the aluminium industry and 
the worldwide economic situation since the making of the Master Agreement, and 
in order to sustain the objective of securing regular tax payments by ÍSAL, while 
avoiding fluctuations therein which are patently out of proportion with the actual 
economic position of the enterprise; 

WHEREAS Landsvirkjun and ISAL desire to make substantial changes in the 
price of Coniract Power to the Smelter, with the approval of the Government and 
Alusuisse, in the light of the developments which have occurred in the energy 
field and the worldwide economic siluation since the making of the Power Contract, 
and in order to provide means for adjusting to future developments by a reasonable 
escalation of the price; 

WHEREAS Alusuisse is prepared to cause ÍSAL to enlarge the Smelter beyond 
the aggregate rated capacity of 140 megawatts presently provided for in the Master 
Agreement, by the addition thereto of facilities having a rated capacity of 20 
megawatts; 

WHEREAS Landsvirkjun is prepared to make available power for the said 
enlargemeni of the Smelter on the terms applicable to Contract Power, subject to 
a part of such power being delivered on an interruptible basis; 

WHEREAS the Government is prepared to cause the terms generally applicable 
under the Master Agreement and Seheduled Contracls to be applied also in respect 
of the said enlargement of the Smelter; 

WHEREAS íhe Government and Álusuisse desire to amend the Master Agree- 
ment as hereinafter provided to give effect to the foregoing and to effect certain 
modifications therein in other respects; 

NOW IT íS HEREBY DECLARED AND AGREED AS FOLLOWS: 

Article 1 
Title of this Agreement and Definitions Used Therein 

Section 1.01. This Agreement shall be known as the Second Amendment to the 
Master Agreement. 

Section 1.02. Unless the context otherwise requires, the following terms as used in 
this Agreement and the Scheduled Amendments shall have the meanings assigned 
to them in the Sections specified of Article 1 of the Master Agreement (as 
amended by the First Amendment to the Master Agreement and by this Agree- 
ment): 

SGovernment" Section 1.01 (a) 
<Alusuisse" — 1.01 (b) 

SLandsvirkjun?  ........0.. — 1.01 (ce) 
Township“ ........00000.0 000 — 1.01 (d) 
STSAL? — 1.01 (e) 
Scheduled Documents" „................. — 1.02 

SScheduled Contracts" .........00.00.... — 1.02
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Aluminium“ .......200000 000... Section 1.03 (a) 
SSmelter"  .......0.00 rr — 1.03 (b) 
“First Stage of the Smelter" .............. — 1.03 (e) 

“Second Stage of the Smelter" .......... — 1.03 (f) 

“Third Stage of the Smelter“ ............ — 1.03 (g) 
“Fourth Stage of the Smelter“ ............ — 1.04 (a) 
“Smelter — First Enlargement“ .......... — 1.03 (h) 
<Smelter — Second Enlargement“ ........ — 1.03 (i) 
“Smelter — Third Enlargement“" .......... — 1.04 (b) 
“Búrfell Facilities" .........0..02.00..0.. —— 1.03 (5) 
“Sigalda Facilities" „..............0.0002.. — 1.04 (d) 
“Thórisvatn Storage Facilities" .......... — 1.04 (e) 
PDD TP ........00000 000 — 1.03 (0) 
SPDD I ......00..0 000 — 1.03 (p) 
EPDD EP? 2... — 1.03 (gq) 
SBÐD IV? 20... — 1.04 (c) 
<Contract Power" ......00.000.00 00... — 1.03 (r) 
Minimum Quantity“ 20.00.0000. — 1.03 (t) 
“Option Date" .......0200000 000... — 1.03 (v) 

Section 1.03. The “Scheduled Amendmenis" shall mean the documents annexed 
hereto as Schedules A through C, namely; 

(a) The Second Amendment to the Power Contract (Schedule A) between Lands- 
virkjun and ÍSAL; 

(b) The Second Amendment to the Smelter Site and Harbor Agreement (Schedule 
B) between the Township and ISAL,; 

(e) The Second Amendments to the Assistance Agreements (Schedules C1, C2 and 
C3) between ÍSAL and Alusuisse. 

Section 1.04. Unless the context otherwise requires, the following terms as used 
in this Agreement and the Scheduled Amendments shall have the following 

meanings: 
(a) “Effective Date" of this Agreement shall mean the date determined as provided 

in Section 8.02 of this Agreement. 

(b) “Ratifying Act" shall mean the Act of the Althing which gives this Agreement 
the force of law in Iceland as provided in Section 8.02 of this Agreement. 

Article 2 

Amendment of Definitions Used in the Master Agreement and the 

Scheduled Documents 

Section 2.01. The introductory sentence of Section 1.03 of the Master Agreement 
is hereby amended by deleting the words “the following meanings“" at the end 
thereof and inserting in their place the words “the meanings set forth in this 
Section 1.03 and in Section 1.04*. 

Section 2.02. The introductory sentence of subsection (b) of Section 1.03 of the 

Master Agreement is hereby amended by deleting the words “a rated capacity of 
140 megawatts in the Third Stage?" in the fifth and sixth lines thereof and 
inserting in their place the words “a rated capacity of 160 megawatts in the 
Fourth Stage“. 

Section 2.03. Subsections (h) and (i) of Section 1.03 of the Master Agreement shall 
read as follows: 

(a) “(h) “Smelter — First Enlargement“" shall mean that portion of the Smelter 
having a rated capacity of 20 megawatts in excess of the rated capacity of the 

First Stage of the Smelter."
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(b) “(i) ÉSmelter — Second Enlargement" shall mean that portion of the Smelter 
having a rated capacity of 60 megawatts in excess of the rated capacity of the 
Second Stage of the Smelter." 

Section 2.04. There shall be added to Article 1 of the Master Agreement a new 
Section 1.04, reading as follows: 
“Section 1.04. Unless the context otherwise requires, the following terms used 

in this Agreement and the Scheduled Documents have the following 
meanings: 

(a) “Fourth Stage of the Smelter" shall mean the Smelter as constructed and 
equipped to have a rated capacity of 160 megawatts. 

(b) “Smelter — Third Enlargement" shall mean that portion of the Smelter 
having a rated capacity of 20 megawatts in excess of the rated capacity of 
the Third Stage of the Smelter. 

(e) “Fourth Power Delivery Date" (“PDD IV") shall mean the date so designa- 
ted determined as provided in Article 9 of this Agreement. 

(d) ÉSigalda Facilities" shall mean the hydroelectric power development as 
the same shall be constituted and equipped at any particular time, including 
diversion and intake structures, canals, penstocks, surface power station, 
transformer station and switchyard, located at Sigalda Ridge on the River 
Tungnaá in Southern Iceland, having in the initial stage a rated capacity of 
50 megawatts and an eventual rated capacity of 150 megawatts, interconnec- 
ted initially by a single 220 kilovolt power transmission line with a trans- 
former station at the Búrfell Power Station. 

(e) “Thórisvatn Storage Facilities" shall mean the water regulation facilities 
constructed by Landsvirkjun at Thórisós River and Vatnsfell Mountain on 
Lake Thórisvatn in Southern Íceland, as the same shall be constituted and 
equipped at any particular time, having a storage capacity of approximately 
1000 Gigaliters and serving the Sigalda Facilities and the Búrfell Facilities." 

Article 3 
Amendment of Provisions cf the Master Agreement Relating to Construction of 

Facilities and Related Matters 

Section 3.01. The heading of Part III A of the Master Agreement is hereby amended 
to read as follows: “A. Power Facilities." 

Section 3.02. The heading of Article 4 of the Master Agreement is hereby amended 
to read as follows: “Article 4. Construction of Power Facilities." 

Section 3.03. The current text of Article 4 of the Master Agreement shall become 
Section 4.01, and a new Section 4.02 shall be added to the Article, reading as 
follows: 

“Section 4.02. In addition to completing the construction of the Búrfell Facili- 
ties, Landsvirkjun has constructed the Thórisvatn Storage Facilities and 

will effect a further enlargement of its interconneeied power system by 

conslructing and installing the Sigalda Facilities“. 

Section 3.04. Article 5 of the Master Agreement is hereby amended by deleting 
the words “and PDD IT" in the second line and inserting the words “PDÐD TI 
and PDÐ IV" in their place. 

Section 3.05. Article 6 of the Master Agreement is hereby amended, firstly, by 
deleting the words “and the Smelter — Second Enlargement" in the second 
and third lines and inserting the words “the Smelter — Second Enlargement 
and the Smelter — "Third Enlarsement“ in their place; and, secondly, by 
deleting the words “and PDD HI" in the fourth and fifth lines and inserting 
SPDD III and PDD IV? in their place. The text of Article 6 as so amended shall
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become Section 6.01 and a new Section 6.02 shall be added to the Article, reading 

as follows: 
íSection 6.02. Alusuisse shall cause ISAL to construct and equip the Smelier 

— Third Enlargement so that it ís fully constructed and equipped for 

operation not earlier than April í, 1978 and not later than December si, 

1979, provided that in the opinion of Alusuisse such Smelter — Third En- 

largement is an economically feasible addition to the existing plani, leaving 

ISAL with a reasonable return on the invesled capital. ÍSAL shall notify 

Landsvirkjun not less than one year in advance of the scheduled date of 

start-up of the Smelter — Third Enlargement." 

Section 3.06. Article 7 of the Master Agreement is hereby amended by deleting the 

words “and PDD III" in the third line and inserting the words “*PÐÐ HI and 

PDD IV" in their place. 
Section 3.07. "The heading of Article 9 of the Master Agreement is hereby amended 

by adding “PDD TV?. 
Section 3.08. Section 9.01 of the Master Agreement is hereby amended, firstly, by 

deleting the words “and Third Power Delivery Dates" in the first line and 

inserting the words “Third and Fourth Power Delivery Dates" in their place, 

secondly, by deleting the words “and PÐÐ HI? in the second line and inserting 

the words “PDD III and PÐÐ IV" in their place, thirdly, by deleting ihe words 
“and the Third Stage of the Smelter" in the sixth line and inserting the words 
“the Third Stage of the Smelter and the Fourth Stage of the Smelter" in their 
place, fourthlv, by deleting the words “and PÐD III? in the eleventh Hne and 

inserting the words “PDD III and PDÐ TV" in their place, and finally, by adding 

a reference to “Section 9.107 at the end of the Section. 

Section 3.09. There shall be added to Article 9 of the Master Agreement a new 

Seclion 9.09, reading as follows: 

“Section 9.09. PDD IV shall be the date, not earlier than April 1, 1978 and 

(subject to postponement pursuant to the provisions of Section 9.10) not 

later than December 31, 1979, specified by agrcemeni between Landsvirkjun 

and ÍSAL. In the event than the economic feasibility of the Smelter — 

Third Enlargement as referred to in Section 6.02 is not established by 

December 31, 1978, Landsvirkjun and ÍSAL will attempt to reach agree- 

ment on an alternate schedule for the determination of PÐD IV. 
Section 3.10. "There shall be added to Article 9 of the Master Agreement a new 

Section 9.10, reading as follows: 

“Section 9.10. Tn the event that at any time within twelve months prior to 

the date of PÐÐ IV, as specified by agreement between Landsvirkjun and 

ISAL, construction work on the Sigalda Facilities, or construction work on 

the Smelter — Third Enlargement, shall suffer delays caused by Force 
Majeure, and Landsvirkjun or ÍSAL, as the case may be, cannot in its 

best estimate overcome such delays by taking all reasonable measures, then 

the Government or Alusuisse, as the case may be, shall be entitled to 

declare, in the same manner as provided in Section 9.08, a postponement 

of the date of PDD IV, to such later date as shall be specified by such 

declaration; provided, however, that the period of any such postponement 

shall not exceed the period of delay caused by such Force Majeure.“" 

Article 4 

Amendment of Provisions of the Master Agreement Relating to Operation 

of the Smelter 

Section 4.01. Section 10.01 of the Master Agreement is hereby amended by adding 

“Fourth Stage of the Smelter" immediately after “Third Stage of the Smelter" 

and by adding “77 000" immediately after “70 0007.
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Section 4.02. Section 10.03 of the Master Agreement is hereby amended to read 
as follows: 
Section 10.03. in the event that Landsvirkjun shall fail to make Contract Power 

available in any year in the amount of energy specified in Article 7.01 of 
the Power Contract for the First Siage of the Smelter, the Second Stage of 
the Smelter and the Third Stage of the Smelter, or in the amount of 1360 

GWh for the Fourth Stage of the Smeiter, the Minimum Ánnual Production 

will be proportionately reduced for such year." 

Article 5 
Amendment of Provisions of the Master Agreement Relating to Consolidated Tax 

Section 5.01. Article 25 of the Master Agreement is hereby amended to read as 
follows: 

“Article 25 
Consolidated Tax 

“Section 25.01. Except as provided in Article 31, in lieu of all taxes, present 
or future, ordinary or extraordinary, due unconditionally or for a certain 
purpose, payable under Icelandic law, ÍSAL shall be liable for the assess- 
menl and payment of a single consolidated tax, levied and pavable on 
each metric ton of Aluminium shipped from the Smelter (or constituting 
Excess Stock as provided in Article 28) and as calculated pursuant to Ar- 

ticles 26 and 27 (the “Consolidated Tax"). 
“Section 25.02. From the commencement of operations until the sixth anni- 

versary of PDD {Í (i.e. October 1, 1975), the Consolidated Tax per metric 

ton has been and shali be in the amount of twelve and one-half United 
States dollars (U.S. $ 12.50), subject to the provisions of the Master Agree- 
ment as originally made and as subsequently amended by the First Amend- 
ment to the Master Agreement (including the provisions of Section 25.03, 
Article 26 and Article 27). The Consolidated Tax in respect of such period 
and the levy and payment thereof shall be wholly governed by such pro- 
visions, and shall not be affected by the Second Amendment or subsequent 

amendments to the Master Agreement." 
“section 25.03. From the sixth anniversary of PDD I (i.e. October 1, 1975), 

the Consolidated Tax per metric ton shall be in the amount of twenty 
United States dollars (U.S. $ 20.00) (the “Base Rate"), subject to the 

provisions of Article 26 and Article 27. Such Base Rate shall apply subject 
to such provisions until an Option Date on or as of which the Consolidated 
Tax may be revised pursuant to Article 30 or, if the Consolidated Tax is 
not so revised, until the expiration of this Agreement." 

“Section 25.04. IH the Consolidated Tax is revised on or as of an Option Date 
pursuant to Article 30, the Consolidated Tax shall apply as so revised from 
the date of revision until a subsequent Opiion Date or until the expiration 
of this Agreement, as the case may be." 

“Section 25.05. In the event that Landsvirkjun fails subsequent to PDD 1, 
PÐÐ IH, PDD III or PDÐ IV to make available to the Smelter during any 
calendar vear, for any reason, including Force Majeure (excluding reduc- 
lions pursuant to Section 12.05 or Section 192.06 of the Power Contract 
and reductions of Secondary Energy pursuant to the Fourth Stage Power 
Program), Contract Power in an amount of energy equal to the Minimum 
Quantity, then any of the dates specified in Section 25.03 and Section 25.04 
as an Option Date, which occurs subsequent to any such failure, shall be 
postponed for such portion of a calendar year as corresponds to the percen- 
tage by which the amount of energy supplied in the year is less than the
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Minimum Quantity (on a pro rata basis for any portion of a calendar 

year).? 

Section 5.02. Article 26 of the Master Agreement is hereby amended to read as 

follows: 

“Article 26 

Adjustment of Base Rate 

“Section 26.01. "The United States dollar amount of the Consolidated Tax per 

ton of Aluminium shall be adjusted upwards from the Base Rale whenever 
the World Market Price of aluminium is higher than forty United States 
cents (U.S. $ 0.40) per pound, in relation to each change (in cents or frac- 
tions of a cent) in the World Market Price above such reference price 
(U.S. $ 0.40). Such adjustment shall be effected by increasing the Base 
Rate by a specific percentage of the ratio between the amount of the 
increase in the World Market Price within each of the ranges set forth 

below and the reference price, as follows: 

(a) To the extent that the World Market Price is over 40 cents but not 
higher than 50 cents, the Base Rate shall be adjusted by 90% of the 
ratio of the amount of increase within this range. 

(b) To the extent that the World Market Price is over 50 cents but not 
higher than 60 cents, the Base Rate shall be adjusted by 80% of the 
ratio of the amount of increase within this range. 

(ec) To the extent that the World Market is over 60 cents but not higher 
than 70 cents, the Base Rate shall be adjusted by 70% of the ratio 

of the amount of increase within this range. 
(d) To the extent that the World Market Price is higher than 70 cents, the 

Base Rale shall be adiusted bv 609 of the ratio of the amount of in- 

ereaso within the range beyond 70 cents. 

Each rate for the Consolidated Tax thus established (the “Adjusted Rate") 
shall applv in respect of all Aluminium shipped from the Smelter (or 

brought into Excess Stock) while such Adjusted Rate prevails.“ 
“Section 28.02. For the purposes of adiustment of the Consolidated Tax under 

Section 28.01, the WVorld Market Price of almminium shall be the price of 
virgin aluminium ingots of a minimum purity of 99.50% as published 
twice per week in the “Metal Bulletin“, London, on the basis of announce- 

ments made from time to time by Aluminium Limited, Montreal, Canada, 
as the export price for European markets, expressed in United States cents 
per pound, or as published in anv publication that may at any time take 

the place of the “Metal Bulletin“, London, in the international aluminium 

industry. If in the opinion of either Party the price thus published no 
longer reflects the true market position, the Parties shall take up negotia- 

tions in order to attempt to reach agreement on a more equitable measure 
for determining the true market price. in which case the price determined 
bv such measure shall apply as the World Market Price in the meaning 
of this Section while such situation persists. 

Section 5.03. Article 97 of the Master Agreement is herebv amended to read as 
follows: 

SArticle 27 
Minimum and Maximum Provisions 

“Section 27.01. "The total Consolidated Tax payable by ISAL in respect of any 
calendar vear shall at no time be less than the following, whichever is the 

higher:
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(a) The United States dollar amount corresponding to Consolidated Tax 
on the tonnage of Aluminium shipped from the Smelter (or brought 
into Excess Stock) during that year, when computed at the Base Rate; or 

(b) The United States dollar amount corresponding to 35% of the Net 
Profits of TSAL for that year." 

Section 27.02. Notwithstanding the provisions of Article 26, the total Con- 
solidated Tax pavable by ÍSAL ín respect of anv calendar year shall at no 
time be higher, by reason of the application of an Adjusted Rate in the 
year, than the United States dollar amount corresponding to 55% of the 
Net Profits of ÍSAL for that vear." 

“Section 27.03. The calulation of Net Profits of ISAL for the purposes of 
Part VI of this Agreement skall be based upon generally accepted principles 
of accounting applicable to industrial companies of the size and character 

of ISAL and on obiective standards refleeting arm's-length dealings with 
respect to all transactions of ÍSAL and shall give effect to the following 
principles: 

(a) Depreciation of the plant cost of the First Stage of the Smelter, Smelter 
- First Enlargement, Smelter - Second Enlargement and the Smelter 

- Third Enlargement, on a straight-line basis over a period of 15 years 
from PDD 1, PÐD IH, PDD HT and PDD IV, respectively. 

(b) Royalties, licensing, engincering and know-how fees and selling com- 
missions being charged as provided in the Assistance Agreements 
(Schedules C1, C2 and C3). 

(ec) Interest rates reflectins a first-class credit rating and normal financing 
costs and debt amortization schedules for ÍSAL. 

(d) Alloeation of up to 20% of the nrofits of ISAL, as caleulated in ac- 

cordance with the foregoing provisions of this Section 97.03, into a 
special reserve fund. Such reserve fund may be used within ISAL to 
fund investments in fixed or current assets, but disposed of only against 
operating losses. In the event that such reserve fund should be used 
for other purposes than those indicated in the preceding sentence, the 
amounts involved shall be included in the Net Profits of ISAL for the 
year in which such use is made. 

Net Profits of ISAL shall be calculated after deduction of operating costs 
and expenses, including the taxes, fees and charges specified in Article 31, 
and without deducting Consolidated Tax payments, dividends and alloca- 
tions to reserve funds, other than those mentioned in subsection (d) above." 

Section 5.04. Article 28 of the Master Agreement is hereby amended to read as 
follows: 

“Article 28 
Stockpilins of Excess Stock 

“Section 28.01. In the event TSAL stockpiles Aluminium produced at the 
Smelter in the amounts and during the periods set forth below: 
(a) From PDD 1 to PÐD 1, Aluminium in excess of 10.000 metric tons: 
(þ) From PDÐ HM to PÐD HI, Aluminium in excess of 13500 metric tons; 
(ec) From PDD III to PDD IV, Aluminium in excess of 23 500 metric tons; 

and 
(d) From PDD IV and thereafter until the expiration of this Agreement, 

Aluminium in excess of 27 000 tons, 
then ÍSAL shall be Mable for payment of the Consolidated Tax on any 
Aluminium in excess of such tonnage (“Excess Stock") as if then shipped.
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ISAL shall submit monthly statements to the Government specifying the 
amount of Aluminium stockpiled at the Smelter.“ 

“Section 28.02. The Hability of ÍSAL for the Consolidated Tax on Excess Stock 

shall be due upon notice by the Government and shall be payable on or 
before the fifteenth day of the calendar month following the month in 
which the notice is given and as further provided in Article 29. However, 
ISAL will not be assessed for the Consolidated Tax on any Aluminium 
when shipped if such tax has already been assessed on such Aluminium as 

Excess Stock." 

Section 5.05. Article 29 of the Master Agreement is hereby amended to read as 

follows: 
“Article 29 

Payment and Settlement Procedures 

“Section 29.01. The Consolidated Tax shall become due upon each shipment 

of Aluminium from the Smelter unless ÍSAL shows that the Consolidated 
Tax has been assessed on all or part of such shipment as Excess Stock as 
provided in Section 28.02. The amount due in each instance shall be cal- 
culated on the basis of the Þills of lading or other shipping documents 
issued for the Aluminium and records of ÍSAL, subject to reasonable proce- 

dures of verification and control." 
“Section 29.02. The Consolidated Tax becoming due upon shipment, to the 

extent that it has been computed at the Base Rate, shall be paid by ÍSAL 

on or before the fifteenth dav of the calendar month following the month 

in which the shipment occurred. In this connection shipment will be deemed 

to have occurred upon discharge of the sea carrier in the case of Aluminium 

exported by ship or the discharge from the Smelter Site of land transport 

vehicles in the case of Aluminium transporied by land. To the extent that 

the Consolidated Tax has been computed at an Adjusted Rate, payment 

shall be as provided in the Sections next following." 

“Section 29.03. For each calendar year from Oetober 1, 1975 (commencins 

with the period of October Í through December 31, 1975), ISAL shall 

submit to the Government an annual Consolidated Tax statement (the 

“Consolidated Tax Statement“) setting forth the following: 

(a) A survey of the total production and shipment of Aluminium in the 

year, detailed on a monthly basis, and of Aluminium stocks held at 

the beginning and the end of the year. 
(b) The total quantity of Aluminium shipped (or brought into Excess 

Stock) on which Consolidated Tax has become payable in the year, 

detailed on a monthly basis, together with the Consolidated Tax pay- 

able thereon, computed at the Base Rate or an Adjusted Rate, which- 

ever has been applicable at the time of shipment. 
(ce) The total amount of Consolidated Tax paid in the year as computed 

at the Base Rate, detailed on a monthly basis. 

The Consolidated Tax Statement shall be submitted on or before February 

1 of the following year, and shall be subject to verification and control on 

the part of the Government, which shall be carried out promptly. Any 

excess of the total amount of Consolidated Tax shown according to subsec- 

tion (b) over the total amount shown under subsection (c) due to the 

annliestion of an Adjusted Rate shall be due upon the due delivery of the 

Consolidated Tax Statement and shall be paid in full on or before May 1 

of the same year, subject to the provisions of the following Sections." 

“Section 29.04. For each calendar year from October 1, 1975 (commencing 

with the period of October 1 through December 31, 1975), ISAT. shall further
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submit to the Government, on or before April 1 of the following year, a 
Balance Sheet and Profit and Loss Statement based upon the annual ac- 
counts of ÍSAL." 

Section 29.05. If in the opinion of Alusuisse the Consolidated Tax paid and 
pavable by ÍSAL in respect of any calendar year will be in excess of 55% 
of the Net Profiis of ÍSAL for that vear, by reason of the application of 
an Ádjusted Rate, Alnsvisse may request a recaleulation of such Consoli- 

dated Tax with reference to Net Profits, by a notice to the Government 

to such effect. If in the opinion of the Government the Consolidated Tax 
of any year is less than 35% of the Net Profits of TSAL for that year, the 

Government may request a recalculation in the same manner by a notice 
to Alusuisse to such effect. The notice shall be given in either case on or 

before May 1 in the following year, provided that if a notice from one 
party has been submitted by such time, a notice from the other party will 

not be required. In the event that no notice is given by either party in 

respect of a vear, the Consolidated Tax for that vear shall he deemed to be 
finally determined by the verified Consolidated Tax Statement for that 
vear. 

“Section 29.06. In the event that a recalculation of the Consolidated Tax for 
any calendar vear is requested pursuant to Section 29.05, Alusuisse shall 

have the burden of establishing the Net Profits of ISAL for such year, by 
means of audited statements to be submitted to the Government together 

with a statement of recaleulation (the “Statement of Recalculaton"). Such 

audited statements (and the audited statements required by Section 30.03) 
shall be submitted to the Government based upon the annual accounts 
of ÍSAL for the respective year and shall be prepared by independent public 
accountanls selected by Alusuisse. The Government shall have the right, 
at ils own expense. io appoint an international firm of independent public 
accountants to review and verify such stalements and accounts of ISAL 
for any year, and such accountants may conduct such examination of the 
books and records of ISAL as they may deem necessary, in accordance 
with international practices and Icelandic law.“ 

„Section 29.07. The Statement of Recaleulation in resnect of any year shall 
be snbmitted to the Government by ÍSAL on or before June 1 of the 
following year, together with payment in full of the amount of Consoli- 
dated Tax which the Statement of Recalculation may show to be payable 
over and above the amounts previously paid in the year of taxation pur- 
suant to Section 29.02 and shown under subseetion (ec) of the apvlicable 

Consolidated Tax Statement. The review of the Statement of Recaleulation 
carried out on the part of the Government shall he completed and the 
results thereof notified to TSAL on or before September 1 of the vear of 
recalculation.“ 

„Section 29.08. Pavments of the Consolidated Tax bv TSAL shall be maðe in 
United States dollars, or in other curreney mutually agreeable to the 
Government and Alusuisse, into a bank account for such purpose speci- 

fied by the Government.“ 

„Section 29.09. The Government skall credit ÍSAL as of September 30, 1975 
with the amount of US $ 4400 000, corresnondins to the tax credit of TSAL 
as of such date according to Section 27.05 of the Master Agreement as 

applicable prior to amendment by the Second Amendment to the Master 
Agreement. Such amount skall be carried forward with interest at a rate 
Der annum which is equal to the United States Federal Reserve Disenrnt 
Rate as published from time to time, and shall be applied by way of set-off 
against Consolidated Tax obligations of ISAL payable in respect of any 

calendar vear after September 30, 1975, to the extent that such oblisations 
A 14
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are in excess of the total amount of the Consolidated Tax for such vear 
when computed at the Base Rate. Any remainder of the amount which 
cannot be so applied shall be repaið to ISAL upon the expiration or 
termination of this Agreement.“ 

Section 5.06. Article 30 of the Master Agreement is hereby amended as follows: 
(a) By deleting the reference to “Section 27.04" in subsections (a) and (b) of 

Section 30.03 and in Section 30.10 and by inserting a reference to “Section 
27.037 in its place. 

(b) By deleting the reference to “Section 27.03" in subsection (a) of Section 

30.03 and in Section 30.10 and by inserting a reference to “Section 29.067 

in its place. 

Article 6 
Amendment of Provisions of the Master Agreement relating to General Tax 

and Fiscal Provisions 

Section 6.01. Section 31.01 of the Master Agreement is hereby amended by adding 
thereto a new subsection (n), readins as follows: 
„(n) A Building License Fee and Street Paving Charge in respect of the Smelter- 

Third Enlargement, in the amount of seven hundred and eighty thousand 
kronur (kr. 780 000) and one million, eight hundred and twenty thousand 

kronur (kr. 1890 000) respectively, pavable six months prior to PDD IV, 
if such date will occur. The amounts of such fees are determined with 
reference to the rate of the Icelandic Building Cost Index as of November 
1, 1975 and shall be adjusted in proportion with the difference between 
such rate and the rate in effect on their due date.“ 

Section 8.02. Article 32 of the Master Agreement is hereby amended by adding 

!hereto the following sentence: 
„The storage of Aluminium in Iceland by any foreign customers of TSAL 

shall not be deemed to constitute a permanent establishment of such 
customers in Tceland.“ 

Article 7 

Relation to Amendments of the Scheduled Coniracts 

Section 7.01. Concurrently with the signing of this Agreement, the Scheduled Amend- 

ments shall be signed by the parties thereto in the form of Schednles A through 
C hereto. The Government and Alusuisse shall affirm their consent to the 
respective Scheduled Amendments bv their several signatures thereunder. 

Sec'ion 7.02. The Scheduled Amendments shall each become an integral part of 
the respeetive Scheduled Documents and Scheduled Contracts and, unless the 

context otherwise requires, any reference to the Scheduled Documents or the 
Scheduled Contracts, or any of them, made in the Master Agreement (as amended 
herehy) or otherwise made hereafter, shall be deemed to be the Scheduled Docu- 

ments or the Scheduled Contracts as amended by the Scheduled Amendments 
and by prior Scheduled Amendments. 

Article 8 
Status of this Agreement and Effective Date. 

Section 8.01. This Agreement is made as supplemental agreement to the Master 
Agreement pursuant to the provisions of Article 51 thereof and shall be deemed 
lo be an integral part of the Master Agreement as fully as if it were incorporated 
therein. Except as modified herein or hereby, the provisions of the Master 
Agreement (as previously amended) shall not be changed or affected and shall
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remain in full force and effect. Unless the context otherwise requires, any 
reference to the Master Agreement made in the Scheduled Documents or the 
Scheduled Contracts, or any of them, or otherwise made hereafter shall be 
deemed to be a reference to the Master Agreement as amended by this Agree- 
ment and by the First Amendment to the Master Agreement. 

Section 8.02. Upon the signing of this Agreement and the Scheduled Amendments 
by the parties hereto and thereto, and upon notice being given as provided in 
Article 51 of the Master Agreement, this Agreement, with copics of the Scheduled 
Amendments annexed, accompanied by a Law Bill relating thereto, shall þe 
submitted to the Althing for ratification and approval. Upon ratification and 
the completion of all other legislative requirements, this Agreement shall become 
effective („Effective Date“) and have the force of law in Iceland as provided 
in the Ratifying Act. 

IN WITNESS WHEREOF, this Agreement has been signed on behalf of the 
Government and Alusuisse as of the date first above written. 

THE GOVERNMENT OF ICELAND 

Gunnar Tkoroddsen 

Minister of Industry 

SWISS ALUMINIUM LIMITED 

Dr. Paul H. Miiller 

Executive Vice President 

Dr. Willi Hámmerli 

Director 
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 42/1969, um afréttarmálefni, fjallskil o. fl. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Fyrsta mgr. 13. gr. falli niður. 

2. gr. 
14. gr. laganna falli niður. 15. gr. verður 14. gr. 

3. gr. 
111. kafli laganna orðist svo: 

Um verndun beitilands og um ítölu. 

15. gr. 
Stjórnum fjallskiladeilda og sveitarstjórnum, þegar um heimalönd er að ræða, 

er skylt að fylgjast með ástandi afrétta og heimalanda, og skulu þær hafa um það 
samráð við gróðurverndarnefnd viðkomandi sýslu og Landgræðslu ríkisins.
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Berist þessum aðilum rökstuddar ábendingar um, að nýtingu afréttar eða heima- 
landa sé ekki hagað á skynsamlegan hátt, eða að um ofbeit sé að ræða, er þeim 
skylt að leita álits gróðurverndarnefndar og Landgræðslu ríkisins um málið og 

um aðgerðir til úrbóta. 

16. gr. 
Þar sem talin er þörf bættrar meðferðar afréttar og verndar á gróðri, að mati 

gróðurverndarnefndar og Landgræðslu ríkisins, er stjórnum fjallskiladeilda heimilt 

að grípa til eftirtalinna aðgerða: 

a) Ákveða, að fjallgöngur á hausti skuli færðar fram, eða að smalað sé af til- 
teknum hlutum afréttar fyrir göngur. 

bh) Ákveða, hvenær fyrst mesi reka hverja búfjártegund á afrétt. 
c) Láta girða sérstök svæði á afréttum eða í heimalöndum fyrir hrossabeit. 
d) Banna, að stóðhross séu rekin á afrétt, enda séu þau þá undanskilin fjallskilum. 
e) Eiga frumkvæði að félagslegum aðgerðum til hasabóta í samráði við gróður- 

verndarnefnd og Landgræðslu ríkisins. 
f) Eiga frumkvæði að ítölu, ákvæði 17.—25. gr. 

17. gr. 
Ítölu má gera í afrétti og heimalönd fyrir heilar sýslur, einstök sveitarfélög eða 

hreppshluta, að fullnægðum skilyrðum laga þessara, enda sé gætt að brjóta ekki 

í bága við lög um sauðfjárveikivarnir. 

18. gr. 
Eftirtaldir aðilar geta farið þess á leit við sýslunefndir, að athugun verði gerð 

á því, hvort þörf sé fyrir ítölu, og krafist ítölu, ef niðurstaða athugunar er á þann 

veg, að hennar sé talin þörf: 

a) Einstakir bændur, húi þeir á viðkomandi svæði eða á nærliggjandi svæði, þar 

sem um vertlegan samgans búfjár er að ræða á milli svæðanna. 

b) Sveitarstjórn viðkomandi sveitarfélags og sveitarstjórnir nágrannasveitarfélaga, 

ef verulegur samgangur búfjár er á milli þeirra. 

c) Sýslunefndir aðliggjandi sýslna, ef verulegur samgangur búfjár er á milli þeirra. 

d) Gróðurverndarnefnd viðkomandi sýslu og gróðurverndarnefnd í nágrannasýslu, 

ef verulegur samgangur búfjár er á milli sýslnanna. 

e) Landgræðsla ríkisins. 

19. gr. 

Nú hefur sýslunefnd borist ósk um, að serð verði ítala í ákveðið landsvæði, 

og er þá skylt að leita álits hlutaðeigandi sveitarstjórnar, gróðurverndarnefndar og 

Landgræðslu ríkisins á málinu. Telji einhver þessara aðila þess þörf, skal gera at- 

hugun á beitarþoli og notkun landsins og gefa um það álitsgerð. 

20. gr. 
Telji gróðurverndarnefnd og Landgræðsla ríkisins, eða hlutaðeigandi sveitar- 

stjórn, aðgerða þörf, ítölu eða annarrar gróðurverndar, þá skal stjórn fjallskila- 

deildar, sýslunefnd, ef heil fjallskilaumdæmi eiga hlut að máli, eða sveitarstjórn, 

ef um heimalönd er að ræða, boða til fundar alla bændur innan þess svæðis, sem 

um ræðir. Ef um heilt fjallskilaumdæmi eða meira er að ræða, er heimilt að boða 

til fulltrúafundar, þar sem fulltrúar einstakra sveitarfélaga eða fjallskiladeilda eiga 

fundarsetu, kosnir af bændafundum í hlutfalli við bændafjölda hvers sveitarfélags eða
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deildar. Fulltrúafundur geiur því aðeins ráðið málinu til lykta, að allar deildir séu 
því samþykkar. j 

Sá telst bóndi, er hefur lögbýli til ábúðar. Í fundarboði skal geta um fundar- 
efni. Fundur telst lögmætur, ef meira en helmingur atkvæðisbærra manna mætir. 
Hver maður hefur eitt atkvæði, og eigi fleiri, þótt hann nytji eða búi á tveimur 
eða fleiri lögbýlum. Gróðurverndarnefnd viðkomandi sýslu og fulltrúi frá Land- 
sræðslu ríkisins eiga rétt til setu á fundinum með málfrelsi og tillögurétt. Skylt 
er að boða þeim slíka fundi. 

Skrá skal í fundargerð, hve margir bændur eru á viðkomandi svæði, svo og 
hve margir hafa greitt atkvæði um fundarefnið. 

Verði samþykki með meiri hluta atkvæða á lögmætum fundi að gera ítölu eða 
grípa til annarra aðgerða til að létta af afréttum eða heimalöndum, sbr. a—e-lið 
16. gr., er sú samþykkt bindandi. 

Samþykkt um ítölu í afrétti eða heimalönd skal send viðkomandi sýslunefnd, 
og skal hún annast um, að ítala sé gerð. 

Ef aðeins er um að ræða eina fjallskiladeild, eitt sveitarfélag eða hluta sveitar- 
félags, og fundur samþykkir ítölu einróma, má fela stjórn fjallskiladeildar eða sveitar- 
stjórn að sjá um framkvæmd ítölu. Skylt er þó ætíð að leita aðstoðar sérfróðra 
manna við ítölumatið. 

Fundarályktanir um aðrar aðgerðir samkvæmt heimildum í a—e-lið 16. gr. skal 
senda viðkomandi fjallskiladeild. 

Nú er tillaga um ítölu eða aðrar aðgerðir felld við atkvæðagreiðslu, og er þeim, 
sem aðgerða hefur krafist, þá heimilt að vísa málinu til landgræðslustjóra, sem 
fer með það, samkvæmt 23. gr. landgræðslulaga nr. 17/1965. Skylt er að hlíta þeirri 
ítölu, sem þannig er ákveðin. 

    

21. sr. 
Þegar sýslunefnd hefur borist fundarályktun um ítölu samkvæmt 20. gr., annast 

sýslumaður um skipun ðja manna ítölunefndar. Sýslumaður tilnefnir formann nefnd- 
arinnar, en Búnaðarfélag Íslands og Landgræðsla ríkisins sinn manninn hvort. 
Varamenn skulu tilnefndir af sömu aðilum. 

22. gr. 
Ítala skal svo ákvörðuð, að fullskipað sé í landið en ekki ofskipað miðað við 

beitarþol. Byggja skal á beitarþolsrannsóknum svo sem við verður komið, jafn- 
framt skal tekið tillit til aðstæðna hverju sinni. 

Búfé skal lagt í einingar með hliðsjón af tillögum sérfræðinga í fóðurfræði 
og beitarþolsrannsóknum. Ítölunefnd er heimilt að ákveða hlutfallstölu einstakra 
búfjártegunda, sé gróðurfar landsins mjög einhæft. 

23. gr. 
Ef innan ítöluumdæmis er kaupstaður eða kauptún, sem hefur umráðarétt jarð- 

næðis, er grasnyt fylgir, hefur kauptúnið sem heild beitarrétt í heimahögum og 
afrétti í hlutfalli við beitiland jarðarinnar, eftir sömu reglum og um gelur í 22. 
og 24. gr. Um rétti einstaklinga innan viðkomandi kaupstaðar eða kauptúns fer 
eins og um önnur sveitarfélög og einstaklinga innan þeirra sé að ræða. Nú er kauptún 
í landi jarðar, sem er einkaeign, og skal þá við ítölu úthluta jörðinni í heild, þar með 
talið kauptúnið, því, sem henni ber í hlutfalli við aðrar jarðir, en íbúar kauptúns- 
ins semji hver fyrir sig við umráðamann jarðarinnar um beitarréttindi í heimalandi 
og afrétti.
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24, gr. 
Þegar ítölunefnd hefur ákveðið heildartölu búfjár, sem hafa má á hverju svæði, 

sendir hún úrskurðinn viðkomandi sýslumanni, sem Þirtir hann viðkomandi að- 
ilum og Landgræðslu ríkisins. Sveitarstjórn hefur eftirlit með því, að eigi sé haft 
fleira í högum en ítölunefnd hefur ákveðið. 

Nú er fleira búfé á ákveðnu ítölusvæði en þar má ganga samkvæmt úrskurði 
ítölunefndar, og má þá fela ítölunefnd að ákveða hlutdeild hvers býlis af heildar- 
sveitarréttindum. 

Nú hefur hreppsnefnd eða stjórn fjallskiladeildar gert tillögur um hlutdeild 

einstakra byýla í ítölu, og getur þá sá, sem ekki vill una þeim, skotið málinu til 
ítölunefndar, sem sker úr. 

Réttur hvers lögbýlis, sem sérmetið var við fasteignamat árið 1932, skal að % 
vera jafn, en að % skal hann vera í hlutfalli við beitarþol heimalands jarðarinnar. 
Hafi það ekki verið metið, má leggja til grundvallar landverð jarðarinnar eftir 
fasteignamati að frádregnum hlunnindum og að frádregnu verðmæti þess hluta 
af fullræktuðu landi, sem ætla má að nota verði til heyðflunar. Taka má tillit til 
sérstakra búskaparhátta á jörðinni. 

Heimilt er sveitarfélagi, sem ekki fyllir ítölu sína í afrétti, að leyfa öðru sveit- 
arfélagi, sem á upprekstur í sameiginlegt afréttarland, að fylla ítöluna, enda komi 
gjald fyrir, sem ítölunefnd ákveður. Hafi ábúandi færra búfé í heimahögum en 
svarar ítölu hans, má hann taka af öðrum innan sama hrepps, en eigi utan, nema 

með samþykki sveitarstjórnar. Sama gildir um eyðijarðir, noti eigandi þær ekki 
fyrir eigin fénað. Hafi hreppsbúar ekki þörf nytjalandsins, en sveitarstjórn synjar 
jarðeiganda að taka fénað utan hrepps, getur hann krafist beitarleigu eftir mati 
ítölunefndar, enda sé það land, ef um heimaland er að ræða, girt fjárheldri girðingu. 

Nú hefur ítala verið ákveðin í afréttarland, og er þá sveitarstjórn heimilt að 

jafna niður fjallskilakostnaði í hlutfalli við ítölu hvers býlis. 

25. gr. 
Til þess að gera ítölu í land, sem er innan tveggja eða fleiri lögsagnarum- 

dæma eða er eign fleiri en eins lögsagnarumdæmis, tilnefnir landbúnaðarráðherra 
einn mann í nefnd og er hann formaður, stjórn Búnaðarfélags Íslands annan og 
landgræðslustjóri hinn þriðja. 

26. gr. 
Kostnaður við störf ítölunefndar greiðist af því sveitarfélagi, sem hlut á að 

máli. Nú er ítala gerð í lönd tveggja eða fleiri sveitarfélaga, og skiptist þá kostn- 
aðurinn milli þeirra eftir meðaltalstölu búpenings síðastliðin fimm ár. Rísi ágrein- 
ingur um reikning itölunefndar eða skiptingu kostnaðar milli sveitarfélaga, sker 
Búnaðarfélag Íslands úr. 

27. gr. 
Sá, er ekki vill una úrskurði ítölunefndar, getur krafist yfiritölumats innan 

fjögurra vikna frá uppkvaðningu ítöluúrskurðar. Krafan sendist landbúnaðarráð- 
herra, sem skipar þrjá menn í yfiritölunefnd, og sé einn þeirra formaður. Starfar 
nefndin samkvæmt ákvæðum 22. gr. 

Kostnaður greiðist á sama hátt og segir í 26. gr., ef nefndin breytir ítölu um 
10 af hundraði eða meira, ella af þeim, er krafðist endurskoðunar. 

28. gr. 
Nú telur einhver, að ítölu sé ekki fylgt, og getur hann þá kært málið til sýslu- 

manns.
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Nú verður sannað, að einhver bóndi hefur fleira búfé í afrétti eða heimahögum 
en hann hefur rétt til samkvæmt itölu, og skal þá sýslumaður gera viðkomar.da 
að greiða sekt til fjallskilasjóðs. 

Sektarfé skal verja til gróðurbóta á viðkomandi landi. 
Sekt skal vera sem samsvarar 1/10 af meðallambsverði fyrir hverja fjallskila- 

einingu, sem er umfram leyfilega tölu, en tvöfalda má sekt fyrir hvert itrekað brot. 
Heimilt er að láta sektir niður falla, ef sönnur verða færðar á, að um ásetning hafi 
ekki verið að ræða. 

29. gr. 
Skylt er að taka ítölu til endurmats, þegar 4 ár eru liðin frá þeim tíma, að 

ákvörðun um ítölu tók gildi, ef a.m.k. % ábúenda, sem hlut eiga að máli, krefjast 
þess, eða ef landgræðslustjóri, stjórn fjallskiladeildar eða gróðurverndarnefnd telur 
þess þörf. 

30. gr. 
Nánari ákvæði um ítölu má setja í fjallskilasamþykkt. 

4. gr. 
Töluröð greina í kafla TV—X. breytist í samræmi við framantaldar breytingar. 

ö. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 25. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

25. maí 1976. - Nr. 44. 
LÖG 

um Fiskveiðasjóð Íslands. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Fiskveiðasjóður Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu ríkisins. Útvegsbanki Ís- 

lands skal veita sjóðnum nauðsynlega fyrirgreiðslu og starfsaðstöðu. Sjóðurinn lýt- 
ur sérstakri stjórn, eins og segir í lögum þessum. Heimili og varnarþing sjóðsins er Í 
Reykjavík. 

2. gr. 
Hlutverk Fiskveiðasjóðs er að efla framleiðslu og framleiðni í fiskveiðum, fisk- 

iðnaði og skyldri starfsemi með því að veita stofnlán með veði í fiskiskipum, ný- 
smiðuðum og eldri, vinnslustöðvum, vélum og mannvirkjum, sem að dómi sjóðs- 
stjórnar eru í þágu sjávarútvegsins, þ. á m. skipasmíðastöðvum, dráttarbrautum, við- 
gerðarverkstæðum, veiðarfæragerðum og verbúðum.
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Stjórn Fiskveiðasjóðs er heimilt að setja á fót sérstaka tæknideild, er sé stjórn- 

inni til ráðuneytis um tæknileg atriði í sambandi við mat á lánsumsóknum og til 

þess að fylgjast með smíði og búnaði fiskiskipa, fiskvinnslustöðva og annarra mann- 

virkja, sem Fiskveiðasjóður veitir lán til, svo og að fylgjast með nýjungum á þeim 

sviðum. 

3. gr. 

Auk stofnfjár samkvæmt 3. gr. laga nr. 75 13. maí 1966, um Fiskveiðasjóð Ís- 

lands, skal fjáröflun til Fiskveiðasjóðs vera með eftirtöldum hætti: 

a) Vextir af lánum og öðrum kröfum. 

b) Útflutningsgjöld af sjávarafurðum, sem renna til sjóðsins lögum samkvæmt. 

c) Til viðbótar tekjum sjóðsins skv. b-lið greiðir ríkissjóður honum áriega fjár- 

hæð er nemi % hlutum af tekjum skv. b-lið. 

d) Til viðbótar framlagi til sjóðsins skv. b- og c-liðum greiðir ríkissjóður honum 

árlega 35 millj. kr. 

e) Lántökur innanlands og erlendis, sbr. þó 7. gr. laga nr. 30/1960. 

4. gr. 

Stjórn Fiskveiðasjóðs getur ákveðið stofnun nýrra lánaflokka. Skal nánar kveðið 

á um þá í reglugerð, sem ráðherra setur, að fengnum tillögum stjórnar sjóðsins. 

ð. gr. 

Ríkissjóður ábyrgist allar skuldbindingar Fiskveiðasjóðs gagnvart innlendum 

aðilum og greiðir þær, ef eignir og tekjur sjóðsins hrökkva ekki til. Einnig ábyrgist 

ríkissjóður greiðslu allra lána, svo og efndir allra skuldbindinga, sem Fiskveiða- 

sjóður tekur við af sjóðnum og stofnunum þeim, sem nefndar eru í 3. gr. laga nr. 

75 /1966. 

6. gr. 

Fiskveiðasjóður heyrir undir ráðherra þann, sem fer með sjávarútvegsmál. Skal 

stjórn hans vera í höndum 7 manna, sem ráðherra skipar til tveggja ára Í senn og 

skulu 6 þeirra skipaðir skv. tilnefningum og Í án tilnefningar. Hver eftirgreindra 

aðila tilnefnir 1 fulltrúa í stjórnina: Seðlabanki Íslands, Landsbanki Íslands, Utvegs- 

banki Íslands, Landssamband ísl. útvegsmanna. Eftirtalin samtök í fiskiðnaði til- 

nefna sameiginlega 1 fulltrúa: Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna, Sjávarafurðadeild 

Sambands ísl. samvinnufélaga og Sölusamband ísl. fiskframleiðenda. Verði þessir 

aðilar ekki sammála um tilnefningu, skal ráðherra tilnefna fulltrúa þennan. Sjó- 

mannasamband Íslands og Farmanna- og fiskimannasamband Íslands skulu tilnefna 

sameiginlega 1 fulltrúa, en verði þessir aðilar ekki sammála skal ráðherra tilnefna 

hann. Jafnmargir varamenn skulu skipaðir á sama hátt. Ráðherra skipar formann 

og varaformann úr hópi hinna 7 stjórnarmanna. Til þess að fundur sjóðsstjórnar 

sé lögmætur, þarf meiri hluti stjórnarinnar að silja hann, og ræður einfaldur meiri 

hluti fundarins ákvörðun stjórnarinnar. 
Ráðherra ákveður þóknun stjórnarmanna. 

7. gr. 

Verkefni stjórnar Fiskveiðasjóðs eru þessi: 

a) Ákvarðanir um lántöku og aðra fjáröflun til starfsemi sjóðsins og útgáfu skjala 

í því sambandi. 
b) Ákvarðanir um rekstrar- og greiðsluáætlanir Fiskveiðasjóðs, er gerðar skulu 

fyrir fram eitt ár í senn. 

c) Ákvarðanir um útlán sjóðsins og lánakjör.
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d) Úrskurður reikninga sjóðsins og ákvörðun um ráðstöfun tekjuafgangs, svo og 
ákvörðun um afskriftir af kröfum hans. 

e) Ráðning forstjóra sjóðsins. Heimilt er einnig að ráða aðstoðarforstjóra. 
Í) Skipun matsnefndar. 

8. gr. 
Forstjóri sjóðsins hefur á hendi alla daglega starfsemi sjóðsins eftir nánari 

fyrirmælum í reglugerð og skv. ákvörðunum sjóðsstjórnar. Í reglugerð má einnig 
ákveða, að sjóðsstjórnin geti veiit forstjóra heimild til að ákveða íánveitingar úr 
sjóðnum innan tiltekinna marka. Sljórn Útvegsbanka Íslands ræður aðra starfsmenn 
sjóðsins en um ræðir í 7. gr., samkvæmi tillögum forstjóra sjóðsins. Um laun og kjör 
Þeirra gilda sömu ákvæði og um starfsmenn Útvegsbankans. 

9. gr. 
Handbært fé Fiskveiðasjóðs skal geymt í viðskiptareikningi í Seðlabankanum. 

Þó er sjóðnum heimilt að geyma fé í viðskiptareikningum við aðra banka eða 
sparisjóði, ef svo stendur á, að sú lánastofnun, sem hlut á að máli, hefur veitt 
bráðabirgðalán til framkvæmda, sem stjórn Fiskveiðasjóðs hefur samþykkt að veita 
lán til, enda sé innistæðunni haldið innan þess hundraðshluta útlagðs kostnaðar 
við verkið, sem ætla má að lánið úr sjóðnum nemi. 

10. gr. 

Starfsár Fiskveiðasjóðs er almanaksárið. Af tekjum hvers árs skal greiða kostnað 
við rekstur sjóðsins svo og töp vegna afskrifaðra lána. Forstjóri sjóðsins skal sjá 
um að ganga frá reikningum hans fyrir í. mars ár hvert og hafa afhent þá stjórn 
sjóðsins. Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir af tveimur mönnum, sem ráð- 
herra skipar til tveggja ára í senn. Ráðherra staðfestir reikninga sjóðsins að fengnum 
úrskurði stjórnar og endurskoðenda. Ársreikninga skal birta í Stjórnartíðindum 
og í ársskýrslu Útvegsbankans. 

11. gr. 
Öll lán Fiskveiðasjóðs til fiskiskipa skulu tryggð með 1. veðrétti í skipunum. 

Til nýrra fiskiskipa, sem smíðuð eru innanlands, mega lán nema % hlutum kostn- 
aðar eða matsverðs, þess er lægra reynist, en allt að % hlutum kostnaðarverðs eða 
malsverðs með sama hætti, séu skipin smíðuð erlendis. Til eldri fiskiskipa mega 
lán nema % hluta kaupverðs eða matsverðs, þess er lægra reynist, og skulu þá með- 
taldar eftirstöðvar af lánum sjóðsins, sem fyrir kunna að vera. 

12. gr. 
Lán, sem veitt eru gegn veði í öðrum eignum en skipum, að viðbættum lánum, 

sem hvíla á eigninni við veðsetningu með forgangsveði, mega hæst nema 60% af 
matsverði. 

13. gr. 
Stjórn Fiskveiðasjóðs ákveður lánstíma að höfðu samráði við sjávarútvegsráð- 

herra og stjórn Seðlabankans. 

14. gr. 
Umsækjendur um lán úr Fiskveiðasjóði geta valið um, hvort heldur þeir leggi 

lánbeiðnir sínar fyrir Fiskveiðasjóð eða viðskiptabanka sinn, Þær lánbeiðnir, sem 
lagðar eru fyrir viðskiptabanka umsækjenda, skal viðskiptabankinn senda Fisk- 
veiðasjóði ásamt umsögn sinni. Fiskveiðasjóður skal á sama hátt leita umsagnar 
viðskiptabanka umsækjenda um umsóknir þær, er honum berast beint, áður en þær 
eru afgreiddar. 
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15. gr. 
Stjórn Fiskveiðasjóðs skal ákveða vaxtakjör, dráttarvexti og lántökugjald, að 

höfðu samráði við sjávarútvegsráðherra og Seðlabankann, enda séu vextirnir ekki 
hærri en Seðlabankinn ákveður vexti hæsta af sambærilegum skuldum. 

Vextir af lánum greiðast eftir á á gjalddögum afborgana. Stjórn sjóðsins ákveður 
gjalddaga lána við hina ýmsu lánaflokka. 

Lántakendur skulu greiða matskostnað og annan beinan kostnað skv. nánari 
ákvörðun sjóðsstjórnar. 

16. gr. 
Nú tekur sjóðurinn erlent fé að láni og lánar það innanlands, og er þá heimilt 

að semja svo um við lántakendur, að þeir beri halla eða njóti hagnaðar, er verða 
kann vegna gengisbreytinga, þannig að vaxta- og afborganagreiðslur hækki eða 
lækki í íslenskum krónum í hlutfalli við slíkar breytingar. 

17. gr. 
Skylt er þeim, sem lán fá úr Fiskveiðasjóði, að láta Reikningaskrifstofu sjávar- 

útvegsins í té afrit af rekstrar- og efnahagsreikningum fyrirtækja sinna í því formi, 
sem Reikningaskrifstofan ákveður. 

18. gr. 
Stjórn Fiskveiðasjóðs skal skipa sérstaka matsnefnd til þess að meta þær eignir, 

sem í ráði er að veðsetja Fiskveiðasjóði. Skal nefndin skipuð þremur mönnum. 
Nefndin kýs sér formann. Skal nefndinni heimilt með samþykki stjórnar Fiskveiða- 
sjóðs að skipa menn til þess að meta eignir á sínum vegum, enda skal hún endur- 
skoða matið og staðfesta það. Eignir skulu metnar til endurkaupsverðs, að frá- 
dregnum eðlilegum afskriftum, er miðast við rýrnun eignarinnar, frá því að hún 
var ný. Skal matsnefndin semja nákvæmar reglur um framkvæmd matsins, sem 
staðfestar skulu af stjórn Fiskveiðasjóðs. Lánbeiðendur greiða matskostnað. 

Heimilt er matsnefndinni, eftir því sem henni þykir rétt, að notfæra sér möl, 
sem unnin hafa verið á vegum Fiskveiðasjóðs, Ríkisábyrgðasjóðs og Stofnlána- 
deildar sjávarútvegsins eftir 1961. 

19. gr. 
Fiskveiðasjóður er undanþeginn opinberum gjöldum og sköttum, hverju nafni 

sem nefnast. Öll skjöl viðvíkjandi lánum, sem sjóðurinn veitir eða tekur, eru undan- 

þegin stimpilgjöldum. 

20. gr. 
Skylt skal lántakendum að hafa hinar veðsettu eignir svo hátt vátryggðar, að 

vel nægi fyrir áhvílandi lánum, og tekur veðréttur Fiskveiðasjóðs jafnan einnig til 
vátryggingarfjárins. Ef til útborgunar vátryggingarfjár kemur, getur Fiskveiðasjóður 
krafist þess, að honum sé greidd beint upphæð, sem svarar til áhvílandi láns eða 
lána hans, enda sé tekið fullt tillit til þeirra veðhafa, er á undan eru Í veðröð. 

Öllum skuldunautum Fiskveiðasjóðs er skylt að láta sjóðnum í té árlegt afrit 
af rekstrar- og efnahagsreikningum sínum í því formi, sem hann ákveður. 

21. gr. 
Heimilt er að telja lán eða eftirstöðvar láns úr Fiskveiðasjóði fallin í gjald- 

daga án uppsagnar: 
a) Þegar greiðslur af lánum eru ekki inntar af hendi á réttum gjalddaga, 
b) við eigendaskipti að veði fyrir láni, ef veðið ferst eða rýrnar verulega í verði, 

er selt eða sett á uppboð, enda skal bæði seljanda og kaupanda skylt að til- 
kynna sjóðnum eigendaskipti þegar í stað,
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c) ef hin veðsetta eign er ekki starfrækt í 6 mánuði eða meira samfleytt, eðli 
sínu samkvæmt og tilgangi, 

d) ef hin veðseita eign er flutt úr þeim stað, þar sem hún var starfrækt, er lán 
var veitt, 

e) ef lántaki hættir störfum eða breytir rekstri sínum að verulegu leyti að dómi 
sjóðsstjórnar. 

22. gr. 
Þegar lán er komið í gjalddaga, hefur Fiskveiðasjóður heimild til að láta selja 

veðið við opinbert uppboð án undangengins dóms, sáltar eða fjárnáms, hvað veð 

í fasteignum og skipum með tilheyrandi áhrærir, skv. lögum um nauðungaruppboð, 
nr. 57 frá 1949, sbr. lög um veð frá 4. nóvember 1887, 3. gr., og skal í þessu sam- 
bandi heimilt að semja svo um, að uppboð á hinu veðsetta megi fara fram í skrif- 
stofu uppboðshaldara. Nú er skip eða fasteign, sem Fiskveiðasjóður á veð í, seld á 
nauðungaruppboði og ber þá uppboðshaldara að tilkynna Fiskveiðasjóði um upp- 
boðið svo tímanlega, að hann geti látið fulltrúa sinn mæta við uppboðið. 

23. gr. 
Skuldunautar Fiskveiðasjóðs eru skyldir til þess að fullnægja öllum kvöðum og 

skuldbindingum, sem á þá eru lagðar í lögum og reglugerðum fyrir Fiskveiðasjóð. 

24. gr. 
Sjávarútvegsráðherra getur með reglugerð sett nánari ákvæði um starfsemi Fisk- 

veiðasjóðs. 

25. gr. 
. Með lögum þessum eru numin úr gildi lög nr. 75 13. maí 1966, um Fiskveiðasjóð 
Íslands, ásamt síðari breytingum, sbr. lög nr. 33/1970, lög nr. 55,/1973, lög nr. 99/1975 
og 3. gr. laga nr. 27/1976. 

26. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 25. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 0 - 

Matthías Bjarnason. 

25. maí 1976. . Nr. 45. 
LOG 

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

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

þykki mínu: 

1. gr. 
3. gr., 1. málsgr. orðist svo: 

Rektor er kjörinn til þriggja ára í senn, og eru skipaðir prófessorar einir kjör- 
gengir. Atkvæðisrétt eiga prófessorar, dósentar og lektorar og allir þeir, sem fast-
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ráðnir eru eða settir til fulls starfs við háskólann og stofnanir hans og hafa háskóla- 
próf. Þá eiga allir stúdentar, sem skrásettir eru í Háskóla Íslands tveim mánuðum á 

undan rektorskjöri, atkvæðisrétt. Greidd atkvæði stúdenta skulu gilda sem einn 

þriðji hluti greiddra atkvæða alls, en greidd atkvæði annarra atkvæðisbærra aðila 

skulu gilda sem tveir þriðju hlutar greiddra atkvæða alls. 

2. gr. 
3. gr, 2. málsgr. orðist svo: 

Rektorskjör fer fram í aprilmánuði, en rektor tekur við störfum með byrjun 

háskólaárs. 

3. gr. 
3. gr., 3. málsgr. orðist svo: 

Sá er rétt kjörinn rektor, sem hlotið hefur meiri hluta greiddra atkvæða, sbr. 

1. málsgr. Ef enginn fær svo mörg atkvæði, skal kjósa að nýju eftir viku um þá 

tvo eða fleiri, sem flest atkvæði fengu, og er þá sá rétt kjörinn, er flest atkvæði 

fær. Séu atkvæði jöfn, ræður hlutkesti. Um tilhögun kosningar skal kveða nánar á 

í reglugerð. 

4. gr. 
4. gr., 1. málsgr. orðist svo: 

Í háskólaráði eiga sæti rektor, forsetar háskóladeilda, tveir fulltrúar, sem kosnir 

eru til tveggja ára í senn á almennum félagsfundi í Félagi háskólakennara úr hópi 

þeirra félagsmanna, sem ekki eru kjörgengir til starfa deildarforseta, í fyrsta sinn 

vorið 1976, þar af annar til eins árs, og síðan einn á hverju vori, og fjórir full- 

trúar stúdenta, kjörnir hlutfallskosningu í sérstökum kosningum til tveggja ára i 

senn, í fyrsta sinn vorið 1976, þar af tveir til eins árs, og síðan tveir á hverju vori. 

Ef Félag háskólakennara og stúdentar hafa þegar kjörið 1 fulltrúa hvor aðili fyrir 

árið 1976—1977, þegar þessi lög taka gildi, þarf fyrrnefndi aðilinn engan að kjósa 

til eins árs vorið 1976 og síðarnefndi aðilinn þarf aðeins að kjósa einn fulltrúa til 

eins árs. Háskólaritari og kennslustjóri eiga einnig sæti á fundum ráðsins og hafa 

þar málfrelsi og tillögurétt, en ekki atkvæðisrétt. Rektor er forseti ráðsins, en vara- 

forseta og ritara kýs ráðið úr hópi deildarforseta til eins árs í senn. 

5. gr. 

4. gr., 3. málsgr. breytist þannig, að í stað orðanna „eða fulltrúi, er Félag há- 

skólakennara tilnefnir“ komi: eða fulltrúar, er Félag háskólakennara tilnefnir. 

6. gr. 
9. gr, 1. málsgr. orðist svo: 

Í Háskóla Íslands eru þessar deildir: Guðfræðideild, læknadeild, lagadeild, heim- 

spekideild, verkfræði- og raunvísindadeild, viðskiptadeild, tannlæknadeild og félags- 

vísindadeild. 

7. gr. 
14. gr., 1. málsgr. breytist þannig: 

Í stað orðanna „Enn fremur eiga þar sæti 2 fulltrúar stúdenta, tilnefndir af 

aðalfundi deildarfélags“ komi: Enn fremur eiga þar sæti þrír fulltrúar stúdenfa, 

í deildum þar sem tala annarra, sem rétt hafa til fundarsetu með atkvæðisrétti 

samkvæmt lögum eða deildarsamþykktum, er tólf eða færri, og síðan einn fulltrúi 

stúdenta fyrir hverja sex til viðbótar.
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8. gr. 
14. gr., 3. málsgr. breytist þannig, að aftan við málsgreinina bætist: Tala stúd- 

enta Í stjórn skorar skal ekki vera lægri en tveir. 

9. gr. 
14. gr., 4. málsgr. breytist þannig, að aftan við málsgreinina bætist: Tala stúd- 

enta Í deildarráði skal þó ekki vera lægri en tveir. 

10. gr. 
29. gr. orðist svo: 

Við munnleg próf, sem teljast til fullnaðarprófs, skal vera einn prófdómandi 

utan háskólans. Skrifleg próf dæma hlutaðeigandi kennarar einir. 
Stúdent, sem ekki hefur staðist próf, á rétt til þess að fá útskýringar kennara 

á mati skriflegrar úrlausnar sinnar, ef hann æskir þess bréflega innan 15 daga frá 
birtingu einkunnar. Vilji stúdentinn þá eigi una mati kennarans, getur hann snúið 
sér til viðkomandi deildarforseta. Skal þá prófdómari skipaður í hverju tilviki. 
Einnig getur kennari, telji hann til þess sérstaka ástæðu, óskað skipunar prófdóm- 
ara Í einstöku prófi. 

Menntamálaráðherra skipar prófdómendur að fengnum tillögum háskóladeildar. 
Þá eina má skipa prófdómara, sem lokið hafa viðurkenndu fullnaðarprófi við há- 
skóla í þeirri grein, sem dæma skal, eða getið hafa sér orðstír fyrir fræðimennsku 
í greininni. Prófdómendur skulu skipaðir til þriggja ára í senn, nema skipun sé 
samkvæmt 2. mgr. hér á undan. 

Sé ekki völ á prófdómara hérlendis utan háskólans, er fullnægir skilyrðum 3. 
mgr. hér á undan, er menntamálaráðherra rétt að skipa háskólakennara til starf- 
ans að fenginni tillögu háskóladeildar. 

11. gr. 
X. kafli falli brott, og breytist tölusetning XI. kafla til samræmis við það, þannis 

að hann verði X. kafli. 

12. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi að öðru leyti en því, að ákvæði 6. gr. og 11. gr. 

öðlast gildi 15. september 1976. 

Gjört í Reykjavík 25. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 
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LÖG 

um breyting á búfjárræktarlögum, nr. 31 24. apríl 1973. 

Forserr ÍstanDs 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Aftan við 18. gr. laganna bætist eftirfarandi málsgreinar: 

Búnaðarfélagi Íslands ber að sjá um að hreinrækta íslenska forustuféð. Semja 

ber við einstaklinga, sauðfjárræktarfélög eða ríkisbú að annast þetta verkefni undir 

umsjón og eftirliti félagsins. 
Framlag Hl þessarar stofnræktar skal vera tvöfalt miðað við aðra stofnrækt 

sauðfjár. 
Aðeins einn aðili getur notið framlags í hverjum landsfjórðungi auk Vestfjarða 

eða mest 5 á öllu landinu. 
Framlag á stofnrækt forustufjár miðist við minnst 8 ær, skýrslufærðar, og mest 

15 hjá hverjum stofnræktaraðila. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 25. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Halldór FE. Sigurðsson. 

Nr. 47. MR 25. maí 1976. 

LÖG 

um undirbúningsfélar saltverksmiðju á Reykjanesi. 

Forserr ÍSLANDS 

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

bvkki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórnin skal beita sér fyrir stofnun hlutafélags, er hafi það markmið 

að kanna aðstæður til að reisa og reka saltverksmiðju á Reykjanesi og annast 

undirbúnins þess, að slíku fyrirtæki verði komið á fót. 

Með saltverksmiðiu er í lögum þessum átt við iðjuver til vinnslu á salti 

(natríumklóríði) fyrir innlendan og erlendan markað og hagnýtingar á efnum, 

sem til falla við þá vinnslu. 

2. gr. 

Til samvinnu um stofnun eða starfrækslu hlutafélags samkvæmt Í. gr. skal 

ríkisstjórninni heimilt að kveðja innlenda aðila, sem áhuga hafa á málinu.
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3. gr. 
Hlutafélagið skal láta endurskoða þær niðurstöður, sem fyrir Hggja. Það skal 

framkvæma eða láta framkvæma hvers konar viðbótarrannsóknir, sem það telur 
nauðsynlegar til undirbúnings að byggingu og rekstri saltverksmiðju, m. a. skal 
félagið láta reisa og reka tilraunaverksmiðju. Þá skal undirbúningsfélagið láta fram- 
kvæma ítarlegar markaðsathuganir. Skal að því stefnt, eftir því sem fært þykir, að 
unnt verði að framselja árangurinn af starfsemi félagsins í hendur aðila eða aðilum, 
sem takist á hendur að fullbyggja verksmiðjuna og annast rekstur hennar til fram- 
búðar. Ber jafnframt að stefna að því, að hlulafélagið fái tilkostnað sinn að fullu 
endurgoldinn frá þeim, er við starfseminni tekur, með hlut í vinnslufyrirtækinu eða 
á annan hátt. 

Slíta skal hlutafélaginu, þegar hlutverki þess samkvæmt 1. gr. er lokið, nema 
Alþingi heimili framhald á starfsemi þess í öðrum tilsangi. 

Óheimilt skal að framselja árangurinn af starfsemi hlutafélagsins til annarra 
en Íslenskra aðila nema samþykki Alþingis komi til. 

4. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt, í þeim tilgangi, sem um ræðir hér að framan: 

1. Að leggja fram í reiðufé allt að 60 milljónum króna, sem hlutafé í félagi sam- 
kvæmt 1. gr. eða til greiðslu á kostnaði þess, af fé ríkissjóðs eða af lánsfé, sem 
henni skal heimilt að afla ríkissjóði í því skyni. 

2. Að leggja fram til félagsins mannvirki og undirbúningsrannsóknir, sem að 
hefur verið unnið á kostnað ríkissjóðs, þegar félagið tekur til starfa. Verði 
hvori tveggja metið við kostnaðarverði og teljist til hlutafjárframlagss ríkis- 
sjóðs. 

3. Að veita ríkisábyrgð fyrir láni eða lánum, er hlutafélagið tekur til starfsemi 
sinnar, að fjárhæð samtals allt að 100 milljónum króna eða jafnvirði þeirra 
í erlendri mynt, eða taka lán innan sömu marka og endurlána félaginu í sama 
tilgangi. 

4. Að veita félaginu heimildir til hagnýtingar á jarðhitaréttindum og vinnslu- 
réttindum á Reykjanesi í eigu ríkisins í þágu athugana og aðserða samkvæmt 
3. gr, þar á meðal starfrækslu á tilraunaverksmiðju, með eða án sérstaks endur- 
gjalds. 

ð. Að fella niður aðflutningssj 
um, sem félagið flviur inn til 

ðj
 

öld og söluskatt af byggingarefni, búnaði og vél- 
framkvæmda samkvæmt 3. gr. 

5. gr. 
Ríkissjóður og þeir aðilar, sem kvaddir eru til samstarfs samkvæmt 2. gr., 

skulu vera fullgildir stofnendur hlutafélagsins, án tillits Hl ákvæðis 3. málsliðar 
2. málsgreinar 4. gr. laga nr. 77/1991, um hlutafélög. Tala stofnenda skal óháð 
ákvæðum 1. málsliðar sömu málsgreinar. Rétt er að skrásetja félagið þegar er það 
hefur verið stofnað, án tillits til þess, hvernig þá stendur á um innborgun lofaðs 
hlutafjár. 

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

Hlutabréf í félaginu skulu hljóða á nafn. Hlutabréfin skulu undanþegin stimpil- 
sjöldum. 

6. gr. 
Fulltrúa ríkissjóðs á aðalfundi og öðrum hluthafafundum í hlutafélagi sam- 

kvæmt 1. gr. skipa iðnaðarráðherra og fjármálaráðherra að jöfnu.
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Fulltrúar í stjórn hlutafélags samkvæmt 1. gr. skulu skipaðir eða kjörnir á 
aðalfundi til árs í senn, svo og varamenn þeirra. Íðnaðarráðherra skipar formann 
stjórnar. 

Stjórnarmenn þurfa ekki að eiga sjálfir hlut í félaginu. 

7. gr. 
Hlutafélaginu ber að gera varúðarráðstafanir, sem við verður komið, til að 

varna tjóni á umhverfinu við framkvæmdir á þess vegum og skal starfsgrund- 

völlur saltverksmiðjunnar á Reykjanesi miðaður við, að fyrirtækið fullnægi einnig 
því skilyrði. 

Framkvæmdir undirbúningsfélagsins og hönnun saltverksmiðjunnar, bygging 
og rekstur, skulu vera í samræmi við núgildandi og síðari lög og reglugerðir hér á 
landi varðandi náttúruvernd, mengunarvarnir og öryggi, heilbrigði og hreinlæti á 
vinnustað og staðla þá, sem settir eru samkvæmt þeim. 

8. gr. 
Iðnaðarráðherra fer með mál, er varða eignarhlutdeild ríkisins í hlutafélagi 

samkvæmt Í. gr. og aðild að starfsemi þess, sbr. þó 6. gr. 

9. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik 25. mai 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. SJ)   
Gunnar Thoroddsen. 

Nr. 48. = 26. maí 1976. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 8 22. mars 1972, um tekjustofna sveitarfélaga. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
15. gr. orðist svo: 
Aukaframlag skal veita þeim sveitarfélögum, sem skortir tekjur til greiðslu 

lögboðinna eða óhjákvæmilegra útgjalda. 
Enn fremur er heimilt að greiða aukaframlög til sveitarfélaga, sem verða fyrir 

fjárhagstjóni vegna laga nr. 94 30. desember 1975. 
Skilyrði þess, að sveitarfélag fái aulhaframlag skv. 1. mgr. þessarar greinar, er: 

a. að sveitarfélags hafi lagt á fullt útsvar samkvæmt 25. gr., 

b. að sveitarfélag hafi innheimt fasteignaskatt með álagi skv. 3. mgr. 3. gr., ef félags- 

málaráðuneytið hefur krafist þess, sbr. þó 13. gr. laga nr. 11 1975, 
c. að sveitarfélag hafi fyrir 1. október sent umsókn um aukaframlag til félags- 

málaráðuneytisins og láti fylgja umsókn nauðsynleg gögn um þörf aukafram-
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lags, svo sem ársreikninga næstliðins árs, fjárhagsáætlun líðandi árs, greinargerð 

um nýtingu tekjustofna og nauðsyn aukaframlags. 
Heimilt er að greiða aukaframlag skv. 2. mer. þessarar greinar, þótt ekki sé 

fullnægt öllum skilyrðum skv. stafliðum a—c hér að framan. 

Um greiðslu aukaframlags gildir ákvæði 2. mgr. 14. gr. 
Félagsmálaráðuneytið ákveður aukaframlög að fenginni umsögn stjórnar Sam- 

bands íslenskra sveitarfélaga. Ráðuneytið getur krafið sveitarfélag, sem sótt hefur 
um aukaframlag, um frekari gögn os upplýsingar en greinir í c-lið. 

Við ákvörðun aukaframlaga til einstakra sveitarfélaga skal hafa hliðsjón af því, 
hverjar tekjur eru af einstökum tekjustofnum í hlutaðeigandi landshluta og land- 
inu í heild á íbúa á því ári, sem framlag er veitt. 

Til að mæta útgjöldum samkvæmt þessari grein má verja 6% af tekjum sjóðs- 
ins, svo og vaxtatekjum sjóðsins og því fé, sem ekki kemur til úthlutunar sam- 
kvæmt 2. mgr. 13. gr. 

  

2. gr. 
16. gr. laganna orðist svo: 
Nú hefur fólksfækkun orðið í sveitarfélagi næstliðið ár og skal þá sveitarfélagið 

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

sjóðnum kröfu um það fyrir árslok ár hvert. Framlagið skal vera allt að meðal- 
útsvari á íbúa í landinu næstliðið ár margfaldað með íbúafækkunartölunni. 

Félagsmálaráðuneytið úrskurðar fólksfækkunarframlög samkvæmt 1. mer. og 
greiðir þau hlutaðeigandi sveitarfélögum fyrir 15. nóvember. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 26. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) a 

Gunnar Thoroddsen. 

25. maí 1976. Nr. 49. 

LÖG 

um breyting á lögum um fasteignasölu, nr. 47 11. júní 1938. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ný grein, sem verður í4. gr. laganna, orðist svo: 
Skylt er að geta þess í öllum skjölum varðandi fasteignakaup, svo sem kaup- 

tilboðum, kaupsamningum, skuldabréfum og afsölum, hver hafi samið skjöl þessi, 
og skal geta nafns og nafnnúmers. Enn fremur skulu þeir, sem fasteignaviðskipti 
annast, geta nafns síns í auglýsingum, eins þótt viðskiptin séu rekin í nafni skrá- 
setts firma. 

A 16
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2. gr. 
Ný grein, sem verður 15. gr. laganna, orðist svo: 
Ákvæði laga þessara ná einnig til kaupa og sölu skráningarskyldra skipa, sbr. 

1. gr. laga um skráningu skipa, nr. 53 1970. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 25. mai 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

  

Nr. 50. á 25. maí 1976. 
LÖG 

um almenningsbókasöfn. 

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

þykki mínu: 

Allar byggðir landsins skulu njóta þjónustu almenningsbókasafna, svo sem nánar 
er kveðið á um í lögum þessum. 

Almenningsbókasöfn eru mennta-, upplýsinga- og tómstundastofnanir fyrir al- 
menning. Þau skulu gefa fólki sem bestan kost á að lesa og færa sér í nyt bækur 
og veila afnot af nýsigögnum, svo sem hljómplötum, segulböndum og öðrum miðl- 
unargögnum til fræðslu og dægradvalar. 

2. gr. 
Almenningsbókasöfn eru: 
Bæjarbókasöfn (borgarbókasafn í Reykjavík), bæjar- og héraðsbókasöfn, 

héraðshókasöfn, hreppsbókasöfn, bókasöfn í sjúkrahúsum. hælum, vistheimilum 
og fangahúsum. 

3. gr. 
Landið skiptist í bókasafnsumdæmi. 
Bæjarbókasöfn starfa í kaupstöðum og skulu hafa útibú í bæjarhverfum eftir 

ástæðum. 
Bæjar- og héraðsbókasöfn starfa í kaupstöðum en rækja jafnframt bókasafns- 

þjónustu í byggðunum í kring. Héraðsbókasöfn eru aðalsöfn hvert í sínu umdæmi 

og skulu vera sem næst miðsvæðis. 
Bókasafnsumdæmi skulu ákveðin í reglugerð, svo og aðsetur héraðsbókasafna. 

4. gr. 
Hreppsbókasöfn starfa í hreppum þar sem héraðsbókasöfn eru ekki. Í hverjum 

hreppi skal vera bókasafnsþjónusta en heimilt er að fela héraðsbókasafni að annast 
þessa þjónustu gegn lögboðnu fjárframlagi. Einnig geta tveir eða fleiri hreppar sam- 

einast um rekstur bókasafns ef um bað næst samkomulag.
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5. gr. 
Heimilt er að sameina almenningsbókasafn og skólasafn og reka sameiginlega 

ef forráðamenn beggja telja slíkt æskilegt og menntamálaráðuneytið samþykkir. 

6. gr. 
Í öllum sjúkrahúsum landsins, hælum, vistheimilum og fangahúsum skal vera 

bókasafn kostað og rekið af viðkomandi stofnun. 
Heimilt er að fela almenningsbókasafni í byggðarlaginu þessa þjónustu enda 

greiði stofnunin hæfilega þóknun fyrir að mati viðkomandi aðila. Nánari ákvæði 
um búnað og starfsemi þessara bókasafna skulu sett í reglugerð. 

7. gr. 
Almenningsbókasöfn eru rekin af sveitarfélögum og kjósa sveitarstjórnir bóka- 

afnsstjórnir. Þó er heimilt að gömul lestrarfélög starfi áfram á svipuðum grund- 
„ 

saf 

velli og verið hefur og í samráði við hreppsnefndir. 

8. gr. 
Lágmarksfjárframlög sveitarfélaga til almenningsbókasafna skulu vera sem 

hér segir: 

a) Til bæjarbókasafns greiðir bæjarsjóður 1300 kr. á hvern íbúa kaupstaðarins. 
þ) Til bæjar- og héraðshókasafns greiðir bæjarsjóður 1300 kr. á hvern íbúa kaup- 

staðarins. Önnur sveitarfélög í umdæminu greiða 180 kr. á hvern íbúa og stendur 
sýslusjóður skil á þessari greiðslu. 

c) Til héraðsbókasafns greiðir sveitarsjóður þar sem safnið er 1300 kr. á hvern íbúa 
hreppsfélagsins. Önnur sveitarfélög í umdæminu greiða til safnsins 130 kr. á 
hvern íbúa og stendur sýslusióður skil á þessari greiðslu. 

d) Til hreppsbókasafns greiðir viðkomandi hreppssjóður (hreppssjóðir) 1000 kr. á 
hvern íbúa hreppsins (hreppanna). 

Þessi lágmarksfjárframlög sveitarfélaganna skuln endurskoðuð árlega og færð til 
samræmis við verðlag í landinn skv. útreikningum Hagstofu Íslands. 

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. þessarar greinar getur sveitarstjórn ákveðið annað 
lágmark ef sérstakar ástæður ern fyrir hendi. enda mæli félagsmálaráðuneytið með 
undanþágu hverju sinni. 

9. gr. 
Sveitarfélög reisa bókhlöður og búa þær nauðsynlegum húsbúnaði og tækjum, 

eftir því sem fé er til veitt. Heimilt er að kaupa eða leigja húsnæði fyrir söfnin. 

10. gr. 
Menntamálaráðuneyti fer með málefni almenningsbókasafna. Sérstakur fulltrúi 

Í ráðuneytinu annast málefni safnanna, og skal að öðru jöfnu ráða eða skipa í það 

starf bókasafnsfræðing með reynslu í starfi. Nánari ákvæði um starfsundirbúning 
hans og starfssvið skal setja í reglugerð. Heimilt er ráðherra að skipa sérstaka ráð- 
siafarnefnd um málefni almenninsshókasafna. Í nefndinni skulu eiga sæti tveir full- 
trúar, annar tilnefndur af Sambandi ísl. sveitarfélaga, hinn tilnefndur af Bókavarða- 
félagi Íslands, og sé hann starfandi í almenningsbókasafni. 

11. gr. 
Ríkissjóður greiðir árlega 12 milljónir króna í Rithöfundasjóð Íslands fyrir afnot 

bóka íslenskra höfunda í þeim söfnum sem þessi lög gilda um. Þessi fjárhæð skal 
endurskoðuð árlega til samræmis við verðlag, sbr. 8. gr. 

Sérstaka reglugerð skal setja um Rithöfundasjóð Íslands í samráði við Rithöf- 
undasamband Íslands.
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12. gr. 
Við bæjarbókasöfn (borgarbókasafn í Reykjavík) og bæjar- og héraðsbókasöfn 

skal forstöðumaður (yfirbókavörður) að jafnaði vera bókasafnsfræðingur. 
Einnig skulu bókasafnsfræðingar að jafnaði hafa forgangsrétt til bókavarðar- 

starfa. 
Nánari ákvæði um menntun og starfsundirbúning starfsmanna almenningsbóka- 

, 
safna skal setja í reglugerð. 

13. gr. 
Ráðherra setur reglugerð um starfsemi almenningsbókasafna. Skal reglugerðin 

samin í nánu samstarfi við Samband ísl. sveitarfélaga, að höfðu samráði við sérstaka 

fulltrúa Bókavarðafélags Íslands og Félags bókasafnsfræðinsa, einn frá hvoru félagi. 

14. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 
Um leið falla úr gildi lög nr. 22/1963, um almenningsbókasöfn, og önnur ákvæði, 

er kunna að brjóta í bága við lög þessi. 
Ákvæði um fjárframlög koma til framkvæmda á þremur árum frá Í. jan. 1976 

að telja. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Menntamálaráðuneytið og Samband íslenskra sveitarfélaga skulu sameiginlega 
gangast fyrir gerð heildaráætlunar um uppbyggingu og aðsetur almenningsbókasafna. 

Gjört í Reykjavík 25. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 

Nr. öl. . 25. maí 1976. 
LÖG 

um viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi skal búa nemendur undir störf í við- 

skiptalífinu og leggja jafnframt almennan þekkingargrundvöll. Skal hún vera hluti 
af samræmdu framhaldsnámi að loknum grunnskóla, sbr. 4. gr., og svo sem nánar 
segir í lögum þessum. 

2. gr 
Menntamálaráðuneytið fer með yfirstjórn þeirra mála, sem lög þessi fjalla um. 

3. gr. 

Inntaka nemenda til námsins er í höndum stjórnar þess skóla, sem mennt- 

unina veitir.
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Rétt til að hefja viðskiptanám samkvæmt lögum þessum hafa þeir, sem staðist 
hafa grunnskólapróf eða hlotið aðra hliðstæða menntun. Heimilt er að ákveða í 
reglugerð um lágmarkseinkunnir, sem krafist kann að verða. 

4. gr. 
Námsefni skal greint í kjarna og kjörsvið. Í kjarna skulu vera eftirtaldar greinar: 

íslenska, stærðfræði, eitt Norðurlandamál, enska, vélrilun, bókfærsla og hagfræði. 

Kjörsvið skulu vera eftir því sem námsbrautir og námslok gefa tilefni til. 

Námsefninu skal skipt í námseiningar, er skilgreindar verði í reglugerð. Skal 
jafnan við það miðað, að sem hagkvæmast verði fyrir nemendur að bæta við sig 
námi, enda verði námið þáttur í samræmdri menntun á framhaldsskólastigi. 

Menntamálaráðuneytið setur í námsskrá og/eða reglugerð nánari ákvæði um 
námsskipan, kjörsvið, stundaskrá, námsefni, próf og kennsluhætti. 

  

  

5. gr. 
Viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi skal miða að því, að nemendur eigi 

völ á að búa sig undir almenn skrifstofustörf, bókhaldsstörf, afgreiðslu- og deildar- 
sljórastörf í verslunum, svo og stjórnunarstörf. Jafnframt skulu nemendur eiga 
þess kost að búa sig undir stúdentspróf. 

Námið skal vera eins til fjögurra ára nám, svo sem hér greinir: 
a) Eins, tveggja eða þriggja ára almennt og sérhæft viðskiptanám, og skal nemandi 

hljóta skírteini og vitnisburð um nám sitt að loknum hverjum ársáfanga. 
b) Eins árs viðbótarnám, að loknu þriggja ára almennu og sérhæfðu viðskipta- 

námi samkvæmt a-lið, er miðli nemendum almennri menntun tl stúdentsprófs. 
Veitir stúdentsprófið þann rétt til háskólanáms, sem ákveðið er í lögum og 
reglugerð fyrir Háskóla Íslands og aðrar menntastofnanir á háskólastigi. Auk 
hess skal umrætt nám hafa að markmiði að gera nemendur hlutsengari til starfa 
í viðskiptalífinu. 

Í náminu skal þess jafnan gætt, að nemendur eigi kost á hæfilegu valfrelsi 
milli kjörsviða. 

Starfsþjálfun er hluti af umræddu námi, eftir því sem reglugerð mælir nánar 
fyrir um, og er skólum þeim, sem menntunina veita, heimilt að fela viðskipta- 
fyrirtækjum að annast tiltekna þætti þeirrar þjálfunar. 

6. gr. 
Framangreinda menntun má veita annars vegar í formi námsbrautar á fram- 

haldsskólastigi, í fjölbrautaskólum, menntaskólum og framhaldsdeildum grunn- 
skóla, og hins vegar í sérskólum, eftir því sem sérhæfing námsins krefst. 

7. gr. 
Stofna skal, eftir því sem þörf krefur og fé er veitt til í fjárlögum, sérskóla 

á vegum ríkisins, er veiti viðskiptamenntun, sbr. 6. gr. Skal fyrsti skóli þeirrar 
tegundar stofnaður á Akureyri. 

8. gr. 
Allur stofn- og rekstrarkostnaður sérskóla samkvæmt 7. gr. greiðist úr ríkis- 

sjóði. Við aðra skóla, sem veita menntun skv. lögum þessum, fer um kostnað eftir 
því sem lög hvers skóla eða skólastigs kveða á um.
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9. gr. 
Samvinnuskólinn og Verslunarskóli Íslands hafa rétt til þess að halda áfram 

að rækja það fræðslustarf, sem þeir hingað til hafa annast, og til að auka það og 
sérhæfa eftir því sem aðstæður leyfa og þörf krefur á hverjum tíma. 

Um fjárveitingu úr ríkissjóði til nefndra skóla skulu eftirfarandi ákvæði gilda: 

a) Rekstrarkostnaður skólanna skal greiddur að fullu, annar en rekstrarkostnaður 

heimavistar, þar sem hennar er þörf, en til hennar skal veitt fjárveiting, er 
nemur 80% kostnaðar. Framlag ríkissjóðs samkvæmt þessum staflið skal að 
hámarki miða við kostnað í ríkisskólum á sama fræðslustigi. 

b) Stofnkostnaður þess kennsluhúsnæðis, sem byggt verður eftir gildistöku Jaga 
þessara, skal greiddur úr ríkissjóði að 80% og skal hið sama gilda um heimavist, 
þar sem hennar er talin þörf. 

Skilyrði nefndra fjárveitinga er, að menntamálaráðuneytið hafi samþykkt árlega 
áætlun rekstrarkostnaðar skólanna og að fé sé veitt í fjárlögum fyrir stofnkostnaði. 
enda liggi áður fyrir samþykki stjórnvalda fyrir nýjum byggingarframkvæmdum. 

Framlög ríkisins samkvæmt þessari grein miðast við, að skólar þessir starfi í 
samræmi við meginstefnu 5. gr. þessara laga svo og skv. þeim reglugerðum, sem 
settar verða. 

Nú eru skólar þessir lagðir niður eða svo fer, að ekki er hagnýtt í þágu skólanna 
skólahúsnæði, hvort sem er til kennslu eða heimavistar, og fær ríkið þá eignarráð 
yfir hlutaðeigandi húsnæði Í samræmi við stofnkostnaðarframlög sín. Ef ágreiningur 
verður um eignaskiptingu, skal dómkveðja þrjá óvilhalla menn til þess að kveða á 
um skiptinguna og er úrskurður þeirra endanlegur. . 

Skólanefndir skulu starfa við Samvinnuskólann og Verslunarskóla Íslands. Hafa 
þær með höndum fjárreiður skólanna og eignaumsýslu í umboði eigenda. Skóla- 
nefndir ráða skólastjóra svo og kennara í samráði við hann. Í skólanefnd sitja fimm 
fulltrúar. Skal einn tilnefndur af menntamálaráðherra, en eignaraðilar tilnefna fjóra. 
Nefndin kýs sér sjálf formann og varaformann. 

Við Samvinnuskólann og Verslunarskóla Íslands skulu starfa skólaráð, skipuð 
fulltrúum kennara og nemenda ásamt skólastjóra. 

10. gr. 
Um embættisgengi, starfsréttindi, ráðningu, störf, orlof og tölu fastra starfs- 

manna skóla, er veita menntun samkvæmt lögum þessum, fer eftir ákvæðum laga 
og reglugerða, er um slíkt gilda á hverjum tíma fyrir framhaldsskólastigið. 

Skólastjóri og skólaráð stjórna starfi sérskóla samkvæmt 7. gr. Skólaráð skal 
skipað 5 mönnum, skólastjóra, tveimur fulltrúum kennara, kjörnum á almennum 
kennarafundi, og tveimur fulltrúum nemenda, kjörnum af nemendum skólans. 

11. gr. 
Í reglugerð, sem menntamálaráðuneytið setur, skal kveða nánar á um fram- 

kvæmd laga þessara. 

12. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1977. 

Gjört í Reykjavik 25. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Vilhjálmur Hjálmarsson.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 18 22. apríl 1959, um vöruhappdrætti 

fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
a. Í stað „fjármálaráðherra“ í b-lið 1. gr. komi: dómsmálaráðherra. 
b. d-liður 1. gr. orðist svo: 

Dráttur skal fara fram í Reykjavík undir eftirliti nefndar, sem dómsmálaráð- 
herra skipar til þess. Nefndin leggur fullnaðarúrskurð á allan ágreining um lögmæti 
eða gildi dráttar, bæði meðan dráttur fer fram og eftir að honum er lokið. Kostnað 
af þessu ber happdrættið. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 25. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) RN - 

Ólafur Jóhannesson. 

25. maí 1976. . Nr. 53. 
LOG 

um breyting á lögum nr. 16 13. apríl 1973, um happdrætti 
Dvalarheimilis aldraðra sjómanna. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
2. gr. orðist svo: 
Dráttur skal fara fram í Reykjavík undir eftirliti nefndar, sem dómsmálaráð- 

herra skipar til þess. Nefndin leggur fullnaðarúrskurð á allan ágreining um lögmæti 
eða gildi dráttar, bæði meðan dráttur fer fram og eftir að honum er lokið. Kostnað 
af þessu ber happdrættið. Dregið skal mánaðarlega. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 25. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) nn . 

Ólafur Jóhannesson.
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LÖG 

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

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

þykki minu: 

1. gr. 

80. gr. laganna orðist svo: 
Brot gegn lögum þessum eða reglum, sem settar verða samkvæmt þeim, varða 

sektum, varðhaldi eða fangelsi allt að tveim árum. Sektir samkvæmt lögum þessum 

renna til ríkissjóðs. 
Ef brot gegn lögum þesum eða reglum, sem settar eru samkvæmt þeim, er framið 

eftir fyrirmælum eða með vitund og vilja bifreiðareigandans eða stjórnanda Í starfi, 

skal honum einnig refsað fyrir brotið. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 25. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Ólafur Jóhannesson. 

Nr. 55. = 25. maí 1976. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 13 13. apríl 1973, um Happdrætti 

Háskóla Íslands. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

d-liður 1. gr. orðist svo: 
Dráttur skal fara fram í Reykjavík undir eftirliti nefndar, sem dómsmálaráð- 

herra skipar til þess. Nefndin leggur fullnaðarúrskurð á allan ágreining um lögmæti 

eða gildi dráttar, bæði meðan dráttur fer fram og eftir að honum er lokið. Kostnað 

af þessu ber happdrættið. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 25. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. SJ)   
Ólafur Jóhannesson.
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LÖG 

um sérstakt lögsagnarumdæmi í Austur-Skaftafellssýslu. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Austur-Skaftafellssýsla skal vera sérstakt lögsagnarumdæmi. 

2. gr. 
Lögreglustjóri Hafnarhrepps verður sýslumaður Austur-Skaftafellssýslu. 
Hann hefur á hendi sömu störf og öðrum sýslumönnum eru falin í umdæmum 

sínum og með þeim kjörum, sem þeim eru ákveðin. Jafnframt breytist embættis- 
heiti sýslumannsins í Skaftafellssýslu í samræmi við hina breyttu skipan lögsagnar- 
umdæma. 

3. gr. 
Dómsmálaráðherra skipar fyrir um, hvernig málum þeim við núverandi emb- 

ætti sýslumannsins í Skaftafellssýslu, sem varða hagsmuni Austur-Skaftafellssýslu 
og ekki eru útkljáð, þegar lög þessi öðlast gildi, skuli skipt milli sýslumannsemb- 
æltanna. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1977. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 15 13. april 

1973, um lögreglustjóra í Hafnarhreppi. 

Gjört í Reykjavík 25. mai 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Ólafur J óhannesson. 

28. maí 1976. . Nr. 57. 

LOG 

um námslán og námsstyrki. 

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

þykki mínu: 

I. KAFLI 

Lánasjóður íslenskra námsmanna, hlutverk hans og stjórn. 

1. gr. 
Meginhlutverk Lánasjóðs íslenskra námsmanna er að veita íslenskum náms- 

niönnum, sem hafa þá námsgráðu eða hafa að baki jafnlangt nám sem á hverjum 
tíma er krafist til háskólanáms hérlendis, fjárhagsaðstoð til framhaldsnáms. Enginn 
getur orðið námsaðstoðar aðnjótandi nema framhaldsnám sé þegar hafið. 

A 17
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2. gr. 
Ráðherra er heimilt að ákveða með reglugerð að nemendur tiltekinna skóla 

eða einstakir árgangar þeirra skuli njóta námsaðstoðar samkvæmt lögum þessum 
enda sé slíkri fjárþörf mætt með sérstakri fjárveitingu. 

Lánasjóði er heimilt að veita fjárhagsaðstoð öðrum námsmönnum en þeim, sem 
tilgreindir eru í 1. gr. og 1. mgr. þessarar greinar, enda hafi námsmenn þessir náð 
a. m. k. 20 ára aldri á því almanaksári þegar lán eru veitt, stundi sérnám og geti 
ekki að mati sjóðsstjórnar haldið áfram námi án slíkrar fjárhagsaðstoðar. Þráti 
fyrir skilyrði 1. gr. €r lánasjóði heimilt að veita fjárhagsaðstoð til náms erlendis 

verði hliðstætt nám eigi stundað á Íslandi. 

ð. gr. 
Stefnt skal að því að opinber aðstoð við námsmenn samkvæmt lögum þessum 

nægi hverjum námsmanni til að standa straum af eðlilegum náms- og framfærslu- 
kostnaði þegar eðlilegt tillit hefur verið tekið til tekna námsmanns og maka hans, 

fjölskyldustærðar, framfærslukostnaðar í því landi þar sem nám er stundað, lengdar 

árlegs námstíma og annarra atriða er áhrif kunna að hafa á fjárhagsstöðu náms- 
manns. Nánari ákvæði um úthlutun námslána og styrkja skulu sett skv. ákv. 16. gr. 

4. gr. 
Ráðherra skipar stjórn sjóðsins þannig: 
Einn skv. tilnefningu Stúdentaráðs Háskóla Íslands, einn skv. tilnefningu ann- 

arra námsmanna hérlendis sem undir lögin falla, einn skv. tilnefningu SÍNE, einn 

skv. tilnefningu fjármálaráðuneytisins og tvo án tilnefningar og skal annar þeirra 

vera formaður stjórnarinnar. Um tilhögun á tilnefningu fulltrúa námsmanna hér- 

lendis skal nánar ákveðið í reglugerð. 
Stjórnin skal skipuð til fjögurra ára Í senn, nema fulltrúar námsmanna, sem 

skipaðir eru til tveggja ára. 
Varamenn í stjórn sjóðsins skulu skipaðir með sama hætti og til jafnlangs tíma. 
Verði atkvæði jöfn við afgreiðslu mála í stjórn sjóðsins sker atkvæði formanns 

úr. 
Ráðherra ræður framkvæmdastjóra til fjögurra ára í senn að fengnum tillögum 

sjóðsstjórnar. Sjóðsstjórn ræður annað starfsfólk að fenginni heimild ráðuneytisins, 

sbr. og ákvæði laga nr. 97/1974. 

5. gr. 
Hlutverk stjórnar sjóðsins er: 

1. Að veita námsmönnum námslán af því fé sem sjóðurinn hefur til ráðstöfunar á 
hverjum tíma. 

2. Að annast úthlutun námsstyrkja samkvæmt III. kafla laga þessara. 
3. Að annast fjármál sjóðsins og gerð fjárhagsáætlana. 
4. Að annast gagnasöfnun varðandi þörf námsmanna á opinberri aðstoð. 

Útborgun lána, innheimtu vaxta og afborgana og aðra daglega afgreiðslu er 
stjórn sjóðsins heimilt að fela bankastofnun. 

Bókhaldi skal haga skv. fyrirmælum ríkisbókhalds, sbr. lög nr. 52/1966. 

Árlegur rekstrarkostnaður greiðist af fé sjóðsins. 

II. KAFLI 

Um námslán og námsstyrki. 

6. gr. 

Fyrsta námsaðstoð skal aldrei veitt fyrr en námsmaður hefur skilað vottorði 

um tilskilda skólasókn og námsárangur á yfirstandandi skólaári. Sjóðsstjórn er
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heimilt að veita námsmönnum erlendis víxillán, svo og námsmönnum hérlendis, ef 
sérstaklega stendur á, sbr. 4. mgr. 7. gr. 

Námsmaður skal að jafnaði hafa heimild til að taka lán á hverju misseri meðan 
hann er við nám, þó ekki lengur en hæfilegur námstími er talinn í þeirri grein og 
í þeim skóla sem námið er stundað í. Þó skulu námslán (eða styrkir) ekki veitt 
nema framvinda náms sé með eðlilegum hætti. 

Námsmenn þeir, er fá lán úr sjóðnum, skulu leggja fram yfirlýsingu tveggja 
manna um að þeir taki að sér sjálfskuldarábyrgð á endurgreiðslu lánsins ásamt 
verðtryggingu þess. Stjórn sjóðsins ákveður hvaða skilyrði ábyrgðarmennirnir skuli 
uppfylla. 

í. gr. 
Lán úr sjóðnum skulu verðtryggð. Verðtrygging er miðuð við breytingar á 

vísitölu framfærslukostnaðar skv. ákv. laga nr. 1/1959 og nr. 70/1967 og reiknast 
verðirygging frá næsta „gildistökudegi vísitölu“ eftir að hvert lán var tekið og til 
næsla gildisiðökudags áður en lán er endurgreitt. „Gildisiökudagur vísitölu“ í þessu 
sambandi telst 1. dagur næsta mánaðar eftir þann mánuð sem útreikningur fram- 
færsluvísitölu hverju sinni er miðaður við, sbr. nú 2. gr. laga nr. 70/1967. 

Verði breyting á grundvelli vísitölu framfærslukostnaðar skal þriggja manna 
nefnd ákveða hvernig vísitölur skv. nýjum og breyttum grundvelli skulu tengdar 
eldri vísitölum. Skal nefndin þannig skipuð: Fjármálaráðuneytið tilnefnir einn 
refndarmann, Hæstiréttur annan, en hagsiofustjóri skal vera formaður nefndarinnar. 

Lán veitt gegn yfirlýsingum ábyrgðarmanna, sbr. 3. mgr. 6. gr., falla öll í 
gjalddaga ári eftir „námslok“, sbr. 3. mgr. 16. gr. Lánþegi á þá rétt á að greiða 
skuldina, þ. e. höfuðstól og verðtryggingu, með skuldabréfi. Skuldabréf þetta skal 
verðtryggi á sama hátt og lán úr sjóðnum, sbr. 1. og 2. mgr. þessarar greinar. Skal 
það vera afborgunarlaust fyrstu tvö árin en að öðru leyti verði endurgreiðslum 
hagað skv. 8. og 9. gr. 

Sjóðsstjórn er heimilt að veita námsmönnum námsaðstoð til bráðabirgða með 
víxilkaupum gegn venjulegum víxilvöxtum, sbr. 1. mgr. 6. gr., til greiðslu á tíma- 
bundnum námskostnaði enda uppfylli námsmenn almenn skilyrði til námsaðstoðar 
og endurgreiðist fjárhæðin með námsaðstoð sem veitt verður síðar samkvæmt al- 
mennum reglum. 

8. gr. 
Árleg endurgreiðsla af skuldabréfi skv. 3. mgr. 7. gr. nemi hið minnsta 40 000 

kr., þó eigi hærri upphæð en nemur eftirstöðvum láns og verðtryggingar. Hafi Ján- 
þegi notið námsaðstoðar skv. lögum þessum skemur en fjögur ár skal árleg endur- 
greiðsla skv. þessari málsgrein þó ekki nema hærri fjárhæð en 10000 kr. vegna 
hvers byrjaðs námsárs sem námsaðstoð hefur verið veitt til. Upphæðir þessar skulu 
breytast í réttu hlutfalli við þær breytingar er verða kunna á vísitölu framfærslu- 
kostnaðar, sbr. 1. og 2. mgr. 7. gr. Vísitala framfærslukostnaðar er nú 507 stig og 
miðast upphæðir í 1. og 2. málslið þessarar málsgr. við þá vísitölu. 

Hafi lánþegi haft hærri vergar tekjur til skatts, sbr. 25. gr. laga nr. 68/1971, 
sbr. og 9. gr. laga nr. 11/1975, næsta ár á undan afborgunarári en nemur viðmið- 
unartekjum þess árs, sbr. 9. gr., skal hann greiða aukaafborgun skv. 3. mgr. 9. gr. 
auk afborgunar skv. 1. mgr. þessarar greinar. Aukaafborgunin skal þó aldrei vera 
svo há að samanlögð upphæð afborgunar skv. 1. mgr. og aukaafborgunar nemi 
meiru en 10% vergra tekna til skatts. 

Við útreikning aukaafborgana skal miðað við vergar tekjur hjóna samanlagðar. 
Séu hjón bæði lántakar skulu þau greiða árlega hálfa endurgreiðslu skv. 1. mgr. 
af láni hvort um sig. Aukaafborgun skv. 2. mgr. skal að hálfu heimt til greiðslu 
lána hvors þeirra. Ákvæði þessarar málsgreinar eiga einnig við um sambyýlisfólk
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sem skattlagt er skv. Í. málslið 5. mgr. B-liðar 25. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 9. gr. 
laga nr. 11/1975. 

Endurgreiðslur skulu standa yfir í 20 ár hið lengsta. Eftirstöðvar lánsins eru 
þá óafturkræfar, sbr. þó ákvæði 11. gr. 

Ráðherra getur sett reglur er heimila stjórn Lánasjóðsins að gefa undanþágur 
frá endurgreiðslureglum ef sérstakar ástæður eru til. Stjórn sjóðsins er og heimilt 
að leyfa örari endurgreiðslur sé þess óskað. 

Heimilt skal að fella niður kröfur á dánarbú látinna námsmanna samkvæmt 
nánari ákvæðum í reglugerð. 

Nú kemur í ljós að námsaðstoð hefur verið veitt á röngum forsendum vegna 
vísvitandi rangra upplýsinga af hálfu umsækjanda og skal aðstoðin þá endurkræf 
þegar í stað. 

Við útgáfu skuldabréfs skv. 3. mgr. 7. gr. falla skuldbindingar ábyrgðarmanna 
skv. 3. mgr. 6. gr. niður, enda útvegi lánþegi ábyrgðaraðila, er sjóðsstjórn melur 
gilda, fyrir hinu nýja láni og skal ábyrgð þeirra vera einföld ábyrgð. 

Stjórn sjóðsins er heimilt að taka fullnægjandi veðtryggingu í stað ábyrgðar- 
vfirlýsinga óski lánþegi þess. 

9. gr. 
Viðmiðunartekjur skv. 2. mgr. 8. gr. skulu fyrir einhleyping vera helmingur 

„grunntölu framfærslukostnaðar“. „Grunntala framfærslukostnaðar“ svarar í þessu 

sambandi til heildarútgjalda skv. A- og B-hlutum í grundvelli vísitölu framfærslu- 
kostnaðar í maíbyrjun árið áður en aukaafborgun skv. 2. mgr. 8. gr. skal fara fram. 

Viðmiðunartekjur hjóna svo og sambýlisfólks, sem skattlagt er skv. 1. málslið 

5. mgr. B-liðar 25. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 9. gr. laga nr. 11/1975, skulu á sama 

hátt nema þrem fjórðu hlutum „grunntölu framfærslukostnaðar“. Að auki skal 

bætt við viðmiðunartekjur lánþega einum áttunda af „grunntölu framfærslukostn- 

aðar“ fyrir hvert barn sem hann hefur á framfæri sínu, sbr. C-lið 25. gr. laga nr. 

68/1971, sbr. 9. gr. 1. nr. 11/1975, og eigi er fullra 16 ára í byrjun þess árs er auka- 

afborgun skal fara fram. 
Ráðherra skal ákveða með reglugerð hvaða hlutfall af vergum tekjum til skatis 

umfram viðmiðunartekjur lánþegi skuli greiða sem aukaafborgun, enda sé gætt 

þess hámarks er getur í niðurlagi 2. mgr. 8. gr. Er ráðherra heimilt að ákveða að 

þetta hlutfall fari stighækkandi í hlutfalli við hækkandi tekjur til skatts umfram 

viðmiðunartekjur. 
Hverri fastri árlegri afborgun skv. 1. mgr. 8. gr. skal skipt á höfuðstól og verð- 

bætur þannig, að upp í höfuðstól skal talin greidd jafnhá fjárhæð og nam fastri 

árlegri afborgun skv. Í. mgr. 8. gr., þegar skuldabréf skv. 3. mgr. 7. gr. var út gefið, 

en afgangur hinnar föstu árlegu afborgunar (þ. e. sú hækkun sem á þeirri fjárhæð 

hefur orðið frá útgáfu skuldabréfs til greiðsludags) skal talinn greiðsla á verðbótum. 

Hverri aukaafborgun skv. 2. mgr. 8. gr., sbr. 3. mgr. þessarar gr., skal skipt í sama 

hlutfalli milli höfuðstóls og verðbóta og fastri árlegri afborgun hefði verið skipt 

á þeim tíma sem aukaafborgunin er innt af hendi. 

10. gr. 

Verði á endurgreiðslutíma námslána breytingar á skattalögum þannig að veru- 

leg breyting verði á því er telst vergar tekjur til skatts frá því sem er við gildistöku 

laga þessara skulu aukaafborganir skv. lögum þessum reiknaðar af stofni sem nefnd 

þriggja manna ákveður. Skal nefndin þannig skipuð að menntamálaráðherra til- 

nefnir einn nefndarmann, fjármálaráðherra annan en ríkisskattstjóri skal vera for- 

maður nefndarinnar. Skal nefndin leitast við að setja reglur um útreikning auka- 

afborgunarstofns sem geri afborganir hvers gjaldanda sem líkastar því og orðið 

hefði að óbreyttum skattalögum.
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Séu skattþegni áætlaðar tekjur til skatts skulu vergar tekjur til skatts í þessu 

sambandi teljast þær sömu og áætlaðar skattgjaldstekjur. Komi í ljós innan þeirra 
tímamarka er getur í 1. mgr. 38. gr. laga nr. 68/1971 að vergar tekjur til skatts hafi 
verið ofáætlaðar eða oftaldar og lánþegi því greitt of háa afborgun skal honum 
endurgreidd hin ofgreidda fjárhæð með beim vöxtum sem á hverjum tíma eru reikn- 
aðir af venjulegum sparisjóðsinnstæðum. . 

Sé lánþegi á endurgreiðslutímanum ekki skattskyldur á Íslandi af öllum tekjum 
sínum og eignum skal honum gefinn kostur á að telja fram tekjur sínar til Lána- 
sjóðs íslenskra námsmanna og greiða afborganir í samræmi við það. Geri hann það 
ekki eða telja verði framtal hans ósennilegt og eigi er unnt að sannreyna tekjur 
hans samkvæmt því skal stjórn Lánasjóðs íslenskra námsmanna áætla honum rif- 
legar vergar tekjur til útreiknings afborgana. Komi í ljós að þessi áætlun sé röng 
eiga ákvæði 2. mgr. þessarar greinar eða 11. gr. við. 

11. gr. 
Verði veruleg vanskil á endurgreiðslu námslána skal stjórn sjóðsins heimilt að 

fella allt lánið í gjalddaga. Sömu heimild hefur sjóðsstjórn ef í ljós kemur að auka- 
afborganir skv. 8. gr. hafa verið verulega lægri en vera bar vegna þess að lánhegi 
hefur vantalið vergar tekjur til skatts á framtali sínu. Sú hækkun, sem verður á 
aukaafborgun vegna endurskattlagningar lánþega, skal sjaldkræf þesar í stað og 
skulu reiknaðir af henni hæstu lögleyfðir dráttavextir frá gjalddaga þeirrar auka- 
afborgunar sem hækkuð er. Ákvæði 4. mgr. 8. gr. eiga ekki við um þessa hækkun. 

12. gr. 
Stjórn Lánasjóðsins er heimilt að veita aðstöðujöfnunarstyrki til námsmanna 

sem verða að kosta sig fjarri eigin heimili sínu vegna náms sem er aðstoðarhæft 
skv. 1. og 2. gr., enda verði sams konar nám ekki stundað bar sem umsækjandi á 
heima. Jöfnunarstyrki til námsmanna á Íslandi skal ákveða með tilliti til ferða- 
kostnaðar og húsnæðiskostnaðar á dvalarstað. 

Fé því, sem veitt er á fjárlögum til námsstyrkja. skal m. a. varið til þess að 
vega upp á móti kostnaðarauka hjá þeim námsmönnum sem fara utan til náms 
og skulu þeir að jafnaði ganga fyrir er stunda nám er eigi verður stundað hérlendis. 

Sé námsmanni vegna örorku sinnar, framfærslu barna sinna eða maka eða af 
öðrum ástæðum að dómi sjóðsstjórnar illmögulegt að stunda nám sitt að fullnýttri 
lánaheimild má veita honum styrk úr sjóðnum, enda verði höfð hliðsjón af þeim 
bótum sem hann fær skv. gildandi trvggingalögsjöf. 

13. gr. 
Ráðherra er heimilt að ákveða með reglnserð að námsmenn frá Norðurlöndum, 

sem eru heimilisfastir á Íslandi og stunda nám hérlendis, skuli eisa rétt til námsað- 
stoðar samkvæmt lögum þessum með sama hætti og íslenskir námsmenn enda ntóh 
þeir ekki aðstoðar frá heimalandi sínu. Einnig er heimilt að láta ákvæði bessarar 
greinar taka til einstakra annarra erlendra námsmanna sem eins er háttað um. 

14. gr. 
Umsækjendur um lán og styrki skulu láta fylgja umsókn sinni allar þær upp- 

Wsingar sem sjóðsstjórn telur máli skipta við ákvörðun námsaðstoðar. 
Innlendum námsstofnunum, sem lög þessi taka til, er skylt að láta Lánasjóði 

Íslenskra námsmanna í té nauðsynlega aðstoð við framkvæmd laganna, þar á meðal 
upplýsingar um framvindu náms umsækjanda. 

Skattstjórum er skylt að láta Lánasjóði í té upplýsingar sem nauðsynlegar 
eru við framkvæmd laga þessara.
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Með einstaklingsbundnar upplýsingar, sem Lánasjóði eru látnar í té samkvæmt 

þessari grein, skal farið sem trúnaðarmál. 

HI. KAFLI 

Um ráðstöfunarfé Lánasjóðs íslenskra námsmanna o. fil. 

15. gr. 
Ráðstöfunarfé Lánasjóðs íslenskra námsmanna er: 

1. Endurgreiðslur samkvæmt lögum þessum og vextir og afborganir af eldri náms- 

lánum. 

2. Ríkisframlag. 

3. Lánsfé. 

Stjórn Lánasjóðs íslenskra námsmanna skal árlega gera fjárhagsáætlun fyrir 
sjóðinn á næsta almanaksári með sama hætti og aðrar ríkisstofnanir. 

Ársreikningar sjóðsins skulu samþykktir af sjóðsstjórn og endurskoðaðir af 
ríkisendurskoðuninni. Þeir skulu birtir í Stjórnartíðindum. 

16. gr. 
Ráðherra setur með reglugerð frekari ákvæði um framkvæmd þessara laga, m. a. 

að því er varðar meginreglur um rétt til námsaðstoðar, ákvörðunaratriði varðandi 
fjárhæð hennar, ákvæði um útborgun lána með jöfnum mánaðarlegum greiðslum 

o.s.frv. 
Heimilt er ráðherra að ákveða í reglugerð að námsmenn utan Háskóla Íslands 

skuli greiða hagsmunasamtökum sínum hliðstætt gjald og Stúdentaráð Háskóla 
Íslands fær til sinna nota af „innritunargjaldi“. Á sama hátt getur ráðherra ákveðið 
að Lánasjóður innheimti gjald þetta þegar útborgun námsaðstoðar fer fram. 

Sjóðsstjórn setur reglur um önnur atriði úthlutunar, þ.á m. hvað teljist 
„námslok“, sbr. 8. mgr. 7. gr., og skulu úthlutunarreglur sjóðsins árlega gefnar út í 
heild, sambykktar af ráðherra. Sjóðsstjórn sefur reglur um hvenær lánþegi skuli 
í síðasta lagi eiga þess kost að greiða gjaldfallið lán skv. 3. mgr. 7. gr. með skulda- 

bréfi. 

17. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Falla samtímis úr gildi lög nr. 7/1967, um námslán 

og námsstyrki, ásamt lögum nr. 39/1972, um breyting á beim lögum. 

Gjört í Reykjavík 28. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S) 

Vilhjálmur Hjálmarsson.
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LÖG 

um sjúkraþjálfun. 

Forsæmr ÍsLaNnDs 

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

1. gr. 
Rétt til að starfa sem sjúkraþjálfari hér á landi og kalla sig sjúkraþjálfara 

hefur sá einn, sem til þess hefur fengið lexfi heilbrigðisráðherra. 

2. gr. 
Leyfi samkv. 1. gr. skal veita beim íslenskum ríkisborgurum, sem hafa lokið 

prófi við skóla, sem viðurkenndur er fullkominn sjúkraþjálfunarskóli af heilbrigðis- 
stjórn þess lands, sem námið er stundað í. Leita skal umsagnar stjórnar námsbrautar 

Íslands og landlæknis áður en leyfi er veitt. 

  

í sjúkraþjálfun við Há 

3. gr. 
Nú uppfyllir maður skilyrði 2. gr. að öðru leyt' en því, að hann hefur ekki ís- 

lenskt ríkisfang, og er þá ráðherra heimilt að veita honum ótakmarkað eða tíma- 
bundið leyfi til þess að stunda sjúkrabjálfun, enda hafi stjórn námsbrautar í sjúkra- 
þjálfun við Háskóla Íslands og landlæknir mæ!t með leyfisveitingunni. 

4. gr. 
Sjúkraþjálfari starfar við hæfinsu og endurhæfingu sjúkra og heilbrigðra sem 

fólgin er í þjálfun, fræðslu og kennslu. 

5. gr. 
Ekki má sjúkraþjálfari taka sjúkling til meðferðar án samráðs við lækni. 

6. gr. 
Óheimilt er að ráða til hvers konar sjúkraþjálfarastarfa aðra en þá, sem starfs- 

leyti hafa skv. 2. eða 3. grein. 

7. gr. 
Sjúkraþjálfara er heimilt að hafa sér til aðstoðar fólk, sem ávallt skal starfa 

á ábyrgð og undir handleiðslu hans. Aðstoðarfólk þetta hefur ekki heimild til að 
taka að sér sjálfstætt verkefni á neinu sviði, sem undir sjúkraþjálfun fellur. 

8. gr. 
Sjúkraþjálfara ber að þekkja skyldur sínar, viðhalda þekkingu sinni og tileinka 

sér nýjungar, er varða sjúkraþjálfun. 

9. gr. 
Sérhverjum sjúkraþjálfara er skylt að sæta þagmælsku um atriði, sem hann fær 

vitneskju um í starfi sínu og leynt skulu fara samkv. lögum eða eðli málsins. Sama 
Þagnarskylda hvílir á öllu aðstoðarfólki sjúkrabjálfara og helst þagnarskyldan þótt 
viðkomandi láti af starfi.
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10. gr. 
Verði landlæknir þess var, að sjúkraþjálfari vanrækir skyldur sínar, fer út 

fyrir verksvið sitt eða brýtur í bága við fyrirmæli laga eða heilbrigðisyfirvalda, 
skal hann áminna viðkomandi. Nú kemur áminning ekki að haldi og ber þá land- 
lækni að kæra málið fyrir ráðherra. Getur þá ráðherra úrskurðað, að viðkomandi 
skuli sviptur starfsleyfi, en skjóta má þeim úrskurði til dómstóla. 

11. gr. 
Um sjúkraþjálfara gilda að öðru leyti, eftir því sem við getur átt, reglur laga 

um lækningaleyfi, réttindi og skyldur lækna og annarra, er lækningaleyfi hafa, og 
um skottulækningar. Reglur laga um þessi efni gilda um refsingu vegna brota 
sjúkraþjálfara, um sviptingu starfsleyfis og um endurveitingu leyfis. 

Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála. 

12. gr. 

Ráðherra getur sett nánari ákvæði í reglugerð um framkvæmd laga þessara. 

13. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Þar til námsbraut í sjúkraþjálfun við Háskóla Íslands tekur til starfa skal leita 
umsagnar Félags íslenskra sjúkraþjálfara um þau atriði, sem stjórn námsbrautar í 
sjúkraþjálfun við Háskóla Íslands er ætlað að fjalla um í lögum þessum. 

Gjört að Bessastöðum 31. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Geir Hallgrímsson. 

Nr. 59. . 31. maí 1976. 
LÖG 

um fjölbýlishús. 

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

Þþykki mínu: 

I. Gildissvið laganna. 

1. gr. 
Fjölbýlishús telst í lögum þessum hvert það hús, sem í eru tvær eða fleiri 

íbúðir. 
Með íbúð í lögum þessum er átt við hvert það herbergi, sem eldhús fylgir. 

2. gr. 
Lög þessi gilda um fjölbýlishús, þar sem íbúðirnar eru í eigu fleiri en eins 

aðila. Einnig skulu þau gilda um raðhús og önnur samtengd hús eftir því sem við 

getur átt.
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Reglur laganna verða einnig notaðar, eftir því sem við á, um önnur hús, er 
fleiri en einn á eða nýtir. 

TI. Skipting eignarráða. 

3. gr. 
Gera skal skiptayfirlýsingu um öll fjölbýlishús, enda liggi ekki fyrir þinglýstur 

skiptasamningur. Sé um nýbyggingu að ræða, skulu sveitarstjórnir gera það að 
skilyrði fyrir gerð lóðarsamnings, að skiptayfirlýsing liggi fyrir. Skiptayfirlýsingu 
skal þinglýst eigi síðar en húsið er fokhelt. 

Gera skal það að skilyrði þinglýsingar eignayfirfærslu fjölbýlishúss eða hluta 
þess, að skiptayfirlýsing liggi fyrir. 

4. gr. 
Í skiptayfirlýsingu skal greina, svo ekki verði um villst: 

a) Hvar hver íbúð er. Gefa skal það til kynna með götunafni, húsnúmeri, á hvaða 
hæð íbúð er og sérstakri merkingu samkvæmt reglum Fasteignamats ríkisins. 

b) Stærð hverrar íbúðar og hvað henni fylgir sérstaklega. 

c) Hver sé hlutfallstala hverrar íbúðar, hafi hún verið ákveðin, sbr. 2. mgr. 8. gr. 

d) Hvort íbúð fylgir réttur til bílskúrs eða bílstæðis. 

Hverri skiptayfirlýsingu skal fylgja teikning yfir hverja hæð fjölbýlishúss þar 
sem sýnd er stærð og merking hverrar íbúðar um sig og hvað henni fylgir sérstaklega. 
Sveitarstjórn skal staðfesta, að þessar upplýsingar séu réttar. 

5. gr. 
Eign í fjölbýlishúsi er með tvennu móti: Séreign og sameign. 
Íbúðirnar sjálfar, eins og þeim er lýst í skiptayfirlýsingu eða skiptasamninsi, 

og það sem þeim fylgir sérstaklega er í séreign íbúðareigenda. Aðrir hlutar fjöl- 
býlishúss eru í sameign, þar með talin eignarlóð eða leigulóðarréttindi. 

Hverri íbúð fylgir eftir ákveðinni hlutfallstölu hlutdeild í sameign. Sé hlut- 
fallstalan ekki ákveðin eru íbúðirnar allar jafnréttháar. 

Íbúðunum fylgja eftir hlutfallstölu, sbr. 8. gr., réttindi og skyldur til að taka 
þátt í félagsskap allra eigenda um fjölbýlishúsið. 

Réttindi þau og skyldur, sem talað er um í 3. og 4. mgr., verða ekki skilin frá 
íbúðunum. 

6. gr. 
Skipti veggur fjölbýlishúsi svo aðeins hluti íbúða er um sama gang, stiga, svalir, 

tröppur eða annað sameiginlegt húsrými en aðrir íbúðareigendur hafa þar engin 
afnot eða aðgangs, telst það til þeirra íbúða einna. 

7. gr. 
Sérhver íbúð í fjölbýlishúsi telst ásamt því, er henni fylgir sérstaklega, og eignar- 

hluta sínum í sameign sérstök fasteign, enda sé fullnægt skilyrðum laga um skrán- 
ingu og mat fasteigna. 

8. gr. 
Eignarhluti í sameign er reiknaður út eftir sérstaklega ákvarðaðri hlutfallstölu. 
Reglur um útreikning hlutfallstölu skulu settar af félagsmálaráðuneytinu með 

reglugerð. 

A 18
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HI. Um réttindi og skyldur. 

9. gr. 
Bygging ofan á eða við fjölbýlishús eða á lóð þess er háð samþykki allra eig- 

enda hússins, nema gert hafi verið ráð fyrir henni í upphafi á sambykktri teikn- 
ingu. 

Að öðru jöfnu gengur sá fyrir um rétt til slíkrar bygginsar, sem stærri hlut 
á í húsinn. 

Hafi ekki frá upphafi verið gert ráð fyrir hví að bílastæði fylsi ákveðnum 

íbúðum fjölbýlishúss, verða bílastæði ekki serð eða þeim skipt, nema allir íbúðar- 
igendur samþykki. 

Ef bílastæðum er hlutað niður á íbúðir greiðir hver íbúðareigandi fyrir gerð 
sins stæðis, en ef bílastæðum er ekki skipt greiðist kostnaður við þau að jöfnu. 

10. gr. 
Allir íbúðareigendur eiga rétt til ákvörðunar um innréttingar og fyrirkomulag 

þess hluta fasteignar, sem sameiginlegur er, þar með talið útlit hússins, girðing 
og skipnlag lóðar, enn fremur rekstur og viðhald þess sameisinlega, sbr. 11. gr., svo 
og serð glers í gluggum. Hafi einhver íbúðareigandi ekki verið boðaður á fund þar 
sem ákvörðun er tekin um framkvæmdir samkvæmt þessari grein, getur hann neitað 
að taka þátt í kostnaði vegna beirra og stöðvað bær, þar til lögleg ákvörðun hefur 
verið tekin um bær samkvæmt húsfélagssamþykktum. 

11. gr. 
Sameiginlegt viðhald telst hvers konar viðhald og viðgerðir á ölln sameiginlegu 

húsrými í fjölbýlishúsi, enn fremur hvers konar viðhald á sameiginlesu hitunar., 
ratns-, skólp., rafmasns- og dyrasímakerfi húss að undanskildum þeim tækjum, 
sem tengd eru kerfunum í hverri íbúð. 

Bili sameiginleg leiðsla, skal reikna allt tjón, sem af því leiðir, svo og viðgerð 
og skemmdir, sem sameiginlegt tjón. 

Bili leiðsla, sem ekki er sameiginles í fjölbýlishúsi. ern íbúðareisendur skyldir 
til að leyfa viðgerð á henni, enda þótt ritíffa burfi vegs, loft eða sólf í íbúðum þeirra, 

að því tilskildu, að þeim sé tilkynnt um viðserðina í tæka tíð og öllu komið í las, 

svo sem kostur er, án ástæðulansrar tafar og beim að kostnaðarlausu. 
Alt viðhald á húsinu að utan, svo og á lóð og girðingu er sameiginlegt, undan- 

skilið er gler í gluggum og hurðir íbúða, að öðru leyti en málning þeirra. 

12. gr. 
Hver íbúðareisandi skal sjá um og kosta viðhald á íbúð sinni. 
Íhúiðareigandi er ábyrgur gagnvart sameigendum sínum fyrir því tjóni, sem þbeir 

verða fyrir vegna óhapps í íbúð hans, svo sem vegna bilunar á tækjum eða leiðslum, 
sem íbúð hans tilheyra. 

13. gr. 

Sameiginlegan kostnað, bar með talinn kostnað af framkvæmdum, sbr. 19. gr., 
hússtiórn o. fl., bera húseigendur samkvæmt hlutfallstöln íbúða sinna. Sama gildir 

um opinber sjöld, sem reiknuð kunna að verða af húsinu sem heild. 
Greiði einhver íbúðareigandi ekki sinn hluta kostnaðar samkvæmt 1. mgr. eignast 

hinir íbúðareisendurnir lösveð í íbúð hans til tryggingar sreiðslunni. Sá veðréttur 

fellur niður ef honum er eigi fylst eftir með lögsókn áður en eitt ár er liðið frá 
þeim degi er greiðslan var innt af hendi.
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14. gr. 
Afnotaréttur sameiginlegs þvottahúss og þurrkherbergis skal vera jafn. Séu 

keypt tæki til sameiginlegra nota í þvottahúsi eða þurrkherbergi, skulu íbúðar- 
eigendur greiða að jöfnu kaupverð þeirra og viðhald. 

15. gr. 
Nánari reglur um stjórn húsfélagsins, reikninga, sameiginlegan hita, afnot sam- 

eiginlegs húsrýmis, endurskoðun o. fl., eru ákveðnar í samþykktum, sem félagsmála- 
ráðuneytið setur með reglugerð. Samþykktir þessar gilda, hafi húsfélagið ekki sett 
sér aðrar samþykktir og þinglýst þeim. 

IV. Um sambýlisháttu. 

16. gr. 
Íbúum fjölbýlishúss skal skylt að gansa þriflega um hús og lóð og gæta þess 

í umgengni sinni að valda ekki öðrum íbúum hússins óþægindum eða ónæði. 
Húsfélag skal í húsreglum setja venjulegar umgengnisreglur. 

17. gr. 
Geri eigandi eða annar íbúi húss sig sekan um gróf eða ítrekuð brot á skyldum 

sínum gagnvart húsfélaginu eða einhverjum félassmanni þess getur húsfélasið eftir 
a.m.k. eina skriflega aðvörun krafist að hann flytji úr íbúð sinni með eins mán- 
aðar fyrirvara. 

V. Ýmis ákvæði. 

18. gr. 
Sé íbúð í fjölbýlishúsi seld skal seljandi, áður en samningur er undirritaður, 

kynna kaupanda reikninga húsfélagsins og stöðu og framlög íbúðarinnar til þess. 
Sé um hús í byggingu að ræða ber seljanda að gera glögga grein fyrir bygg- 

ingarstigi svo og áföllnum byggingarkostnaði og áætlun um endanlegan byggingar- 
kostnað miðað við ríkjandi verðlag. 

19. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og falla þá jafnframt úr gildi lög nr. 19 24. april 

1959, um sameign fjölbýlishúsa. 

Gjört í Reykjavík 31. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Gunnar Thoroddsen
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LÖG 

um skipulag ferðamála. 

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

þykki mínu: 

I. KAFLI 

Tilgangur og yfirstjórn. 

1. gr. 
Tilgangur laga þessara er að stuðla að þróun ferðamála og skipulagningu ferða- 

þjónustu fyrir íslenskt og erlent ferðafólk sem mikilvægs þáttar í íslensku atvinnu- 
og félagslífi, bæði með hliðsjón af þjóðhagslegri hagkvæmni og umhverfisvernd. 

2. gr. 
Samgönguráðuneytið fer með yfirstjórn mála þeirra, sem lög þessi taka til. 

11. KAFLI 

Ferðamálaráð Íslands. 

j 3. gr. 
Ferðamálaráð Íslands fer með stjórn ferðamála undir yfirstjórn samgöngu- 

ráðuneytisins. 

4. gr. 
Samgönguráðherra skipar menn í Ferðamálaráð til fjögurra ára í senn. 
Skulu þrír skipaðir án tilnefningar, og skal einn þeirra vera formaður ráðsins 

og annar varaformaður. 
Aðra fulltrúa í Ferðamálaráð skipar ráðherra eftir tilnefningu, en eftirtaldir 

aðilar tilnefna einn mann hver: 

1. Félag hópferðamanna. 
2. Félag íslenskra ferðaskrifstofa. 
3. Félag leiðsögumanna. 
4. Félag sérleyfishafa. 

5. Ferðafélag Íslands. 
6. Flugleiðir hf. 
7. Náttúruverndarráð. 
8. Samband íslenskra sveitarfélaga. 
9. Samband veitinga- og gistihúsaeigenda. 

10. Önnur flugfélög en Flugleiðir hf. 
Varamenn skulu skipaðir á sama hátt. 
Ferðamálaráð skal koma saman til fundar ekki sjaldnar en 10 sinnum á ári. 

Þóknun ráðsmanna greiðist af þeim aðilum, sem hafa tilnefnt þá. 

5. gr. 
Ferðamálaráði er heimilt að skipa undirnefndir til þess að vinna að einstökum 

málaflokkum, svo og sérstaka framkvæmdanefnd. 
Ráðherra setur nánari ákvæði um starfsemi ráðsins í reglugerð.
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6. gr. 
Að fenginni umsögn Ferðamálaráðs ræður samgönguráðherra ferðamálastjóra, 

sem annast daglega stjórn Ferðamálaráðs, samkvæmt því sem ráðið ákveður. Ráðn- 
ingartími ferðamálastjóra skal vera 4 ár í senn. Heimilt er að endurráða ferða- 
málastjóra svo oft sem vera vill. 

Ferðamálastjóri situr fundi Ferðamálaráðs með málfrelsi og tillögurétti. 

7. gr. 
Verkefni ferðamálaráðs eru: 

1. Skipulagning og áætlanagerð um íslensk ferðamál. 
2. Landkynning. 
3. Þátttaka í fjölþjóðlegu samstarfi um ferðamál. 
4. Aðstoð við einstök ferðamálafélög og starfsemi þeirra. 
ö. Skipulagning náms og þjálfunar fyrir leiðsögumenn skv. sérstakri reglugerð 

þar að lútandi. 
6. Forganga um hvers konar þjónustu- og upplýsingastarfsemi fyrir ferðamenn. 
7. Samstarf við náttúruverndarráð og aðra hlutaðeigandi aðila um að umhverfi, 

náttúru- og menningarverðmæti spillist ekki af starfsemi þeirri, sem lög þessi 
taka til. 

8. Frumkvæði um fegrun umhverfis og snyrtilega umgengni á viðkomu- og 
dvalarstöðum ferðafólks. 

9. Könnun á véttmæti kvartana um misbresti á þjónustu við ferðamenn. 
10. Undirbúningur og stjórn almennra ráðstefna um ferðamál, sem haldnar skulu 

eigi sjaldnar en annað hvort ár. 
íl. Önnur þau verkefni, sem Ferðamálaráði eru falin með lögum þessum eða á 

annan hátt. 

8. gr. 

Jagt skal sérstakt gjald á vörusölu Fríhafnarinnar í Keflavík, og skal það 
nema 10% af árlegu söluverðmæti. Skal því ráðstafað á eftirfarandi hátt: 

„ 
a) Til landkynningarverkefna á vegum Ferðamálaráðs. 
hb} Til Ferðamálasjóðs til styrkveitinga, sbr. 24. gr. 
c) Til að veita einka- og opinberum aðilum styrki til að koma upp eða endurbæta 

aðstöðu fyrir ferðamenn á stöðum, sem fjölsóttir eru. 

Ferðamálaráð gerir tillögur til ráðherra um skiptingu fjárins, og tekur hann 
endanlega ákvörðun. 

Kostnaður af starfsemi Ferðamálaráðs skal að öðru leyti greiddur úr ríkissjóði, 
eftir því sem fé er veitt á fjárlögum. 

TI. KAFLI 

Ferðaskrifstofa ríkisins. 

9. gr. 
Ríkisstjórnin skal láta starfrækja ferðaskrifstofu. Nefnist hún Ferðaskrifstofa 

ríkisins og fer samgönguráðuneytið með yfirstjórn hennar. 

10. gr. 
Ferðaskrifstofa ríkisins skal annast alla þá starfsemi, sem um er fjallað í 14. 

gr. laga þessara, svo og annað er fellur undir almennan ferðaskrifstofurekstur. 
Starfsemi hennar skal einkum beinast að fyrirgreiðslu og skipulagningu ferða 

fyrir íslenska og erlenda ferðamenn um Ísland.



Nr. 60. 142 31. maí 1976. 

11. gr. 
Ferðaskrifstofa ríkisins skal starfrækja sumarhótel í húsnæði heimavistarskóla, 

eftir því sem um semst við forráðaaðila skólanna. 
Við þessa starfrækslu skal þess gætt að ekki sé efnt til óæskilegrar samkeppni 

við hótel á viðkomandi stöðum, sem rekin eru allt árið. 

12. gr. 

Ráðherra ræður forstjóra fyrir Ferðaskrifstofu ríkisins. Forstjóri ræður annað 

starfsfólk skrifstofunnar og stjórnar allri starfsemi hennar og ber ábyrgð gagnvart 
ráðherra. 

13. gr. 

Ferðaskrifstofa ríkisins greiðir fasteignaskatt samkvæmt II. kafla laga um 
tekjustofna sveitarfélaga, landsúlsvar samkvæmt III. kafla sömu laga, svo og að- 
stöðugjald samkvæmt V. kafla sömu laga. 

IV. KAFLI 

Almennar ferðaskrifstofur. 

14. gr. 
Ferðaskrifstofa merkir í lögum þessum fyrirtæki, sem tekur að sér að veita 

í atvinnuskyni, að einhverju eða öllu leyti, eftirgreinda þjónustu fyrir almenning: 

a. Upplýsingar um ferðir innanlands eða erlendis. 
b. Hvers konar umboðssölu farmiða með skipum, bifreiðum, flugvélum eða járn- 

brautum. 
c. Útvegun gistihúsnæðis. 
d. Skipulagningu og sölu hópferða, innanlands eða erlendis, og móttöku erlendra 

ferðamanna. 

Samgönguráðuneytið sker úr, ef ágreiningur verður um hvort starfsemi telst 
falla undir a.-d. lið hér að framan, svo og um það, hvort um ferðaskrifstofustarf- 

semi sé að ræða í skilningi laga þessara. 

15. gr. 
Óheimilt er að stunda störf þau, er greind eru í 14. gr., svo og að nota í nafni 

eða auglýsingum einstaklinga, félaga eða fyrirtækja orðið ferðaskrifstofa eða hlið- 
stæð erlend heiti, nema hafa til þess leyfi samgönguráðuneytisins. 

16. gr. 
Hver sá, sem vill reka ferðaskrifstofu, skal sækja um leyfi til ráðuneytisins. 

Leitað skal umsagnar Ferðamálaráðs Íslands um allar slíkar umsóknir. 

17. gr. 

Skilyrði til að geta öðlast leyfi til reksturs ferðaskrifstofu er, að forstöðumaður 
hennar uppfylli eftirtalin skilyrði: 

a. Fjárræði og forræði á búi sínu. 
b. Búseta á Íslandi. 

Enn fremur skal einn eða fleiri af starfsmönnum ferðaskrifstofunnar á hverjum 
tíma hafa að baki staðgóða reynslu við almenn ferðaskrifstofustörf. 

Leyfi má veita félagi eða fyrirtæki, enda sé stjórnin innlend og aðsetur hér 
á landi, og gilda um slíka ferðaskrifstofu sömu ákvæði og að ofan greinir.
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Nú telur ráðuneytið að málavöxtum athuguðum, að ekki sé unni að reka starf- 
semi þá, sem sótt er um leyfi fyrir samkvæmt lögum þessum, á viðunandi hátt, 
og skal þá umsókninni synjað. 

18. gr. 

Leyfi til reksturs ferðaskrifstofu má því aðeins veita, að umsækjandi setji 
bankatryggingu, sem eigi sé lægri en 7.0 millj. kr. 

Fjárhæð tryggingar skal endurskoðuð eigi sjaldnar en á þriggja ára fresti og 
breytt í samræmi við almennar verðlagsbreytingar. 

Ferðaskrifstofur skulu árlega senda ráðuneytinu ársreikninga sína, endurskoðaða 
af löggiltum endurskoðanda. 

19. gr. 
Ekki má greiða af tryggingarfé samkv. 18. gr. aðrar kröfur en þær, sem að- 

Íararhæfur dómur er fenginn fyrir eða viðurkenning skiptaréttar, enda séu kröf- 
urnar sprottnar af ferðaskrifstofurekstri tryggingarfjáreiganda. 

Þó má víkja frá skilyrði 1. mgr. komi það í ljós að ferðaskrifstofa geti vegna 
fjárhagsörðugleika ekki annast heimflutning viðskiptavina sinna. Getur ráðuneytið 

þá annast eða falið öðrum að annast þennan flutning, og greiðist kostnaður við 
hann af tryggingarfénu, og hefur kostnaður af slíkum flutningi forgang fram yfir 
aðrar kröfur. 

20. gr. 
Leyfi til reksturs ferðaskrifstofu fellur niður: 

a. Ef leyfishafi verður gjaldþrota eða er sviptur fjárræði. 
b. Ef trygging sú, sem sett er samkvæmt 18. gr., rýrnar, fellur niður eða fullnægir 

ekki þeim reglum, sem ráðuneytið setur. 
c. Ef leyfishafi hættir að hafa búsetu hér á landi. 

Ef félag er leyfishafi eða annar en leyfishafi veitir daglegum rekstri ferða- 
skrifstofunnar forstöðu, fellur leyfið niður, ef einhverra þeirra skilyrða er misst, 
sem uppfylla ber samkvæmt lögum þessum, eða ef forstöðumaður andast, enda sé 
ekki ráðinn nýr forstöðumaður, sem uppfylli skilyrði laga þessara, innan þess Írests, 
sem ráðuneytið setur. 

21. gr. 
Nú andast leyfishafi og er þá eftirlifandi maka hans, ef hann situr í óskiptu 

búi, heimilt að halda áfram rekstrinum í eitt ár, enda sé fullnægt hinum almennu 

skilyrðum um ábyrgð og ekki ástæða til afturköllunar leyfis samkvæmt 20. gr. 

22. gr. 
Ákvæði þessa kafla taka ekki til Ferðaskrifstofu ríkisins. Ráðuneytið setur 

reglur um á hvern hátt eigendum og umráðamönnum samgöngutækja er heimilt 

að skipuleggja og selja farseðla í ferðir með slíkum samgöngutækjum, þannig að 
fæði eða næturgisting fylgi. Binda má slíka heimild tilteknum skilyrðum um hrein- 
lætisaðstöðu og annan aðbúnað, svo og tryggingarfé. 

Ráðuneytið ákveður einnig, hvaða íslensk ferðafélög eru undanþegin ákvæðum 
laga þessara, að því er lýtur að ferðum innanlands. 

V. KAFLI 

Ferðamálasjóður. 

23. gr. 
Ferðamálasjóður er eign ríkisins og lýtur stjórn samgönguráðherra. 
Ferðamálasjóður er stofnlánasjóður þeirra starfsgreina, sem ferðaþjónusta
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einkum byggist á. Hlutverk sjóðsins er að stuðla að þróun íslenskra ferðamála 

með lánveitingum. 

24. gr. 
Fé Ferðamálaráðs má ráðstafa á eftirgreindan hátt: 

1. Sjóðurinn veitir einka- og opinberum aðilum lán til framkvæmda við gisti- og 

veitingastaði gegn fullnægjandi tryggingum. 
2. Sjóðnum er heimili að veita einka- og opinberum aðilum, gegn fullnægjandi 

tryggingum, lán til annarra þátta ferðamála en í 1. lið greinir, svo framarlega 
sem með lánveitingunni er stuðlað að þróun íslenskra ferðamála. 

3. Sjóðnum er heimilt að veita óafturkræf framlög til byggingar gistirýmis, eða 
gerast eignaraðili að gistiaðstöðu, hvar sem rekstri er haldið uppi allt árið. 
Framlag þetta má aldrei nema meira en 30% af byggingarkostnaði. 

25. gr. 
Tekjur Ferðamálasjóðs eru þessar: 
Árlegt framlag úr ríkissjóði, eigi lægra en 40 millj. kr. 

2. Tekjur af starfsemi sjóðsins. 

þa
 

26. gr. 
Ferðamálasjóði er heimilt, að fengnu samþykki ríkisstjórnarinnar, að taka allt 

að 300 milljón króna lán eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt, ef árlegt 
ráðstöfunarfé sjóðsins nægir ekki til, að hann geti á viðunandi hátt gegnt hlutverki 

sínu. 
Fjármálaráðherra er heimilt að ábyrgjast slík lán fyrir hönd ríkissjóðs. 

21. gr. 
Fela skal bankastofnun að annast umsjón Ferðamálasjóðs, vörslu hans, bók- 

hald, innheimtu og útborganir. 

28. gr. 
Umsóknir um lán og framlög úr Ferðamálasjóði skulu sendar Ferðamálaráði. 

sem fjallar um þær og ákveður einstakar lánveitingar og framlög. 
Ákvarðanir Ferðamálaráðs skulu staðfestar af ráðherra. 

29. gr. 
Til engrar einstakrar framkvæmdar má á sama ári veita hærra lán en sem nemur 

4 hluta þess fjármagns, sem Ferðamálasjóður getur haft til umráða til útlána á 
árinu að lánsfé meðtöldu. 

30. gr. 
Telji Ferðamálaráð, að heimavistarbygging í þágu skóla, sem ríkissjóður kostar 

að einhverju leyti, henti til starfrækslu sumargistihúss, getur það farið fram á, 
að byggingarteikningum sé hagað svo, að húsnæðið fullnægi þeim kröfum, sem 
gerðar eru til rekstrar gistihúss, enda sé Ferðamálaráð eða viðkomandi byggingar- 
aðili reiðubúinn að bera ábyrgð á þeim viðbótarkostnaði, sem af breytingunum 
leiðir. Jafnframt er heimilt í þessu skyni að veita Ferðamálaráði eða viðkomandi 
byggingaraðila lán úr ríkissjóði fyrir milligöngu Ferðamálasjóðs, allt að 20 millj. 
kr. árlega. 

31. gr. 
Lán úr Ferðamálasjóði skulu veitt til allt að 15 ára. Lán má veita afborgunar- 

laust fyrstu tvö árin. 
Ráðherra ákveður vexti og önnur kjör þeirra lána, er sjóðurinn veitir, með 

tilliti til þess, að sjóðurinn sé skaðlaus af starfsemi sinni.
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Lánin skulu tryggð með veði í fasteign eða á annan jafntryggan hátt og heimilt 
er að binda greiðslur afborgana og vaxta vísitölu byggingarkostnaðar. 

Nú tekur Ferðamálasjóður erlent lán, og skal það þá endurlánað með gengis- 
tryggingu. 

92. Er. 
Við afgreiðslu lána skal þess gætt, að lánveiting valdi ekki óeðlilegri sam- 

keppni við fyrirtæki, sem starfandi eru fyrir. 

ðð. gr. 
Ferðamálasjóður er undanþeginn öllum sköttum til ríkis og sveitarfélaga, svo 

og stimpilgjöldum af lánsskjölum varðandi eigin lántökur sjóðsins, en ekki útláns- 
skjölum. 

34. gr. 
Reikningar Ferðamálasjóðs skulu endurskoðaðir af ríkisendurskoðuninni. 

VI. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

3ð. ET. 
Ráðherra er heimilt að ákveða, að þeir aðilar, sem skipuleggja hópferðir um 

Ísland, skuli, samkvæmt nánari reglum, sem settar yrðu þar að lútandi, kaupa 
tryggingu hjá viðurkenndu tryggingarfélagi vegna kostnaðar, sem hljótast kynni af 
leit eða björgun farþega, sem ferðast á þeirra vegum. 

Enn fremur er ráðherra heimilt að ákveða, að sömu aðilar skuli hafa í nánar 

Hlteknum ferðum leiðsögumenn sem hlotið hafa sérstaka þjálfun til þessa starfa 
samkvæmt frekari ákvæðum í reglugerð. 

36. gr. 
Ráðherra er heimilt að ákveða, að fenginni umsögn Ferðamálaráðs, að greitt 

skuli sanngjarnt gjald fyrir þjónustu, sem veitt er á stöðum í umsjá ríkisins, enda 
sé fé það, sem þannig safnast, að frádregnum innheimtukostnaði, eingöngu notað 
til verndar, fegrunar og snyrtingar viðkomandi staðar, og til að bæta aðstöðu til 
móttöku ferðamanna. 

Ákvæði þessi taka þó ekki til þjóðgarða eða annarra svæða á vegum Náttúru- 
verndarráðs, nema samþykki þess komi til. 

37. gr. 
Brot gegn lögum þessum varða sektum, allt að 100 000.00 kr., nema þyngri 

refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. 
Með brot gegn lögunum skal farið að hætti opinberra mála. 

38. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. júní 1976. 
Jafnframt falla úr gildi lög um ferðamál, nr. 4 14. febrúar 1969. 

Ákvæði til bráðabirgða 1. 

Við gildistöku laga þessara tekur Ferðamálaráð Íslands við öllum eignum, rétt- 
indum og skuldbindingum Ferðamálaráðs þess, sem starfaði samkvæmt lögum nr. 
4/1969. Jafnframt tekur Ferðamálaráð Íslands við þeim verkefnum frá Ferðaskrif- 
stofu ríkisins, sem ráðinu ber samkvæmt þessum lögum. 
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Ferðamálasjóður samkvæmi lögum þessum kemur í stað samnefnds sjóðs sam- 
kvæmt eldri lögum og tekur við eignum hans og skuldbindingum. 

Ákvæði til bráðabirgða II. 

Ferðaskrifstofur þær, sem fengið hafa leyfi og starfandi eru við gildistöku laga 

þessara, skulu fyrir árslok 1976 leggja fyrir ráðuneytið tryggingarskilríki í samræmi 

við 18. gr. og reglur þær, sem ráðuneytið setur, og eiga þær þá rétt til að fá útgefin 

ný leyfi. 
Sé trygging samkvæmt 18. gr. laga þessara ekki sett innan tilskilins frests, falla 

leyfi niður. 

Ákvæði til bráðabirgða III. 

Framlag úr ríkissjóði til Ferðamálasjóðs samkvæmt 25. gr. laga þessara verði 

25 millj. kr. árið 1977. 

Gjört í Reykjavik 31. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
Halldór E. Sigurðsson. 

Nr. 61. . 31. maí 1976. 
LÖG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til aðildar að Iðnþróunarsjóði fyrir Portúgal. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni skal heimilt að gerast aðili fyrir Íslands hönd að Iðnþróunar- 

sjóði fyrir Portúgal, sem ákveðið hefur verið að stofna á vegum Fríverslunarsam- 

taka Evrópu (EFTA). 

2. gr. . 
Ríkisstjórninni heimilast að leggja fram á næstu 5 árum framlag Íslands ll 

sjóðsins, jafnvirði samtals 846 045 sérstakra dráttarréttinda Alþjóðagjaldeyrissjóðs- 

ins (Special Drawing Rights). 

3. gr. 
Viðskiptaráðherra skipar fulltrúa Íslands í stjórnarnefnd sjóðsins og annan 

til vara. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 31. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Ólafur Jóhannesson.



31. maí 1976. 147 Nr. 62. 

LÖG 

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

3. maí 1972 og lög nr. 25 24. apríl 1974. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Á eftir liðnum „Létt bifhjól“ í 2. gr. komi nýr ður, svo hljóðandi: 
Beltabifhjól: Vélknúið ökutæki, sem aðallega er ætlað til fólks- eða vöruflutn- 

inga og/eða til að draga annað ökutæki og er búið beltum og eftir atvikum hjólum eða 
meiðum og er 400 kg eða minna að eigin þyngd. 

2. gr. 
6. gr. orðist svo: 
Dráttarvélar og beltabifhjól skulu búin öruggum tengibúnaði og tækjum þeim, 

sem um getur í 5. gr. eftir því sem við á og nánar skal ákveðið í reglugerð. 

3. gr. 
10. gr. orðist svo: 

Dómsmálaráðherra getur með reglugerð sett frekari ákvæði um gerð ökutækja, 
búnað o. fl. Hann getur og veitt nauðsynlegar undanþágur fyrir ökutæki, sem ætluð 
eru til sérstakra nota, og enn fremur kveðið á um áritanir og merki, sem nauðsyn- 

legt er að setja á ökutæki til eftirlits. 
Dómsmálaráðherra getur ákveðið, að óheimilt sé að nota tiltekna hluti eða 

búnað í ökutæki eða til verndar ökumanni, farþegum eða öðrum vegfarendum, sem 
eigi hafa hlotið viðurkenningu bifreiðaeftirlils ríkisins. Hann getur og bannað við- 
skipti með hluti eða búnað, sem ekki hefur verið viðurkenndur. 

4. gr. 
1. og 2. mgr. 11. gr. orðist svo: 
Áður en bifreið, bifhjól, létt bifhjól, beltabifhjól eða dráttarvél er tekin í 

notkun skal eigandi ökutækisins eða umráðamaður senda lögreglustjóra þess 
umdæmis, sem hann er búsettur í, tilkynningu um það. Sama er um tengi- eða festi- 
vagna, sem eru 500 kg að eigin þyngd eða meira. 

Fullnægi ökutækið seitum reglum, skráir lögreglustjóri það í ökutækjaskrá. 
Jafnframt skulu sett skráningarmerki á ökutækið. Á bifreiðum skulu vera tvö 
skráningarmerki, að framan og að aftan. Á öðrum skráningarskyldum ökutækjum 
skal vera eitt skráningarmerki. 

. 5. gr. 
A eftir 3. mgr. 28. gr. komi ný mer., svo hljóðandi: 
Enginn má stýra beltabifhjóli nema hann hafi skírteini til aksturs bifreiða, 

Þifhjóla, dráttarvéla eða léttra Þbifhjóla. 

6. gr. 
50. gr. breytist sem hér segir: 

a. Á eftir 2. mgr. komi ný mgr. svo hljóðandi: 
Lengd ökutækis má ekki vera meiri en 12 m. Ökutæki með festivagni má 

þó vera 15 m að lengd og ökutæki með tengivagni 18 m. 
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b. 6. mgr., sem verður 7. mgr., orðist svo: 
Ákvæðin hér að framan um breidd, lengd og hæð ökutækis gilda einnig 

um farm þess. 

7. gr. 
Í stað orðsins „vegamálastjóri“ í 3. og 4. mgr. 56. gr. komi: veghaldari. 

8. gr. 
57. gr. orðist svo: 
Við Þifreið, beltabifhjól eða dráttarvél má aðeins tengja einn tengivagn eða 

festivagn. Lögreglustjóri getur þó veitt undanþágu frá ákvæðum þessum, ef sér- 
stök nauðsyn er, enda komi samþykki vegamálastjóra til um akstur á vegum ulan 

kaupstaða. 
Skráningarskyldan tengi- eða festivagn má aðeins tengja við bifreið, belta- 

bifhjól eða dráttarvél, sem til þess er talin hæf og hefur um það áritun í skrásetn- 
ingarskírieini. 

9. gr. 
1. mgr. 58. gr. orðist svo: 
Til dráttar tengitækis má nota beltabifhjól, dráttarvél eða vinnuvél. Enn frem- 

ur bifreið, sem skráð er til aksturs með tengivagn eða viðurkennd til aksturs með 
tengitæki. Ekki má aka með meira en eitt tengitæki. 

10. gr. 
70. gr., sbr. 1. gr. laga nr. 25 24. apríl 1974, breytist sem hér segir: 

a. 1. mgr. orðist svo: 

Eiganda skráðs, vélknúins ökutækis er skylt að kaupa í vátryggingafélagi, 

sem viðurkennt er af dómsmálaráðherra, og halda við vátryggingu fyrir öku- 

tæki sitt, sem nemi kr. 12000000 fyrir bifreið og kr. 6000000 fyrir önnur 

ökutæki. 
b. Í stað „kr. 400 000.00% í 2. mgr. komi: kr. 600 000. 

11. gr. 

Í stað „27“ í 1. mgr. 73. gr., sbr. 1. gr. laga nr. 23 3. maí 1972 og 2. gr. laga 

nr. 24 24. apríl 1974, komi: 1.25%. 

12. gr. 

Á eftir „Bifreiðaeftirlit ríkisins“ í 2. mgr. 83. gr. komi: Bílgreinasambandið. 

13. gr. 

Ákvæði 4. gr. um skráningu beltabifhjóla koma til framkvæmda 1. júní 1976. 

Nægilegt er þó, að beltabifhjól, sem tekin hafa verið í notkun fram til 1. júní 1976, 

séu tilkynnt til skráningar fyrir 1. október 1976. 

Ákvæði 10. og 11. gr. koma til framkvæmda 1. maí 1976. 

14. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 31. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. SJ) 
Ólafur Jóhannesson.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 93/1971, um Framkvæmdastofnun ríkisins. 

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

þykki minu: 

1. gr. 
1. gr. laganna orðist svo: 
Framkvæmdastofnun ríkisins er sjálfstæð stofnun, sem annast áætlanagerð, 

byggðamál og lánveitingar samkvæmt lögum þessum. 
Stofnunin starfar í þremur deildum, áætlanadeild, byggðadeild og lánadeild. 
Framkvæmdastofnun ríkisins heyrir undir ríkisstjórnina. 

2. gr. 
3. gr. laganna orðist svo: 
Verkefni stjórnar Framkvæmdastofnunarinnar eru m.a. þessi: 

1) að gera tillögur til ríkisstjórnarinnar um ráðningu forstjóra og framkvæmda- 
stjóra deilda; 

2) að ákveða rekstraráætlun fyrir stofnunina til eins árs Í senn; 

3) að ákveða starfsáætlun fyrir stofnunina til eins árs í senn og skera úr um, 
hver áætlunarverkefni skuli sitja fyrir. Starfsáætlun skal endurskoða á árinn, 
eftir því sem þurfa þykir; 

4) að fjalla um og samþykkja allar áætlanir, sem stofnunin gerir, áður en þær eru 

sendar ríkisstjórninni, sbr. 9. gr., svo og skýrslur stofnunarinnar um fram- 
kvæmd áætlana; 

5) að fara með stjórn Framkvæmdasjóðs Íslands, sbr. V. kafla laga þessara; 
6) að fara með stjórn Byggðasjóðs, sbr. VI. kafla laga þessara. 

3. gr. 
4. gr. laganna orðist svo: 
Samkvæmt tillögum stjórnar Framkvæmdastofnunar ríkisins skipar ríkisstjórn- 

in forstjóra, er annast daglega stjórn stofnunarinnar. Á sama hátt skipar ríkis- 
stjórnin framkvæmdastjóra áætlanadeildar, byggðadeildar og lánadeildar. Ráðning 
forstjóra og framkvæmdastjóra miðast við 12 mánaða gagnkvæman uppsagnarfrest. 

Stjórn Framkvæmdastofnunarinnar tekur ákvörðun fyrir hönd stofnunarinnar 
um launakjör forstjóra, framkvæmdastjóra deilda og annarra starfsmanna. 

4. gr. 
5. gr. laganna orðist svo: 
Verkefni forstjóra eru m.a.: 

Í) að gera tillögur til stjórnarinnar um allar áætlanir, sem gerðar eru á vegum 
stofnunarinnar; 

2) að gera tillögur um árlega heildaráætlun fyrir Framkvæmdasjóð ogs Byggða- 
sjóð, svo og um einstakar lánveitingar úr þeim; 

3) að ráða stofnuninni starfsfólk innan ramma fjárhagsáætlunar að fengnum til- 
lögum framkvæmdastjóra deilda, sbr. þó 3. gr. 1. tl. 

5. gr. 
8. gr. laganna falli niður.
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6. gr. 
9. gr. laganna (sem verður 7. gr.) orðist svo 
Deildin gerir áætlanir fyrir ráðuneyti og opinberar stofnanir um framkvæmdir 

ríkisins og aðrar opinberar framkvæmdir í samráði við hlutaðeigandi ráðuneyti og 
stofnanir. 

7. gr. 
10. gr. laganna (sem verður 8. gr.) orðist svo: 

Við gerð atvinnumálaáætlana skal stofnunin hafa náin samráð við aðila vinnu- 
markaðarins. Einnig skal haft samráð við samtök og stofnanir atvinnuveganna, 
eftir því sem við á, varðandi verkaskiptingu í áætlanagerð. 

8. gr. 
lí. gr. laganna (sem verður 9. gr.) breytist þannig: 

. Niður falli orðin „til samþykktar“ í í. mgr. 

hb. 2. mgr. hljóði svo 
Framkvæmdastofnunin fylgist með framkvæmd þeirra áætlana, sem stofnun- 

in hefur annast, í samræmi við ákvarðanir stjórnvalda. Áætlanir til lengri tíma en 
eins árs skal stofnunin endurskoða, eftir því sem tilefni sefast. 

9. gr. 
Á eftir 11. gr. laganna komi ný grein (sem verður 10. gr.) í nýjum kafla (sem 

verður TIl. kafli), með fyrirsögninni: Byggðadeild. 

„reinin hljóði svo: 

vggðadeild gerir áætlanir um þróun byggða og atvinnulífs í þeim tilgangi að 
iryggin atvinnu og búsetu í byggðum landsins. 

Deildin fjallar um áhrif opinberra aðgerða á bygg 
til úrbóta, ef þörf þykir. 

Bvggðadeild skal í störfum sínum hafa nána samvinnu við áætlanadeild og 
lánadeild. 

sðaþróun og gerir tillögur 9 

10. sr. 
12. gr. laganna (sem verður 11. gr.) hljóði svo: 
Lánadeild hefur með höndum starfrækslu Framkvæmdasjóðs og Byggðasjóðs, 

sbr. ákvæði V. og VI. kafla þessara laga. 
Deildin semur árlega áætlun um fjáröflun og útlán Framkvæmdasjóðs Íslands 

og vinnur Í samvinnu við aðrar stofnanir að því að samræma áætlun þessa láns- 

járáætlun ríkisstjórnarinnar. 
Deildin fylgist með fjárhags opinberra fjárfestingarsjóða og vinnur að því að 

samræma lánakjör þeirra og skipuleggja fjáröflun til framkvæmda með sérstöku 
tilliti til þess, sem forgang þarf að hafa samkvæmt áætlunum stofnunarinnar. 

Lánastofnanir og opinberir sjóðir veita Framkvæmdastofnuninni almennt yfir- 
lit um lánveitingar til fjárfestingar og framkvæmda. 

11. gr. 

Í stað „Framkvæmdaráð“ í 15. gr. laganna (sem verður 14. gr.) komi: Fram- 

kvæmdastofnunin. 

12. gr. 
16. gr. laganna (sem verður 15. gr.) orðist svo: 
Lánadeildin hefur vörslu og bókhald þeirra sjóða, sem á hverjum tíma eru í um- 

sjá Framkvæmdastofnunar ríkisins, og afgreiðslu lánsfjár og innheimtn. 

Handbært fé Framkvæmdasjóðs og Byggðasjóðs skal seymt á sérstökum reikn-
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ingi í Seðlabanka Íslands. Þó er heimilt að geyma fé á viðskiptareikningum við 

aðra banka eða sparisjóði ef sérstaklega slendur á. 
Árlega skal birta skrá yfir lánveitingar Framkvæmdastofnunarinnar. 

13. gr. 
Í stað „13. gr.“ í lok 24. gr. laganna (sem verður 23. gr.) komi: 12. gr. 

14. gr. 
28. gr. laganna (sem verður 27. gr.) orðist svo: 

Tekjur Byggðasjóðs eru: 
Í) Eignir Atvinnujöfnunarsjóðs samkvæmt lögum nr. 69/1966. 
2) Framlag úr ríkissjóði, þannig að árlegt ráðstöfunarfé sjóðsins verði eigi lægra 

en sem svarar 2% af útgjöldum fjárlaga. 

3) Vaxtatekjur. 

15. gr. 
Í stað „8. gr.“ í 29. gr. laganna (sem verður 28. gr.) komi: 10. gr. 

16. gr. 

3. mgr. 30 gr. laganna (sem verður 29. gr.) falli niður. 

17. gr. 
31. gr. laganna (sem verður 30. gr.) breytist þannig: 
Orðin „%4 — þrem fjórðu hlutum -—- af“ falli niður. 
Við greinina bætist: enda sé árlega skilað skýrsiu til Framkvæmdastofnunarinnar 

um þá starfsemi. 

18. gr. 
Í stað „Framkvæmdaráð“ í 32. gr. laganna (sem verður 31. gr.) komi: Fram- 

kvæmdastofnunin. 

19. gr. 
Í stað „300“ í 33. gr. laganna (sem verður 32. gr.) komi: 600. 

20. gr. 
Í stað „25. gr.“ í 34. gr. laganna (sem verður 33. gr.) komi: 24. gr. 

21. gr. 
35. gr. laganna (sem verður 34. gr.) orðist svo: 
Hlutaðeigandi aðilum er skylt að veita Framkvæmdastofnuninni allar upplýs- 

ingar, er hún þarf á að halda vegna skýrslugerða sinna og annarra starfa. Nýtur 
hún í þessu efni sömu réttinda og Hagstofa Íslands og sömu viðurlög liggja við, 
ef út af er brugðið. 

Um upplýsingasöfnun skal stofnunin hafa samráð við Þjóðhagsstofnun, Seðla- 
banka Íslands, Hagstofu Íslands og aðra aðila, sem hliðstæðum upplýsingum safna, í 
því skyni að komast hjá tvíverknaði. 

22. gr. 
Orðin „Ríkissjóður, Seðlabanki Íslands“ í 36. gr. laganna (sem verður 35. gr.) 

falli niður. 

23. gr. 
1. mgr. 37. gr. laganna (sem verður 36. gr.) orðist svo: 
Sameinað Alþingi kýs tvo endurskoðendur til að endurskoða reikninga Fram- 

kvæmdastofnunar ríkisins, svo og þeirra sjóða, sem eru í umsjá hennar.
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24. gr. 
38. gr. laganna (sem verður 37. gr.) orðist svo: 
Stjórn Framkvæmdastofnunar ríkisins annast úrlausn þeirra verkefna, sem í 

öðrum lögum eru falin Efnahagsstofnuninni og Þjóðhagsstofnun eru ekki falin. 
Nánari ákvæði um starfsemi Framkvæmdastofnunarinnar og framkvæmd laga 

þessara má setja í reglugerð. 

25. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 
Þegar lög þessi hafa öðlast gildi skal fella meginmál þeirra inn í lög nr. 98 24, 

des. 1971, sbr. og 6. gr. laga nr. 54 21. maí 1974, og gefa þau út svo breytt. 

Gjört í Reykjavik 31. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) nn 

Geir Hallgrímsson. 

Nr. 64. . . 31. maí 1976. 
ÁBÚÐARLÖG 

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

þykki mínu: 

IT. KAFLI 

Um byggingu jarða. 

1. gr. 
Jörð eða lögbýli nefnist í lögum þessum hvert það býli, sem sérstaklega er 

metið til verðs í fasteigsnamati, með ákveðnum landamerkjum eða með ákveðnum 
tún- og engjamerkjum, ef um hjáleigu eða býli er að ræða, sem hefur sameiginlest 
beitiland með annarri jörð eða jörðum. Enn fremur verður býlið að hafa bað land- 
rými eða búrekstraraðstöðu, að það framfleyti minnst 10 kúsildum. Auk þess sé á 
landinu nauðsynlegur húsakostur til að nytja jörðina. 

Jörð, sem ekki hefur verið setin í 2 ár eða lengur, telst eyðijörð, og þó að hús 
séu fallin eða rifin. telst hún lögbýli, nema jörðinni sé ráðstafað til annarra nota 
með samþykki sveitarstjórnar og jarðanefndar, t. d. lögð til afréttar eða sameinuð 
annarri Jörð. 

Jörð eða lögbýli teljast enn fremur nýbýli, garðyrkjubýli og smábýli, sem 
hlotið hafa samþykki jarðanefndar og staðfestingu landnámsstjórnar sem lögbýli. 

2. gr. 
Hver sá, sem á jörð og rekur ekki Fhískap á henni sjálfur, er skyldur að 

byggja hana hæfum umsækjanda. að dómi jarðanefndar. Nú rækir jarðeigandi 
eisi þessa skyldu og ber þá sveitarstjórn að áminna hann um það og setja honum 
frest til næstu fardaga. Nú byggir hann eigi jörðina að þessum fresti Höðnum fyrir 
15. febrúar næst eftir að frestur rann út og skal há sveitarstjórn í samráði við 

jarðanefnd ráðstafa jörðinni 5 ár í senn á þann hátt sem hagkvæmastur er fyrir 
sveitarfélagið.
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Jarðanefnd geiur undanþegið jarðareiganda b söingarskyldu á jörð, ef hún 
er að dómi nefndarinnar svo kosiarýr til búskapar eða þannig í sveit sett, að 
nefndin telur ekki fært að hafa búskap þar að aðalatvinnu. 

Nú hefur eigandi jarðar nytjað eignarjörð sína án þess að silja á jörðinni 
og hvorki hann, fjölsky! da hans né umsjónarmaður á hans vegum hefur þar 
lögh eimili, en jörðin rýrnar svo, að sveitarfélagið bíður hnekki af, að mati jarða- 
nefndar, og skal þá sveitarstjórn krefjast Þess, að jarðareigandi bæti það, sem 
áfátL er, innan tveggja missira eða byggi jörðina frá næstu fardögum, en sæti 
eliz ráðstöfun sveitarstjórnar á jörðinni skv. í. málsgr. 

Nú er land fallið úr tölu lögbýla eða hefur skipst úr jór 'ð án þess að verða 
nýbýli og er ekki nytjað af eiganda né eat hrenppsbúum, en þess er þörf vegna 
búskapar Í sveitarfélaginu að mati jarðanefn 'dar og getur þá s eitarsljórn tekið það 
leigunámi til þeirra nota 5 ár í senn, en í verður hún að landið sé hóflega 
nýtt að viðlagðri bótaskyldu. Á sama um jarðir, sem undanþegnar eru 
byggingarskyldu skv. 2. málsgr. 

1 
Á 

    

Eftirgjald jarða eða landa, er sveita arstjórn tekur til ráðstöfunar skv. ákvæðum 
þessarar greinar, ákveður jarðanefnd, nema um semjist við isanda, en hvor aðili 
um sig getur krafist yfirmats skv. 4 

3. gr. 
Sé ekki um annað samið, skal byggja jörð frá fardögum Hl fardaga, og skal 

um það bréf Sera, sem er byggingarl vi i. Gera skal þrjú samhljóða 
frumrit af byggingarbréfi, er landsdrottinn og leiguliði rita nöfn sín undir í votta 
viðurvist. Heldur SÍF einu, leiguliði öðru, en hið þriðja skal afhenda 
jarðanefnd, er varðveitir það í alasafni sínu. 

    

4. gr. 
Í byggingarbréfi skal greina landamerki jarðar og geta þeirra ítaka, er hún á í 

annarra lönd, svo og þess, ef kvaðir hvíla á henni. Þá skal og kveða á um í bygg- 
ingarbréfi, hverja landskuld skuli greiða eftir jörðina og í hverju hún sé goldin, 
svo og ef kúgildi fylgja jörð og hversu mörg þau séu. 

Undanskilin leig guliðaafnotum eru vatnsréttindi, | þer með talið jarðhiti, námur, 
byggingarefni, svo sem sand- og malarnámur og önnur jarðefni, sem ekki sela 
talist til venjuleg gra leiguliðanota af jörð, einnig land hl nauðsynlegra bygginga, til 
þess að eig sandi. geti hagnýti þessi cf Þó á leiguliði rétt á vatni til áveitu og 
heimilisrafstöðvar og til upphitunar á húsum jarðar, þar með talin gróðurhús til 
eigin atvinnurekstrar, svo og byggingarefni til búsþarfa. Leiguliði á rétt á bótum 
fyrir jarðrask og átroðning, sem leiðir af virkjun vatns eða starfrækslu þvílíkra 
fyrirtækja. 

  

     Íi1. 

    

II. KAFLI 

Um ábúðartíma og eftirgjald. 

5. gr. 
Jarðir skal byggja hið skemmsta til 5 ára í senn. Jarðir í eigu ríkis, sveitar- 

félaga, opinberra sjóða og stofnana, skal byggja lífstíð lei gulaka, nema nauðsyn beri 
til að ráðstafa jörð, svo sem embættis jör ðum, skólajörðum, jörð, sem sveitarfélag 
á innan hreppsins, og jörðum, sem líkt sendur á um, þær skal byggja tiltekinn tíma. 

;xkja leiguliða heldur ál búðarrétti | hans. 
Heimilt er eiganda að taka jörð eða jarðarhluta úr lífstíðarábúð vegna eigin 

þarfa eða til ábúðar handa sjálfum sér, barni sínu, barnabarni, k jörbarni, fóstur- 
barni, systkini eða foreldri, nema landsdrottinn hafi fallið frá þessum rétti í bygg- 
ingarbréfi. 

  

  

  

A 20
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Nú segir landsdrottinn upp ábúð, en hvorki flytur sjálfur á jörðina né afhendir 
hana öðrum til ábúðar, skv. þessari grein, og er þá sú uppsögn ógild, og á leiguliði 
heimtingu á að fá jörðina aftur, ef hann krefst þess, innan árs frá því að hann 
flutti af jörðinni Auk bess bæti landsdrottinn allan þann skaða, er leiguliði kann 
að hafa beðið af þessum sökum. 

6. gr. 
Nú hefur landsdroltinn vanrækt að gera byggingarbréf fyrir jörð, og skal þá 

svo telja, að hún hafi verið byggð lífstið leigutaka og eflirgjald skal ákveðið af 

jarðanefnd, nema um annað semjisl. 

7. gr. 
Landskuld, sem aðilar kunna að semja um, er heimilt að miða við ákveðna 

{ölu búfjár eða ákveðið magn húsafurða eða verðmæti þeirra hlunninda, sem 
jörðinni fylgja, og greiðist í peningum eftir verðlassgrundvelli þeirra afurða, sem 
við er miðað ár hvert, eða söluverði, sé um að ræða afurðir, sem verðlas sörund- 

völlur nær ekki til. 
Náist ekki samkomulag um eftirgjald skal jarðanefnd úrskurða það. 

jarðanefndar má skjóta til yfirmats skv. á 4. gr. innan eins mánaðar frá das 
ákvörðunarinnar. 

     

    

8. gr. 
Nú metur jarðanefnd jörð til eftirgjalds, og er þá rétt að miða landskuld við 

afrakstur hennar í búrekstri, aðstöðu til ræktunar og sölu afurða, arð af sérstökum 

hlunnindum, húsakost, vátryggingarkostnað, girðingar og önnur mannvirki, er jörð- 

inni fylgja, svo og kvaðir, sem á henni hvíla. 

9. gr. 
Ef jörð spillist af ástæðum, sem leiguliði má ekki við sera, og spjöllin valda 

röskun á búskaparaðstöðu hans, á hann rétt á eftirajaldslækkun að mati jarða- 
nefndar, náist ekki samkomulag við landsdrottin. 

TIl. KAFLI 

Um mannvirki, ræktun, stöðu landsdrottins og leiguliða vegna framkvæmda. 

10. gr. 
Þegar jörð er byggð til lífstíðar eða á erfðaábúð, er landsdrottni ekki skylt að 

láta jörðinni fylgja önnur hús en þan, sem eru á jörðinni og í hans eigr við upphaf 

leigutima. 

11. gr. 
Jörð, sem leigð er til ákveðins árabils, er landsdrottni skylt að láta íbúðarhús 

og peningshús í nothæfu ástandi fylgja, hvort tveggja að dómi úttektarmanna. 

Vítalaust er landsdrottni, ef íbúðarhús er fullnægjandi fyrir meðalfjölskyldu 

og þá vinnuhiálp, sem ætla má að Þurfi, til þess að jörð verði nytinð með venju- 

legum hætti, og peningshús fylgja fyrir %4 hluta þess bústofns, sem úttektarmenn 

meta, að jörðin seti borið, miðað við ástand hennar, þesar ábúandi tekur við ábúðinni. 

Nú er ekki fyrir hendi hinn tilskildi húsakostur, er viðtaka fer fram, og skal 

þá í byggingarbréfi ákveðinn sá frestur. er landsdrottinn hefur, til þess að úr sé 

bætt, og tilgreint, með hvaða hætti bað skuli gert. Húsakostur telst ekki leigufær 

án umbóta, ef ekki má ætla, að hann með eðlilegu viðhaldi sé nothæfnr í 10 ár. 

Undanþeginn þessari húsaskyldu er landsdrottinn um þær jarðir, sem vegna 

kostarýrðar. skorts á ræktunarskilyrðum eða annarri aðstöðu til búrekstrar verða 

ekki taldar búhæfar að mati jarðanefndar, svo og jarðir innan takmarka kaupstaða
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sjávar- og sveitaþorpa, er rétt þykir að dómi landbúnaðarráðuneytisins, að fengn- 
um tillögum Búnaðarfélags Íslands, að skipta niður í ræktunarlóðir. 

12. gr. 
Þegar endurreisa þarf jarðarhús eða auka við þau, hefur landsdrottinn rétt til 

að ákveða, að hann sjálfur kosti alla endurbyggingu á jörðinni. Hann ræður þá 
byggingarfyrirkomulagi. Landsdrottni er þá heimilt, að endurbyggingu fullgerðri, að 
hækka landskuld. Náist ekki samkomulag, skal jarðanefnd meta, hverju sú 
hækkun nemur. Við matið skal þess gætt, að landskuldarhækkun ber aðeins að reikna 
af húsakosti, sem er við hæfi jarðarinnar og miðast að því er lekur til peningshúsa 
við þann bústofn, sem jörðin ber, og íbúðarhús með hliðsjón af búsbörfum. 

Nú leggur landsdrottinn að ósk leiguliða fram fé til umbóta á jörð sinni, ou 
skal þá landskuld hækka, bannig að af Sramlaginu greiðist sömu vextir og af lán- 
um hjá Stofnlánadeild landbúnaðarins á hverjum tíma. 

Nú vill leiguliði auka húsakost ábúðarjarðar sinnar, og hans telst þörf, að 
mati viðkomandi héraðsráðunautar og byggingafulltrúa, en landsdrottinn vill Ei 
kosta auknar byggingaframkvæmdir. Leiguliða er þá heimilt að bvægja, eftir að haf 
sannanlega tilkynnt landsdrottni, enda sé gerð bygginga og fyrirkomulag samþykki 
af byggingafulltrúa viðkomandi héraðs og jarðanefnd. 

   

13. gr. 
Ef leiguliði vill gera meiriháttar jarðarbætur, skal hann leita samkomulags og 

samþykkis landsdrottins og fara fram á, að hann láti gera jarðarbæturnar á sinn 
kostnað og hækki þá eftirg gjald jarðarinnar sem svarar vöxtum Stofnlánadeildar 
landbúnaðarins. 

Ef landsdrottinn vill ekki gera jarðarbótina á sinn kostnað, en hún er samkvæmt 

skriflegu áliti hlutaðeigandi héraðsráðunautlar álitleg til að gefa sóðan arð, er 
leiguliða heimilt að framkvæma verkið. 

14. gr. 
Nú vill landsdrottinn sera meiriháttar jarðarbætur á jörð sem er í fastri bygg- 

ingu, og skal hann þá leita samkomulags um það við leiguliða. Náist ekki samkomu- 
lag, getur hann látið gera jarðarbótina engu síður, en bæti leiguliða það, sem verkið 
kann að spilla leiguliðaafnotum hans. Þegar jarðarbótinni er lokið, getur lands- 
drottinn látið úttektarmenn skoða hana og meta, hversu mikið jarðarafgjald megi 

hækka við jarðarbótina miðað við aðstæður leiguliða. Getur landsdrottinn þá afhent 
hana leiguliða, og ber leiguliða að halda henni vel við og svara henni í góðu lagi 
eða með álagi. Enn fremur ber leiguliða að gjalda árlega þá hækkun á eftirgjaldi, 
sem metin er fyrir jarðarbótina. 

15. gr. 
Leiguliða er heimilt að veðsetia ábúðarjörð sína til tryggingar þeim lánum, sem 

hann á kost á í Búnaðarbanka Íslands, Lifeyrissjóði bænda og Orkusjóði vegna 
framkvæmda á ábúðarjörð sinni, sem samþykktar hafa verið af byg singafulltrúa 
eða jarðræktarráðunaut og taldar eru við hæfi jarðarinnar að dómi jarðanefrdar. 

16. Br. 
Nú á fráfarandi leiguliði hús, hlut í húsum eða umbætur á jörð, og er það til 

frambúðar haganlega fyrirkomið og nauðsynlegt til búrekstrar á jörðinni, að dómi 
úttektarmanna, og skal þá landsdrottni skylt að kaupa þær eignir fráfaranda þvi 
verði, er úttektarmenn meta, enda séu þá hús jarðarinnar og önnur mannvirki ekki 
meiri og dýrari en svo, að jörðina megi leigja fyrir hæfilegt afgjald, að mati út- 
tektarmanna. Séu hús ekki nauðsynleg vegna almenns búrekstrar, skal taka tillit til
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þess við mat þeirra og þau metin lægra verði en hin nauðsynlegu jarðarhús. Lands- 
drottni er einnig skylt að kaupa ræktun, sem fráfarandi hefur látið gera. 

Helmirsg þeirrar fjárhæðar sem landsdrottni er gert að greiða samkvæmi mati, 
ber honum að inna af hendi með þremur jöfnum greiðslum innan níu mánaða frá 
hví úttekt fór fram og eftirstöðvar með jöfnum afborgunrm á sex árum nema um 

annað semjist. Landsdrottni ber að sreiða sömu vexti af skuldum vegna kaupa á 
mannvirkjum leiguliða og Stofnlánadeild landbúnaðarins reiknar af lánum vegna 
sambærilegra mannvirkja hverju sinni. 

Þau hús, sem ekki teljast nauðsynleg til búrekstrar og unnt er að flytja, er 
jarðareigandi ekki skyldugur að kaupa af fráfaranda. Verði ekki samkomulag um 
kaup á þeim, hefur fráfarandi rétt til að flytja þau af jörðinni eða selja þau öðrum 
til brottflutnings og er skylt að sjá um, að þan verði rifin, ef viðiakandi krefst, og 
þá svo, að viðtakanda sé sem minnst mein að. Séu mannvirki minna virði, að mati 

úttektarmanna, en þau voru, er leiguliði tók við jörð, skal hann greiða landsdrottni 
mismuninn. Sá mismunur, er greiðast skal, er lögtakskræfur. Við matsgerðir þessar 
ber útttektarmönnum að taka tillit tíl almennra verðbreytinga, sem orðið hafa á 
kostnaði við mannvirkjagerð. 

17. gr. 
Leiguliða er skylt að halda við húsum, öðrum mannvirkjum og ræktun, þannig 

að ekki rýrni umfram eðlilega fyrningu, að mati úttektarmanna. 
Landbúnaðarráðherra setur reglur um viðhald húsa á leigujörðum, að fengnum 

tillögum Búnaðarfélags Íslands og Bygsingastofnunar landbúnaðarins. 

18. gr. 
Skylt er úttektarmönnum, ef landsdrottinn eða leiguliði krefst, að skoða öll hús 

á leigujörð, mannvirki og ræktun og gefa um það skýrslu til aðila. Skulu úttektar- 
menn sérstaklega athuga umgengni og viðhald húsa og hvernig jörðin er setin 

yfirleitt. 

19. gr. 

Jarðarhús öll á le!igujörðum skulu vátryggð gegn eldsvoða og skal landsdrottinn 

bera kostnaðinn, nema um annað sé samið. Um trygsingar gegn skaða af náttúru- 

hamförum geta aðilar komið sér saman, enda skal þess getið í byggingarbréfi. Skylt 

er leiguliða að annast vátryggingar fyrir hönd landsdrottins á eign hans í húsum 

og sjá um greiðslu iðgjalds gegn endurgreiðslu, beri landsdrottni að greiða iðgjaldið. 
, 

Af sameign aðila í húsum greiðir ábúandi iðgjald af sínum eignarhluta. 

20. gr. 

Sjái landsdrottinn sér ekki fært að fullnægja þeim skyldum, sem á hann eru 

lagðar samkvæmt lögum þessum, getur hann boðið leiguliða jörðina til kaups fyrir 

það verð, er últektarmenn meta, enda fái leiguliði sjaldfrest á helmingi þess kaup- 

verðs, er kann að vera umfram veðskuldir. Skal leiguliði greiða þá fjárhæð með 

jöfnum árlegum afborgunum á 6 árum. nema öðruvísi semjist, gegn sömu vöxtum 

og bankar greiða af óbundnu sparifé. Taka skal veð í jörðinni næst á eftir áhvílandi 

veðskuldum. 
Neiti leiguliði að kaupa eða hafi hann ekki svarað tilboði innan missiris, hefur 

hann fyrirgert ábúðarrétti sínum. 
Geti ábúandi ekki keypt ábúðariörð sína eða vilji hann það ekki, hefur sveitar- 

stjórn rétt til að ganga í kaupin með þeim skilmálum, sem jörðin var boðin ábúanda. 
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IV. KAFLI 

Um réttindi og skyldur leiguliða og ábúðarlok. 

2. gr. 
Skylt er leiguliða að eiga lögheimili á ábúðarjörð sinni, nytja hana og reka þar 

bú. nema sveitarstjórn og landsdrottinn samþykki annað. 

22. gr. 
Þegar leiguliðaskipti verða á jörð, má viðlakandi taka til voryrkju, þegar hann 

vill, en ekki má hann flytja bú sitt á jörðina fyrir fardaga, nema fráfarandi leyfi. 
Fardagar eru fjórir og hefjast, þegar sex vikur eru af sumri. Fimmtudagur í sjöundu 
viku sumars er fyrstur þeirra, en sunnudagur seinastur. 

Leiguliða er skylt hið síðasta að hefja ábúð, þegar sjö vikur eru af sumri, ella 
fyrirgerir hann ábúðarrélti sínum, en ber að greiða eins árs jarðarafgjald auk bóta 
eftir almennum reglum, ef tjón sannast. 

23. gr. 
Fráfaranda ber að hafa hreinsað öll hús og haugstæði, flutt bú sitt, tæki og 

allt, sem er í hans eign á jörðinni, í burtu hinn síðasta fardag, nema um annað semjist. 
Nú vill fráfarandi selja hey, sem hann á á jörðinni við ábúðarlok, og á þá viðtakandi 
forkaupsrétt. 

24. gr. 
Leiguliði skal hafa öll leiguliðaafnot ábúðarjarðar sinnar, sbr. þó 2. mgr. 4. gr., 

en það eru leiguliðaafnot að hafa full afnotaumráð þeirra nytja, er jörðin sjálf gefur 
af sér, án þess að hún eða sá hluti hennar, sem afraksturinn gefur, rýrni eða eyði- 
leggist við notkunina. Enn fremur telst til leisuliðaafnota réttur tl framkvæmda, er 
auka framleiðsluhæfni jarðarinnar. 

Til leiguliðaafnola teljast öll hús, mannvirki, ræktun, svo og hlunnindi, er 
jörðinni fylgja, svo sem lax- og silungsveiði, sellátur, eggver og annað, sem leigu- 
liðaafnotum hefur fylgt að fornri landsvenju, nema sérstakur samningur sé um annað, 
sbr. 2. gr. laga um lax- og silungsveiði. 

Leiguliði skal hafa not slíkra hlunninda það vor, sem hann flytur á jörð, nema 
um annað sé samið. Heimilt er landsdrottni eða leiguliða, ef samkomulag verður þar 
um, að leigja öðrum hlunnindi, sem vegna fjarlægðar eða aðstöðu er erfitt að nytja 
af jörðinni, enda sé slíkt gert í samráði við jarðanefnd og býlið lífvænlest til bú- 
rekstrar, að dómi jarðanefndar, þó að þau hlunnindi séu undan tekin. Þá má lands- 
drottinn og leigja lóðir undir hús eða land til uppsáturs og fiskverkunarreita og 
spildur til ræktunar í óyrktu landi leigujarðar, ef hlutaðeigandi héraðsráðunautur 
eða trúnaðarmaður Búnaðarfélags Íslands telur það ekki valda leiguliða verulegum 
skaða eða takmarki ekki aðstöðu bans til ræktunar á jörðinni, enda lækki jarðar- 
afgjaldið að réttri tiltölu eftir mati úttektarmanna. 

  

25. gr. 
Þegar reki fylgir jörð, er leiguliða skylt að hirða það, er rekur, og draga það úr 

flæðarmáli, svo að ekki taki út aftur. Hið sama gildir, þar sem sérstakt rekaítak 
er í ábýlisjörð hans. Skal hann þá marka þann við viðarmerki eiganda ítaksins. 
Til endurgjalds fyrir björgun og umhirðu rekans ber leiguliða 4 hluti hans, nema 
byggingarbréf taki annað fram. Um allan annan reka á leigujörð fer eftir lagsákvæð- 
um, er gilda þar um hverju sinni. 

26. gr. 
Ekki má leiguliði byggja öðrum af leigujörð sinni, né leyfa not hlunninda eða 

landsnytja, nema landsdrottinn leyfi eða ekki verði hjá því komist vegna ákvæða laga.
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27. gr. 
Skylt er leiguliða að halda við húsum jarðar og öllu, sem þeim fylgir, þannig 

að þau gangi ekki úr sér umfram eðlilega fyrningu. Honum ber einnig að halda við 
öðrum mannvirkjum, ræktun og hlunnindum. Hann skal á sinn kostnað annast 
viðhald heimreiðar, ræktunar, girðinga, framræsluskurða og lokræsa, þannig að 
þessi mannvirki gangi ekki úr sér umfram eðlilega fyrningu. 

28. gr. 
Leiguliði skal greiða skatta og skyldur, sem lög ákveða og tengdar eru notum 

hans af jörðinni, landsdrottni að kostnaðarlausu. Lardskuld, leigur og önnur gjöld 
skal hann greiða fyrir 31. des. ár hvert, nema öðruvísi sé um samið. 

29. gr. 
Nú er leiguliðaréttur brotinn og á leiguliði sókn þess máls. Ef leiguliði sækir 

ekki, á landsdrottinn sókn, enda skal leiguliði gera aðvart, ef leiguliðaréttur hans 
er brotinn, og láta vita, hvort hann sækir. 

30. gr. 
Vanefni leiguliði verulega skyldur sínar samkvæmt ábúðarsamningi eða lögum 

þessum, er landsdrottni heimilt að byggja leiguliða út, enda liggi fyrir skriflegt 
álit úttektarmanna og jarðanefndar er staðfesti vanefndir leiguliða. 

Hvarveina, þar sem landsdrottinn segir leiguliða upp ábúð eða byggir honum út, 
vegna vanefnda á skyldum hans, skal hann hafa gert það sannanlega fyrir jól, miðað 
við næstu fardaga. 

31. gr. 
Nú vill leiguliði flytja sig af ábúðarjörð sinni, og skal hann þá hafa sagt jörðinni 

lausri fyrir jól miðað við næstu fardaga. Skal hann segja landsdrotini eða umboðs- 

manni hans upp, þannig að sannað verði. 

V. KAFLI 

Um erfðaábúð. 

32. gr. 
Heimilt er að byggja jarðir í einkaeign, í eigu ríkissjóðs, kirkna landsins eða 

sjóða, sem eru almannaeign (kristfjárjarðir, jarðir gjafasjóða, svslusjóða eða 
hreppssjóða) á erfðaleigu. 

ðð. gr. 
Afgjald af jörðum þeim, sem um ræðir í 32. gr., skal vera 3% af fasteignamats- 

verði lands og jarðarhúsa. Með verði jarðarhúsa telst það álag, er kann að fvlgja 

jörð, þegar erfðaábúð hefst. 

34. gr. 
Erfðaleiguábúanda er skylt að greiða árlega iðgjöld af brunabótavirðinsu húsa 

og fasteignagjöld af ábúðarjörð sinni, án endurgjalds frá landsdrottni. Kostnað 
við virðingu á eignum greiðir hver eigandi að sinum hluta. 

35. gr. 
Meðan sama ætt heldur jörð, skal afgjald ekki hækka umfram það, er leiðir 

af hækkun fasteignamats vegna verðbreytinga og framlaga jarðareiganda. Ef liðin 

eru þrjú ár eða meira frá síðasta fasteignamati, þegar ákvarða skal eftirgjald, er 

heimilt að krefjast millimats fasteignamatsnefndar og leggja það til grundvallar 

ákvörðun um eftirgjald.
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36. gr. 

Þegar ábúendaskipti verða á milli ættliða á jörð, sem er í erfðaábúð, skulu 
útteklarmenn tilkvaddir, ásamt jarðareiganda eða umboðsmanni hans, og jörðin tekin 
út. Úttektargerðin skal bera með sér: 

a) Eign jarðeiganda í húsum og öðrum mannvirkjum, sem fráfarandi hefur tekið 
við, ásamt eign jarðeiganda í húsum og mannvirkjum vegna fjárframlags hans 
til þeirra í tíð fráfaranda. 

b) Eign ættarinnar, sem fráfarandi tók við í húsum og mannvirkjum á jörðinni, 

og auk þess það, er fráfarandi leggur fram sem eignarauka. Að öðru leyti fer 
um úttekt þessa eftir almennum reglum. 

37. gr. 
Réttur til ábúðar á jörðum þeim, sem um ræðir í þessum kafla laganna, þar 

með talin hús og mannvirki, sem viðkomandi ætt á á jörðinni, erfist sem hér segir: 

1) Það hjóna, sem lengur lifir, heldur réttindum, meðan það lifir. 

2) Erfðaréitur erfist til barns þess hjóna, sem erfðaábúðarréttinn stofnaði eða erfði, 
og til barna þeirra og kjörbarna. 

3) Foreldrar koma sér saman um, hvert af börnum þeirra skal erfa ábúðarréttinn, 

og skulu tilkynna það sýslumanni ekki síðar en þegar erfðaábúandi er fullra 

60 ára. 
4) Verði hjón ekki ásátt um, hvert barna þeirra skuli hljóta réttinn, skulu börnin 

eða forráðamenn þeirra leita samkomulags að viðstöddum sýslumanni. 
5) Náist ekki samkomulag skv. 3. og 4. lið, skal elsta barnið erfa réttinn. Afsali 

það sér réttinum, hafa börnin hann eftir aldri. 

6) Nú hefur erfingi eríðaábúðar ekki náð lögaldri, þegar ábúendaskipti verða, og 
skal þá sýslumaður byggja jörðina öðrum um stundarsakir, óski erfingi eða 
fjárráðamaður fyrir hans hönd ekki að taka jörðina sjálfur til ábúðar. 

7) Óski ekkert barnanna að nota erfðaréttinn og nytja jörðina áfram, þá er foreldr- 
um heimilt að ánafna hana fósturbarni. 

8) Nú deyr erfingi ábúðarréttar barnlaus innan 10 ára frá því er hann hefur tekið 
við ábýli sínu, enda hafi hann ekki tekið kjörbarn áður en hann dó, og hefur 
þá næsti erfingi rétt til að ganga inn í ábúðina. 

9) Ef engar tillögur eða óskir liggja fyrir frá fráfaranda um ráðstöfun jarðar- 
innar, skal henni ráðstafað að tillögu jarðanefndar sem áður hefur leitað um- 

sagnar viðkomandi sveitarstjórnar. 

VI. KAFLI 

Um úttektir á leigujörðum. 

38. gr. 
Þegar leiguliðaskipti verða á jörðum, skal taka þær út með lögmætri skoðun- 

argerð. 
Úttekt á jörð skal fara fram fyrir 20. júní. Úttektarmenn skulu gera viðtakanda 

og fráfaranda aðvart með nægum fyrirvara, hvenær úttekt fer fram, svo og lands- 
drottni eða umboðsmanni hans, svo að þeir geti verið viðstaddir og gætt réttar síns. 

39. gr. 
Úttektarmenn skulu vera tveir. Hreppstjórar eru úttektarmenn, hver í sínum 

hreppi, en hinn aðalúttektarmanninn skipar sýslumaður og tvo varamenn að fengn- 
um tillögum sveitarstjórnar. Nú hefur úttektarmaður forfall eða er svo nákominn 
aðila, að hann mætti eigi dómkveðja til matsstarfa í dómsmáli hans, eða getur talist
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vilhallur, og tekur þá varamaður sæti hans. Ef úitektarmenn greinir á, skal kalla til 
varamann þann, sem nær er, og er hann þá oddamaður. 

40. gr. 
Úttektarmenn, aðrir en hreppstjóri, skulu skipaðir til 6 ára. Enginn er skyldugur 

að taka við endurskipun, fyrr en 6 ár eru liðin frá því hann hætti starfanum. 
Allir fullveðja búendur hreppsins, yngri en 60 ára, eru skyldir að taka út- 

nefningu. 

Úttektarmenn skulu, áður en þeir byrja störf sín, undirrita í úttektarbókina 
drengskaparheit um að gegna starfi sínu hlutdrægnislaust og eftir bestu vitund og 
sannfæringu. 

41. gr. 
Úttektarmenn fá þóknun fyrir starf sitt, sem hér segir: 

1) Fyrir úttekt á jörð skal greiðslan miðast við dagkaup, eins og það er reiknað 
í verðlagsgrundvelli landbúnaðarafurða hverju sinni. Kostnaður þessi greiðist að 
jöfnu af fráfaranda og viðtakanda. 

2) Fyrir aðrar virðingar- og skoðunargerðir ákveðst greiðslan á sama hátt, og 
ber þeim að greiða, sem krafist hefur virðingar- eða skoðunargerðar. Þó kosta 
landsdrottinn og leiguliði skoðun og virðing, sem gerð er samkv. 16. gr., að hálfu 

hvor. 

. 42. gr. 
Uttektarmenn skulu hafa gerðarbók, er sveitarsjóður borgar og sýslumaður lög- 

gildir. Skal í hana rita allar úttektir jarða, skoðunargerðir á jörðum samkvæmt 18. 
gr. og allar matsgerðir úttektarmanna samkvæmt lögum bessum. Þegar úttekt, skoð- 
unargerð eða mati er lokið, skulu úttektarmenn og þeir aðilar, sem eru við úttekt- 
ina, rita nöfn sín undir í bókina til staðfestingar. Ef aðilar, einn eða fleiri, neita 
að rita undir útteklargerð, skal þess getið í bókun. Skyldir eru úttektarmenn að 
gefa staðfest eftirrit úr serðarbók gegn hæfilegu gjaldi. 

43. gr. 
Úttektarmenn skulu lýsa nákvæmlega stærð og ásigkomulagi húsa, skemmdum 

á þeim, ef orðið hafa af völdum ábúanda, hvernig húsunum hefur verið viðhaldið 

og öðru, eftir því sem þurfa þykir. Enn fremur skulu þeir taka út og lýsa öðrum 
mannvirkjum landsdrottins og leiguliða á jörðinni. Ef kúgildi fylgja jörð, skulu 
úttektarmenn meta, hvort þau séu fullgild. Þeir skulu og kynna sér nákvæmlega 
allar jarðarnytjar og meta, hvort jörð hafi verið sæmilega setin. 

44. gr. 
Ef einhver, sem hlut á að máli, vill ekki hlíta úttekt, sem gerð er á jörð, eða 

öðrum mats- og skoðunargerðum últektarmanna samkvæmt lögum þessum, gelur 
hann innan tveggja vikna krafist yfirúitektar eða yfirmats. Í hverri sýslu skal vera 

sérstök yfirúttektar- og virðingarnefnd. Skal hún þannig skipuð: 
Sýslumaður skipar tvo menn í nefndina eftir tilnefningu sýslunefndar til 6 ára 

og varamenn til sama tíma. Sýslumaður eða fulltrúi hans er sjálfkjörinn formaður 
nefndarinnar. Heimilt er sýslumanni að kveðja, ef ástæða þykir til, að auki í nefnd- 
ina tvo meðnefndarmenn, jarðræktarráðunaut og byggingarfulltrúa viðkomandi sýslu. 

Skylt er formanni nefndarinnar að tilkynna gagnaðila, að krafist hafi verið yfir- 

mats, og veita honum nægan frest, svo að hann seti gætt réttar síns. 
Yfirnefndarmenn eiga sömu laun fyrir starfa sinn sem úttektarmenn og auk 

þess hæfilegan ferðakostnað. Yfirnefnd úrskurðar hvernig kostnaður við yfirmat 

greiðist.
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VII. KAFLI 

Niðurlagsákvæði. 

45. gr. 
Vanræki jarðeigandi skyldur sínar samkvæmt 2.—ð. gr., 1. mgr. 4. gr. laga þess- 

ara, varðar það brot hans sektum, allt að kr. 100 000.00. Með mál út af brotum gegn 
lögum þessum skal fara að hætti opinberra mála. 

46. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframi eru numin úr gildi ábúðarlög nr. 1 frá 

1884, nr. 87/1933, nr. 8/1951, nr. 36/1961 og VITI. kafli laga nr. 102/1962, ásamt siðari 

lögum um breytingar á þeim lögum, svo og önnur lagafyrirmæii, að því leyti, sem þau 
Íara í bága við lög þessi. 

Fara skal eftir ákvæðum laga þessara um réttindi og skyldur leiguliða og lands- 
drottins varðandi framkvæmdir á leigujörð, sbr. 12.—-16. gr., greiðslu jarðarafgjalds 
og annarra gjalda af jörð, sbr. 7.—9. gr., riftun og uppsögn ábúðarsamnings, sbr. 
30. og ðÍ. gr., enda þótt ábúðarsamningur hafi verið gerður fyrir gildistöku laganna. 

Gjört í Reykjavik 31. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 0 

Halldór E. Sigurðsson. 
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JÁRÐALÖG 

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

þykki mínu: 

I. KAFLI 

1. gr. 
Tilgangur laga þessara er að tryggja, að nýting lands utan skipulagðra þétt- 

býlissvæða sé eðlileg og hagkvæm frá þjóðhagslegu sjónarmiði og að eignarráð á 
landi og búsela á jörðum sé í samræmi við hagsmuni sveitarfélaga og þeirra, sem 
landbúnað stunda. 

2. gr. 
Landbúnaðarráðherra hefur yfirstjórn þeirra mála, sem lög þessi taka til. 

Lög þessi taka til jarða, jarðarblata afréttarlanda, öræfa og landspildna, 
svo og til ítaka, skóga, vatnsréttinda, veiðiréttinda og hvers konar annarra hlunn- 
inda, hvort sem þau eru skilin frá jörð eða ekki. Þéttbýlissvæði, sem skipulögð eru 
fyrir fasta búsetu manna, sem ekki stunda landbúnað, eru undanskilin ákvæðum 
laga þessara. 

Rísi ágreiningur um, hvað teljast skuli landbúnaður skv. lögum þessum eða 
um starfssvið jarðanefnda að öðru leyti, sker landbúnaðarráðherra úr þeim ágrein- 
ingi. 

A 21
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II. KAFLI 

Um jarðanefndir. 

4. gr. 
Í hverri sýslu skal starfa jarðanefnd skipuð þrem mönnum og jafnmörgum 

til vara, sem kosnir skulu hlutfallskosningu, ef óskað er. Búnaðarsamband við- 
komandi sýslu tilnefnir 2 menn í jarðanefnd og sýslunefnd 1 mann. Skulu þeir, 

sem tilnefndir eru, kunna góð skil á byggð og búháttum í sýslunni. Ráðherra skip- 
ar formann nefndarinnar úr hópi tilnefndra manna. 

Allir jarðanefndarmenn skulu vera búsettir á starfssvæði nefndarinnar. 
Jarðanefnd skal skipuð til fjögurra ára í senn. 

5. gr. 
Jarðanefndir skulu, hver á sínu svæði, vera sveitarstjórnum til aðstoðar við 

framkvæmd laga þessara, sbr. 1. gr., með því að: 

1. Fylgjast með eigendaskiptum og öðrum ráðstöfunum fasteigna skv. nánari fyrir- 
mælum laga þessara. 

2. Gera tillögur um úthlutun landssvæða til félagsræktunar, byggingar sumar- 
bústaða og almennra útilifsnota, þar sem þörf er talin fyrir land í því skyni. 

3. Fylgjast með því, að sveitarstjórn gæti ákvæða gildandi laga um mannvirkja- 
gerð Í sveitum, töku hvers konar jarðefna og stuðla að góðri umgengni lands 

og mannvirkja. 
4. Gæta þess, ásamt sveitarstjórnum, að búseta á jörðum sé í samræmi við ákvæði 

ábúðarlaga. 
Vera landnámsstjórn til aðstoðar við framkvæmd landnámslaga, hver á sínu 
svæði. 

Gr
 

6. gr. 
Nú eru fyrirhuguð aðilaskipti að réttindum yfir fasteign eða stofnun slíkra 

réttinda, svo sem fyrir kaup, gjöf, skipti, nauðungarsölu á uppboði, þar með tal- 
inni útlagningu til veðhafa, bússkipti, félags- og sameignarslit, fyrirframgreiðslu 
arfs, lán eða leigu, og er þá jafnan skylt að tilkynna það sveitarstjórn og jarða- 
nefnd og afla samþykkis þeirra til ráðstöfunarinnar. Sama gildir um eigendaskipti 

að hlutum í félögum, sem eiga fasteignir, sem lög þessi taka til. 
Nú telja sveitarstjórn og jarðanefnd, að ráðstöfun fasteignar sé andstæð hags- 

munum sveitarfélagsins, og er þá rétt að synja um áformaða ráðstöfun eignarinnar. 
Nú verða sveitarstjórn og jarðanefnd ekki sammála um meðferð máls og setur 

þá hvor um sig skotið ágreiningsefninu til ráðherra, sem fellir úrskurð, að feng- 
inni umsögn Búnaðarfélags Íslands og Landnáms ríkisins. 

Samþykkis þarf ekki að afla: 

1. Ef eigandi ráðstafar fasteignaréttindum til einhvers þeirra, sem upp eru taldir 
í 1. tölulið 26. gr. laga þessara. 

2. Þegar ríkissjóður kaupir fasteignir eða selur. 
3. Þegar banki eða önnur opinber lánastofnun, sem á veð í fasteign, lögveðshafar 

eða lögtakshafar vegna opinberra gjalda kaupa eða fá útlagða eign á nauðungar- 
uppboði. 

4. Þegar veiðifélög ráðstafa veiðiréttindum. 
5. Þegar leigðar eru slægjur, námur eða vatnsréttindi. 

Ákvæði greinar þessarar taka ekki til aðilaskipta að eignarréttindum fyrir lög- 
erfðir eða ráðstöfun slíkra réttinda til annars hjóna við bússkipti vegna skilnaðar, 
en tilkynna skal þó sveitarstjórn og jarðanefnd um breytingar á eignaraðild, sem 
verða með þessum hætti.
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7. gr. 
Þegar samþykkis sveitarstjórnar og jarðanefndar til ráðstöfunar á fasteign er 

leitað, ber þeim að afgreiða erindið innan 30 daga frá því að það barst. Hafi svar 
þá ekki borist, er hin áformaða ráðstöfun heimil næstu 6 mánuði. 

8. gr. 
Nú neita sveitarstjórn og/eða jarðanefnd að samþykkja áformaða sölu fasteignar, 

sbr. 6. gr., og ráðherra staðfestir þá ákvörðun, og getur þá eigandi eða umráðamaður 

eignarinnar gert kröfu til þess, að sveitarsjóður eða ríkissjóður kaupi eign þá, sem 

hann vildi láta af hendi. Náist ekki samkomulag um verð, skal kaupverð eignar- 

innar ákveðið samkvæmt lögum um framkvæmd eignarnáms, nr. 11/1973. 

9. gr. 
Óheimilt er að þinglýsa skjölum varðandi ráðstöfun fasteignar, sem lög þessi 

taka til, nema fyrir liggi samþykki viðkomandi sveitarstjórnar og jarðanefndar, 

sbr. þó 6. og 7. gr. 

10. gr. 
Í sveitarfélögum, sem ekki eru skipulagsskyld, er óheimilt að byggja sumarbú- 

staði án samþykkis sveitarstjórnar og jarðanefndar, að fenginni umsögn náttúru- 

verndarnefndar. 
Ef um sumarbústaðahverfi er að ræða, skulu þau skipulögð. 

Það telst sumarbústaður, ef bygging er reist til þess að búa í að sumri til og 

einungis endrum og eins á öðrum tímum árs. 

Ávallt skal við byggingu sumarbústaða fullnægt kröfum heilbrigðisyfirvalda um 

frágang rotþróa, olíutanka og annað, sem mengunarhætta getur stafað frá. 

11. gr. 
Þar sem jarðanefndir gera tillögur um land til útilífs fyrir almenning, skal 

eftir því sem aðstæður leyfa nota land í opinberri eigu. 
Tillögur jarðanefndar skulu lagðar fyrir viðkomandi sýslunefnd og ber henni 

að afla samþykkis hlutaðeigandi sveitarstjórnar og Landnáms ríkisins, áður en þær 

koma til framkvæmda. 
Nú hljóta tillögur jarðanefndar um land, sem ekki er í opinberri eign, stað- 

festingu til almennra útivistarafnota, og skal þá jarðanefnd hlutast til um, að sýslu- 

nefnd eða sveitarfélög fái umráða- eða eignarrétt á landinu. 

12. gr. 
Land, sem við gildistöku laga þessara er nýtt til landbúnaðar, má ekki taka til 

annarra nota, nema heimild sé til slíks í lögum. Að öðrum kosti þarf samþykki ráð- 
herra, enda hafi það áður verið samþykkt af jarðanefnd og Landnámi ríkisins. 

Samþykki Landnáms ríkisins, jarðanefnda og sveitarstjórna þarf til að skipta 
landi jarða og sameiginlegu landi fleiri jarða, til að sameina jarðir og til að leggja 
lönd eða jarðir til afrétta. 

Stofnun nýrra býla er háð samþykki jarðanefnda og staðfestingu Landnáms 

ríkisins. 

13. gr. 
Þar sem skipting jarðar hefur átt sér stað og bú er ekki rekið á úrskiptum 

jarðarhluta, er ráðherra heimilt, ef hagsmunir sveitarfélags krefjast, að leyfa eig- 
anda og ábúanda jarðar þeirrar, sem skipt var úr, að fengnum meðmælum jarða- 
nefndar og landnámsstjórnar, að leysa til sín hinn úrskipta jarðarhluta og leggja
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hann til hinnar upphaflegu jarðar. Á sama hátt er eiganda og ábúanda nýbýlis 
heimilt að leysa til býlis sins það, sem eftir stendur af landi hinnar upphaflegu 
jarðar, sé ekki rekinn þar sjálfstæður búskapur. Séu nýbylin fleiri en eitt, getur einn 
eigandi krafist þess lands, sem ónytjað er skv. framansögðu. Skulu þá skipti gjörð 

af Landnámi ríkisins að fengnum tillögum jarðanefndar. Náist ekki samkomulag 
um verð, skal um mat og greiðslu bóta fara eftir lögum um eignarnám. 

14. gr. 

Nú er jörð í sameign, en einn sameigsenda rekur bú á jörðinni og hefur þar fasta 
búsetu, og getur ráðherra þá, ef hagsmunir sveitarfélags krefjast, leyft honum að 
leysa til sín eignarhluta meðeigenda sinna, enda hafi jarðanefnd og landnámsstjórn 
mælt með því. Náist ekki samkomulag um verð á hinum innleystu hlutum, skal fara 
um mat og greiðsla bóta eftir lögum um framkvæmd eignarnáms. 

15. gr. 
Ef meðferð jarða, lands eða landsnytja er ekki í samræmi við ákvæði laga 

þessara og ábúðarlaga, og þörf er á landinu til bættrar aðstöðu viðkomandi byggð- 
arlags, getur landbúnaðarráðherra heimilað sveitarstjórn eignarnám á slíkum eign- 

um, enda hafi jarðanefnd og landnámsstjórn mælt með eignarnámi. 

16. gr. 
Skylt er hreppstjórum, oddvitum, ráðunautum, eigendum og ábúendum jarða, 

og öðrum, sem til þess hafa aðstöðu, að láta í té upplýsingar um jarðir og ábúð á 

þeim, eftir því sem þörf kann að verða á samkvæmt lögum þessum. 

17. gr. 
Ákvörðunum sveitarstjórna eða jarðanefnda er heimilt að skjóta innan eins 

mánaðar til landbúnaðarráðuneylisins, og skal úrskurður ráðuneytisins kveðinn 

upp innan fjögurra vikna frá því, er kæra barst. 

18. gr. 
Nú er fasteign ráðstafað andstætt fyrirmælum laga þessara, og varðar sú ráð- 

stöfun refsingu, sbr. 6í. gr. Auk þess getur sveitarstjórn þá, með samþykki jarða- 

nefndar og ráðherra, höfðað mál til ógildingar ráðstöfuninni með kröfu um, að 
sveitarfélagið fái þau umráð og not fasteignar, er ráðstöfunin laut að og með sömu 

skilmálum. Þó setur sveitarstjórn krafist mats á endurgjaldi í samræmi við ákvæði 

25. gr. Málsókn skal hefjast innan þriggja mánaða frá því að jarðanefnd barst 
vitneskja um ráðstöfunina, og ber að halda málinu áfram með eðlilegum hraða. 

19. gr. 
Jarðanefnd skal ákveða aðsetursstað sinn í samráði við viðkomandi sýslunefnd 

og búnaðarsamband. 
Rétt er, þar sem við verður komið, að jarðanefnd og búnaðarsamband hafi 

samvinnu um skrifstofuhald. 
Jarðanefnd er heimilt að kaupa sérfræðilega aðstoð, þegar þörf krefur. 
Rita skal fundargerðir á öllum fundum jarðanefndar, og halda ber skýrslu 

yfir allar ráðstafanir fasteigna, sem nefndin fjallar um. 

20. gr. 

Kostnaður við störf jarðanefndar greiðist að hálfu af viðkomandi sýslu og 

búnaðarsambandi og að hálfu af ríkissjóði. 
Landbúnaðarráðherra ákveður þóknun til jarðanefndarmanna.
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TIl. KAFLI 

Forkaupsréttur. 

21. gr. 
Eigi að selja fasteignarréttindi, sem lös þessi taka til, sbr. 3. gr., á sveitarstjórn 

þess sveitarfélags, þar sem eignin er, forkaupsrétt að þeim, nema um ráðstöfun 
ællaróðals sé að ræða, sbr. og 26. gr. laga þessara. 

Nú hefur leiguliði setið jörð í 10 ár eða lengur og á hann þá forkaupsrétt á 
undan sveitarstjórn, enda taki hann jörðina til ábúðar og fullra nytja. 

22. gr. 
Ef fasteignarréttindi eru seld á opinberu uppboði eða lögð veðhafa út, setur 

forkaupsréttarhafi skv. 21. gr. gengið inn í hæsta boð. 
Uppboðshaldara er skylt að tilkynna forkaupsréttarhafa uppboðsþing um leið 

og það er ákveðið. Skal forkaupsréttarhafi tilkynna uppboðshaldara innan 5 sól- 
arhringa frá slitum uppboðs, að hann neyti forkaupsréttar síns. 

23. gr. 
Forkaupsréttur skv. 21. gr. skal jafnan boðinn skriflega þeirri sveitarstjórn, 

sem hlut á að máli. Söluverð og aðrir skilmálar skal jafnframt tilgreint á tæmandi 
hátt. Ef um er að ræða makaskipti á fasteignarréttindum, tilgreini seljandi, hversu 
hátt hann metur hin framboðnu réttindi til peningaverðs, og hefur þá forkaupsrétt- 
arhafi rétt til þess að kaupa þau því verði eða á matsverði skv. 25. gr. Sveitarstjórn 
skal svara forkaupsréttartilboði skriflega innan fjögurra vikna frá því að henni 
barst tilboð. Vanræki sveitarstjórn að svara innan þess tíma, hefur hún í það sinn 
glatað rétti sínum til að kaupa. 

Yfirlýsing um afsal forkaupsréttar skal miðuð við ákveðinn kaupanda og fellur 
úr gildi sex mánuðum frá dagsetningu. 

24. gr. 
Ef eigandi eða annar rétihafi fasteignar ráðstafar fasteignarréttindum andstætt 

fyrirmælum laga þessara um forkaupsrétt, getur forkaupsréttarhafi, sem órétti var 
beittur, krafist þess, að salan verði ógilt, enda sé málssókn til þess hafin innan sex 
mánaða frá því að hann fékk vitneskju um misfelluna og málinu fram haldið með 
hæfilegum hraða. 

25. gr. 
Nú er forkaupsréttarhafa boðið að neyta forkaupsréttar, en tilgreint kaupverð 

er óeðlilega hátt eða skilmálar ósanngjarnir miðað við almennar viðskiptavenjur, 
Þannig að ætla má að gert sé í því skyni að halda forkaupsréttarhafa frá að neyta 
réttar síns. Forkaupsréttarhafi getur þá, að fengnu samþykki jarðanefndar, krafist 
mals dómkvaddra manna á eigninni og gildir Það þá sem söluverð. 

Ákveði forkaupsréttarhafi að krefjast maís skal það gert innan 15 daga frá 
því að tilboð barst og matsserð lokið innan ðja vikna þar frá. 

Forkaupsréttarhafa ber síðan innan einnar viku að ákveða, hvort hann neytir 
forkaupsréttar skv. matsgerðinni. 

Matsmenn ákveða hvernig maiskostnaður greiðist. 

26. gr. 
Ákvæði laga þessara um forkaupsrétt koma ekki til framkvæmda: 

1. Þegar jarðeigandi selur eða afhendir jörð maka sínum, barni sínu, barnabarni, 
kjörbarni, fósturbarni, systkini eða foreldri, enda taki viðtakandi jörðina til 
ábúðar og fullra nytja.
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2. Þegar ríkissjóður ráðstafar fasteignarréttindum. 

Falli fasteignarréttindi við erfðir til annarra en þeirra, er greinir í 1. tölulið, 

á hreppsnefnd rétt á að fá þau keypt. Náist ekki samkomulag um verð, skal um 

mat og greiðslu bóta fara eftir lögum um eignarnám. 

IV. KAFLI 

Um jarðir í opinberri eigu. 

27. gr. 

Jarðadeild landbúnaðarráðuneytisins fer með málefni jarða í ríkiseign, nema 

annað sé ákveðið í lögum. 

28. gr. 

Heimilt er að selja jarðir eða jarða:hluta í ríkiseign þeim sveitarfélögum, sem 

jarðirnar eru í, enda mæli jarðanefnd með sölu og geri tillögur um söluverð, sem 

endanlega er ákveðið af ráðherra eða samkvæmt matsgerð dómkvaddra manna. 

Ríkisjarðir, sem ekki byggjast samkvæmt ábúðarlögum og ekki eru teknar til 

sérstakra nota í þágu hins opinbera, er heimilt að leigja lengst til 10 ára í senn. Sé 

sótt um jörð til fastrar ábúðar, sem er leigð lausri leigu, er heimilt að segja slíkum 

samningi upp fyrir áramót miðað við næstu fardaga þar eftir. Leigusamninga um 

lóðir úr ríkislandi er heimilt að gera til allt að 50 ára, enda séu þeir gerðir Í sam- 

ræmi við skipulagsákvæði. 

29. gr. 

Ábúendur ríkisjarða og jarða í eigu opinberra stofnana og sjóða, — nema ákvæði 

gjafabréfa og skipulagsskráa mæli gegn því, — sem hafa fengið erfða- eða lifstíðar- 

ábúð á jörðum sínum, hafa rétt til að fá ábúðarjarðir sínar keyptar, ef þeir ful!- 

nægja eftirtöldum skilyrðum: 

1. Hafa búið á jörðinni minnst 10 ár. 

9. Gefa út við undirskrift kaupsamnings skuldbindingu um að gera jörðina að 

ættaróðali og leggja fram nauðsynleg skilríki þar að lútandi. 

3. Leggja fram yfirlýsingu hlutaðeigandi hreppsnefndar um, að ábúandi hafi setið 

jörðina vel og að hreppsnefndin mæli með, að hann fái jörðina keypta. 

4. Leggja fram meðmæli jarðanefndar viðkomandi sýslu með kaupum. 

Ákvæði greinar þessarar taka þó ekki til jarða, sem börf er á til opinberra 

nota eða skiptingar í náinni framtíð, heldur ekki til jarða, sem að dómi Búnaðar- 

félags Íslands og hlutaðeigandi náttúruverndarnefndar eru líklegar til að verða nýttar 

til annars en búrekstrar, svo sem fólkvangar, sumarbústaðalönd eða til annarra 

útilífsnota, og ekki til þeirra jarða, sem að dómi Náttúruverndarráðs hafa sér- 

stök náttúrufyrirbæri innan sinna landamarka. 

Námaréttindi og réttur Hl efnistöku skulu undanskilin sölu, sömuleiðis vatns- 

Gg jarðhitarétlindi umfram heimilisþörf, ásamt nauðsynlegri aðstöðu til að hag- 

nýta þau réttindi. 
Náist ekki samkomulag um verð milli kaupanda og seljanda, skal mat dóm- 

kvaddra manna ráða. 
Sá áformuð sala jarðar eða jarðarhiuta, sem seldur hefur verið af ríkissjóði 

skv. grein þessari, á ríkissjóður forkaupsrétt fyrir hlutfallslega sama verð og jörð- 

in var seld á að viðbættum verðmætisauka vegna framkvæmda eftir að ríkissjóður 

seldi jörðina.
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V. KAFLI 

Jarðasjóður. 

30. gr. 
Við jarðadeild landbúnaðarráðuneytisins skal starfrækja sjóð, er nefnist Jarða- 

sjóður ríkisins. 
Hlutverk sjóðsins er, skv. nánari ákvörðun laga þessara, að aðstoða sveitarfélög 

og bændur við eigendaskipti að jörðum og stuðla að því með lánveitingum og fram- 
lögum, að búseta á jörðum og nýting lands verði í sem mestu samræmi við hags- 
muni viðkomandi sveitarfélags. 

Erindi, sem Jarðasjóði berast varðandi kaup og sölu jarða eða lánveitingar 
skulu send til umsagnar Búnaðarfélags Íslands og Stéttarsambands bænda áður 
en þau eru afgreidd. 

31. gr. 
Jarðasjóði ríkisins er heimilt að kaupa jarðir, sem svo er ástatt um er hér 

greinir, enda hafi sveitarstjórn hafnað forkaupsrétti. 

1. Jarðir, sem ekki seljast með eðlilegum hætti, en eisandi þeirra verður að hætta 
búskap vegna aldurs eða vanheilsu. 

2. Jarðir, sem hafa óhagstæð búskaparskilyrði. 
3. Jarðir, sem ekki njóta framlaga og lána, sem veitt eru til umbóta á lögbýlum, 

sbr. jarðræktarlös, nr. 79/1972. 
4. Jarðir, sem eru afskekktar og liggja illa við samgöngum. 
ð. Jarðir, sem eigendur hafa ekki tök á að sitja lengur vegna áhvílandi skulda, 

enda sitji seljendur jarðirnar áfram. 
6. Jarðir, sem hreppsnefndir hafa hafnað forkaupsrétti á, en jarðanefnd viðkom- 

andi sýslu mælir með, að Jarðasjóður kaupi. 
7. Jarðir, sem hlunnindi eða önnur sérstök verðmæti fylgja eða eru þýðingar- 

miklar fyrir sveitarfélög til að koma betra skipulagi á byggð. 
8. Jarðir, sem heppilegar teljast til almennra útilifsnota. 

32. gr. 
Nú hefur jörð, sem 2—-4. töluliður 31. gr. tekur til, undanfarin 5 ár verið í leigu- 

ábúð bónda, sem vill halda áfram búrekstri, og er þá Jarðasjóði heimilt að veita 
bónda þessum lán til að kaupa aðra jörð með góð framtíðarbúskaparskilyrði. Jarða- 
sjóði er heimilt að veita sveitarfélögum lán til jarðakaupa, þá er þau neyta for- 
kaupsréttar, skv. TTI. kafla laga þessara. 

33. gr. 
Við ákvörðun kaupverðs, samkv. 31. gr., skal af hálfu kaupanda höfð hliðsjón 

af gangverði hliðstæðra jarða, sé þess kostur, og fjármunum þeim, sem eigandi hefur 
lagt í jörðina. Náist ekki samkomulag um kaupverð, er hvorum aðila um sig heimilt 
að óska mats á jörðinni, samkvæmt ákvæðum 86. greinar, 

Jarðasjóði skal ætlað það fjármagn á fjárlögum, að hann geti sinnt hlutverki 
sínu skv. lögum þessum, að lágmarki kr. 12 000 000.00 ár hvert, auk þess skal greiða 
andvirði seldra ríkisjarða í Jarðasjóð. 

34. gr. 
Jarðir, sem ríkið eignast, samkvæmt 31. gr. laga þessara, má selja sveitarfélög- 

um eða upprekstrarfélögum, sem jörðin heyrir til, enn fremur einstaklingum til
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varanlegrar ábúðar, ef það, að dómi jarðanefndar, verður til að styðja aðra byggð í 
viðkomandi sveitarfélagi. Setia skal í sölusamninga ákvæði um meðferð jarðarinnar. 

Heimilt er og, að fengnum meðmælum jarðanefndar, að selja jarðir þessar öðrum 

jarðeigendum í sama sveitarfélagi, til þess að bæta búrekstraraðstöðu þeirra. 
ábúendur jarða, sem selt hafa jarðir sínar skv. 5. tölulið 31. gr., eiga rétt á að 

kaupa þær aftur, ef þeir óska þess. 
Náist ekki samkomulag um verð miili Jarðasjóðs og kaupanda, er hvorum 

aðila um sig heimilt að óska mats nefndar þeirrar, er starfar samkvæmt 36. gr. 

30. gr. 
Jarðanefnd og Búnaðarfélagi Íslands er skylt, áður en kaup fara fram, að rann- 

sak a búrekstrarskilyrði þeirra jarða, sem ríkinu eru boðnar til kaups, skv. 1.—7. tölu- 
ið 31. greinar, og gera álit röð um bað, hvort réttmætt sé og æskilegt, samkvæmt 

ákvæðum bessara laga, að ríkið kaupi. 

=
 

  

36. gr. 
Landbúnaðarráðherra skipar þrjá menn í nefnd til fjögurra ára í senn til að 

meta kaupverð jarða, sem Jarðasjóður áformar að kaupa og mats er óskað á. Einn 
nefndarmanna skal skipaður án tilnefningar, annar samkvæmt tilnefningu Stéttar- 
sambands bænda, en þriðji nefndarmaðurinn skal skipaður samkvæmt tilnefningu 

Hæstaréttar, og er hann formaður nefndarinnar. 

Varamenn skulu skipaðir með sama hætti. Landbúnaðarráðherra ákveður þóknun 
nefndarmanna, er greiðist úr Jarðasjóði með öðrum kostnaði. 

37. gr. 
Jarðasjóður ríkisins er undanþeginn öllum opinberum gjöldum og sköttum 

af ónytjuðum jörðum sjóðsins, öðrum en fasteignaskatti og fjallskilum. Öll skjöl, 

sem gefin eru út af sjóðnum og í hans nafni, skulu undanþegin stimpilgjaldi og 

þinglýsingargjöldum. 
Nú er fasteign seld á nauðungaruppboði eða við sjaldþrotaskipti, og ber þá upp- 

boðshaldara að rannsaka, hvort eignin sé veðsett Jarðasjóði og geta þess í upD- 
boðssgerðinni. Ef svo reynist, skal landbúnaðarráðuneytinu gert aðvart svo timanleg 

að unnt sé að mæta eða láta mæta við uppboðið. 

VI. KAFLI 

Um óðalsjarðir. 

38. gr. 
Sérhverjum jarðeiganda er heimilt að sera jörð sína að ættaróðali, ef þessi skil- 

yrði eru fyrir hendi: 

a. Að jörðin sé svo stór eða svo sgæðarík, að afraksturinn af búi, er jörðin getur 
borið, með hlunnindum, er henni fylgja, geti framfæri að minnsta kosti meðal- 
fjölskyldu, að dómi Búnaðarfélags Íslands og viðkomandi jarðanefndar. 

b. Að fyrir lisgi samþykki barna jarðeisanda, 16 ára og eldri, um að jörðin sé gerð 

að ættaróðali. 

c. Að á jörðinni hvíli ekki aðrar veðskuldir en þær, sem kunna að hafa verið 

teknar í Stofnlánadeild Búnaðarbanka Íslands, Orkusjóði eða Lífeyrissjóði 

bænda vegna þeirra framkvæmda á jörðinni, sem þessar stofnanir lána til, eða 

lánastofnanir, sem koma kunna í þeirra stað.
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39. 
Þesar jörð er gerð að ættaróðal „skal seytt að láta fylgja henni hlunnindi og 

annað það, er jörð Binni hefur fylgt o oa jarðeigandi á, enn fremur afurðir, sem fram- 

leiddar eru á jörðinni og eru nauðsynlegar við búreksturinn, svo sem áburð, hey o. fl. 
Jarðeigandi skal auk þess láta fylgja jörðinni skjöl, er varða jörðina frá fyrri tíð 
og eru í hans vörslu, einnig myndir og muni, er hafa minningargildi fyrir þá bændur 

eða bændaætt, er situr eða setið hefur jörðina. 

  

  

40. gr. 
Nú óskar jarðeigandi að sera jörð sína að ættaróðali, og skal hann þá afhenda 

sýslumanni yfirlýsingu þar að lútandi ásami ant af jörð og jarðarhúsum og skil- 

ríki fyrir því, að fullnægt sé ákvæðum 38. gr 
Þegar sýslumaður hefur sannfært sis um, að fullnægt sé ákvæðum laganna um 

stofnun ættaróðals, skal hann færa jörðina á skrá um ættaróðul í sérstaka bók, er 
fylgi embættinu. Enn fremur skal hann senda Búnaðarfélagi Íslands um hver ára- 

mót skýrslu um þær jarðir, sem gerðar hafa verið að ættaróðali á árinu í umdæmi 
hans, ásamt staðfestu samriti af serninsi þar að lútandi. 

Búnaðarfélag Íslands skal láta gera fyrirmynd, í samráði við landbúnaðarráðu- 
neytið, að gerningi, bar sem fram sé tekið, auk þess sem áður er tilgreint, þáverandi 
fasteignamat jarðarinnar, jarðarverð sér og húsaverð sér, svo og tölur, er sýni stærð 
ræktaðs lands og ræktanlegs, meðaltal af afrakstri jarðarinnar síðustu 3 árin, hlunn- 

indi og aðra aðstöðu til búrekstrar. 

Verði misbrestur á, að stjórn Bi únað rfélags Íslands berist þau gögn, er að framan 

greinir, skal stjórn félagsins krefjast, að úr því verði bætt. 

    

      

41. gr. 
hefur verið il vegna ættaróðalsins eða þess, sem Allar tryggingar, sem stofnað 

í abótum, sem greiddar eru samkvæmt þeim. því fylgir, tilheyra óðalinu ásam 

  

42. gr. 
Nú hefur bóndi gert jörð sína að ættaróðali, og eiga þá skylduerfingjar hans 

kröfu til þess, að viðtakandi (óðalserfingi) greiði fráfaranda eða búi hans fjárhæð 
sem svarar hálfu fasteisnamati jarðarinnar. 

Frá þessari greiðslu ber að draga áhvílandi veðskuldir, er viðtakandi tekur að sér. 

43. gr. 
Eignir óðalsbónda og konu hans, aðrar en ættaróðalið og fylgifé þess, erfast 

samkvæmt ákvæðum erfðalaga. 

44. gr. 
Skylt er þeim, sem óðal hlýtur, að lofa fyrrverandi óðalsbónda og konu hans, 

ef með þarf, að dveljast á óðalsjörðinni meðan þau kjósa, enda sé honum það ekki 
um megn. 

Rísi ágreiningur um þetta atriði, sker sýslumaður úr. 

45. gr. 
Erfðafjárskattur greiðist ekki af ættaróðali eða fylsifé þess við afhendingu óðals- 

ins til erfingja eða viðtakanda. 

46. gr. 
Jarðeigandi og aðrir geta ánafnað ættaróðali fylgifé, svo sem kvikfénað, verk- 

færi, húsmuni eða annað, og er það þá fylgifé óðalsins, sem skylt er að halda við 

A 22
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og endurnýja. Jarðræktarstyrkur, byggingarstyrkur og aðrir opinberir styrkir, sem 
veittir eru til umbóta á óðalsjörðum, verða eign óðalsins. 

47. gr. 
Heimilt er eiganda ættaróðalsins, að fengnu samþykki skv. 12. gr. laga þessara 

að skipta því milli erfingja í tvö eða fleiri býli, enda fullnægi hin nýju býli ákvæðum 
38. greinar. 

Þegar skipti eru ákveðin, skal gera landamerki milli hinna nýju ættaróðala, svo 
sem þörf krefur. Skjöl og minjagripir, sem til eru, tilheyra gamla óðalinu. 

48. gr. 
Heimilt er óðalsbónda að taka lán með veði í óðalinu til húsabóta eða annarra 

varanlegra umbóta á jörðinni í Stofnlánadeild Búnaðarbanka Íslands, í Orkusjóði 
og Lifeyrissjóði bænda, samkvæmt þeim reglum, er um slík lán gilda á hverjum tíma. 

49. gr. 
Þegar eigendaskipti verða á óðalsjörð, skal kveðja til úttektarmenn hreppsins. 
Úttektarmenn skulu færa í úttektarbók lýsingu á jörðinni, mannvirkjum henn- 

ar og fylgifé, svo að auðvelt sé að gera sér grein fyrir ástandi jarðarinnar og öðru, 
er henni fylgir. 

Verði ágreiningur um afhendingu ættaróðals, sem úttektarmenn geta ekki jafn- 

að, getur hvor aðili um sig krafist yfirúttektar og fer um það samkvæmt 44. gr. 
ábúðarlaga. 

50. gr. 
Nú krefst skuldheimtumaður, að gerð sé aðför í ættaróðali vegna áhvílandi veð- 

skulda eða opinberra gjalda af eigninni, og skal sýslumaður þá tilkynna óðalseig- 
anda um kröfuna með símskeyti eða á annan jafntryggan hátt. Geti óðalseigandi 

ekki innan mánaðar fullnægt skuldheimtumanni, svo að hann taki kröfuna aftur, 
skal sýslumaður þá þegar kveðja til fundar þá, er vegna frændsemi koma til greina 
sem erfingjar óðalsins, eða forráðamenn þeirra ásamt óðalseiganda með auglýsingu 
í Lögbirtingablaðinu, Skuldheimtumanni eða umboðsmanni hans ber að koma á slík- 
an fund. Á fundinum skal sýslumaður hlutast til um, að ákveðið sé, hver taki við 
óðalinu og taki að sér aðkallandi greiðslur. 

Nú vill enginn af híutaðeigendum taka við jörðinni, og skal þá sýslumaður 
selja hana með tilheyrandi fylgifé, enda hafi hlutaðeigandi hreppur hafnað kaupum 
á jörðinni. 

öl. gr. 
Eigi má gera aðför í ættaróðali eða selja það til lúkningar skuldum öðrum en á- 

hvílandi veðskuldum eða opinberum sköttum, er hvíla á eigninni sjálfri. Sama gildir 
um fylgifé óðalsins. 

52. gr. 
Þegar óðalsbóndi bregður búi eða deyr og hefur ekki ráðstafað óðalsréttindum, 

skal sýslumaður, sbr. þó 56. gr., kveðja til fundar þá, er næstir standa til að erfa 
óðalið, og skal þar tekin ákvörðun um, hver tekur við því, eða ákveða annan fund 
síðar, ef það telst nauðsynlegt. 

Nú treystist enginn, sem rétt hefur til óðalsins, að taka við því, og skal þá sýslu- 
maður ráðstafa jörðinni ásamt fylgifé hennar sem ættaróðali í samráði við fráfarandi 
óðalseiganda eða maka hans, ef á lífi eru, annars sýslunefnd. Söluverð jarðarinnar 

má ekki fara yfir fasteignamatsverð hennar, en skal þó ekki vera lægra en áhvílandi 
veðskuldir og greiðist með jöfnum afborgunum á 10 árum.
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53. gr. 

Nú tekur maður af annarri ætt við ættaróðalinu, og falla þá minjagripir ættar- 

innar til erfingja fráfarandi óðalsbónda ásamt andvirði jarðarinnar að frádregnum 

veðskuldum og kostnaði. 

54. gr. 
Ættaróðal og fylgifé þess gengur óskipt til eftirgreindra aðila og í þessari röð, 

ef óðalseisandi hefur ekki gert aðrar ráðstafanir: 

a) Það hjóna, er lengur lifir, heldur réttinum, meðan það lifir. 
b) Til barna þess hjónanna, sem óðalsréttinn stofnaði eða erfði. Á sama hátt fá 

kjörbörn óðalsrétt. 
c) Til barnabarna óðalsbónda, systkina hans og barna þeirra. 

55. gr. 
Foreldrar koma sér saman um, hvert af börnum eða fjarskyldari erfingjum, að 

börnum frágengnum, skuli erfa óðalið. Þessi ráðstöfun skal tilkynnt sýslumanni ekki 
síðar en þegar óðalsbóndi er fvllra 60 ára, og skal sýslumaður hlutast til um, að þessi 

ákvörðun sé gerð í viðurvist hans. 

Verði hjón eigi ásátt um, hvert af börnunum skuli hljóta réttinn, skal það hjón- 

anna, er erfði óðalið. ráða viðtakanda. 

Sé engin ákvörðun tekin, skal skintafundur ákveða viðtakanda eða viðtakendur. 

ef heimilt er að skipta jörðinni, sbr. 47. gr., og sitji það barn eða þau börn fyrir, 

sem hafa að staðaldri unnið með foreldrum sínum á jörðinni og eru líklegust til að 
stunda þar áframhaldandi búskap. Náist eigi samkomulag, sker skiptaráðandi úr. 

56. gr. 

Þegar svo stendur á, að óðalserfinsi hefur ekki náð lögaldri, er skipti fara fram, 

skal fjárráðamaður hans byggja jörðina öðrum um stundarsakir, óski erfingi eða fjár- 

ráðamaður fyrir hans hönd ekki að taka jörðina til ábúðar. Á umráðamanni (eftirlif- 

andi maka, óðalserfingja eða lösráðamanni) hvíla sömu skyldur gagnvart óðalinu og 

á óðalsbónda, meðan hann fer með það. En hafi óðalseigandi ekki tekið jörðina til 

ábúðar, þesar hann er 26 ára gamall, skal sýslumaður ráðstafa henni til næstu erf- 

ingja, sbr. 52. gr. 
Óski ekkert barnanna að nota óðalsréttinn og nytja jörðina áfram, þá er foreldr- 

um heimilt að ánafna hana fósturbarni. Nú er óðalsbóndi eða kona hans síðasti mað- 

ur, er erfðarétt hefur til óðalsins, eða enginn af þeim, sem rétt hefur til óðalsins, treyst- 

ist til að taka við því, er þau bregða búi eða að þeim látnum, og er þá óðalsbónda og 
maka hans heimilt að gefa óðalið, enda verði það ættaróðal þiggjanda. 

57. gr. 
Nú deyr það hjónanna, er óðalsréttinn erfði, barnlaust, enda hafi hjónin ekki 

tekið kjörbarn, og hafa þá næstu erfingjar rétt til að taka við óðali, þó ekki fyrr 

en að einu ári liðnu frá andláti óðalseiganda. 
Slíti óðalseigsandi og kona hans samvistum, heldur það hjónanna óðalinu, sem 

erfði það. 

58. gr. 
Enginn óðalseigandi getur ált nema eitt ættaróðal. Nú erfir maður fleiri en eitt 

ættaróðal, og er honum þá heimilt að velja milli þeirra, en sá, er næstur stendur til 

arfs, tekur við hinu. 

Við ákvörðun á búshluta maka og erfðahlutum erfingja, skal telja óðal á því verði, 

sem viðtakanda þess ber að gjalda fyrir það samkvæmt 42. gr.
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Ákvæði erfðalaga um skylduarf eru því ekki til fyrirstöðu, að óðalsbóndi ráð- 
stafi óðali til eins erfingja samkvæmt því, sem nánar greinir í þessum kafla, en 
andvirði óðalsins samkvæmt 42. gr. rennur í búið. 

Á 59. gr. 
Oðalsbóndi fyrirgerir óðalsrétti sínum, ef hann: 

a) Greiðir ekki samningsbundna vexti og afborganir af þeim skuldum, sem á ættar- 
óðalinu hvíla, svo að það leiði til kröfu um sölu, sem hann getur ekki afstýrt. 

Þ) Telur sér heimili annars staðar en á ættaróðalinu eða hættir að reka búskap, 
sbr. þó 56. gr. 

c) Ef hann að áliti sýslunefndar, enda skal leitað umsagnar viðkomandi hrepps- 
nefndar, og jarðanefndar situr óðalið svo illa, að það mundi varða útbyggingu 
eftir ábúðarlögum. 

60. gr. 
Þegar óðalsbóndi verður að bregða búi vegna elli, vanheilsu eða af öðrum þeim 

ástæðum, sem valda því, að honum er ókleift að halda áfram búskap, er landbúnaðar- 

ráðherra heimilt að leysa óðalið frá óðalsákvæðum, ef engir þeirra ættingja, sem rétt 

hafa til óðalsins, vilja taka við því til ábúðar, enda mæli sýslunefnd, Búnaðarfélag 
Íslands og jarðanefnd með þeirri ráðstöfun. Samþykki landbúnaðarráðherra lausn 
óðals frá óðalsákvæðum, er óðalsréttarhafa heimilt að selja það við því verði og 
beim kaupanda, er hann kýs, enda hafi þeir, sem forkaupsrétt eiga að lögum, hafnað 
honum. 

61. gr. 
Brot gegn lögum þessum varða sektum allt að kr. 100 000.00. Mál út af brotum 

gegn lögum þessum skulu sæta meðferð opinberra mála. 

62. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 
Jafnframt falla úr gildi lög nr. 40/1948, nr. 54/1967 og I— VII. kafli laga nr. 

102/1962. 

Gjört í Reykjavík 31. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Halldór EF. Sigurðsson. 
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LÖG 

um Orkubú Vestfjarða. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkissjóði Íslands og sveitarfélögum á Vestfjörðum skal heimilt að setja á stofn 

orkufyrirtæki, er nefnist Orkubú Vestfjarða.
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2. gr. 
Tilgangur fyrirtækisins skal vera að virkja vatnsafl og jarðhita á Vestfjörðum, 

þar sem hagkvæmt þykir. Skal Orkubú Vestfjarða eiga og reka vatnsorkuver og 
dísilraforkustöðvar til raforkuframleiðslu, ásamt nauðsynlegum mannvirkjum til raf- 
orkuflutnings og raforkudreifingar. Fyrirtækið skal eiga og reka jarðvarmavirki og 
nauðsynlegt flutningskerfi og dreifikerfi fyrir heitt vatn. Skal fyrirtækið og eiga og 
reka fjarvarmakyndistöðvar ásamt nauðsynlegu dreifikerfi. 

Fyrirtækið skal annast virkjunarrannsóknir og aðrar undirbúningsrannsóknir 
eftir því sem ákveðið er hverju sinni. 

3. gr. 
Orkubú Vestfjarða er sameignarfélag ríkisins og sveitarfélaga á Vestfjörðum. 
Eignarhluti ríkissjóðs skal vera 40%, en eignarhlutir sveitarfélaganna skulu 

nema samtals 60%. 
Eignarhlutdeild sveitarfélaganna skiptist innbyrðis í hlutfalli við íbúatölu þeirra. 
Eignarhlutföllum verður ekki breyti nema til samræmis við íbúafjölda, sbr. 

9. gr., og engum sameignarfélaga er heimilt að ganga úr fyrirtækinu án samþykkis 
allra sameigenda. 

Fyrirtækið er sjálfstæður réitaraðili og hefur sjálfstæðan fjárhag og reiknings- 
hald. 

Heimili þess og varnarþing er á Ísafirði. 

4. gr. 
Sameigendur beri einfalda óskipta ábyrgð á skuldbindingum Orkubús Vestfjarða 

gagnvart kröfuhöfum. Innbyrðis skiptist ábyrgð samkvæmt eignarhlutföllum. 

5. gr. 
Rafmagnsveitur ríkisins og ríkissjóður, svo og orkuveitur sveitarfélaga á Vest- 

fjörðum skulu afhenda Orkubúi Vestfjarða til eignar sem stofnframlag öll mann- 
virki sín á Vestfjörðum í raforkuverum, rafstöðvum, kyndistöðvum og jarðvarma- 
virkjunum ásamt tilheyrandi flutnings- og dreifikerfi, enda yfirtaki fyrirtækið sam- 
kvæmt samkomulagi skuldir vegna mannvirkja þeirra, sem það tekur við. 

6. gr. 
Iðnaðarráðherra veitir Orkubúi Vestfjarða einkaleyfi til þeirrar starfsemi, sem 

felst í tilgangi fyrirtækisins samkvæmt 2. gr. Ráðherra er þó heimilt, að fengnu 
áliti stjórnar Orkubús Vestfjarða, að ákveða, að rekstur einstakra orkumannvirkja 
skuli vera undanþeginn, svo sem bygging og rekstur mannvirkja til raforkudreif- 
ingar, jarðvarmaveitna og fjarvarmaveitna með kyndistöðvum innan þeirra sveit- 
arfélaga, sem þess óska. 

7. gr. 
Stjórn Orkubús Vestfjarða skal skipuð 5 mönnum. Á aðalfundi skulu fulltrúar 

sveitarfélaganna kjósa 3 menn og jafnmarga til vara. Iðnaðarráðherra og fjármála- 
ráðherra skulu skipa einn mann hvor og einn mann hvor til vara. Stjórnin skiptir 
með sér verkum. 

Undirskrift meiri hluta stjórnar bindur félagið. 

8. gr. 
Stjórn Orkubús Vestfjarða hefur á hendi yfirstjórn á framkvæmdum fyrirtækis- 

ins og rekstri. 
Stjórn Orkubús Vestfjarða ræður framkvæmdastjóra, er veitir fyrirtækinu for-
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stöðu. Framkvæmdastjóri skal annast allan daglegan rekstur fyrirtækisins. Skal hann 

eiga sæti á stjórnarfundum og hafa þar málfrelsi og tillögurétt, en eigi atkvæðisrétt. 

9. gr. 

Aðalfund Orkubús Vestfjarða skal halda fyrir 1. júní ár hvert. Stjórnin boðar 

til aðalfundar með dagskrá og með tveggja vikna fyrirvara. Á aðalfundi eiga sæti 

fulltrúar sameignaraðila, sem fara með atkvæðisrétt í hlutfalli við eignarhlutdeild 

umbjóðenda sinna. Fyrir aðalfund skal leggja skrá um skiptingu eignarhlutdeildar 

sameignaraðila og atkvæðisrétt samkvæmt manntali 1. desember árið áður. Full- 

trúar sveitarfélaganna fara með eitt atkvæði fyrir hvern íbúa í hverju viðkomandi 

sveitarfélagi. Fulltrúi ríkisins fer með atkvæðisrétt sem svarar til 40% heildarat- 

kvæða. Afl atkvæða ræður á aðalfundi. 

Á aðalfundi skal fjalla um eftirgreind mál: 

Skýrsla stjórnar og framkvæmdastjóra. 

Lagðir skulu fram til samþykktar endurskoðaðir reikningar félagsins. 

Kosning stjórnar skv. 7. gr. 

Kosning eins endurskoðanda, en fjármálaráðherra skal tilnefna annan. Vara- 

menn skal velja með sama hætti. 

= 
Gð
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10. gr. 

Stjórn Orkubús Vestfjarða setur gjaldskrá um verð á seldri orku til notenda. 

Gætt skal almennra arðsemissjónarmiða við setningu gjaldskrár. 

Gjaldskrá öðlast eigi gildi fyrr en hún hefur verið staðfest af iðnaðarráðherra 

og birt í Stjórnartíðindum eða Lögbirtingablaði. 

;ð
 

11. gr. 

Heimilt er stjórn Orkubús Vestfjarða að taka lán til þarfa fyrirtækisins og 

taka ábyrgð á greiðslum og öðrum skuldbindingum í sama skyni. 

Stjórnin getur ekki skuldbundið eignaraðila að því er varðar greiðsluskuld- 

bindingar og ábyrgð á lánum til framkvæmda og breytinga á mannvirkjum, nema 

að fengnu samþykki þeirra. Þó þarf stjórnin ekki að leita slíks samþykkis, ef saman- 

lagðar skuldbindingar og ábyrgðir, sem gengist er undir á hverju ári, eru minna 

en 10% af brúttótekjum fyrirtækisins á næstliðnu ári. 

12. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að takast á hendur sjálfskuldarábyrgð á lánum er 

Orkubú Vestfjarða tekur til orkuframkvæmda, að fjárhæð allt að 2500 m.kr. eða 

jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. Ábyrgðin skal vera með þeim kjörum 

og skilmálum, er ríkisstjórnin ákveður, og tekur hún jafnt til greiðslu afborgana, 

vaxta og annars kostnaðar. 

Ríkisstjórninni er einnig heimilt að taka lán, er kæmi að hluta eða öllu leyti 

í stað ábyrgðar skv. 1. mgr. Lánið endurlánar ríkisstjórnin Orkubúi Vestfjarða 

með þeim kjörum og skilmálum, sem hún ákveður. 

13. gr. 

Orkubú Vestfjarða er undanþegið tekjuskatti, útsvari, aðstöðugjaldi, stimpil- 

gjaldi og öðrum sköttum til ríkis, sýslu- og sveitarfélaga. 

14. gr. 

Ráðherra getur heimilað Orkubúi Vestfjarða að taka eignarnámi jarðhitarétt- 

indi, vatnsréttindi, lönd og mannvirki og önnur réttindi, sem nauðsynleg eru til
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framkvæmda samkvæmt lögum þessum. Um framkvæmd eignarnáms fer eftir lögum 
nr. 11/1973. 

15. gr. 
Þegar eftir að heimild samkvæmi 1. gr. þessara laga er notuð, skal iðnaðarráð- 

herra beita sér fyrir, að sameignarsamningur sé gerður milli aðila og stofnfundur 
fyrirtækisins haldinn samkvæmt reglum 9. gr. eftir því sem við á. 

Iðnaðarráðherra setur reglugerð, þar sem nánar skal ákveðið um framkvæmd 
þessara laga og starfsemi Orkubús Vestfjarða. Skal stjórn Orkubús Vestfjarða undir- 
búa reglugerðina í samráði við eignaraðila. 

16. gr. 
Með lögum þessum eru felld úr gildi lög nr. 47/1948, um hitaaflsstöð og hita- 

veitu á Ísafirði, lög nr. 54/1954, um orkuver Vestfjarða, ásamt síðari breytingu, 
sbr. lög nr. 32/1973, svo og aðrar heimildir í lögum fyrir Rafmagnsveitur ríkisins 
til virkjunar fallvatna á Vestfjörðum. 

17. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik 81. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 
(L. S.) 

Gunnar Thoroddsen. 
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LOG 

um löggilta endurskoðendur. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Tilgangur laga þessara er að tryggja að til sé í landinu á hverjum tíma stétt 

manna sem hefur þekkingu til að gefa hlutlaust og áreiðanlegt álit á reiknings- 
skilum til notkunar í viðskiptum. 

2. gr. 
Ráðherra veitir löggildingu til endurskoðunar manni sem 

1. er búsettur hér á landi, 
2. er lögráða og hefur forræði fjár síns, . 
3. hefur lokið brottfararprófi frá viðskiptadeild Háskóla Íslands með endurskoðun 

sem kjörsvið, 

4. hefur eftir 18 ára aldur unnið að alhliða endurskoðunarstörfum undir stjórn
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löggilts endurskoðanda samíals í þrjú ár, þar af a.m.k. eitt ár að loknu brott- 

fararprófi frá viðskiptadeild, sbr. 3. tl. 
5. hefur staðist prófraun skv. 3. gr. 

Heimilt er að synja manni um löggildingu ef ákvæði 2. málsgreinar 68. gr. al- 
mennra hegningarlaga eiga við hagi hans. 

3. gr. 

Sá sem öðlast vill löggildingu til endurskoðunar skv. 1. gr. skal ganga undir 

verklegt próf, sbr. 5. tl. 2. gr., fyrir prófnefnd, er ráðherra skipar, enda fullnægi 

hann skilyrðum i.—4. tl. 2. gr. Engum er heimilt að endurtaka próf þetta nema 

einu sinni. 
Ráðherra setur með reglugerð ákvæði um framkvæmd prófs, skipan prófnefndar 

og störf prófnefndarmanna. 

4. gr. 
Ráðherra er heimilt að veita manni, sem lokið hefur prófi eða hlotið hefur lög- 

gildingu endurskoðanda erlendis, undanþágu að nokkru leyti eða öllu frá ákvæðum 

3.,4. og 5.tl. 2. gr. enda mæli prófnefnd og/eða viðskiptadeild Háskóla Íslands 

með því, eftir því sem við á. 

5. gr. 
Endurskoðandi skal fá um löggildingu sína skirteini er ráðherra gefur út. 

6. gr. 

Þeim einum er heimilt að nefna sig „löggiltur endurskoðandi“ sem ráðherra 

hefur löggilt til endurskoðunar. 
Öðrum mönnum en löggiltum endurskoðendum er eigi heimilt að nota orðið 

endurskoðandi í starfsheiti sínu. Þá er og óheimil notkun starfsheitis sem til þess 

er fallið að vekja þá trú að maður sé löggiltur endurskoðandi, ef hann er það ekki. 

1. gr. 

Löggiltir endurskoðendur hafa réttindi og skyldur opinberra sýslunarmanna, 

þ. á m. þagnarskyldu um það sem þeir fá vitneskju um í starfa sínum og leynt á 

að fara. Ráðherra getur sett nánari reglur um réttindi og skyldur löggiltra endur- 

skoðenda og starfsmanna þeirra. 

8. gr. 

Endurskoðandi, sem fær löggildingu samkvæmt lögum þessum, skal vinna svo- 

fellt heit: Því heiti ég og legg við drengskap minn og heiður að endurskoðunarstarf 

mitt skal ég rækja með kostgæfni og samviskusemi í hvívetna og halda lög og 

reglur sem að starfi mínu og framkvæmd þess lúta. 

9. gr. 

Löggiltum endurskoðendum er skylt að tilkynna ráðherra í hvaða sveitarfé- 

lögum þeir reka skrifstofur. 

Starfræki löggiltur endurskoðandi, eða félagsskapur löggiltra endurskoðenda, 

skrifstofur í fleiri en einu sveitarfélagi skal hverri skrifstofu veitt forstaða af lög- 

giltum endurskoðanda. 

10. gr. 

Áritun löggilts endurskoðanda á reikningsskil þýðir, nema annað sé fram tekið 

með áriluninni, að reikningsskilin og bókhaldið, sem þau eru byggð á, hafi verið 

endurskoðuð af honum og að reikningsskilin gefi, að hans mati, glögga mynd af 

hag og afkomu aðila og að bókhaldið sé fært eftir viðurkenndum bókhaldsreslum.
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Íl. gr. 
Löggiltum endurskoðanda er óheimilt að framkvæma endurskoðun hjá þeim 

stofnunum og fyrirtækjum þar sem hann er, að öllu leyti eða að hluta, ábyrgur 
fyrir skuldbindingum viðkomandi stofnana eða fyrirtækja. 

Þá má hann ekki vera í stjórn eða fulllrúanefnd, framkvæmdastjóri eða starfs- 
maður viðkomandi stofnunar eða fyrir!ækis. 

Hann má heldur ekki vera undir stjórn eða á annan hátt háður stjórnarmönn- 
um, framkvæmdastjóra, prókúruhafa eða þeim starfsmönnum sem annast eða hafa 
eftirlit með bókhaldi og fjármálum. 

Hann má ekki vera maki þessara aðila, skyldur þeim eða tengdur að feðgatali 
eða niðja, fyrsta lið til hliðar, kjörforeldri þeirra eða kjörbarn, fósturforeldri eða 
fósturbarn. 

Hann má ekki vera fjárhagslega háður viðkomandi stofnun eða fyrirtæki. 

12. gr. 
Nú ákveður dómari að endurskoðun bókhalds eða reikninga skuli fram fara 

og skal þá til þess starfa kveðja löggiltan endurskoðanda, ef hans er kostur. 

13. gr. 
Ráðherra ákveður að fengnum tillögum Álitsnefndar Félags löggiltra endur- 

skoðenda hvort endurskoðunarstarf samrýmist öðru starfi eða starfrækslu fyrir- 
tækis. Nú gegnir löggiltur endurskoðandi öðru starfi eða rekur atvinnufyrirtæki 
andstætt fyrirmælum ráðherra og getur ráðherra þá svipt endurskoðanda lögsild- 
ingu sinni. 

14. gr. 
Nú missir löggiltur endurskoðandi lögmælt skilyrði til löggildingar eða til end- 

urskoðunarstarfa samkvæmt löggildingu, sbr. 13. gr., og fellur þá úr gildi löggilding 
hans, enda ber honum þá að skila aftur löggildingarskírteini sínu. Ef hann síðar 
fullnægir lagaskilyrðum skal ráðherra, að fengnum tillögum Álitsnefndar Félags 
löggiltra endurskoðenda, veita honum löggildingu að nýju. 

15. gr. 
Nú sætir löggiltur endurskoðandi ákæru í opinberu máli um brot á refsilögum 

og ber þá ákvörðun um sviptingu löggildingar hans af því efni, eftir kröfu ákæru- 
valds, undir dómara þess máls. 

Ákvörðun um sviptingu löggildingar vegna atvika, sem eigi leiða til ákæru, 
ber undir ráðherra. Nú vill endurskoðandi ekki una úrlausn ráðherra og getur hann 
þá borið sakarefnið undir dómstóla. Fer um meðferð þess máls að hætti opinberra 
mála. Ákvörðun ráðherra í málinu skal halda gildi uns dómur gengur. 

16. gr. 
Allur kostnaður af framkvæmd laga þessara, þ. á m. þóknun prófnefndarmanna, 

er ráðherra ákveður, greiðist úr ríkissjóði. 

17. gr. 
Brot gegn lögum þessum og reglum, sem settar verða samkvæmt þeim, varðar 

allt að 1 000 000 kr. sekt til ríkissjóðs, nema þyngri hegning liggi við að öðrum lögum. 

18. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 89 frá 29. desember 

1953, um löggilta endurskoðendur, og lög nr. 42 frá 29. mars 1961, um breyting á 
A 23
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þeim lögum. Þó skulu þeir menn, sem löggiltir hafa verið sem endurskoðendur fyrir 

gildistöku þessara laga, halda starfsheiti sínu og starfsréttindum, en ákvæði 7—17. gr. 

þessara laga gilda einnig um þá. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Þrátt fyrir gildistöku laga þessara skal heimilt, eftir nánari fyrirmælum ráð- 

herra, að þreyta próf samkvæmt reglugerð nr. 217/1953 fram til ársloka 1980. 

Gjört í Reykjavík 81. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Matthías Á. Mathiesen. 

Nr. 68. R 81. maí 1976. 
LÖG 

um breyting á lögum nr. 101 1966, um framleiðsluráð landbúnaðarins, 

verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

1. gr. laganna breytist þannig: 

a) Í stað orðanna „5 mönnum kosnum af Stéttarsambandi bænda“ í Í. málsgr. 

komi: 7 mönnum kosnum af Stéttarsambandi bænda. 

b) Á eftir orðunum „Samband eggjaframleiðenda“ í 2. málsgr. bætist: eða Hags- 

munafélag hrossabænda. 

2. gr. 

20. gr. laganna orðist svo: 
Framleiðsluráð úthlutar leyfum til slátrunar stórgripa, nautgripa og hrossa, 

og má enginn slátra stórgripum til sölu né versla með kjöt af þeim í heildsölu nema 

hann hafi fengið til þess slíkt leyfi. Um úthlutun slátrunarleyfa á stórgripum gilda 

sömu ákvæði og um úthlutun slátrunarleyfa fyrir sauðfé, sbr. 14. gr. þessara laga. 

Landbúnaðarráðherra getur fyrirskipað eftir tillögum F ramleiðsluráðs, að 

slátrun svína og alifugla skuli fara fram í löggiltum sláturhúsum, sbr. lög nr. 30 

frá 28. apríl 1966. 
Framleiðsluráð skal hafa eftirlit með sölu og meðferð stórgripakjöts. 

ð. gr. 
Við 1. málsgr. 21. gr. laganna bætist: 
að fengnum tillögum Hagsmunafélags hrossabænda. 

4. gr. 
1. málsl. 1. málsgr. 23. gr. laganna orðist svo: 

Framleiðendur sölumjólkur á hverju mjólkursölusvæði velja sér stjórn er hefur
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á hendi stjórn mjólkurmálanna á því sölusvæði, þ. á m. heildsöludreifingu mjólkur, 
rjóma, skyrs og annarra skyldra mjólkurvara. 

5. gr. 
25. gr. laganna orðist svo: 
Þar sem samsölustjórn er starfandi samkvæmt ákvæðum 28. gr., skal hún ann- 

ast alla heildsöludreifingu á mjólk, rjóma og nýju skyri á sölusvæðinu. 
Sexmannanefnd ákveður hverju sinni verð á mjólk og rjóma í heildsölu og smá- 

sölu, sbr. 2. málsgr. 6. gr. Í því sambandi skal hún einnig ákveða losunarg gjald, sem 
heildsöluaðila er heimilt að taka í hvert skipti sem mjólk, rjómi eða aðrar skyldar 
mjólkurvörur eru afgreiddar við dyr smásöluverslunar eða aðra útsölustaði. Getur 
nefndin ákveðið gjald þetia jafnháit að krónuiölu, hvort sem afgreitt er mikið eða 
lítið magn vöru hverju sinni, sé um sölu í þéttbýli að ræða. Heildsöluaðila (samsölu 
eða mjólkurbúi) er heimilt að selja mjólk og mjólkurvörur á hinu skráða smásölu- 
verði til aðila, sem ekki reka smásöluverslun. Skal þá ekki taka losunargjald. 

Mjólkursamlögum og verslunum, er selja mjólk og mjólkurvörur, ber að hlíta 
verðákvörðunum Sexmannanefndar, og má aldrei grípa til sölustöðvunar á mjólk 
og skyldum vörum þó að ósamkomulag kunni að koma upp út af verðlagningu þeirra 
vara. 

Ekki má selja mjólk, rjóma og skyr eða skyldar mjólkurvörur til annarra versl- 

ana en þeirra, er fengið hafa samþykki heilbrigðisyfirvalda í viðkomandi sveilar- 
félagi til sölu mjólkur. Skal í þeim efnum fylgt ákvæðum gildandi lasa og reglu- 
gerða á hverjum tíma. 

6. gr. 
26. gr. laganna orðist svo: 
Þar sem eitt mjólkurbú er starfandi á mjólkursölusvæði, skal stjórn þess annast 

alla heildsölu á mjólk, rjóma, skyri, súrmjólk, jógurt og öðrum skyldum mjólkur- 
afurðum, sbr. 1. málsgr. 25. gr. 

7. gr. 
27. gr. laganna orðist þannig: 

Nú er starfandi mjólkurbú eða samsala, sem Framleiðsluráð landbúnaðarins 
hefur viðurkennt, og er þá öðrum óheimilt að selja mjólk, rjóma, skyr, súrmjólk 
og aðrar skyldar mjólkurafurðir í heildsölu á því sölusvæði. 

Nú kemur upp deila milli mjólkurbúa og framleiðenda á einhverju sölusvæði 
um móttöku mjólkur eða önnur atriði varðandi samskipti þessara aðila, og skal 
þá Framleiðsluráð leitast við að jafna ágreininginn milli málsaðila og úrskurða, ef 
með þarf. 

8. gr. 
28. gr. laganna orðist þannig: 

Skylt er mjólkurbúum, sem fengið hafa einkaleyfi til heildsölu á mjólk, sbr. 
ákvæði 25. gr., að sjá um að ætið sé nóg neyslumjólk til á sölusvæði þeirra, sé þess 
nokkur kostur. Öll mjólk og allur rjómi, sem seldur er frá sölumiðstöð mjólkurbúa 

samkvæmi lögum þessum, skal vera serilsneyddur. 
Verslanir, sem leyfi hljóta til sölu á mjólk, rjóma og skyri, skulu einatt hafa 

á boðstólum allar vörutegundir, sem mjólkursamsala og mjólkursamlögin hafa til 

sölu á hverjum tíma. 

Nú telja héraðsdýralæknir, mjólkureftirlitsmaður eða héraðslæknir, að mjólk 
frá einhverjum framleiðanda sé ekki söluhæf, og geta þeir þá, hver um sig eða allir 
saman, stöðvað mjólkursölu frá viðkomandi framleiðanda. 

Um framkvæmd þess sölubanns skal setja ákvæði í reglugerð.
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Nú telur heilbrigðisnefnd eða héraðslæknir meðferð sölumjólkur áfátt hjá ein- 
hverju mjólkurbúi eða mjólkursöluaðila (verslun), og selur heilbrigðisnefndin þá 
stöðvað sölu mjólkur frá þeim aðila og krafist úrbóta á því sem áfátt er, áður en 
sala hefur verið leyfð að nýju. Um slíkar aðgerðir ber nefndinni að hafa samráð við 
Heilbrigðiseftirlit ríkisins. 

9. gr. 
30. gr. laganna orðist þannig: 
Nú kemur í ljós, að vöntun er á mjólk og mjólkurvörum, og skal þá Framleiðslu- 

ráð hlutast til um, í samráði við Búnaðarfélag Íslands, mjólkurframleiðendur á hlut- 

aðeigandi mjólkursölusvæði og forráðamenn hlutaðeigandi kaupstaða og kauptúna, 
að bót fáist á mjólkurskortinum, í. d. með bættum samgöngum, félagsbundinni sölu 
o.s.frv. Enn fremur er Framleiðsluráði heimilt, ef mjólk vantar á vissum tíma árs, 

að fyrirskipa misjafnt mjólkurverð til framleiðenda eftir árstíðum og gera aðrar 
ráðstafanir, er líklegar þykja til að tryggja jafnari mjólkurframleiðslu á mjólkur- 
sölusvæðinu. 

Nú kemur í ljós, að mjólkurþörf einstakra byggðarlaga verði aðeins fullnægt 
með kostnaðarsömum flutningum milli sölusvæða, og er Framleiðsluráði þá heimilt 

að styrkja þá flutninga. Ber Sexmannanefnd að taka tillit til aukakostnaðar, er af 
slíku leiðir. Því fé, sem Sexmannanefnd ákveður í þessu skyni, skal haldið aðskildu 
frá öðru ráðstöfunarfé Framleiðsluráðs. 

10. gr. 
40. gr. laganna orðist þannig: 
Verðmiðlun á búvörum skal haga „þannig, að sama verð fáist fyrir sams konar 

vörur komnar á vinnslustað miðað við meðalvinnslukostnað og nýtingu. Verðjöfn- 
unargjald skal teljast til dreifingarkostnaðar. Skal því hagað þannig: 

a. Kjöt: Af öllu kindakjöti skal greiða sérstakt sjald, er nota skal til verðjöfn- 
unar. Við verðjöfnun er Framleiðsluráði heimilt að taka tillit til mismunandi 

fjármagskostnaðar sláturhúsa og mismunandi flutningskostnaðar frá slátur- 
stað til markaðsstaðar. Auk þess er Framleiðsluráði heimilt að framkvæma 
útjöfnun á flutningskostnaði sláturfjár að sláturhúsi, sérstaklega begar svo 
stendur á, að það getur auðveldað hagkvæman rekstur sláturhúsa. Þá er Fram- 
leiðsluráði heimilt að taka upp verðjöfnun á stórgripakjöti, er taki til svipaðra 
aðstæðna og segir í grein þessari varðandi kindakjöt. 

b. Mjólk og mjólkurvörur: Greiða skal sérstakt gjald af allri innveginni mjólk 
í mjólkursamlög og skal verja því iil þess að koma á hentugri vinnuskiptingu 

milli þeirra svo og til verðmiðlunar milli mjólkursölusvæða. Í því sambandi er 
heimilt að taka illi til mismunandi fjármagnskostnaðar mjólkurbúanna. Þá 

er og heimilt að verja fé til jöfnunar á flutningskostnaði mjólkur að samlagi, ef 

þörf krefur að mati Framleiðsluráðs. 
Heimilt er að taka verðjöfnunargjald af eggjum. 

d. Heimilt er að taka verðjöfnunargjald af kartöflum, til jöfnunar á flutnings- 

kostnaði milli sölusvæða. 
e. Heimilt er að taka verðjöfnunargjald af öllum búvörum til að jafna halla af 

útflutningi, ef verðábyrgð skv. 12. gr. nægir ekki. Gjald þetta hefur ekki áhrif 

á dreifingarkostnað eða útsöluverð, sbr. 1. málsgr. 12. gr. 

11. gr. 
42. gr. laganna orðist svo: 
Sláturleyfishafar og stjórnir mjólkursamlaga eða mjólkursölusvæða og aðrir, 

sem versla með gjaldskyldar vörur skv. 40. gr., skulu standa Framleiðsluráði skil
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á verðjöfnunargjaldi skv. fyrirmælum þess. Selji framleiðandi búvörur sínar beint 
til neytenda ber honum að standa skil á verðjöfnunargjaldi til Framleiðsluráðs. 

Gjald þetta er heimilt að taka lögtaki. 
Framleiðsluráð annast um framkvæmd verðjöfnunar og aflar sér heirra gagna, 

sem þörf er á í því skyni. Skylt er einstaklingum, fyrirtækjum og stofnunum, er 
starfa fyrir landbúnaðinn, að veita Framleiðsluráði upplýsingar er að þessu lúta 
og þær geta látið í té. 

12. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Bráðabirgðaákvæði. 

Breytingar þær, sem felast í 3—8. gr. frá eldri ákvæðum, skulu koma til fram- 

kvæmda eigi síðar en 1. febrúar 1977. Tímabil það, sem Hður frá samþykkt laganna, 
skulu aðilar nota til að koma sér saman um ýmis framkvæmdaatriði, sem ekki er 
búið að ganga frá, svo sem vfirfærslu eigna, ráðningu starfsfólks, fyrirkomulag 
á afhendingu og móttöku mjólkur og greiðslu á andvirði varanna og önnur slík 
atriði, sem nauðsynlegt er að semja um. 

Gjört í Reykjavík 31. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S) 

Halldór EF. Sigurðsson. 

31. maí 1976. . Nr. 69. 

LOG 

um lántökuheimild til eflingar Landhelgissæslunnar. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að taka lán allt að 600 milljónum króna, eða jafn- 

gildi allt að 9 milljóna gyllina, vegna kaupa á sæsluflugvél fyrir Landhelsisgæsluna, 
og allt að 140 milljónum króna vegna endurbóta á varðskipinu Óðni, og verða lánin 
að hluta til tekin erlendis. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 31. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S) 0 
Matthías Á. Mathiesen.
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LÖG 
um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgjast lán Landsvirkjunar 

og til að taka lán og endurlána það Landsvirkjun 

til virkjana í Tungnaá. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að ábyrgjast með sjálfskuldarábyrgð lán, er Lands- 

virkjun tekur til virkjana í Tungnaá ásamt tilheyrandi ráðstöfunum, umfram áður 
veittar heimildir, sbr. 1. mgr. 15. gr. laga nr. 59/1965 (með áorðnum breytingum), 
svo og Í. gr. laga nr. 96/1970, að fjárhæð allt að 15 milljónum Bandaríkjadala eða 
jafnvirði þeirrar fjárhæðar í öðrum gjaldmiðli. Ábyrgðin skal vera með þeim kjörum 
og skilmálum, er ríkisstjórnin ákveður, og tekur hún jafnt til greiðslu afborgana, 
vaxta og annars kostnaðar. 

Ríkisstjórninni er heimilt að taka lán, er komi að hluta eða öllu leyti í stað 

ábyrgðar samkvæmt 1. málsgrein, og endurlána það Landsvirkjun með þeim kjörum 

og skilmálum sem hún ákveður. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik 31. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) I 

Matthías Á. Mathiesen. 

Nr. 71. = 31. maí 1976. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 59 28. maí 1969, um tollheimtu og tolleftirlit, 

sbr. lög nr. 2 11. febr. 1970 og lög nr. 66 30. apríl 1973, 

um breyting á þeim lögum. 

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

Þþykki mínu: 

1. gr. 
2. mgr. Gl. gr. orðist svo: 
Sömu refsingu skal sá sæta, sem selur eða afhendir, kaupir eða veitir viðtöku 

vörum, enda viti hann eða megi vita, að þær séu ólöglega innfluttar. 

2. gr. 
2. mgr. 71. gr. orðist svo: 
Sektir samkvæmt lögum þessum mega nema allt að kr. 4 000 000.
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3. gr. 
2. mgr. 76. gr. orðist svo: 
Þó er tollyfirvöldum heimilt að ákveða sekt fyrir ólöglegan innflutning, ef brot 

er skýlaust sannað og ætla má, að brot varði ekki hærri sekt en kr. 80 000, enda 
játist sökunautur undir þá ákvörðun og greiði sektina þegar í stað. Við slíka sekt- 
arákvörðun skal greina í bókun, skýrt og stutt, brot það, sem um er að tefla, refsi- 
ákvæði, sem það varðar við, og Ítrekunarverkun á síðari brot, ef því er að skipta. 
Nú hefur skýlaust sannað brot einnig upptöku eignar í för með sér, og getur toll- 
yfirvald undir því skilorði, er nú var sagt, ákveðið eignaupptöku, enda fari verð- 
mæti eigi fram úr kr. 150 000. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik 31. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S) I 

Matthías Á. Mathiesen. 

31. maí 1976. Nr. 72. 

FJÁRAUKALÖG 

fyrir árið 1973. 

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

þykki mínu: 

Til viðbótar við gjöld 2. gr. fjárlaga 1973 er veitt: Þús. kr. 

00 Æðsta stjórn ríkisins að undanskildu Alþingi ..................... 10 047 
01 Forsætisráðuneytið ................2..0..0 ss 53 781 
02 Menntamálaráðuneytið ................20..... 00... 218 461 
03 Utanríkisráðuneytið ................2...... even 29 232 
04 Landbúnaðarráðuneytið ..................... 0... e ns 278 330 
05 Sjávarútvegsráðuneytið ................00%... 00 0nn sn 194 594 
06 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið ...............0..0. 00... nn. 323 946 
07 Félagsmálaráðuneytið .................20.. 00. ..s sr 69 419 
08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið ...............000. 0000... 808 528 
09 Fjármálaráðuneytið „.................02000 0 ven 371 297 
10 Samgönguráðuneytið ...............2.20.02 0. ns nn 725 814 
11 Iðnaðarráðuneytið ..............02.0200..0n. nn 87 902 
12 Viðskiptaráðuneytið ...............0.000 0... enn 459 519 
14 Ríkisendurskoðun ................0000. s.s ssr nr 3595 

  

Samtals 3634 464 

Gjört í Reykjavik 31. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Matthías Á. Mathiesen.



Nr. 73. 184 31. maí 1976. 

FJÁRAUKALÖG 

fyrir árið 1974. 

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

þykki mínu: 

  

Til viðbótar við gjöld í 2. gr. fjárlaga 1974 er veitt: Þús. kr. 

00 Æðsta stjórn ríkisins að undanskildu Alþingi .........0.00.000... 17 665 
01 Forsætisráðuneytið  ..........0022000 00 0n es 217 952 
02 Menntamálaráðuneytið  .......0.2000000 0000 n ens 1095 093 
03 VUtanríkisráðuneytið  ............2020200 20. eene ns 100 996 
04  Landbúnaðarráðuneytið  ...........0.00022. 000 n00 nn 959 601 
05 Sjávarútvegsráðuneytið ...........220200.0eer ss 160 491 
06 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið ...........0.2000. 000... 746 442 
07 Félagsmálaráðuneytið  ...........00200000 0... 599 355 

08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið .........0000000000..00.. 2343 687 
09 Fjármálaráðuneytið ...........000000 00. 659 392 

10 Samsönguráðuneytið ...........2200.... sens 1101 921 
11 Iðnaðarráðuneytið .............00000 00. s ess 1243 647 
12 Viðskiptaráðuneytið ...........02020000 sn nn ss 2 252 182 
13 Hagstofa Íslands  .................svvves sr 5 940 

14 Ríkisendurskoðun .............0000200 00 nenna 10 830 

Samtals 11515 194 

Gjört í Reykjavík 31. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) nn 

Matthías Á. Mathiesen. 

Nr. 74. . 31. maí 1976. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 31 5. maí 1970, um dýralækna. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Á eftir 7. lið 2. gr. laganna komi nýr 8. liður, sem orðist svo: 
8. Strandaumdæmi: Strandasýsla. 

2. gr. 
8. líður 2. sr. laganna verði 9. ður og orðist svo: 
Vestur-Húnaþingsumdæmi: Vestur-Húnavatnssýsla.
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3. gr. 
Aftan við 20. lið 2. gr., sem verður 91. liður, bætist: Þó er bændum í Vestur- 

Eyjafjallahreppi vestan Seljalandsmúla heimilt að vitja dýralæknis í Hvolsumdæmi, 
kjósi þeir það heldur. 

4. gr. 
Í stað 21. töluliðar komi tveir töluliðir, sem orðist svo: 

22. Hvolsumdæmi: Austur-Landeyjahreppur, Vestur-Landeyjahreppur, Fljótshlíðar- 

hreppur, Hvolhreppur og Rangárvallahreppur, austan Eystri-Rangár. 
23. Helluumdæmi: Rangárvallahreppur vestan Eystri-Rangár, Djúpárhreppur, Ása- 

hreppur, Holtahreppur og Landmannahreppur. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1977. Fella skal meginmál þessara laga og megin- 

mál laga nr. 38 24. maí 1972, laga nr. 43 7. maí 1974, laga nr. 34 23. maí 1975 og laga 
nr. 30 23. maí 1976 inn í lög nr. 31 5. maí 1970 og gefa þau út svo breytt. 

Gjört í Reykjavik 31. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) nn 0 
Halldór FE. Sigurðsson. 

31. maí 1976. . Nr. 75. 

LOG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Reykhólahreppi jörðina Reykhóla í 

Reykhólahreppi í Austur-Barðastrandarsýslu. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að selja Reykhólahreppi, Austur-Barðastrandarsýslu, 

jörðina Reykhóla, að undanskildu landi tilraunastöðvarinnar og Þörungaverksmiðj- 
unnar hf. Um aðild eða eignarrétt hreppsfélagsins að hitavatnsréttindum fer eftir 
samningum milli ríkisins og hreppsins. 

Náist ekki samkomulag um söluverð jarðeignarinnar, skal það ákveðið af dóm- 
kvöddum mönnum. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 81. mai 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Halldór E. Sigurðsson. 

A 24



Nr. 76. 186 31. maí 1976. 

LÖG 
um ráðstöfun eftirstöðva Olíusjóðs fiskiskipa. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Fé, sem innheimt er skv. ákvæðum laga nr. 106/1974 og laga nr. 65/1975, um 

Olíusjóð fiskiskipa, umfram skuldbindingar skv. sömu lögum svo og aðrar eignir 

Olíusjóðs fiskiskipa umfram skuldir, skal renna til Tryggingasjóðs fiskiskipa til 

greiðslu iðgjaldastyrkja vegna tímabilsins 1. janúar 1975 til 15. febrúar 1976. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik 31. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) Í 

Matthias Bjarnason. 

Nr. 77. Á 31. maí 1976. 
LÖG 

um veitingu ríkisborgararéttar. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Ríkisborgararétt skulu öðlast: 

Albert Hörður Hannesson, nemi á Akureyri, Í. í Þýskalandi 25. júní 1960. 
Arndís Ágústsdóttir, barn í Reykjavík, f. í Þýskalandi 22. janúar 1974. 
Brooks, Tina April, barn í Reykjavík, f. í Bandaríkjunum 25. ágúst 1972. 
Candi, Manlio, tæknifræðingur í Reykjavík, f. á Ítalíu 5. september 1933. 
Cleaveland, Hulda Patricia, barn í Hafnarfirði, f. á Íslandi 11. maí 1970. 
Collins, William Edward, barn í Ártúni, Ljósavatnshreppi, Suður-Þingeyjar- 

sýslu, f. í Vestmannaeyjum 9. maí 1971. 
Douglas, George Robert William, menntaskólakennari í Reykjavík, f. á Norður- 

Írlandi 8. október 1945. 
S. Evensen, Karl Mörk, verkamaður á Akureyri, f. í Noregi 4. júlí 1912. 
9. Fisarova, Dana, íþróttakennari í Reykjavík, f. í Tékkóslóvakíu 20. ágúst 1951. 

10. Gambrell, Charles Edward, barn í Keflavík, f. í Bandaríkjunum 17. april 1972. 

11. Gambrell, Gloria Joan, barn í Keflavík, f. í Bandaríkjunum 6. apríl 1971. 

12. Horvath, Terezia, ekkja í Reykjavík, f. í Ungverjalandi 21. ágúst 1910. 
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13. Tdland, Karl Olaf, flugmaður í Reykjavík, f. í Noregi 12. mars 1944. 

14. Johannesen, Marita Sofia, húsmóðir í Ólafsvík, f. í Færeyjum 7. október 1940. 
15. Johannesen, Ruben, verkamaður í Ólafsvík, f. í Færeyjum 8. mai 1936. 

16. Johnson, Pétur Snæbjörn, barn í Sólheimum í Grímsnesi, f. í Bandaríkjunum 

24. júní 1965. 
17. Jörgensen, María Kristín Lund, húsmóðir í Mosfellssveit, f. á Íslandi 31. mars 

1949. 
18. Kahl, Holger, vélemiður í Keflavík, f. í Þýskalandi 19. febrúar 1950. Fær réttinn 

1. ágúst 1976. 
19. Kári Bergsson, barn í Reykjavík. f. í Þýskalandi 12. apríl 1968. 
20. Kearns, Christine Carol, barn í Keflavík. f. í Bandaríkjunum 14. febrúar 1970. 

21. Kearns, Eric James, barn í Keflavík, f. í Bandaríkjunum 18. febrúar 1971. 

22. Kearns, Kimberly Ann, barn í Keflavík. f. í Bandaríkjunum 30. júlí 1966. 
23. Kim, Mee Ae, barn á Marbakka í Bessastaðahreppi. f. í Kóreu 14. ágúst 1973. 

24. Kinchin, Eric Arthur, símvirki í Reykjavík. f. í Englandi 8. desember 1943. 
25. Kolbrún Bergsdóttir, barn í Reykjavík, f. í Þýskalandi 28. apríl 1969. 

26. Lareau, Árni Benedikt, nemi í Garðabæ, f. á Íslandi 16. maí 1955. 
27. Láns, Maj-Britt Saga Marsareta (Aðalsteinsson), húsmóðir í Reykjadal, Suður- 

Þingevjarsýslu, f. í Finnlandi 25. október 1933. 
28. Lnekas, Dieter Maximilian. tannsmiður í Garðabæ, f. í Þýskalandi 13. október 

1941. 
29. Martinez, Ísidoro Ruiz, verkamaður í Vestmannaeyjum, f. á Spáni 4. janúar 1938. 

30. McNiff, Joseph Leonard. barn í Keflavík, f. í Bandaríkjunum 29. mars 1971. 
31. Mava Jill Einarsdóttir, barn í Reykjavík, f. á Indlandi 28. október 1966. 

32. Möller, Edith Ingeborg Elfriede Giesela, verkakona í Reykjavík, f. í Þýskalandi 
18. febrúar 1930. 

33. Neishhour, Svava Jóhanna, verslunarmær í Reykjavík, f. í Bandaríkjunum 26. 
maí 1957. 

34. Nenhaner, Vlastimil, hljóðfæraleikari í Reykjavík. f. í Tékkóslóvakíu 7. mars 1923. 

35. Nilsen. Terrv, matreiðslumaður í Revkjaskóla í Hrútafirði, f. í Bandaríkjunum 
3. túlí 1952. Fær réttinn 23. júní 1976. 

38. Óskar Tnsi Áeústsson. barn í Reykjavík. f. í Þýskalandi 19. júlí 1972. 

37. Petersen, Hulda Sólev, húsmóðir í Reykjavík, f. á Íslandi 9. október 1941. 

38. Petersen. Margrét. húsmóðir í Reykjavík. f. á Íslandi 3. febrúar 1947. 

#9. Petersen, Myrna Johanne. húsmóðir í Revkjavík, f. í Danmörku 26. febrúar 1935. 
40. Pope. Tames Henrv, blaðaljósmvndari í Kópavogi. f. í Englandi 13. desember 1948. 

41. Ragna Marsrét Sigurðardóttir. barn í Kópavogi. f. í Kóreu 1. ágúst 1971. 

49. Risensborg. Emilía Kristín. harn í Revkjavík. f. á Íslandi 14. febrúar 1974. 
43. Robertson, Robert Petur Niclasen, verkamaður á Akureyri, f. í Færeyjum 11. 

febrúar 1956. 

44. Seheel. Angelika Hulda, húsmóðir í Reykjavík. f. í Þýskalandi 1. mars 1954. 

45. Schmidt, Lore Else Charlotte, húsmóðir í Garðabæ, f. í Þýskalandi 4. nóvemher 
1933. 

46. Shwaiki, Mohammad Ali Jamil, verkamaður í Reykjavík, f. í Jórdaníu 29. des- 
ember 1943. 

47. Skorpel, Edit, húsmóðir í Vestmannaeyjum. f. í Þýskalandi 7. júlí 1934. 

48. Stanzeit, Barbara Marsarete, húsmóðir í Garðabæ. f. í Þýskalandi 19. maí 1935. 
49. Stein. Christel Emma Tlse. húsmóðir á Akureyri. f. í Þýskalandi 24. desember 1935. 

50. Torrini, Salvatore, framreiðslumaður í Reykiavík. f. á Ítalíu 9. júní 1946. 

51. Zeiscl, Ellen Hrefna. harn í Revkiavík, f. á Íslandi 28. desember 1984. 

52. Zeisel, Haraldur, barn í Reykjavík, f. á Íslandi 10. júní 1968. 

53. Zeisel, Harry. verkamaður í Reykjavík, f. á Íslandi 4. september 1948.
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54. Zeisel, Henry, málarameistari í Reykjavík, Í. á Íslandi 4. september 1946. 
55. Zeisel, Stefán Helgi, barn í Reykjavík, f. á Íslandi 27. apríl 1970. 

2. gr. 
Nú fær maður, sem heitir erlendu nafni, íslenskt ríkisfang með lögum, og skal 

hann þá taka sér íslenskt fornafn. Börn hans skulu taka sér íslensk nöfn sam- 

kvæmt lögum um mannanöfn. 

8. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 31. mai 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S)   
Ólafur Jóhannesson. 

Nr. 78. R 31. maí 1976. 
LÖG 

um jafnrétti kvenna og karla. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Tilgangur laga þessara er að stuðla að jafnrétti og jafnri stöðu kvenna og karla. 

2. gr. 

Konum og körlum skulu veittir jafnir möguleikar til atvinnu og menntunar og 

greidd jöfn laun fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf. 

3. gr. 

Atvinnurekendum er óheimilt að mismuna starfsfólki eftir kynferði, og gildir 

það meðal annars hvað varðar ráðningu og skipun í starf, stöðuhækkun, stöðuheiti, 

uppsögn úr starfi, veitingu hvers konar hlunninda og almenn vinnuskilyrði. 

4. gr. 

Starf, sem auglýst er laust til umsóknar, skal standa opið jafnt konum sem 

körlum. Í slíkri auglýsingu er óheimilt að gefa til kynna að fremur sé óskað starfs- 

manns af öðru kyninu en hinu. 

5. gr. 

Nú er umsækjandi um auglýst starf kona, en það hefur verið veitt karlmanni, 

og skal þá Jafnréttisráð, ef umsækjandi óskar þess, fara fram á það við hlutaðeigandi 

atvinnurekanda, að hann veiti því skriflegar upplýsingar um hvaða menntun, starfs- 

reynslu og aðra sérstaka hæfileika sá hefur til að bera, er ráðinn var í starfið. 

Sama rétt skal karlmaður, sem er umsækjandi um starf, hafa, ef konu er veitt 

starfið.
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6. gr. 
Konur og karlar, er starfa hjá sama atvinnurekanda, skulu njóta sömu mögu- 

leika til framhalds starfsþjálfunar og tl að sækja námskeið, er haldin eru til að 
auka hæfni í starfi eða til undirbúnings annarra starfa. 

7. gr. 
Í skólum og öðrum mennta- og uppeldisstofnunum skal veita fræðslu um jafn- 

rétti kvenna og karla. Kennslubækur og kennslutæki, sem þar eru notuð, skulu vera 
þannig úr garði gerð og hönnuð, að kynjum sé ekki mismunað. 

   

8. gr. 
Auglýsendum er óheimilt að birta nokkrar þær auglýsingar í orðum eða mynd- 

um, er orðið geti öðru kyninu til minnkunar eða lítilsvirðingar. 

9. gr. 
Jafnréttisráð skal annast framkvæmd laga þessara. Jafnréttisráð skal skipað 

5 mönnum til þriggja ára í senn og skulu þeir ásamt varamönnum skipaðir þannig: 
einn skipaður af Hæstarétti og er hann formaður ráðsins og skal hafa lokið emb- 
ætiisprófi í lögum, einn skipaður af félagsmálaráðherra, einn skipaður af Banda- 
lagi starfsmanna ríkis og bæja, einn skipaður af Alþýðusambandi Íslands og einn 
skipaður af Vinnuveitendasambandi Íslands. 

Jafnréttisráð hefur skrifstofu og ræður framkvæmdastjóra til að veita henni 
forstöðu. Kostnaður greiðist úr ríkissjóði. 

10. gr. 
Verkefni Jafnréttisráðs er að: 

1. Sjá um að ákvæðum 2.—8. gr. þessara laga um jafnrétti kvenna og karla sé 
framfylgt. 

2. Vera ráðgefandi gagnvart stjórnvöldum, stofnunum og félögum í málefnum, er 
varða jafnrétti með konum og körlum í kjaramálum og við ráðningu eða skipun 
til starfs. 

3. Fylgjast með þjóðfélagsþróuninni, sem m. a. varðar þetta lagaefni, og gera tillögur 
til breytinga til samræmis við tilgang þessara laga. 

4. Stuðla að góðri samvinnu við samtök atvinnurekenda og launafólks svo og aðra 
þá aðila sem jafnréttismál kvenna og karla varða, svo að stefnu og markmiði 
laga þessara verði náð með sem eðlilegustum hætti. 

, 
5. Taka til rannsóknar af sjálfsdáðum, hver brögð kunna að vera að misrétti í 

jafnréttismálum að því leyti er lög þessi varðar. Opinberum stofnunum svo og 

félagssamtökum á vinnumarkaði er skylt að veita Jafnréttisráði hvers konar 
upplýsingar hér að lútandi. 

6. Taka við ábendingum um brot á ákvæðum laga þessara og rannsaka málið af 
því tilefni og senda að rannsókn lokinni málsskjöl til þeirra aðila, sem málið 
snertir. 

11. gr. 
Nú telur Jafnréttisráð, að ákvæði 2—8. gr. laga þessara séu brotin, og beinir 

þá ráðið rökstuddum tilmælum um ákveðnar úrbætur til viðkomandi aðila. 
Fallist viðkomandi aðili ekki á tilmæli ráðsins, er ráðinu heimilt, í samráði 

við hlutaðeigandi starfsmann, að höfða mál í umboði hans til viðurkenningar á rétti 
hans.
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12. gr. 
Sá, sem af ásettu ráði eða gáleysi brýtur gegn lögum þessum, er skaðabóta- 

skyldur samkvæmt almennum reglum. 
Slíkt brot skal varða fésektum, nema þyngri refsing liggi við að lögum. 

13. gr. 
Þegar héraðsdómari fer með mál út af brotum á lögum þessum, kveður hann til 

tvo meðdómendur. 
Kveðja skal öðrum fremur til menn, sem hafa víðtæka þekkingu á kjaramálum 

launþega og jafnréttismálum. 

14. gr. 
Félagsmálaráðherra setur nánari reglur um framkvæmd þessara laga í reglu- 

gerð að fengnum tillögum Jafnréttisráðs. 

15. gr. 

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 37 24. apríl 1973, um Jafnlaunaráð. 

16. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 31. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) rr 

Gunnar Thoroddsen. 

Nr. 79. . 31. maí 1976. 

LÖG 

um breyting á vegalögum, nr. 66 14. júlí 1975. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Aftan við vegalög, nr. 66 14. júlí 1975, komi ákvæði til bráðabirgða, svo hljóð- 

andi: 
Þrátt fyrir ákvæði 10.—11. gr. laga þessara skal bráðabirgðavegáætlun sam- 

þykkt einungis fyrir árið 1976. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 31. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 0 
Halldór E. Sigurðsson.



81. maí 1976. 191 Nr. 80. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 85 23. júní 1936, um meðferð einkamála í héraði, 

sbr. lög nr. 33 26. apríl 1963. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Við 124. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi: 
Ákvæði 1. málsgreinar um fjarlægðir eiga ekki við, þegar manni er stefnt til að 

bera vitni fyrir erlendum dómstóli samkvæmt lögum um norræna vitnaskyldu. 

2. gr. 
Við 135. gr. laganna, sbr. 16. gr. laga nr. 33 1963, bætist ný málsgrein, svo- 

hljóðandi: 
Þegar manni er stefnt til vitnisburðar samkvæmt ákvæðum laga um norræna 

vitnaskyldu, ákveður dómari vitnaþóknun samkvæmt reglum, sem dómsmálaráð- 
herra setur. 

ð. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 81. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Ólafur Jóhannesson. 

31. maí 1976. . Nr. 81. 

LOG 

um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Tilgangur laga þessara er að stuðla að viðgangi og hagkvæmustu nýtingu fisk- 

stofna innan íslenskrar fiskveiðilandhelgi. 

2. gr. 
Í fiskveiðilandhelgi Íslands, eins og hún er ákveðin í reglugerð nr. 299 15. júlí 

1975, skulu erlendum skipum bannaðar allar veiðar samkvæmt ákvæðum laga nr. 
33 19. júní 1922, um rétt til fiskveiða í landhelgi. 

Íslenskum skipum eru bannaðar veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í 
fiskveiðilandhelginni, nema þar sem sérstakar heimildir eru veittar til slíkra veiða 
í lögum þessum.
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Íslenskum skipum er heimilt að veiða með botnvörpu og flotvörpu innan fisk- 
veiðilandhelginnar á þeim veiðisvæðum og veiðitímum, sem nú verða greind, enda 
undanþiggi ráðherra ekki tiltekin svæði slíkum veiðum. Þegar rætt er um viðmið- 
unarlínu er átt við línu, sem dregin er umhverfis landið á milli eftirtalinna staða: 

  

    
N.br.: Vlgd.: 

1. Horn (gp. 1) 2.....000000 000. sen 6627'4 2272473 
2. Selsker (Viti) „02.00.0000... 000 nenna 66707'5 2193070 
3. Ásbúðarrif (grp. 2) .....02%2.0ansssnnnr 6690871 2091170 
4. Siglunes (grp. 3) ...02.2002000 re 66911/9 1894979 
5. Flatey (Skjálfanda) (grp. 4) .....ccceeee0ceee 0 66*10'3 17950'3 
6. Mánareyjar (Lágey) (gep.5) 2..cc000esseen 66017'8 1706'8 
1. Rauðinúpur (grp. 6) ......0000000000r nan 66730'7 16932'4. 
8. Rifstangi (grp. 7) 2....0.000%0. 000 66732'73 1691178 
9. Hraunhafnartangi (grp. 8) .....0.00.00n nn 66932'2 16701'5 

10. Langanes (grp. 9) .....0.000.0n0 ner 66722'7 1493179 
11. Skálatáarsker ..........2220000. 00 65%59/7 14?36'4 
12. Almenningsfles ..........2000 000 65933"1 13240'5 
13. Glettinganes (grp. 10) .......000.0.0.0nn 0 65930'5 1393673 
14. Norðfjarðarhorn (grp. 18) .......002020 00... 6591070 1330'8 
15. Gerpir (grp. 12) .....00.000 000. snar 6500477 13929'6 
16. Hólmur (Seley) (grp. 13) ......0.02000n nr 6458 1330'6 
17. Skrúður (Þursi) (grp. 15) ....0..2000 0000 64954/1 13036'8 
18. Papey (Viti) .......000000 nn 64935'5 14910'5 
19. Hvítingar (grp. 18) ........00000 00 .nnn nn 64723'9 14728'0 
20. Stokksnes (grp. 19) .......000000nnnnsr er 6491471 14?58/4 
21. Hrollaugseyjar (grp. 20) .......00000. 0... 6490177 15958'7 
22. Ingólfshöfði (grp. 22) .....00.00000 00 63%47'8 16?38'5 
23. Hvalsíki (grp. 93) 2.c.cc0aer 63%44'1 17933/5 
24, Meðallandssandur Í (grp. 24) 2....20.0000 0... 6303274 17955'6 
25. Meðallandssandur Il (grp. 25) 00.00.0000... 0... 6393076 175979 
26. Mýrnatangi (grp. 20) .....00.00ss0nr err 63727'4 18911'8 
21. Kötlutangi (grp. 27) .....00.000 000. 6302374 18%42'8 
28. Lundadrangur (grp. 28) ......0000000 000 63723'5 19707'5 
29. Bakkafjara (skúr við sæstreng) .....0..0200 00... 6303273 2091079 
30. Knarrarós (Viti) 2.....2200000. nn 63949'4. 20758'6 
31. Hafnarnes ........000000. 000 63050'6 2192375 
32. Selvogur (viti) .....0.00000 nn 6394973 2173971 
33. Krýsuvíkurberg (Viti) .......000.0000.nn 6374978 2270472 
34. Reykjanes (aukaviti) 02.00.0000 63*480 2249 
35. Önglabrjótsnef .........200220 0000. 6394970 2274473 
36. Stafnes (Viti) .....00.0.0000 rn 6375873 22745'5 
37. 1. sjm. rfv V af Garðskagavita ...........0.0..00.... 64004/9 22743'6 
38. Malarrif (Viti) ........... 6443 23748'2 
39. Dritvíkurtangi .......00220000 0. .n re 64*45'0 23055'3 
40. Skálasnagi .......0000000n rn 6495173 24702'5 
41. Öndverðarnes (Viti) ......0..0000n enn 64?53'1 24702'7 
42. Skor (Viti) 00.00.0000. 65924'9 23%57'2 
43. Bjargtangar (grp. 33) 2...00000000n eee 6573072 2473271 
44, Kópanes (grp. 34) ....000.0000n 0 65?48'4. 24706/0 
45. Barði (grp. 35) 2..0c0000000nnnsnnssr rr 66203"7 23%47'4. 
46. Straumnes (grp. 36) „....0002000000 0 6692577 2370874 
41. Kögur (grp. 37) 20.22.2000... 66728'3 22755'5 
48. Horn (grp. 38) 22.20.0000. nenna 66727'9 22728'2 

  

Þar sem í lögum þessum er rætt um lengd skipa, er miðað við mestu lengd 

samkvæmt mælingum Siglingamálastofnunar ríkisins.
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Þar sem í lögum þessum er rætt um skip 39 metrar að lengd og minni, eru 
undanskildir skuttogarar með aflvél 1000 bremsuhestöfl eða stærri. 

Al. 

A2. 

A3. 

BI. 

B3. 

cl. 

Cð. 

C4. 

C6. 

A. NORÐURLAND. 

Frá línu réttvísandi norður frá Horni (vms 1) að línu réttvísandi norðaustur 

frá Langanesi (vms 10) er heimilt allt árið að veiða með botnvörpu og flot- 
vörpu utan línu, sem dregin er 12 sjómílur utan við viðmiðunarlínu. 
Heimilt er að veiða með botnvörpu og flotvörpu allt árið utan línu, sem dregin 
er í 12 sjómílna fjarlægð frá fjörumarki Grímseyjar. 
Heimilt er að veiða með botnvörpu og flotvörpu allt árið utan línu, sem dregin 

er í 12 sjómilna fjarlægð frá fjörumarki Kolbeinseyjar (67*08'8 N, 18940%6 V). 

B. AUSTURLAND. 

Frá línu réttvisandi austur frá Langanesi (vms 10) að línu, sem dregin er 

réttvísandi austur frá Hvítingum (vms 19), er heimilt allt árið að veiða með 

botnvörpu og flotvörpu utan línu, sem dregin er 12 sjómílur utan við viðmið- 

unarlínu. 
. Heimilt er að veiða með botnvörpu og flotvörpu allt árið utan línu, sem dregin 

er í 5 sjómílna fjarlægð frá fjörumarki Hvalbaks (64935'8 N, 13916'6 V). 
Skipum, 39 metrar að lengd eða minni, er heimilt að veiða allt árið með botn- 
vörpu og flotvörpu utan línu, sem dregin er úr punkti 6 sjómílur réttvísandi 
austur frá Langanesi (vms 10) í punkt 6 sjómílur réttvísandi austur frá Glett- 

inganesi (vms 13). 

C. SUÐAUSTURLAND. 

Frá línu réttvísandi austur frá Hvítingum (vms 19) að línu réttvísandi suður 

frá Lundadrang (vms 28) er heimilt að veiða með botnvörpu og flotvörpu allt 
árið utan línu, sem dregin er 12 sjómílur utan við viðmiðunarlínu. 

. Á svæði milli lína, sem dregnar eru réltvísandi austur frá Hvitingum (vms 19) 
og réttvísandi suður frá Ingólfshöfða (vms 22), er heimilt að veiða með botn- 
vörpu og flotvörpu á tímabilinu 1. mai—31. janúar utan línu, sem dregin er 
9 sjómílur utan við viðmiðunarlínu. 

  

Á svæði milli Ína, sem dregnar eru réttvísandi suður frá Ingólfshöfða (vms 

22) og réttvísandi suður frá Lundadrang (vms 28), er heimilt að veiða með 
botnvörpu og flotvörpu á tímabilinu 15. september—-31. janúar utan línu, sem 
dregin er 4 sjómílur utan við viðmiðunarlínu. 

Frá línu réttvísandi austur frá Hvítingum (vms 19) að 18900' v.lg. er skipum 
sem eru 39 metrar að lengd eða minni heimilt að veiða 1. maí til 1. mars með 

botnvörpu og flotvörpu utan línu, sem dregin er 4 sjómílur utan við viðmið- 
unarlínu. 

- Frá línu réttvisandi austur frá Hvítingum (vms 19) að 18900“ v.lg. er skipum, 
sem eru 26 metrar að lengd eða minni, heimilt að veiða 1. maí til 1. mars með 

botnvörpu og flotvörpu utan línu, sem dregin er í ðja sjómílna fjarlægð frá 
fjörumarki meginlandsins. 

Frá 189 v.lg. að línu réttvísandi suður frá Lundadrang (vms 28) er skipum, 
sem eru 39 metrar að lengd eða minni, heimilt að veiða allt árið með botnvörpu 
og flotvörpu utan línu, sem dregin er 4 sjómílur utan við viðmiðunarlínu. 

A 25
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C7. 

Cs. 

DI1. 

D2. 

D3. 

DÁ4. 

D5. 

D6. 

D7. 

D8. 

Frá 18? v.lg. að línu réttvísandi suður frá Lundadrang (vms 28) er skipum, 
sem eru 26 metrar að lengd og minni, heimilt að veiða allt árið með botnvörpu 
og flotvörpu utan línu, sem dregin er í 3ja sjómílna fjarlægð frá fjörumarki 
meginlandsins. 

Á svæði, sem afmarkast af línu, sem hugsast dregin réttvísandi austur frá Hvit- 

ingum (vms 19), að línu, sem hugsast dregin réttvísandi suður af Hvalnesi 
(64724,17 n.br., 14932,5" v.lg.), er öllum skipum heimilt að veiða allt að 6 sjó- 
mílum frá fjöruborði á tímabilinu frá 1. maí til 31. desember. 

D. SUÐURLAND. 

Utan línu, sem dregin er úr punkti í 12 sjómílna fjarlægð réttvísandi suður 
frá Lundadrang (vms 28) í punkt í 12 sjómílna fjarlægð réttvísandi suður frá 
Surtsey (63917'6 N, 20936'3 V), er heimilt að veiða allt árið með botnvörpu og 
flotvörpu. 

Utan línu, sem dregin er úr punkti í 4ra sjómilna fjarlægð réttvísandi suður 

úr Lundadrang (vms 28) í punkt í 4ra sjómilna fjarlægð réttvísandi suður frá 
Surtsey, eru skipum, sem eru 39 metrar að lengd og minni, heimilar veiðar með 
botnvörpu og flotvörpu allt árið. 

Utan línu, sem dregin er úr punkti í 4ra sjómílna fjarlægð réttvísandi suður 
frá Surtsey (63*176 N, 209363 V) í punkt í 5 sjómílna fjarlægð réttvísandi 
suður frá Geirfugladrang, er heimilt að veiða allt árið með botnvörpu og flot- 
vörpu. 

Á tímabilinu 1. ágúst—-31. desember er heimilt að veiða með botnvörpu og flot- 
vörpu utan línu, sem dregin er úr punkti í 4ra sjómílna fjarlægð réttvísandi 
suður frá Lundadrang (vms 28) í punkt í dra sjómílna fjarlægð réttvísandi 
suður frá Surtsey (639176 N, 20936'3 V). 

Frá línu réttvísandi suður frá Lundadrang (vms 28) að línu réttvísandi suð- 

vestur frá Reykjanesaukavita (vms 34) er skipum, sem eru 39 metrar að lengd 
og minni, heimilt að veiða með botnvörpu og flotvörpu á tímabilinu 16. mai— 
31. desember utan línu, sem dregin er 4 sjómílur utan við viðmiðunarlínu. 

Frá línu réttvísandi suður frá Lundadrang (vms 28) að línu réttvísandi suð- 
vestur frá Reykjanesaukavita (vms 34) er skipum, sem eru 26 metrar að lengd 
eða minni, heimilt að veiða allt árið með botnvörpu og flotvörpu utan línu, 
sem dregin er í ðja sjómílna fjarlægð frá fjörumarki meginlandsins. 

Öll veiði er bönnuð allt árið á svæði, þar sem vatnsleiðsla og rafstrengur liggur 
milli Vestmannaeyja og meginlandsins. Svæði þetta takmarkast að austan af 
línu, sem dregin er þannig, að Bjarnarey að vestan beri í Elliðaey að austan, 
og að vestan takmarkast það af línu, sem dregin er þannig, að austurkant Ysta- 
kletts og Faxaskersvita beri saman. Enn fremur er öll veiði bönnuð á svæði, 

þar sem sæsímastrengir liggja frá Vestmannaeyjum til útlanda, á 200 metra 
belti báðum megin við strengina. 

Skipum, 26 m og minni, er heimilt að veiða með botnvörpu á tímabilinu 15. 
febrúar til 16. apríl upp að suðurströnd meginlandsins á svæði sem takmarkast að 
austan af línu sem dregin er til lands úr Faxaskersvita í Vestmannaeyjum um 
austurbrún Ystakletts og að vestan af línu réttvísandi suðvestur frá Þjórsárósi 
(63746'5 n.br., 2094970 v.lg.).
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Skipum, 26 m og minni, er heimilt að veiða með botnvörpu á tímabilinu frá 
1. janúar til 20. júní og 1. ágúst til 15. september upp að suðurströnd megin- 
landsins á svæði, sem takmarkast að austan af lengdarbaug 2157 v.lg. og að 
vestan af lengdarbaug 2232 v.lg. 

E. REYKJANES- OG FAXAFLÓASVÆÐI. 

- Utan línu, sem dregin er 5 sjómílur utan við Geirfugladrang úr punkti í 5 sjó- 
mílna fjarlægð réttvísandi suður frá Geirfugladrang í punkt í 6 sjómílna fjar- 
lægð réltvísandi vestur frá Malarrifi (vms 38), er heimilt að veiða allt árið með 
botnvörpu og flotvörpu. 

. Á tímabilinu 1. nóvember—31. desember er heimilt að veiða með botnvörpu og 
flotvörpu utan línu, sem dregin er í 12 sjómílna fjarlægð frá viðmiðunarlinu 
á svæði, sem að sunnan markast af línu dreginni réttvísandi suður frá Reykja- 
nesaukavita (vms 34) og að vestan af línu, sem dregin er réttvísandi vestur frá 
Reykjanesaukavita. 

Frá línu réttvísandi suðvestur frá Reykjanesaukavita (vms 34) að línu rétt- 
vísandi vestur frá Skálasnaga (vms 40) er skipum, sem eru 39 metrar að lengd 
eða minni, heimilt að veiða allt árið með botnvörpu og flotvörpu utan línu, 
sem dregin er 4 sjómílur utan við viðmiðunarlínu. 

F. BREIÐAFJÖRÐUR. 

Utan línu, sem dregin er frá punkti í 6 sjómilna fjarlægð réttvísandi vestur frá 
Skálasnaga (vms 40), þaðan í punkt 65905'0 N og 24?2175 V, þaðan í punkt 
65*05'0 N og 24942'5 V og þaðan í punkt í 12 sjómílna fjarlægð réttvísandi vestur 
frá Bjargtöngum (vms 43), er heimilt að veiða með botnvörpu og flotvörpu 
allt árið. 

Utan línu, sem dregin er frá punkti í 4ra sjómílna fjarlægð réttvísandi vestur 
frá Skálasnaga (vms 40) í punkt í 4ra sjómílna fjarlægð réttvísandi vestur frá 
Bjargtöngum (vms 43), er skipum, sem eru 39 metrar að lengd eða minni, heimilt 
að veiða með botnvörpu og flotvörpu allt árið. 

Á tímabilinu 1. júní—31. desember er skipum, sem eru 26 metrar að lengd eða 
minni heimilt að veiða með botnvörpu og flotvörpu utan línu, sem dregin er 

í ára sjómílna fjarlægð frá viðmiðunarlínu á Snæfellsnesi, norðan við línu rétt- 
vísandi vestur frá Skálasnaga (vms 40) og utan við viðmiðunarlínu milli Önd- 
verðarnesvita (vms 41) og Skorarvita (vms 42). Að norðan takmarkast svæði 

þetta af 65*16'0 n.brd. 

G. VESTFIRÐIR. 

Frá línu réttvísandi vestur frá Bjargtöngum (vms 43) að línu réttvísandi norður 
frá Horni (vms 48) er heimilt að veiða með botnvörpu og flotvörpu allt árið 
utan línu, sem dregin er 12 sjómílur utan við viðmiðunarlínu. 

4. gr. 
Ráðherra er heimilt að veita frekari togveiðiheimildir en greindar eru í lögum 

þessum í takmarkaðan tima á tilgreindum veiðisvæðum, ef hafís lokar venjulegum 
veiðisvæðum innan fiskveiðilandhelginnar, enda komi til meðmæli Hafrannsókna- 
stofnunarinnar.
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ð. gr. 
Ráðherra er heimilt að skipta veiðisvæðum milli veiðarfæra og takmarka þannig 

veiðiheimildir þær, sem veittar eru í lögum þessum, með því að banna notkun 
ákveðinna gerða af veiðarfærum á tilteknum veiðisvæðum í takmarkaðan tíma. 

6. gr. 
Nú á sér stað á tilteknu veiðisvæði seiða- og smáfiskadráp í þeim mæli, að var- 

hugavert eða hættulegt getur talist, og skal þá sjávarútvegsráðuneytið gera nauð- 
synlegar ráðstafanir til að sporna við þvi. Er ráðuneytinu heimilt að tilkynna bann 
við öllum togveiðum á þeim svæðum, svo og öðrum veiðum, ef nauðsyn þykir. 
Jafnan skal umsögn Hafrannsóknastofnunarinnar liggja fyrir, áður en slíkar tíma- 
bundnar veiðitakmarkanir eru úr gildi numdar. 

7. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði laga þessara getur sjávarútvegsráðuneytið auglýst ný frið- 

unarsvæði og breytingar á eldri friðunarsvæðum, þar sem veiðar með botnvörpu 
og flotvörpu eða fleiri gerðum veiðarfæra eru bannaðar á tilteknum svæðum í ís- 
lenskri fiskveiðilandhelgi, enda hafi áður verið leitað álits Hafrannsóknastofnunar- 
innar um slíkar ákvarðanir. 

8. gr. 
Stefnt skal að því, að auk eftirlits Landhelgisgæslunnar skuli sérstök eftirlits- 

skip, sem gerð verði út af Hafrannsóknastofnuninni, fylgjast með fiskveiðum í 
fiskveiðilandhelginni í því skyni að koma í veg fyrir óhóflegt smáfiskadráp eða aðrar 
skaðlegar veiðar. Skipstjóri hvers eftirlitsskips skal vera sérstakur trúnaðarmaður 
sjávarútvegsráðherra og skal ráðinn af honum í samráði við Hafrannsóknastofnun- 
ina. Skipstjórar þessir hafi reynslu af fiskveiðum, þ. á m. togveiðum. 

Ráðherra getur sett sérstaka trúnaðarmenn um borð í veiðiskip, eftir því sem 
þurfa þykir, og er skipstjórum veiðiskipa skylt að veita eftirlitsmönnum þessum 
þá aðstoð og aðstöðu um borð í skipum sínum, sem nánar er ákveðið í erindisbréfum 
útgefnum af ráðuneytinu til handa eftirlitsmönnum þessum. 

Hvenær sem skipstjórar eftirlitsskipa, leiðangursstjórar rannsóknaskipa Haf- 
rannsóknastofnunarinnar eða sérstakir trúnaðarmenn, sbr. 2. mgr., verða varir við 

verulegt magn af smáfiski í afla, geta þeir bannað veiðar á ákveðnu svæði, sem þeir 
afmarka í þessu skyni, í allt að þrjá sólarhringa. Hinir sérstöku trúnaðarmenn skulu 
ekki hafa framangreint leyfi nema samkvæmt sérstakri ákvörðun ráðherra. 

Skyndilokanir skv. 3. mgr. taka gildi um leið og þær eru tilkynntar í útvarpi 
eða í fjarskiptatæki af viðkomandi trúnaðarmönnum ráðherra eða leiðangursstjórum. 

Hafrannsóknastofnuninni og sjávarútvegsráðuneytinu skulu tilkynntar forsendur 
slíkra skyndilokana um leið og ákvörðun þar að lútandi hefur verið tekin. Ráðu- 
neytið ákveður þá í samráði við Hafrannsóknastofnunina innan þriggja sólarhringa 
hvort og þá hvaða ráðstafanir eru nauðsynlegar til verndunar ungfisks á viðkom- 
andi svæði. 

9. gr. 
Starfsmenn Framleiðslueftirlils sjávarafurða skulu fylgjast með samsetningu 

landaðs sjávarafla og gera ráðuneytinu þegar viðvart, er þeir verða varir við ólög- 
legt magn smáfisks í afla. 

Skipstjórum veiðiskipa er skylt að veita þær upplýsingar um samsetningu afla 
í afladagbók, sem Fiskifélag Íslands segir fyrir um á hverjum tíma. 

10. gr. 
Þegar rókstutt álit Hafrannsóknastofnunarinnar liggur fyrir um það, að ein- 

stakir fiskstofnar séu hættulega ofveiddir og viðkoma þeirra sé í yfirvofandi hættu,
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getur ráðherra í samráði við hana og að fenginni umsögn Fiskifélags Íslands sett 

reglur um hámark þess afla, sem veiða má af hverri fisktegund á tilteknu tímabili, 
vertíð eða heilu ári. 

11. gr. 
Nú er togskip í fiskveiðilandhelgi þar sem því er óheimil veiði og skulu þá 

veiðarfæri öll vera í búlka innanborðs, þannig að toghlerar séu í festingum og botn- 
vörpur bundnar upp. 

12. gr. 
Ráðherra setur reglur um hvað eina, sem snertir framkvæmd laga þessara, svo 

sem um gerð, útbúnað og frágang veiðarfæra, um lágmarksmöskvastærðir netja 
og um lágmarksstærðir þeirra fisktegunda, sem landa má. Skulu reglur um þessi 
atriði aldrei ganga skemmra en alþjóðasamþykktir um sama efni, sem Ísland hefur 
eða mun staðfesta fyrir sitt leyti. 

13. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði 2. gr. skulu dragnótaveiðar heimilar samkvæmt sérstökum 

eða almennum leyfum ráðherra. Getur ráðherra ákveðið, að dragnótaveiði sé heimil 
á tilteknu svæði eða svæðum á tímabilinu 15. júní til 30. nóvember eða skemmri tíma. 
Leyfi til dragnótaveiða samkvæmt slíkri ákvörðun má veita íslenskum skipum, sem 
eru 20 metrar að lengd og minni. Ráðherra setur þau skilyrði fyrir leyfisveitingunni, 
sem honum þykja nauðsynleg. 

Heimild þessi til veitingar dragnótaveiðileyfa skal ekki notuð að því er varðar 
veiðar í Faxaflóa. 

14. gr. 
Veiðar á rækju, humri, sild, loðnu, spærlinsi og kolmunna í botnvörpu og flot- 

vörpu skulu háðar sérstökum eða almennum leyfum ráðherra. Ráðherra getur bundið 
leyfi þessi eða úthlutun þeirra þeim skilyrðum, sem nauðsynleg þykja. 

Ráðherra getur einnig ákveðið í reglugerð, að aðrar veiðar í tiltekin veiðarfæri 
skuli háðar sérstökum eða almennum leyfum. 

15. gr. 
Ráðherra getur að fengnu áliti Hafrannsóknastofnunarinnar veitt heimildir til 

veiðitilrauna og annarra vísindalegra rannsókna innan fiskveiðilandhelsinnar og 
þurfa þær heimildir ekki að vera bundnar við íslenska aðila eina. En ætíð skulu 
slíkar tilraunir og rannsóknir fara fram undir eftirliti Hafrannsóknastofnunarinnar. 

16. gr. 

Veiðiheimildir samkvæmt 13.— 15. gr. skulu jafnan vera tímabundnar, og skal 
ávallt leita umsagnar Hafrannsóknastofnunarinnar og að jafnaði Fiskifélags Íslands 
áður en þær eru veittar. Auk þess skal ráðherra leita umsagnar annarra aðila, þegar 
honum þykir ástæða til. 

17. gr. 
Brot gegn 2. gr. 3. gr. og 5—8. gr. laga þessara varða sektum svo sem hér . set 5 5 5 £ 8 

1. Ef skip er 39 metrar að lengd eða minna, skulu sektir nema 4000—-20 000 gull- 
krónum. 

2. Ef skip er meira en 39 metrar að lengd, skulu sektir nema 14000—40 000 guli- 
krónum.
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Allar sektir samkvæmt þessari grein eru miðaðar við gullkrónur, sbr. lög nr. 4, 
11. apríl 1924. 

Brot samkvæmt framansögðu skulu og varða upptöku á veiðarfærum, þar með 
töldum dragstrengjum, svo og öllum afla innanborðs. Nú næst ekki í skipstjóra, og 
er þá einnig heimilt að gera upptækt skipið sjálft eða andvirði þess að hluta. Upp- 
töku má einnig beita, þótt ekki sé höfðað refsimál út af brotum og þótt refsimáli 
verði ekki komið fram. Máli til upptöku má þá beina gegn eigendum skipsins, um- 
boðsmönnum þeirra eða umráðamönnum þess. 

Lagt skal löghald á skip, sem staðið er að meintum ólöglegum veiðum, þegar 
er það kemur til hafnar, og er eigi heimilt að láta það laust fyrr en dómur hefur 
verið kveðinn upp í máli ákæruvaldsins gegn skipstjóra skipsins eða máli hans 
lokið á annan hátt og sekt og kostnaður hefur verið greitt að fullu. Þó er heimilt 
að láta skip laust fyrr, ef sett er bankatrygging, eða önnur trygging jafngild að 
mati dómara, fyrir greiðslu sektarinnar og málskostnaðar. 

Til tryggingar greiðslu sektar skv. þessari grein og kostnaðar skal vera lög- 
veð í skipinu. 

18. gr. 

Brot gegn 11. gr., reglum settum samkvæmt 10. og 12. gr. eða ákvæðum leyfis- 
bréfa settum samkvæmt 13.— 15. gr., varða sektum 2000—14 000 gullkr., sbr. lög 
nr. 4 11. apríl 1924, og upptöku afla samkvæmt lögum um upptöku ólöglegs sjávar- 
afla eftir því sem við á. Ef brot falla ekki undir ákvæði þeirra laga skal um upp- 
töku afla og veiðarfæra fara svo sem greinir Í 17. gr., ef um ítrekað brot er að ræða. 

Nú er ljóst af öllum atvikum, að skipið hefur hvorki verið að veiðum innan 
fiskveiðimarka né undirbúningur gerður í því skyni, og má ljúka málinu með áminn- 

ingu, þegar um fyrsta brot er að ræða, en ef um ítrekað brot er að ræða, með 
sektum 2000—-14 000 gullkrónum, sbr. lög nr. 4 11. apríl 1924. 

19. gr. 
Hver sá maður, er leiðbeinir skipi við ólöglegar veiðar í íslenskri fiskveiðiland- 

helgi, eða liðsinnir því við slíkar veiðar, eða hjálpar hinum brotlegu til að komast 
undan hegningu fyrir þær, skal sæta sektum, 2000—14 000 gullkrónum, sbr. lög nr. 
4 11. apríl 1924. Sömu hegningu skal hver sá sæta, sem er í togveiðiskipi eða á bát 
við skipshliðina, þegar það er að ólöglegum veiðum í landhelgi, nema hann geti gert 
þá grein fyrir dvöl sinni þar, að líklegt þyki, að hann eigi enga hlutdeild í hinum 
ólöglega veiðiskap þess. 

Ákvæði þessarar greinar gilda ekki um þá menn, sem eru lögskráðir skipverjar 
á veiðiskipinu. 

20. gr. 
Skipstjóra, er gerir sig sekan um ítrekað brot á lögum þessum, má auk sektar- 

hegninga samkvæmt 17. gr., 18. gr. 1. mgr. og 19. gr. láta sæta fangelsi allt að 6 
mánuðum. Ank þess má og endranær, þegar miklar sakir eru, láta skipstjóra sæta 
sömu refsingu fyrir fyrsta brot á greinum þessum. 

Einnig er heimilt að svipta skipstjóra skipstjórnarréttindum í tiltekinn tíma 
fyrir Ítrekuð brot á lögum þessum, svo og svipta skip rétti til tiltekinna veiða í 
allt að 30 daga. TR 

21. gr. 
Sektarfé eftir lögum þessum, svo og andvirði upptækra verðmæta rennur Í 

Landhelgissjóð Íslands. Um sölu upptæks afla og veiðarfæra skal jafnan leita sam- 
þvkkis stjórnarráðsins. Aldrei má þó selja hinum seka veiðarfæri, og afla því aðeins, 
að knýjandi nauðsyn sé fyrir hendi.
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22. gr. 
Um mál þau, sem rísa af brotum gegn lögum þessum, skal fara að hætti opin- 

berra mála. 

23. gr. 
Frá gildistöku þessara laga falla úr gildi lög nr. 102 27. desember 1973, um 

veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni, og síðari lög um 
breytingar á þeim lögum, sbr. lög nr. 14 26. mars 1974 og lög nr. 72 14. október 
1975. Þó halda gildi sínu lög nr. 73 5. desember 1975. Enn fremur halda gildi sínu 

reglugerðir þær, sem settar hafa verið samkvæmt ofangreindum lögum. 

24. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1976. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Skip, sem áður höfðu notið veiðiheimilda skv. stærðarmælingu 105 brúttó- 
rúmlestir og minni og 350 brúttórúmlestir og minni, skulu áfram njóta sömu 
veiðiheimilda skv. lögum þessum og skip 26 m og minni og 39 m og minni. 

Þrátt fyrir ákvæði 18. gr. skulu skip, sem eru 45 rúmlestir brúttó eða minni 
og hafa notið heimilda til dragnótaveiði, njóta sömu veiðiheimilda. 

Gjört í Reykjavik 81. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

Matthías Bjarnason. 

31. maí 1976. . Nr. 89. 
LOG 

um norræna vitnaskyldu. 

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

þykki minu: 

1. gr. 
Hinir almennu dómstólar geta kvatt menn, sem orðnir eru 18 ára og búsettir eru 

eða dveljast í Danmörku, Finnlandi, Noregi eða Svíþjóð, til vitnisburðar fyrir dómi 
hér á landi. 

Við yfirheyrslur skal fara eftir ákvæðum X. kafla laga nr. 85 23. júní 1936, 

um meðferð einkamála í héraði, eða XII. kafla laga nr. 74 21. ágúst 1974, um meðferð 
opinberra mála, nema annað leiði af 2—-8. gr. þessara laga. 

2. gr. 
Vitnastefnu má því aðeins gefa út, að telja verði, að vitnisburður kunni að 

hafa verulega þýðingu fyrir úrslit máls, og það hafi verulega þýðingu, að vitni 
beri vætti fyrir dómi hér á landi. 

Við mat á þessu ber að taka tillit til þess, hversu mikilvægt málið er og hvort 
þingsókn muni hafa veruleg óþægindi í för með sér fyrir vitni.
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Einungis í undantekningartilvikum verður vitni stefnt til að bera vætti fyrir 

öðrum dómstóli en þeim, er dæma skal málið. 

3. gr. 
Hlutaðeigandi dómstóll gefur út vitnastefnur. 
Í stefnu skal geta stefnufrests og hvaða viðurlögum megi beita, ef vitni mætir 

ekki. Dómstóllinn ákveður stefnufrest. 

4. gr. 
Í einkamálum setur dómstóll. skv. 194, gr. 3. mgr. laga um meðferð einkamála 

í héraði, nr. 85 23. júní 1936, skyldað vitni til að hafa með sér og sýna eða leggja 

fram skjöl, sem vitnið hefur ráð yfir. 
Í refsimálum setur dómstóll, sbr. 98. gr. 3. mer. laga nr. 74 21. ásúst 1974, um 

meðferð opinberra mála, skyldað vitni, svo og þann, sem brotið er gegn í refsimáli, 
til að hafa með sér til sýningar eða framlagningsar sakargögn, sem vitnið hefur ráð yfir. 

Ef unnt er, skal gefa vitni tækifæri til að tjá sig, áður en úrskurðað er um 

skyldu bess til að leggja fram skjal. 

Nú lætur vitni undir höfuð leggjast, án lögmætra ástæðna, að hafa með sér skjal. 
og verður þá einungis beitt þeim viðurlögum, sem nefnd eru í 148. gr. laga nr. 85 
23. júní 1936, um meðferð einkamála í héraði. 

Beita skal ákvæðum 1. mgr. 5. gr. bessara laga eftir því sem við á. 

5. gr. 
Eisi verður vitni krafið vættis, ef það bryti í bága við ákvæði 125. gr 128. gr. 

laga nr. 85 23. júní 1936, um meðferð einlkamála í héraði, eða ákvæði 89. gr—-101. gr. 

laga nr. 74 21. ágúst 1974. um meðferð opinberra mála, eða sams konar ákvæði í hví 
landi, þar sem vitni er búsett. 

Í opinberum málum (refsimálum) má kveðja þann. sem brotið hefur verið sesn, 
fyrir rétt Hl vfirhevrslu skv. ákvæðum bessara laga. Ef þeir, sem brotið er gegn, eru 
búsettir í Finnlandi eða Svíþjóð, verða þeir ekki beittir viðurlögum, bótt þeir neiti 
að bera vitni, og eigi verður beim heldur refsað fyrir rangan framburð. 

6. gr. 
Ef vitni. sem ekki dvelst hér á landi, mætir ekki án lösmætra forfalla, eða boðar 

ekki forföll í tæka tíð, setur dómstóll aðeins dæmt það í sektarrefsingu og til að 
greiða þann kostnað, sem útivist þess hefur haft í för með sér. 

7. gr. 
Meðan vifni dvelst hér á landi til að fullnægja vitnaskyldu samkvæmt ákvæðum 

bessara laga, verður það ekki látið sæta ábvrgð fyrir refsiverðan verknað, sem það 
hefur framið fyrir för sína hingað til lands. Eigi verður það heldur framselt til briðja 
lands í bessu skyni. 

Þessi regla gildir bó ekki, ef vitni gefur í réttarhaldi samþykki sitt til ákæru, 
afplánunar refsingar eða til framsals, eða ef vitni dvelst meira en 15 daga hér á landi 

eftir að hafa fullnægt vitnaskyldu, enda hafi bað óhindrað getað farið úr landi. 

8. gr. 
Dómsmálaráðherra setur reglur um greiðslur tl vitna, sem stefnt er til vitnis- 

burðar samkvæmt ákvæðum Þbessara laga. 
Um leið og vitnastefna er birt, ber að bjóða vitni þær greiðslur, sem það á rétt 

á til að standa straum af ferða- og dvalarkostnaði, eða hæfilesa fyrirframgreiðslu 

í þessu skyni. 

Greiðslur þessar skulu inntar af hendi fyrir fram af almannafé.
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9. gr. 
Ákvæðum 1. gr.—7. gr. þessara laga skal beita eftir því sem við á gagnvart að- 

iljum í barnsfaðernismálum og í hjúskaparmálum, ef dómur telur brýna nauðsyn 
til þess að yfirheyra aðilja til þess að ákveða hvoru foreldri beri forræði barns. 

Dómur getur ákveðið, að aðiljum þessum sé greitt í samræmi við ákvæði 
8. greinar. 

10. gr. 
Beita skal ákvæðum 4. gr., 5. gr. og 7. gr. gagnvart þeim, er mæta óstefndir sem 

vitni eða aðiljar í þeim málum, sem getið er í 9. grein. 

11. gr. 

Þeir, sem orðnir eru i8 ára gamlir og hafa búsetu hér á landi eða dveljast hér 
eða í Danmörku, Finnlandi, Noregi eða Svíþjóð, eru skyldugir til að gefa skýrslu 

fyrir rétti í þessum löndum í samræmi við þær reglur, sem um þetta gilda í hlut- 
aðeigandi landi. 

Sama regla gildir um þá, sem dveljast hér á landi, en hafa búsetu í Danmörku, 
Finnlandi, Noregi eða Svíþjóð. 

12. gr. 

Sé þess krafist, má hér á landi fullnægja dómi, sem gerir manni að greiða skaða- 
bætur vegna útivistar eða annarrar vanrækslu, enda sé dómurinn kveðinn upp Í 
Danmörku, Finnlandi, Noregi eða Svíþjóð samkvæmt lögum hlutaðeigandi lands 
uni norræna vitnaskyldu. 

Við fullnustu á dómum þessum eða úrskurðum skal fara eftir ákvæðum í 
samningi milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um viðurkenn- 
ingu dóma og fullnægju þeirra frá 16. mars 1932, sbr. lög nr. 30 23. júní 1932. 

13. gr. 
Dómsmálaráðherra ákveður, hvenær lög þessi taka gildi. Ákveða má, að lög 

þessi taki einungis gildi gagnvart einu eða fleirum þeirra landa, sem upp eru talin 
í 1. grein. 

Gjört í Reykjavík 31. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Ólafur Jóhannesson. 

31. maí 1976. . Nr. 83. 

LÖG 

um breyting á hafnalögum, nr. 45 frá 24. apríl 1973. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

A eftir 12. gr. laganna komi ný grein, er verði 13. gr., svo hljóðandi, enda breyt- 

ist töluröð annarra greina í samræmi við það:
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Vörugjald af vörum, sem umskipað er, útskipað eða uppskipað utan löggiltra 
hafnarsvæða, þar á meðal sjávarafla, skal ríkissjóður innheimta í samræmi við 
gjaldskrá næstu hafnar og skal gjaldið renna í Hafnabótasjóð. 

Ákvæði þessarar greinar ná ekki til skipa undir 30 brúttórúmlestum að stærð, 
Þegar um sjávarafla er að ræða. 

2. gr. 
Núverandi 20. gr. orðist svo: 
Tekjur til Hafnabótasjóðs eru þessar: 

í. Árlegt framlag ríkissjóðs, sem sé 12% af framlagi til hafnarmannvirkja og 
lendingarbóta á fjárlögum hvers árs, en þó aldrei lægra en 30 millj. kr. 

2. Vöru- og aflagjald af vörum og afla, sem losað er utan hafnarsvæða, sbr. 13. gr. 
3. Tekjur af starfsemi sjóðsins. 

ð. gr. 
Núverandi 21. gr. 1. mgr. orðisl svo: 
Hafnabótasjóði er heimilt að taka lán til starfsemi sinnar innanlands eða utan 

allt að 750 millj. króna. Ríkissjóði skal heimilt að ábyrgjast þau lán. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 31. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Halldór E. Sigurðsson. 

Nr. 84. . 31. maí 1976. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 92 24. des. 1955, um laun starfsmanna ríkisins. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Lokamálsgrein 25. gr. laganna orðist svo: 
Fyrir innheimtu ríkissjóðstekna og annarra gjalda, er innheimtumenn ríkis- 

sjóðs (þ.e. sýslumenn, bæjarfógetar, lögreglustjórar og yfirsakadómarinn, yfir- 
borgardómarinn, yfirborgarfógetinn og tollstjórinn í Reykjavík) innheimta sam- 
kvæmt embættisskyldu sinni, skulu greidd laun samkvæmt reglugerð, er fjármála- 
ráðherra setur. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 31. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Matthías Á. Mathiesen.
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LÖG 

um breyting á lyfsölulögum, nr. 30 29. apríl 1963. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
2. gr. laganna orðist svo: 
Ráðherra skipar 6 menn í lyfjanefnd til fjögurra ára í senn. Skal einn þeirra 

vera læknir með sérfræðingsmenntun í lyfjafræði lækna (pharmacology) eða 
klínískri lyfjafræði (clinical pharmacology), annar lyfjafræðingur með sérfræðings- 
menntun í lyfjaefnafræði, þriðji læknir með sérfræðingsmenntun í eiturefnafræði 
(toxicology), fjórði læknir með sérfræðingsmenntun í lyflæknisfræði, fimmti starf- 
andi lyfjafræðingur og sjötti læknir, sem starfar að heimilislækningum. Landlæknir 
gerir tillögur um nefndarmenn og ráðherra skipar formann. 

Yfirdýralæknir og einn héraðsdýralæknir taka sæti í lyfjanefnd þegar fjallað 
er um mál, er sérstaklega varða dýralækningar. 

Ef eigi fást sérfræðingar, sbr. 1. mgr., til setu í lyfjanefnd, telst nefndin þó 
starfhæf, er minnst fjórir sitja í henni. 

Ráðherra getur heimilað, að skipaðir verði sérfræðingar í hinum ýmsu greinum 
læknis- og lyfjafræði, til að vera lyfjanefnd til ráðuneytis. 

Nefndarmenn lyfjanefndar mega ekki hafa hagsmuna að gæta um sölu eða 
framleiðslu lyfja. 

Verkefni lyfjanefndar er að gera tillögur til ráðherra um: 

Skráningu og afskráningu lytja. 
Veitingu leyfa til tilrauna með óskráð lyf. 
Lyfjastaðla og flokkun lyfja. 
Framleiðsluforskriftir fyrir lyf. 
Reglugerð til nánari skilgreiningar á lyfjahugtakinu. 
Reglugerð um gerð lyfseðla og afgreiðslu lyfja. 
Skráningu aukaverkana og eiturverkana lyfja. Heimilt er að ráða sérhæft starfs- 
lið til þessa verkefnis og hliðstæðra verkefna. 
Önnur atriði er varða framkvæmd lyfjalaga, svo sem ráðherra mælir um í 
reglugerð, hér með talið samvinna við erlendar lyfjanefndir eða lyfjaskrár- 
nefndir. 

S
T
 

O
R
 

eð
 

Leita skal umsagnar landlæknis og lyfjaeftirlits ríkisins eftir því sem við á um 
framangreindar tillögur lyfjanefndar. 

2. gr. 
47. gr. laganna orðist svo: 
Lyfjaeftirlit ríkisins annast faglegt eftirlit með rekstri lyfjabúða, lyfjaheild- 

verslana, lyfjagerða og öðrum fyrirtækjum og stofnunum, er framleiða, flytja inn 
eða búa um lyf. Enn fremur eftirlit með lyfjum í öðrum stofnunum, þar sem þau 
eru höfð um hönd. 

Lyfjaeftirlitið annast almennt eftirlit með lyfjum, innflutningi lyfja og lyfja- 
auglýsingum. 

Heimilt er að fela lyfjaeftirlitinu eftirlit með öðrum fyrirtækjum eða með 
öðrum vörum en lyfjum, ef sérstakar ástæður mæla með því.
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Lyfjaeftirlitinu veitir forstöðu lyfjafræðingur, er stenst kröfur þær, er greinir 
í 9. gr. til þess að öðlast lyfsöluleyfi. Tryggja skal lyfjaeftirlitinu auk þess hæfi- 
legt starfslið og aðstöðu til nauðsynlegra rannsókna. Heimilt er að fela óháðum 
rannsóknastofnunum hér á landi eða erlendis að annast rannsóknir á vegum lyfja- 

eftirlitsins. 
Leggja skal árlegt eftirlitsgjald á fyrirtæki þau og stofnanir, er lyfjaeftirlit 

ríkisins hefur eftirlit með. Til eftirlitsins falla jafnframt að hluta gjöld af sérlyfj- 
um samkvæmt úrskurði ráðherra, sbr. ákvæði 1. málsgr. 62. gr. Skal verja tekjum 
þessum til greiðslu kostnaðar við eftirlitið. Nú hrökkva tekjurnar ekki fyrir þessum 
kostnaði og greiðist það, sem á vantar, þá úr ríkissjóði. 

Ráðherra kveður nánar á um starfssvið og starfshætti lyfjaeftirlits ríkisins í 
reglugerð. Mæla skal einnig fyrir um eftirlilsgjöld og innheimtu þeirra í reglugerð. 

Eftirlitsgjöld eru lögtakskrætf. 

3. gr. 
Við 62. gr. laganna bætist ný málsgr., svo hljóðandi: 
Heimilt er ráðherra, að höfðu samráði við landlækni og lyfjanefnd, að veita 

undanþágu frá skráningargjaldi og árgjaldi því, sem getur í 1. málsgr., ef sérstakar 

ástæður mæla með. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1976. 

Gjört í Reykjavík 25. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) Sr 

Matthías Bjarnason. 

Nr. 86. . 19. maí 1976. 
FORSETABREF 

Forseti ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: 

Alþingi, 97. löggjafarþing, hefur lokið störfum. Mun ég því slíta Alþingi í dag. 

Gjört í Reykjavík, 19. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Geir Hallgrímsson. 

  

Stjórnartíðindi A 10, nr. 39—86. Útgáfudagur 11. júní 1976.
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BRÁÐABIRGÐALÖG 

um viðauka við lög nr. 102 27. desember 1973 um veiðar með botnvörpu, 

flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni, sbr. lög nr. 14 26. 

mars 1974 og log nr. 72 14. október 1975. 

Forseti ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Dómsmálaráðherra hefur tjáð mér, að í samkomulagi um lausn 

á fiskveiðideilu Íslands og Bretlands frá 1. júní 1976 sé ákveðið, að veiðar 
af hálfu þeirra veiðiskipa, sem heimild hafa til veiða á tilteknum svæðum 
innan fiskveiðilandhelginnar þann tíma, sem samkomulagið gildir, er fara 
í bága við ákvæði samkomulagsins, varði þeim viðurlögum, að viðkomandi 
skip missi rétt til veiða samkvæmt samkomulaginu. 

Beri brýna nauðsyn til að marka framkvæmd á sviptingu leyfis í lögum 
um viðauka við lög nr. 102 27. desember 1973 um veiðar með botnvörpu, flot- 
vörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni, sbr. lög nr. 14 26. mars 1974 og lög 
nr. 72 14. október 1975. 

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

1. gr. 
Við lögin bætist svohljóðandi: 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Meðan í gildi er samkomulag um lausn á fiskveiðideilu milli Íslands og Bret- 

lands frá 1. júní 1976, skulu brot gegn ákvæðum samkomulagsins af hálfu þeirra 
bresku veiðiskipa, sem tilgreind eru á skrá, sem er fylgiskjal með samkomulaginu, 
og heimilaðar eru veiðar á umsömdum svæðum í fiskveiðilandhelginni, varða þeim 
viðurlögum, að veiðiskip, sem brotlegt hefur orðið við ákvæði samkomulagsins, skal 
fellt niður af fyrrnefndri skrá, og missir þar með rétt til að stunda veiðar samkvæmt 
ákvæðum samkomulagsins. 

Dómsmálaráðuneytið tekur ákvörðun um þá framkvæmd samningsins, er það 
hefur fengið gögn í hendur frá Landhelgisgæslunni. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 10. júní 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) rr 
Ólafur Jóhannesson. 

A 26 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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AUGLÝSING 

um staðfesting forseta Íslands á breytingu á reglugerð fyrir Háskóla 

Íslands nr. 76/1958 með áorðnum breytingum. 

Forseti Íslands féllst hinn 21. maí 1976 á tillögu menntamálaráðherra um að 

staðfesta eftirfarandi breytingu á reglugerð nr. 76 i7. júní 1958, fyrir Háskóla Ís- 

lands með áorðnum breytingum. 

1. gr. 

32. gr. C orðist svo: 
Skrásetningargjald, bæði við frumskráningu og árlega skrásetningu, er 5 000.00 

krónur og skiptist þannig: . 
Til Félagsstofnunar stúdenta við Háskóla Íslands renna 3000.00 krónur, til 

Stúdentaráðs Háskóla Íslands 1 400.00 krónur, en 600.00 krónur renna Í sjóð, er nefnist 

stúdentaskiptasjóður. Skal fé hans vera Í vörslu stúdentaráðs, sem tekur ákvarðanir 

um veitingu fjár úr sjóðnum. Fé sjóðsins má aðeins verja til þess að stuðla að stúd- 
entaskiptum milli Íslands og annarra ríkja, eftir því sem nánar verður ákveðið í 
skipulagsskrá sjóðsins, sem stúdentaráð setur, og staðfesta skal með venjulegum 

hætti. 
Háskólaráði er heimilt að áskilja samkvæmt tillögu háskóladeildar, að nemendur 

greiði gjöld vegna þátttöku í námskeiði til þess að standa straum af sérstökum kostn- 
aði, svo sem vegna efniskaupa. 

2. gr. 

Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 1. júní 1976. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 

Árni Gunnarsson. 

Nr. 89. . 9. júní 1976. 
AUGLÝSING 

um bráðabirgðavegáætlun fyrir árið 1976. 

Alþingi hefur hinn 19. maí 1976 samþykkt þingsályktun þá, sem hér fer á eftir, 
um bráðabirgðavegáætlun fyrir árið 1976. 

Alþingi ályktar samkvæmt II. kafla vegalaga, nr. 66 14. júlí 1975, sbr. lög 
um breyting á þeim lögum, samþykkt á Alþingi 18. maí 1976, að árið 1976 skuli 
framkvæmdum í vegamálum hagað og vegir flokkaðir samkvæmt eftirfarandi 

vegáætlun:
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Endurgr. innfl.gjald 
Endurgr. þungaskattur 

Markaðar tekjur nettó 
Ríkisframlag ... ............220 000... 4. 

1.2. 

1. 
2. 

a 
„
I
r
 

I, ÁÆTLUN UM FJÁRÖFLUN 

(Fjárhæðir í m.kr.) 

Fastir liðir: 

Innflutningsgjald ...................000000000000. 
Þungaskattur ..............0..00. 0000... 
Gúmmígjald ................0..0 0000. 0n ven 

Sérstök fjáröflun: 

Almenn lánsfjáröflun .............00000000 0000. 
Sérstök lánsfjáröflun ...........0..00... 0... 

II. SKIPTING ÚTGJALDA 

(Fjárhæðir í m.kr.) 

Stjórn og undirbúningur: 

Skrifstofukostnaður ..............00.0000000 0. 
Verkfræðil. undirbúningur ......................... 
Umferðartalning og vegaeftirlit ....,................ 
Eftirlaunagreiðslur „..................0.......0.. 

Viðhald þjóðvega: 

Sumarviðhald: 

a
 

Vetrarviðhald ..................0 20... nn 
Vegmerkingar ...............0..00. 00 n nn 

Til nýrra þjóðvega: 

Hraðbrautir .............0...... 00 
Þjóðbrautir ................0..00000 000. 
Landsbrautir ...............0...00.. 0. 

sr ....... 00... 

000... 0......0.0.0080....00 0. 

0... 

Viðhald vega ................000 0000 
Viðhald brauta ............0..00000 000 
Viðhald brúa ............2...2.000 000. 
Heflun vega .............0.00 0000 
Rykbinding ..........0.0........00 000 

Nr 

  

. 89. 

1976 

1923 
613 
77 

—— 2613 
28 

1 
29 

2 584 
530 

  

  

  

231
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1976 

4. Girðingar og uppgræðsla .............20000 00 nn 40.0 
ð. Sérstakar áætlanir: 

1. Austurlandsáætlun ..........2.000.00. enn 177.0 
2. Norðurlandsáætlun ............202000 0000 nn 175.0 
3. Djúpvegur .........02.20000 ne 25.0 
4. Norður- og austurvegur .„........00200 2... 150.0 

— 2214 

2.4. Til fjallvega o. fl.: 

1. Aðalfjallvegir .........0200020002 00 7.0 
2. Aðrir fjallvegir ........0.200.00 2000 14.0 

3 Reiðvegir ........000000000 nn 1.0 

4 Þjóðgarðavegir o. fl. .......0002.0000.. nn 10.0 
32 

2.5 Til brúagerða: 

1. Brýr 10 m og lemgri .........0.0000 00. n ern 183.0 
2 Smábrýr .......20022000n 00 43.0 

— 226 

2.6. Til sýsluvega ...........020000 0000 0 nes 113 

2.7. Til vega í kaupst. og kaupt. .........00.00000 00... 292 

2.8. Til véla- og áhaldakaupa: 

1. Til véla- og verkfærakaupa .......2..00000 000. 20.0 
2. Til byggingar áhaldahúsa ..........2.0.000 0000 00 nn. 30.0 

50 

2.9. Til tilrauna ..........000..0 0000. 15 

2.10. Til greiðsluhalla: 

1. Halli í lok árs 1975 ...........2000. 000. nr 330.0 
2. Yfirfært á næsta ár ........0002000. 000. 230.0 

100 

4714 

SUNDURLIÐUN: 

2.3 Til nýrra þjóðvega. 

1. Hraðbrautir: 
Fjárveitingar 

Vegnr. Vegheiti í millj. kr. 

Kaflaheiti 1976 

1 Suðurlandsvegur 
01 ÍFlóa .....0..000essss ser 65 

34 Eyrarbakkavegur 
02 Selfoss—Þorlákshafnarvegur III 9 

02 Um Ölfusárós (hönnun) .......000.00eere er 1 

1 Vesturlandsvegur 

16 Um Kiðafell ...........200.00 0... 47 

40 Hafnarfjarðarvegur 
02 Í Kópavogi .......220000 00 0n enn 76



  

ROKK OK 

NON OK 

KKK 

0... ..........600080 0000 0 

sr 

sr. 

sr 

So. 

00... 0... 0... 

Nr. 89. 

Fjárveitingar 
í millj. kr. 

1976 

18 
12 

53 

390 
30 

49 

30 

10 
40 

Samtals 1081 

sr... 00. 

RON N NN NOKK 

0... 

RON NO NORN NON 

RO NONONONNONO NORN NORN NN 
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Vegnr. Vegheiti 
Kaflaheiti 

03 Kópavogslækur— Arnarnes 
06 Um Setbergslæk  .......... 

45 Garðskagavegur 
01 Keflavik—Garður .......... 

1 Vesturlandsvegur 
05 Um Borgarfjörð  .......... 
11 Í Norðurárdal ............ 

öl Akranesvegur 
01 Vesturlandsvegur— Akranes 

61 Djúpvegur 
20 Flugvöllur Hnífsdalur =... 

1 Norðurlandsvegur 
02 Um Hrútafjarðarháls ...... 
03 Laugabakki— Norðurbraut 
05 Víðidalsv. v— Víðidalsv. ey. 
07—-08Vatnsdalur—-Blönduós 
17 Um Vallhólm ............ 

12 Hvammstangavegur 
01 Norðurlandsvegur-— Hvammstangi 

75 Sauðárkróksbraut 
01 Norðurlandsvegur— Reynistaður 

1 Norðurlandsvegur 
05 Norðan Akureyrar ........ 
08 Á Svalbarðsströnd ........ 

2. Þjóðbrautir: 

1 Suðurlandsvegur 
12 Austan Víkur #............ 
14 Skarphóll—Skeiðflötur #.... 
17 Við Hvamm .............. 

30 Skeiða- og Hrunamannavegur 
02 Olafsvallavegur Brautarholt 

91 Skálholtsvegur 
03 Við Spóastaði  ............ 

45 Garðskagavegur 
02 . Gerðar—Sandgerði #........ 

54 Olafsvíkurvegur 
02 Um Urriðaá .............. 
07 Um Gróulæk og Viðralæk 
11 Hvalsá-Fossá ............ 

56 Stykkishólmsvegur 
03 Síkisá—Nesvogur .......... 

57 Snæfellsnesvegur 
03 Norðan Laxár ............ 

60 Vestfjarðavegur 
04 Brautarholt— Þorbergsstaðir RON



61 

85 

215 

25 
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Fjárveitingar 
Vegheiti 

Kaflaheiti 

Vestfjarðavegur 
Tindar-Kambur ...............2000200 00... nn 0. 
Hríshóll—Skáldastaðir #..............20000.000 000... 
Galtará—Eyri .............0200200 00... 
Fossá—Vatnsdalsá  ............0.220.00 0... senn 
Sandafell—Ketilseyri ...........0.22000. 0000. 
Um Breiðadalsheiði ...............00200000 00... 00. 

Djúpvegur 
Um Arngerðareyri „............0000 00... ns 
Um Eyri í Mjóafirði .............0002000 000... 0... 
Laugardalsá—Strandsel .............2000000. 0... 0... 
Arnardalur—flugvöllur #...........20200000.. 00... 

Hólmavíkurvegur 
Stóra-Hvalsá—Sauðanes ...2........000.00.. 0... 0... 

Siglufjarðarvegur 
Almenningsnöf—-Siglufjörður  ...........000000000.000.00.. 

Ólafsfjarðarvegur 
Knappsstaðir—-Siglufjarðarvegur  ............0.000000... 

Norðurlandsvegur 
Grjótá—Öxnadalsá ........0000000.0..n ns 
Norðausturvegur—Aðaldalsvegur .........2.000000000.00.. 
Kísiliðja—Austaraselsheiði ..........0.000000 0000... 
Austan Námaskarðs ........02.200000.... en 

Norðausturvegur 
Sveinungsvík—Krossavík  ........0.020000000 000... 
Hafralónsá-Langanesvegur ...........000000 00... 

Austurlandsvegur 
Egilsstaðir -Upphéraðsvegur  .........002000000. 00... 
Víðilækur—-Axarvegur ..........20.20.20.0. 0. e.s... 
Hólmur—Smyrlabjörg ............000000. 0... 0... 
Jökulsá-Fjallsá  .........020.2000. eeen 

Norðausturvegur 
Vesturdalsvegur— Vopnafjörður  ..........0.0.000.0.0.00.. 
Teigará-Bæjaröxl  .........00000000 000. nn 

Norðfjarðarvegur 
Mjóafjarðarvegur-Neðstabrú ........000000000. 0... 0... 

Hafnarvegur 
Austurlandsvegur—Höfn # ............0200.0.0... 0... 

  

Samtals 

3. Landsbrautir: 

Meðallandsvegur 

Um Tungulæk .........20000000 0... ss ens 
Reynishverfisvegur 

Suðurlandsvegur--Prestshús ..........20202.000 00.00.0000. 
Þykkvabæjarvegur 

Djúpós—Þykkvibær .......020000000n een 

í millj. kr. 
1976 

0.8 

341,9
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Fjárveitingar 

Vegnr. Vegheiti í millj. kr. 
Kaflaheiti 1976 

252 Landeyjavegur 
01—06 Ýmsir staðir ................2.000. ser 2.5 

255 Akureyjarvegur 
01 Ýmsir staðir ............20000 00 sn 15 

261 Fljótshlíðarvegur 
02 Hvolsvöllur-Deild ...........000020 0000 nan 9.0 

33 Gaulverjabæjarvegur 
02 Um Baugsstaðasíki ............0200000.. 00... 1.0 

350 Grafningsvegur 
01 Torfastaðir Hlíð .............2.2200 0000 00nn 11.7 

356 Tjarnarvegur 
01 Ofan Vatnsleysu ........2000.000 0000 2.8 

358 Einholtsvegur 
01 Á Einholtsmelum  ........0.000 00. 0.5 

44 Hafnavegur 
02 Flugvöllur—-Stapafellsvegur ........0000000 0000 11.5 

48 Kjósarskarðsvegur 
02 Meðalfellsvegur—sýslumörk „........0.0000 000... 15 

410 Elliðavatnsvegur 
01 Suðurlandsvegur—-Reykjanesbraut ..........000.000000... 21 

460 Eyrarfjallsvegur 
01 Vesturlandsvegur— Vesturlandsvegur .................... 2.9 

50 Borgarfjarðarbraut 
01 Um Draga .........20000000.000eene ss 2.0 

505 Melasveitarvegur 
01 Ás-Súlunes ........0200000 00 1.5 

510 Vatnshamravegur ...........2.0000.00 00 1.5 
oll Hvanneyrarvegur 

01 Vesturlandsvegur—-Hvanneyri ....,........00.0.00000.0000.. 7.9 
519 Reykholtsdalsvegur 

01 Stóri-Ás—Giljar .............00.0. 5.0 
528 Norðurárdalsvegur 

01 Glitstaðir—Skarðshamrar ............020000.. 00. 0... 7.0 
574 Útnesvegur 

Snjóastaðir .............200000 0... ss ses 6.0 
586 Haukadalsvegur 

01 Vestfjarðavegur—-Smyrlahóll .. .„.........00000 0000... 10.0 
590 Klofningsvegur 

04 Efribyggðarvegur—Ballará .............0.0..00000 0000... 10.0 
619 Ketildalavegur 

01 Bíldudalur—Svarthamar ..............00.00 00... 2.0 
624 Ingjaldssandsvegur 

01 Vestfjarðavegur—Ingjaldssandur ........................ 3.0 

65 Súgandafjarðarvegur 
04 Fyrir Spilli ..............20002. 0000 4.0 

643 Strandavegur 
08 — Árnes-Melar ............000.00 000. 7.0 

704 Miðfjarðarvegur 

01 Norðurlandsvegur —Vesturárdalsvegur ................... 3.6
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Fjárveitingar 
Vegnr. Vegheiti í millj. kr. 

Kaflaheiti 1976 

706 Núpsdalsvegur 
01 Miðfjarðarvegur-—-Miðfjarðarvegur ...................... 2.0 

711 Vatnsnesvegur 
06 Vesturhópshólar—Síðuvegur .........00.00000. 0... 31 

715 Víðidalsvegur vestri 
01 Hvarf—Kolugil ............2.0..22000 0000 er nan 24 

724 Reykjabraut 
01 Norðurlandsvegur—Svínvetningabraut ................... 2.0 

725 Miðásvegur 
01 Norðurlandsvegur—Hæll .............2..02. 000... 0.3 

126 Auðkúluvegur 
01 Reykjabraut—Svínvetningabraut ..............0.0........ 9.0 

741 Neðribyggðarvegur 
01 Skagastrandarvegur——Skagastrandarvegur ................ 6.7 

744 Þverárfjallsvegur 
02 Engjadalur—Skagavegur ..........20.00000 000... 24 

145 Skagavegur 
02 Hlíð—Krókssel ........... HARA 1.7 
03 Krókssel--Hafnaá ............2020000 0000 0 ven 0.6 
09 Þverárfjallsvegur— Sauðárkrókur ...............0......... 1.8 

752 Skagafjarðarvegur 
01 Norðurlandsvegur—Efribyggðarvegur .................... 7.1 
02 Efribyggðarvegur-—-Svartárdalsvegur ..................... 15 

754 Héraðsdalsvegur 
01 Skagafjarðarvegur—Kjálkavegur ..................00.0.. 2. 

151 Tunguhálsvegur 
01 Skagafjarðarvegur-—-Héraðsdalsvegur .................... 15 

762 Sæmundarhlíðarvegur 
01 Sauðárkróksbraut—Fjall ............0.2022 000... en 2.0 

764 Hegranesvegur vestri 
01 Hegranesvegur eystri—Helluland ..................0...... 10.0 

83 Grenivíkurvegur 
02 Fnjóskadalsvegur eystri—Grenivík ............0......... 4.2 

802 Ólafsfjarðarvegur eystri 
02 Ólafsfjörður Ólafsfjarðarvegur ......... ARA RRRR 5.0 

815 Hörgárdalsvegur 
01 — Norðurlandsvegur Ólafsfjarðarvegur .................... 10.2 

821 Eyjafjarðarbraut vestri 
02 Finnastaðavegur—Eyjafjarðarbraut eystri ............... 9.8 

829 Eyjafjarðarbraut eystri 
01 Norðurlandsvegur— Munkaþverá ..........20000000. 0000. 4.0 

842 Bárðardalsvegur vestri 
02 Hlíðarendi--Bárðardalsvegur eystri ...........20000000.0.. 24 

843 Lundarbrekkuvegur 
01 Bárðardalsvegur eystri—Víðiker ...........0000.00.00.... 4.6 

847 Stafnsvegur 
01 Norðurlandsvegur--Stafn ...........0.000200 0000... 25 

856 Laxárdalur vestri 
01 Staðarbraut—Halldórsstaðir ............020000. 0... 05
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Fjárveitingar 
Vegnr. Vegheiti í millj. kr. 

Kaflaheiti 1976 

865 Gilsbakkavegur 
01 Norðausturvegur—Gilsbakki ........20200000000 000... 5.0 

94 Borgarfjarðarvegur 
04 Steinsvaðsvegur--Hjaltastaðavegur ...................... 10.0 
08 Njarðvík—Borgarfjörður ...........0..0000 0000. 0.4 

917 Hlíðarvegur 
02 Hallgeirsstaðir—Eyjavegur ............00.000 200 0.8 

919 Sunnudalsvegur 
ol Hlíðarvegur—Guðmundarstaðir ............0.0.0000....0... 6.0 

924 Jökuldalsvegur eystri 
02 Refshöfði—Austurlandsvegur ............000.0.00000. 000. 13.0 

925 Hróarstunguvegur 
02 Húseyjarvegur—Lagarfoss ..........0.0.0000 000... 0.6 

926 Húseyjarvegur 
01 Tunguvegur—Geirastaðir ................0020.000 000... 0.4 

931 Upphéraðsvegur 
08 Hallormsstaður—-Gunnlaugsstaðir ....................... 10.0 

951 Vestdalseyrarvegur 
03 Vestdalseyri—Sunnuholt .........2..0.2.0 000... 6.0 

953 Mjóafjarðarvegur 
01 Norðfjarðarvegur--Háheiði ..............0.0.000000.0.0... 5.0 

964 Breiðdalsvegur 
01 Austurlandsvegur—Austurlandsvegur .................... 0.5 

986 Rauðabergsvegur 
01 Austurlandsvegur-—-Holtasel ............000. 0000. 2.0 

Samtals 2841 

5.1. Austurlandsáætlun. 

1 Austurlandsvegur 
25 Axarvegur—Urðarteigur ......... RAÐAR 0.7 
29 Melrakkanes—Hof ...........0...00. 000... 19.3 

85 Norðausturvegur 
12 Teigará-Bæjarðxl ...............00000000 000 7.0 

92 Norðfjarðarvegur 

02 Seyðisfjarðarvegur—Mjóafjarðarvegur ................... 2.0 
10 Garigamunni Eskifj—-Kirkjuból ..........0.000.00. 00. 100.0 

93 Seyðisfjarðarvegur 
03 Sýslumörk—kaupstaður ............0000000. 000. 23. 

96 Suðurfjarðavegur 
08 Vík—Stöðvarfjörður .............0.0.0000 0000. 25.0 

Samtals 177.0 

5.2. Norðurlandsáætlun. 

STRANDABYGGÐ 

68 Hólmavíkurvegur 

05 Kolbeinsá—Guðlaugsvík .............000..000000. 0000. 10.0 
A 27
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Fjárveitingar 
í millj. kr. 

1976 

20.0 
15.0 

51.0 

10.0 

8.0 
15.0 

8.0 

21.0 
15.0 

2.0 
  

175.0 

25.0 
  

Vegnr. Vegheiti 

Kaflaheiti 

HÚNABYGGÐ 

1 Norðurlandsvegur 
02 Brautarholt—Sveðjustaðir .........0.0000000. 0... 0... 
11 Hvammur—-Svínvetningabraut ........2.00000000 0000... 

SKAGAFJARÐARBYGGÐ 

75 Sauðárkróksbraut 
05 Sauðárkrókur-—-Siglufjarðarvegur .........0.0000000...0... 

EYJAFJARÐARBYGGÐ 

82 Ólafsfjarðarvegur 
01 Norðurlandsvegur—-Hjalteyrarvegur  .........00000.00.... 

1 Norðurlandsvegur 
01 Grjótá—Öxnadalsá ..........000000 00... 
08 Vaðlaheiðarvegur—Grenivíkurvegur ............0...0...... 

SKJÁLFANDABYGGÐ 
85 Norðausturvegur 

01 Norðurlandsvegur--Hólsgerði .........2000000......0..... 

NORÐAUSTURBYGGÐ 

85 Norðausturvegur 
17 Leirhöfn—Sigurðarstaðir  .........0200000. 00... 
25 Syðra-Áland--Hafralónsá ........0000000 0... n nn 

Verkfræðilegur undirbúningur ...........2..0000 000... 0... 

Samtals 

5.3. Djúpvegur. 

61 Djúpvegur ..........00000 000 

Samtals 

5.4 Norður- og austurvegur. 

1 Norðurlandsvegur 
801—-01 Á Öxnadalsheiði ...........0.0000 00... 

1 Norðurlandsvegur 
Á Holtavörðuheiði ............00200 0000... 

1 Suðurlandsvegur 
201—28 Austan Þjórsár .......000020000 ne. 

1 Austurlandsvegur 
901—-30 til 32 Fyrir Hvalneshorn .......00020.00 0. nn... 
901— 17 Víðilækur--Axarvegur .......0000000. 0... 

25.0 

25.0 

75.0 

30.0 

10.0 
10.0 

  

Samtals 150.0



9.j 

202 

203 

204 

= ní 1976. 215 Nr. 89. 

Fjárveitingar 
í millj. kr. 

1976 

2.5. Til brúagerða. 

Í. Til brúa 10 m og lengri 

Tungulækur í Landbroti (204) .............02. 0000. 11.1 

Bjarnardalsá (1) ............002.00. 00 eeen 33.0 

Þingmannaá (60) ............20200 00. 23.6 

Laugardalsá í Djúpi (61) ..............2.0 00 ..ee senn 27.6 
Hvalsá í Hrútafirði (68) .............00..00.. 00 17.0 
Laxá hjá Tindum (724) ...........0.02.000 20 15.0 
Laxá á Þverárfjallsv. (744) ...............00 000 7.1 
Öxnadalsá hjá Hrauni (sýsluv.) .........00.0.0.0 0 73 
Vesturdalsá hjá Haugsst. (sýsluv.) .......0..0.0.0.0.00 13.0 
Vesturdalsá hjá Fremri-Hlíð (sýsluv.) ........00.00000. 00. 10.0 
Kolgríma í Suðursveit (1) .............0..2.. 0. 18.3 

  

Samtals  183.0 

IH. FLOKKUN VEGA 

3.1. ÞJÓÐVEGIR EFTIR KJÖRDÆMUM 

Suðurlandskjördæmi. 

Suðurlandsvegur: Af sýslumörkum á Skeiðarársandi, um Fljótshverfi og Síðu, 
yfir Eldhraun og Skaftártungu, um Mýrdalssand, Mýrdal, Sólheimasand, Eyja- 
fjöll, Rangárvelli, Holt, Þjórsá, Flóa, Ölfus, Hellisheiði að sýslumörkum við 
Sandskeið. 
Stórhöfðavegur í Vestmannaeyjum: Af vegamótum ofan við kirkjuna um 
Ofanleitishverfi að Stórhöfðavita. 
Þykkvabæjarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Ytri-Rangá á Ásveg hjá 
Miðkoti í Þykkvabæ. 
Landvegur: Af Suðurlandsvegi í Hollum upp Holt og Land um Galtalæk 
austan við Þjórsá hjá Búrfelli á Þjórsárdalsveg austan Sandafells. 
Prestbakkavegur: Af Suðurlandsvegi austan Breiðbalakvíslar, um Prestbakka- 
völl, að heimreið að Prestbakka. 
Geirlandsvegur: Af Suðurlandsvegi austan Skaftárbrúar, um brú á Stjórn að 
heimreið að Geirlandi. 
Meðallandsvegur: Af Suðurlandsvegi við Skaftárbrú, niður Landbrot austan- 
vert, um Eldvatnsbrú hjá Syðri-Fljótum, um Langholt og Leiðvöll í Meðal- 
landi, á Suðurlandsveg austan Eldvatns. 
Klausturvegur: Af Suðurlandsvegi við Skaftárbrú að Kirkjubæjarklaustri. 
Holtsvegur á Síðu: Af Suðurlandsvegi austan við Eldhraun um Skaftárbrú 
að vegamótum hjá Heiði. 
Búlandsvegur: Af Suðurlandsvegi austan við Tungufljótsbrú í Skaftártungu 
að Skaftárdal. 

Ljótarstaðavegur: Af Búlandsvegi nálægt Gröf, um Gröf og Borgarfell, um 
brú á Tungufljóti undan Snæbýli að vesamólum að Snæbyli. 
Álftaversvegur: Af Suðurlandsvegi við Skálmarbrú á Mýrdalssandi, um Herj- 
ólfsstaði á Hryggjaveg hjá Þykkvabæjarklaustri. 
Hryggjavegur: Af Álftaversvegi nálægt Holti um Jórvíkurhrygsi á Álftavers- 
veg hjá Þykkvabæjarklaustri.
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215 
216 

Kerlingardalsvegur: Af Suðurlandsvegi hjá Fagradal, inn með Kerlingardalsá, 

að heimreið að Bólstað. 
Reynishverfisvegur: Af Suðurlandsvegi hjá Fossholtum að Presthúsum. 
Reynisvegur: Af Reynishverfisvegi norðan Lækjarbakka, um Þórisholt á 
Reynishverfisveg hjá Reynisdal. 
Dyrhólavegur: Af Suðurlandsvegi hjá Litla-Hvammi í Mýrdal að heimreið að 
Dyrhólum. 
Péturseyjarvegur: Af Suðurlandsvegi austan Péturseyjar, um Pétursey og Eyj- 
arhóla, á Suðurlandsveg vestan Péturseyjar. 
Raufarfellsvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Kaldaklifsár, um Raufarfellsbæi, 

á Suðurlandsveg austan Svaðbælisár. 
Leirnavegur: Af Suðurlandsvegi vestan Svaðbælisár, um Rauðsbakka og 
Leirnahverfi, á Suðurlandsveg austan við Steina. 

Hverfisvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Holtsár, um Holtshverfi, á Suður- 

landsveg austan Írár. 
Skálavegur: Af Suðurlandsvegi vestan Holtsár, um Skálabæi, á Suðurlands- 
veg austan við Hvamm. 

Sandhólmavegur: Af Suðurlandsvegi við Hvamm, um Efraholt, á Suðurlands- 

veg hjá Fitjamýri. 
Markarvegur: Af Suðurlandsvegi austan Markarfljóts að Stóru-Mörk. 
Þórsmerkurvegur: Af Suðurlandsvegi austan Markarfljóts, um Merkurengjar 

í Húsadal í Þórsmörk. 

Dimonarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Markarfljóts, norður Markarfljóts- 

aura hjá Stóra-Dímon á Fljótsklíðarveg við Eyvindarmúla. 

Hólmabæjavegur: Af Suðurlandsvegi á Markarfljótsaurum um Dalsel og Borg- 

areyrar á Landeyjaveg nálægt Sandtjörn. 
Landeyjavegur: Af Suðurlandsvegi austan Affalls, um Miðey, Bergþórshvol. 
Þúfu og Fróðholt á Suðurlandsveg austan Þverár. 
Hólmavegur: Af Landeyjavegi sunnan Álftarhóls að Hólmum. 

Akureyjarvegur: Af Suðurlandsvegi við Hemlu, um Strönd á Landeyjaveg 

nálægt Akurey. 
Ártúnsvegur: Af Landeyjavegi vestan Fróðholts um Ártún á Landeyjaveg hjá 

Eystra-Hóli. 
Fljótshlíðarvegur: Af Suðurlandsvegi á Hvolsvelli inn Fljótshlíð um Múla- 

kot að Háamúla. 
Vallarvegur: Af Fljótshlíðarvegi hjá Sunnuhvoli um Efra-Hvol að Velli. 

Ransárvallavegur: Af Suðurlandsvegi vestan Eystri-Rangár upp Rangárvelli, 

um Keldur og Gunnarsholt niður Rangárvelli á Suðurlandsveg vestan Varma- 

dals. 
Oddavegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Strönd að Vindási. 

Þingskálavegur: Af Ransárvallavegi vestan Gunnarsholts, um Þingskála og 

Hóla, um brú á Rangá ofan við Galtalæk á Landveg norðan Galtalækjar- 

skógar. 

Árbæjarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Ytri-Rangár, um Árbæ, Snjallsteins- 

höfða og Lækjarbotna á Landveg hjá Þúfu. 

Bugavegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Lyngás að Vetleifsholti. 

Ásvegur: Af Suðurlandsvegi við Landvegamót um Áshverfi, Sandhólaferju, 
Háfshverfi og Þykkvabæ að Húnakoti. 

Ásmundarstaðavegur: Af Suðurlandsvegi við Áshól um Ásmundarstaði á Ás- 

veg við Áshverfi. 
Heiðarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Einbúa um Heiði, Kamb og Gísl- 

holt, á Hagabraut.
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Hagabraut: Af Landvegi ofan Lýtingsstaða um Raftholt, Haga og Stúfholt á 
Landveg neðan við Köldukinn. 
Hamravegur: Af Suðurlandsvegi hjá Einbúa að Syðri-Hömrum. 
Skeiða- og Hrunamannavegur: Af Suðurlandsvegi í Flóa, um Skeið, hjá Reykj- 
um, um brú á Stóru-Laxá, hjá Hrepphólum, um Flúðir, Skipholt og yfir 
Hvítá hjá Brúarhlöðum á Biskupstungnabraut hjá Kjóastöðum. 
Skálholtsvegur: Af Skeiða- og Hrunamannavegi hjá Reykjum um Laugarás 
og Skálholt á Biskupstungnabrant hjá Spóastöðum. 
Þjórsárdalsvegur: Af Hrunamannavegi á Sandlækjarholti, um Þjórsárholt 

sunnan Miðfeils, upp Þjórsárdal, um Skeljafell norðan Bjarnalóns, yfir Þjórsá 
hjá Sandafelli, yfir Tungnaá hjá Sigöldu að Sigölduvirkjun. 
Gaulverjabæjarvegur: Af Suðurlandsvegi í Flóa um Gaulverjabæ og Stokks- 
eyri á Eyrarbakkaveg ofan Eyrarbakka. 
Eyrarbakkavegur: Af Suðurlandsvegi austan Ölfusárbrúar á Selfossi um Eyr- 
arbakka og Ölfusárós, á Þorlákshafnarveg. 
Biskupstungnabraut: Af Suðurlandsvegi vestan Selfoss, um brú á Sogi, Svína- 
vatn, brú á Brúará, Vatnsleysu, Múla og Geysi að Gullfossi. 
Þingvallavegur: Af Biskupstungnabraut austan við Sog, um Ljósafoss, austan 
Þingvallavatns, um Gjábakka og Þingvöll, að sýslumörkum á Mosfellsheiði. 
Laugarvatnsvegur: Af Biskupstungnabraut hjá Svínavatni, um Laugarvatn á 
Biskupstungnabraut hjá Múla. 
Þorlákshafnarvegur: Af Suðurlandsvegi nálægt Hveragerði til Þorlákshafnar. 
Þrengslavegur: Af Suðurlandsvegi í Svínahrauni, um Þrengsli á Þorlákshafn- 
arveg í Ölfusi. 
Urriðafossvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Þjórsár, um Urriðafoss yfir Vill- 
ingaholtsveg, um Gafl á Hamarsveg hjá Skógsnesi. 
Ölvisholtsvegur: Af Suðurlandsvegi við Kijartansstaði um Miklholtshelli að 
vegamótum við Ölvisholt. 
Oddgeirshólavegur: Af Suðurlandsvegi hjá Hraungerði að vegamótum við 
Austurkot og Oddgeirshóla. 
Villingaholtsvegur: Af Suðurlandsvegi í Flóa um Villingaholt, suður með 
Þjórsá um Fljótshóla, á Gaulverjabæjarveg norðan Loftsstaða. 
Hamarsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi hjá Gaulverjabæ, um Hamar og Skógs- 

nes, á Villingaholtsveg hjá Sýrlæk. 
Kolsholtsvegur: Af Villingaholtsvegi hjá Vatnsenda að vegamótum að Kols- 
holtshelli. 

Votmúlavegur: Af Eyrarbakkavegi hjá Geirakoti um Votmúla á Gaulverja- 
bæjarveg við Smjördali. 
Önundarholtsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi norðan Meðalholts, um Súluholt, 
á Villingaholtsveg norðan Önundarholts. 
Vorsabæjarvegur í Flóa: Af Gaulverjabæjarvesi móts við Seljatunsu um 

Vorsabæ á Hamarsveg við Syðri-Velli. 
Holtsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi nálægt Klængsseli um Holt á Gaulverja- 
bæjarveg á Stokkseyri. 
Kaldaðarnesvegur: Af Eyrarbakkavegi nálægt Sandvík að vegamótum að 
Hreiðurborg. 
Langholtsvegur í Flóa: Af Suðurlandsvegi nálægt Túni að Langholti. 
Skeiðháholtsvegur: Af Skeiðavegi við Kílhraun, um Skeiðháholt á Skeiðaveg 
móti Löngumyri. 
Ólafsvallavegur: Af Skeiðavegi að Ólafsvöllum. 
Vorsabæjarvegur: Af Skeiðavegi hjá Brautarholti að vegamótum að Fjalli.
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Gnúpverjavegur: Af Þjórsárdalsvegi vestan Kálfár um Hamarsheiði á Þjórs- 
árdalsveg vestan Þverár. 
Hælsvegur: Af Gnúpverjavegi vestan Kálfár, hjá Hæl að heimreið að Lækjar- 
bakka. 
Stóra-Núpsvegur: Af Þjórsárdalsvegi hjá Minna-Núpi á Gnúpverjaveg við Ása- 
skóla. 
Mástunguvegur: Af Gnúpverjavegi ofan við Ása um Slóru-Mástungu að 
Skáldabúðum. 
Auðsholtsvegur: Af Hrunamannavegi austan Stóru-Laxár, um Syðra-Lang- 
holt að Auðsholti. 
Langholtsvegur: Af Hrunamannavegi hjá Flúðum á Auðsholtsveg hjá Lang- 
holti. 
Hrunavegur: Af Hrunamannavegi við Flúðir um Hruna á Hrunamannaveg 
vestan Kirkjuskarðs. 
Kaldbaksvegur: Af Hrunavegi hjá Hruna að heimreið að Þverspyrnu. 
Tungufellsvegur: Af Hrunamannavegi við Dalsá að heimreið að Jaðri. 
Grafningsvegur neðri: Af Biskupstungnabraut við Alviðru á Grafningsveg efri 
við Úlfljótsvatn. 
Búrfellsvegur: Af Þingvallavegi hjá Ásgarði um Búrfell og Klausturhóla á 
Biskupstungnabraut austan Seyðishóla. 
Kiðjabergsvegur: Af Biskupstungnabraut austan Seyðishóla að heimreið að Gelti. 
Sólheimavegur: Af Biskupstungnabraut við Minni-Borg um Sólheima, á Biskups- 
tungnabraut austan Svínavatns. 
Reykjavegur: Af Biskupstungnabraut hjá Torfastöðum á Laugarvatnsveg hjá 

Brúará. 
Tjarnarvegur: Af Biskupstungnabraut hjá Vatnsleysu á Reykjaveg hjá Tjörn. 

Einholtsvegur: Af Biskupstungnabraut við Tungufljótsbrú, um Einholt á 

Hrunamannaveg sunnan Gýgjarhóls. 
Bræðratunguvegur: Af Einholtsvegi norðan Tungufljóts að Ásakoti. 
Grafningsvegur efri: Af Þingvallavegi við Írafoss. um Grafning á Þingvallaveg 
norðan Heiðarbæjar. 
Eyjavegur: Af Laugarvalnsvegi norðan við Djúpin að heimreið að Útey. 
Gjábakkavegur: Af Laugarvatnsvegi hjá Laugarvatni á Þingvallaveg við Gjá- 

bakka. 
Böðmóðsstaðavegur: Af Laugarvatnsvegi undan Efstadalsfjalli að Böðmóðsstöð- 

um. 
Hvammsvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Kögunarhóls um Nýbýlahverfi og 
Gljúfur á Suðurlandsveg vestan Kotstrandar. 
Arnarbælisvegur: Af Suðurlandsvegi hjá Sandhóli að heimreið að Egilsstöðum. 
Krýsuvíkurvegur: Frá sýslumörkum í Herdísarvíkurhrauni, um Selvogsheiði á 
Þorlákshafnarveg ofan við Þorlákshöfn. 
Kjósarskarðsvegur: Frá sýslumörkum vestan Stíiflisvatns, um Fellsenda á Þing- 

vallaveg á Mosfellsheiði. 
Uxahryggjavegur: Frá sýslumörkum á Sæluhúsahæðum, um Brunna og Tröll- 
háls á Þingvallaves á Þingvöllum. 

    

Reykjaneskjördæmi. 

Suðurlandsvegur: Frá sýslumörkum við Sandskeið um Lækjarbotna til Reykja- 
víkur. 
Vesturlandsvegur: Frá Reykjavík við Elliðaár um Mosfellssveit og Kjalarnes, 
inn Hvalfjörð, að sýslumörkum í Hvalfjarðarbotni.
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Þingvallavegur: Frá sýslumörkum á Mosfellsheiði á Vesturlandsveg nálægi 
Köldukvísl. 
Hafnarfjarðarvegur: Frá mörkum Reykjavíkur við Fossvogslæk, um Kópavog 
og Garða á Reykjanesbraut ofan Hafnarfjarðar. 
Reykjanesbraut: Frá Reykjavík við Elliðaár, austan Kópavogs og Hafnarfjarðar, 
um Vatnsleysustrandarheiði, Keflavík og Miðnesheiði til Sandgerðis. 
Krýsuvíkurvegur: Af Reykjanesbraut sunnan við Hafnarfjörð, um Krýsuvík að 
sýslumörkum í Herdísarvíkurhrauni. 

Grindavíkurvegur: Af Reykjanesbraut á Vogastapa til Grindavíkur. 
Hafnavegur: Af Reykjanesbraut í Njarðvíkum að Höfnum. 
Garðskagavegur: Af Reykjanesbraut norðan Keflavíkur um Gerðar og Sandgerði 
að heimreið að Nýlendu á Stafnesi. 
Kjósarskarðsvegur: Af Vesturlandsvegi norðan Laxár um Reynivelli og Kjósar- 

skarð að sýslumörkum vestan Stiflisvatns. 
Elliðavatnsvegur: Af Suðurlandsvegi við Rauðavatn um Vatnsenda á Reykjanes- 
braut ofan Hafnarfjarðar. 
Vífilsstaðavegur: Af Hafnarfjarðarvegi sunnan Silfurtúns, um Garða og Vífils- 

staði á Elliðavatnsveg við Vifilsstaðavatn. 

Bessastaðavegur: Áf Hafnarfjarðarvegi í Eng!c s 
Álftanesvegur: Af Bessastaðavesi nálægt Bessast im. Landakot og Svið- 
holt og aftur að vegamótum Bessastaðavegar við ! astaði. 
Vatnsleysustrandarvegur: Af Reykjanesbraut við Kúagerði, um Vatnsleysu- 
strönd og Voga á Reykjanesbraut á Vogastapa. 
Vogavegur: Af Reykjanesbraut móti Vogum að Vogakauptúni. 
Njarðvíkurvegur: Af Reykjanesbraut vesian Vogastapa, um Innri-Njarðvík á 
Reykjanesbraut skammt austan vegamóta Hafnavogar. 

Nesvegur: Af Hafnavegi í Höfnum um Reykjanes, Grindavík og Ísólfsskála 
á Krýsuvíkurveg sunnan Krýsuvíkur. 
Úlfarsárvegur: Af Vesturlandsvegi norðan brúar á Úlfarsá sunnan Úlfarsfells á 
Hafravatnsveg. 

Hafravatnsvegur: Af Suðurlandsvegi norðan Hólmsár, um Miðdal, á Vesturlands- 
veg við Þverholt. 
Reykjalundarvegur: Af Hafravatnsvesi að Reykjalundi 
Eyrarfjallsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Kiðafelli, sunnan Eyrarfjalls á Vestur- 
landsveg hjá Blönduholti. 

Meðalfellsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Skorá, norðan Meðalfellsvatns á Kjósar- 
skarðsveg sunnan brúar á Laxá hjá Vindáshlíð. 

   

        

Vesturlandskjördæmi. 

Vesturlandsvegur: Frá sýslumörkum í Hvalfjarðarbotni, út fyrir Hafnarfjall, 
yfir brú á Borgarfjörð hjá Borgarnesi, um Eskiholt, Norðurárdal, að sýslu- 
mörkum á Holtavörðuheiði. 
Borgarfjarðarbraut: Af Vesturlandsvegi við Ferstiklu, um Dragháls, Hestháls 
og Bæjarsveit, yfir brú á Hvítá hjá Kljáfossi, um Stafholtstungur á Vestur- 
landsveg hjá Haugum. 
Akranesvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Lambhaga að Akranesi. 
Uxahryggjavegur: Af Hvítárvallavegi við Hvítárvelli, um Hest, Götuás, Lundar- 
reykjadal og Uxahryggi að sýslumörkum hjá Sæluhúsahæðum. 
Hvítárvallavegur: Af Vesturlandsvegi hjá Seleyri um Andakíl, yfir brú á 
Hvítá hjá Hvítárvöllum á Vesturlandsveg norðan Eskiholts. 

Ólafsvíkurvegur: Af Vesturlandsvegi við Borgarnes, um Mýrar, Vegamót og 
Fróðárheiði til Ólafsvíkur.
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Heydalsvegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Kolbeinsstöðum, um Hnappadal og Hey- 

dal, á Snæfellsnessveg vestan Bildhóls. 
Stykkishólmsvegur: Af Ólafsvíkurvegi við Vegamót, yfir Kerlingarskarð, um 

Helgafellssveit til Stykkishólms. 

Snæfellsnessvegur: Af Vestfjarðavegi við Stóraskóg, um Hörðudal, Skógar- 

strönd, Helgafellssveit og Grundarfjörð á Ólafsvíkurveg við Fróðá. 
Laxárdalsvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Saurum, um Laxárdal, að sýslumörk- 

um á Laxárdalsheiði. 
Svínadalsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Miðfelli, norður yfir Laxá hjá Hóli, 

um Eyri á Borgarfjarðarbraut gegnt Geitabergi. 
Akrafjallsvegur: Af Akranesvegi hjá Litlu-Fellsöxl suður fyrir Akrafjall um 
Innra-Hólm að Akranesi. 
Leirársveitarvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Leirárbrú, um Leirá á Svínadals- 

veg vestan við Hól. 
Melasveitarvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Skorholti, um Melasveit á Vestur- 

landsveg hjá Belgsholti. 
Mófellsstaðavegur: Af Hvítárvallavegi sunnan Andakílsár, um Mófellsstaði 

á Borgarfjarðarbraut sunnan Skorradalsvatns. 

Skorradalsvegur: Af Hvítárvallavegi norðan brúar á Andakílsá, um Fossabæi, 

með Skorradalsvatni að norðan að Fitjum. 
Hagavegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Stóru-Drageyri, sunnan Skorradals- 

vatns um Haga að Fitjum. 
Vatnshamravegur: Af Skorradalsvegi hjá Vatnshömrum um Heggsstaði á Uxa- 

hryggjavegs hjá Hatti. 
Hvanneyrarvegur: Af Vesturlandsvegi að Hvanneyrarskóla. 

Lundarreykjadalsvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Fossatúni, um Lundar- 

reykjadal norðanverðan og brú á Grímsá hjá Oddsstöðum á Uxahryggjaveg 

hjá Brautartungu. 

Bæjarsveitarvegur: Af Borgarfjarðarbraut vestan við Varmalæk að Hvítár- 

bakka. 
Laugarholtsvegur: Af Bæjarsveitarvegi að Laugarholti. 
Flókadalsvesur: Af Borgarfjarðarbraut norðan Varmalækjar um Múlastaði, 

Skóga, Brennistaði á Borgarfjarðarbraut hjá Lilla-Kroppi. 

Stóra-Kroppsvegur: Af Bor sarfjarðarbra til um flugvöll á Kálfanesmelum, um 

Stóra-Kropp á Borgarfjarðarbraut á Hamramelum. 

Reykdælavegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Kleppjárnsreykjum, um Reykholts- 

dal sunnanverðan, yfir brú á Reykjadalsá hjá Steindórsstöðum á Reykholtsdals- 

veg við Úlfsstaði. 
Hálsasveitarvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Gróf, um Reykholt og Úlfsstaða- 

háls, Stóra-Ás, Húsafell og Kalmanstungu á Hvílársíðuveg hjá Bjarnastöðum. 

Reykholtsdalsvegur: Af Hálsasveitarvegi hjá Úlfsstöðum, inn Reykholtsdal og 

fram hjá Giljum á Hálsasveitarveg hjá Stóra- -Ási. 

Þverárhlíðarvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Síðumúla um Norðtungu og 

Hjarðarholt á Borgarfjarðarbraut vestan Þverár. 

Hvítársíðuvegur: Af Þverárhlíðarvegi hjá Síðumúla, um Hvítársíðu og brú á 

Hvítá hjá Bjarnastöðum á Hálsasveitarveg hjá Stóra- Ási. 
Þverárvegur: Af Þverárhlíðarvegi sunnan Litlu-Þverár að Kvíum. 

Grjóthálsvegur: Af Þverárhlíðarvegi norðan brúar á Litlu-Þverá um Grjót á 

Norðurárdalsveg hjá Hafþórsstöðum. 

Stafholtsvegur: Af Borgarfjarðarbraut austan Arnarholts, um Stafholt að Svarf- 

hóli.
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Varmalandsvegur: Af Borgarfjarðarbrast austan Arnarholts, um Varmaland 
og Einifell á Norðurárdalsveg hjá Glitstöðum. 
Norðurárdalsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Brekku, um brýr á Norðurá hjá 
Glilstöðum, um sunnanverðan Norðurárdal á Vesturlandsveg hjá Króki. 
Ferjubakkavegur: Af Vesturlandsvegi hjá Brennistöðum, um Ferjubakka, á 
Hvitárvallaveg vestan Ferjukotssíkis. 
Borgarnesbraut: Af Vesturlandsvegi að Borgarnesi. 
Þursstaðavegur: Af Ólafsvíkurvegi vestan Borgar að Rauðanesi. 
Álftaneshreppsvegur: Af Ólafsvíkurvegi vestan Langár, suður fyrir Hólsvatn 
um Krossnes og Þverholt á Ólafsvíkurveg hjá Arnarstapa. 
Álftanesvegur: Af Álftaneshreppsvegi hjá Kolviðarholti að heimreið að Mið- 
húsum. 
Grímsstaðavegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Urriðaárbrú um Árbæ að vegamótum 
að Grenjum. 
Sauravegur: Af Ólafsvíkurvegi á Raftási á Hraunhreppsveg hjá Jaðri. 
Staðarhraunsvegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Raftási að Staðarhrauni. 
Hraunhreppsvegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Fíflholtum um Stóra-Kálfalæk, Akra 
og Þverholt á Álftaneshreppsveg hjá Hrafnkelsstöðum. 
Hítarnesvegur: Af Ólafsvíkurvegi sunnan Kaldár að vegamótum við Krossholt. 
Kolviðarnesvegur: Af Ólafsvíkurvegi vestan Gerðubergslækjar að Laugagerð- 
isskóla. 
Skógarnesvegur: Af Ólafsvíkurvegi vestan við Rauðkollsstaði að Hausthúsum. 
Ölkelduvegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Ölkeldu að Hóli. 
Lýsuhólsvegur: Af Ólafsvíkurvesi hjá Hraunsmúla, um Lýsudal og Lýsuhól á 
Ólafsvíkurveg vestan Vatnsholtsár. 
Útnesvegur: Af Ólafsvíkurvegi sunnan Fróðárheiðar, um Breiðuvík, Hellis- 

sand og Rif að Ólafsvík. 
Flugvallarvegur: Af Útnesvegi nálægt Rifi að flugvelli. 
Framsveitarvegur: Af Snæfellsnessvegi hjá Vindási, um Setberg, út fyrir Eyrar- 
fjall á Snæfellsnessveg hjá Eiði. 
Helgafellssveitarvegur: Af Snæfellsnessvegi við Mjósund, um Berserkjahraun 
á Stykkishólmsveg norðan Kerlingarskarðs. 
Hörðudalsvegur vestri: Af Snæfellsnessvegi við Blönduhlíð að Seljalandi. 
Hörðudalsvegur eystri: Af Snæfellsnessvegi hjá Hörðubóli um Tungu að Selja- 
landi. 
Hálsabæjavegur nyrðri: Af Snæfellsnessvegi vestan Miðár um Snóksdal að Bæ. 
Hálsabæjavegur syðri: Af Vestfjarðavegi sunnan brúar á Reykjadalsá, um 
Hundadal að Bæ. 

Hlíðarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Fellsenda um Kolsstaði og Kringlu á Vest- 
fjarðaveg norðan Tunguár. 
Haukadalsvegur: Af Vestfjarðavegi sunnan Haukadalsárbrúar um Haukadal að 
Smyrlahóli. 

Hjarðarholtsvegur: Af Vestfjarðavegi vestan Búðardals, um Hjarðarholt að 
Lambastöðum. 

Gillastaðavegur: Af Laxárdalsvegi hjá Dönustöðum, um brú á Laxá, um Gilla- 
staði að Lambastöðum. 
Sælingsdalsvegur: Af Vestfjarðavegi norðan Leysingfastaða að Laugaskóla. 
Klofningsvegur: Af Vestfjarðavegi norðan Ássarðs um Fellsströnd, Klofning 
og Skarðsströnd á Vestfjarðaveg í Saurbæ. 

Neðribyggðarvegur: Af Klofningsvegi austan við Knarrarhöfn, að Ketilsstöðum. 
Skorravíkurvegur: Af Klofningsvegi vestan við Hellu um Skorravík að Ketils- 
stöðum. 
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Efribyggðarvegur: Af Klofningsvegi við Hellu, um Túngarð og Stóru-Tungu 
á Klofningsveg vestan Kjarlaksstaðaár. 
taðarhólsvegur: Af Klofningsvegi hjá Kirkjuhvoli, um Staðarhól, um brú á 

Staðarhólsá að vegamótum við Bjarnastaði. 
Vestfjarðavegur: Af Vesturlandsvegi hjá Dalsmynni um Bröttubrekku, Búð- 
ardal og Svínadal að sýslumörkum í Gilsfjarðarbotni. 
Steinadalsvegur: Af Vestfjarðavegi í Gilsfirði að sýslumörkum. 

Vestfjarðakjördæmi. 

Vesturlandsvegur: Frá sýslumörkum á Holtavörðuheiði að sýslumörkum við 
Hrútafjarðará. 
Laxárdalsvegur: Frá sýslumörkum á Laxárdalsheiði á Hólmavíkurveg norðan 
Borðeyrar. 
Vestfjarðavegur: Frá sýslumörkum í Gilsfjarðarbotni, um Þorskafjörð, Skála- 
nes, Klettsháls, Vattarfjörð, Litlanes, Hjarðarnes og fyrir Vatnsfjarðarbotn, 
um Helluskarð, Dynjandisheiði, Arnarfjörð, Hr afnseyrarheiði, Dýrafjörð, 
Gemlufallsheiði, Önundarfjörð, Breiðadalsheiði og á Djúpveg í Skutulsfirði. 
Djúpvegur: Af Vestfjarðavegi í Þorskafjarðarbotni yfir Þorskafjarðarheiði, 
fyrir Ísafjörð, um Eyrarfjall og Ögur, fyrir Skötufjörð, Hex stfjörð og Álftafjörð, 
um Súðavík, Ísafjörð og Óshlíð til Bolungarvíkur. 

Barðastrandarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Flókalundi í Vatnsfirði, um Barða- 
strönd yfir Kleifaheiði að Patreksfirði. 
Bíldudalsvegur: Af Barðastrandarvegi við Patreksfjörð, um Mikladal, fyrir 
Tálknafjarðarbotn, um Hálfdán til Bíldudals, um Suðurfirði til Trostansfjarðar, 

þaðan á Vestfjarðaveg rétt norðan við Helluskarð. 
Flateyrarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Breiðadal til Flateyrar. 
Súgandafjarðarvegur: Af Vestfjarðavegi á Botnsheiði um Suðureyri fyrir Spilli 

að heimreið að Bæ. 
Hólmavíkurvegur: Af Vesturlandsvegi vestan Hrútafjarðarár, út með Hrúta- 
firði yfir Stikuháls, fyrir Bitrufjörð um Ennisháls, Kollafjörð, inn með Stein- 

grimsfirði til Hólmavíkur. 
Steinadalsvegur: Frá sýslumörkum á Steinadalsheiði á Hólmavíkurveg í Kolla- 
firði. 
Tröllatunguheiði: Af Vestfjarðavegi sunnan Bakkaár, nálægt Bakka hjá Vals- 

hamri, um Tröllatunguheiði hjá Tröllatungu á Hólmavíkurveg hjá Húsavík. 
Reykhólasveitarvegur: Af Vestfjarðavegi í Berufjarðarbotni út Barmahlíð um 
Reykhóla að Stað. 
Fjarðarhlíðarvegur: Af Vestfjarðavegi á Eiði við Vattarfjörð, að Firði. 

Siglunesvegur: Af Barðastrandarvegi norðan Haukabergsárbrúar um Holt að 
Skriðnafelli. 
Örlygshafnarvegur: Af Barðastrandarvegi hjá Ósum við Patreksfjörð um Hval- 

sker, Sauðlauksdalsvaðal, Örlygshöfn og Hafnarfjall að Látrum. 

Rauðasandsvegur: Af Örlvgshafnarvegi hjá Hvalskeri um Saurbæ að Gröf á 
Rauðasandi. 
Kollsvíkurvegur: Af Örlygshafnarvegi hjá Geitagili um Gjögur, Hænuvík, Hænu- 

víkurháls, Kollsvík, um Kóngshæð á Örlygshafnarveg á Aurholti. 
Tálknafjarðarvegur: Af Bíldudalsvegi norðan Tálknafjarðar um Sveinseyri að 

Stóra-Laugardal. 
Ketildalavegur: Af Bildudalsvegi um Bíldudal, út með Arnarfirði um Bakka 
að Selárdal. 
Svalvogavegur: Af Vestfjarðavegi við Þingeyri um Haukadal, Keldudal og Sval- 
voga að Lokinhömrum.
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Ingjaldssandsvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Gemlufalli um Núp, Alviðruvör og 
Sandsheiði að Sæbóli á Ingjaldssandi. NR 
Valþjófsdalsvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Mosvöllum í Önundarfirði, um 
Hjarðardal að Kirkjubóli í Valþjófsdal. 
Laugardalsvegur: Af Djúpvegi hjá Hagakoti í Laugardal að Hrafnabjörgum. 
Vatnsfjarðarvegur: Af Djúpvegi hjá Eyri við Ísafjörð um Vatnsfjörð, Skála- 
vik og Hörgshlíð á Djúpveg í Mjóafjarðarbotni. 
Snæfjallastrandarvegur: Af Djúpvegi um brú á Langadalsá utan við Neðri- 
Bakka, út með Langadalsströnd um Ármúla, fyrir Kaldalón út Snæfjallaströnd 
að Lyngholti. 
Laugalandsvegur: Af Snæfjallastrandarvegi utan Melgraseyrar að heimreið að 
Laugarási. 
Krossárdalsvegur: Af Hólmavíkurvegsi sunnan Krossárbrúar að Gröf. 
Strandavegur: Af Hólmavíkurvegi við Hólmavík, fyrir botn Steingrímsfjarðar, 

um Bjarnarfjarðarháls, Bala, Veiðileysufjörð, Diúpuvík, fyrir Reykjarfjörð um 

Gjögur, Árnes að bryggju í Norðurfirði. 
Drangsnesvegur: Af Strandavesi hjá Hálsgötugili, sunnan við Bjarnarfjarðar- 
háls, út Selströnd um Drangsnes og Kaldrananes á Strandaveg í Bjarnarfirði 
sunnan brúar á Bjarnarfjarðará. 

Norðurlandskjördæmi vestra. 

Norðurlandsvegur: Frá sýslumörkum við Hrútafjarðará, um Hrútafjörð, yfir 
Hrútafjarðarháls, um Miðfjörð, Víðidal, Blönduós, Langadal, Stóra-Vatnsskarð, 

Vallhólm, Blönduhlíð, Norðurárdal að sýslumörkum á Öxnadalsheiði. 

Hvammstangavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Stóra-Ósi að Hvammstanga. 
Skagastrandarvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Blönduósi um Skagaströnd á 
Skagaveg hjá Harastöðum. 

Sauðárkróksbraut: Af Norðurlandsvegi við Varmahlíð, um Langholt, Sauðár- 
krók, Hegranes, á Siglufjarðarveg norðan Gljúfurár hjá Vatnsleysu. 
Siglufjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi austan Héraðsvatnabrúar á Grundar- 
stokki, um Blönduhlíð, Viðvíkursveit, Óslandshlíð, hjá Hofsósi, um Sléttuhlíð, 

Fljót og Almenninsa að Siglufirði. 
Heggstaðanesvegur: Af Norðurlandsvegi í Hrútafirði, nálægt Laugarstapa, um 
Mýrar, Bessastaði og Barð á Norðurlandsveg utan við Melstað. 
Miðfjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi austast á Hrútafjarðarhálsi, fram Mið- 
fjörð vestan Miðfjarðarár, um brú á Núpsá hjá Haugi, út Miðfjörð að austan á 
Norðurlandsveg hjá Laugarbakka. 
Vesturárdalsvegur; Af Miðfjarðarvesi norðan við brú á Vesturá, sunnan Brekku- 
lækjar fram Vesturárdal, að vegamótum gegnt Skeggjastöðum. 

Núpsdalsvegur: Af Miðfjarðarvegi hjá Haugi, um Efra-Núp, yfir Austurár- 

dalsháls, út Austurárdal á Miðfjarðarveg gegnt Hangi. 
Vatnsnesvegur: Frá Hvammstanga út Vatnsnes, um Hindisvík yfir Þórsá, suð- 
ur Vesturhóp á Norðurlandsveg hjá Vatnshorni. 
Þorgrimsstaðadalsvegur: Af Vatnsnesvegi hjá Tjörn að Tungu. 
Fitjavegur: Af Norðurlandsvegi á móts við Stórhól, suður Fitjaárdal um 
Fremri-Fitjar, yfir Miðfjarðarháls á Miðfjarðarveg sunnan við brú á Urriðaá. 
Víðidalsvegur vestri: Af Norðurlandsvegi hjá Deildarhóli, um Víðidalstungu, 
yfir brú á Víðidalsá hjá Hvarfi að Kolugili. 
Síðuvegur: Af Norðurlandsvegi sunnan Víðidalsárbrúar á Steinsvaði, um Síðu 
á Vatnsnesveg hjá Breiðabólstað. 
Borgarvegur: Af Síðuvegi hjá Síðu, yfir Faxalæk um Stóru-Borg, á Vatns- 
nesveg hjá Þorfinnsstöðum.
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Víðidalsvegur eystri: Af Norðurlandsvegi vestan Lækjamóia, austan Víðidals- 
ár á Víðidalsveg vestri hjá Hvarfi. 
Þingeyravegur: Af Norðurlandsvegi vestan við Sveinsstaði að vegamótum við 
Leysingjastaði. 
Vatnsdalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Sveinsstöðum fram Vatnsdal, vestan ár 
um brú á Vatnsdalsá hjá Undirfelli og út austan ár á Norðurlandsveg nálægt 

Aralæk. 
Grímstunguvegur: Af Vatnsdalsvegi hjá Undirfelli fram Vatnsdal, um Gríms- 
tungu og Marðarnúp á Vatnsdalsveg hjá Bakka. 
Reykjabraut: Af Norðurlandsvegi fyrir norðan Giljá, um Reyki, norðan Svína- 
vatns á Svinvetningabraut hjá Tindum. 
Miðásavegur: Af Norðurlandsvegi nálægt Torfalæk að Hæl. 
Auðkúluvegur: Af Reykjabraut við Reyki, vestan Svínavatns, um Auðkúlu á 

Svínvetningabraut sunnan Svínavatns. 
Svínadalsvegur: Af Auðkúluvegi hjá Grund að Ljótshólum. 
Svinvetningabraut: Af Norðurlandsvegi á Blönduósi, austan Laxárvatns og 
Svínavatns, um brú á Blöndu hjá Löngumýri á Norðurlandsveg norðan Svart- 

árbrúar. 
Kjalvegur: Af Svínvetningabraut hjá Syðri-Löngumýri að vegamótum Eiðs- 

staðavegar. 
Blöndudalsvegur: Af Svínvetningabraut austan Blöndubrúar hjá Löngumýri 

að Austurhlið. 
Svartárdalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Bólstaðarhlíð, um Bergsstaði og 

Hvamm að Stafni. 
Neðribyggðarvegur: Af Skagastrandarvegi hjá Enni, um Sölvabakka á Skaga- 

strandarveg sunnan Neðri-Lækjardals. 
Mýravegur: Af Skagastrandarvegi hjá Lækjardal, um Mýrar og brú á Laxá, 

á Laxárdalsveg hjá Skrapatungu. 
Laxárdalsvegur: Af Þverárfjallsvegi yfir Norðurá að Balaskarði. 
Þverárfjallsvegur: Af Skagastrandarvesi utan við brú á Laxá, um Norðurár- 

dal og Þverárfjall á Skagaveg hjá Skíðastöðum. 
Skagavegur: Af Skagastrandarvegi hjá Skagaströnd, um Kálfshamarsvík, Hafn- 
ir, Ketu, Laxárdal, Laxárdalsheiði og Gönguskörð á Sauðárkróksbraut á Sauð- 
árkróki. 

Reykjastrandarvegur: Af Skagavegi hjá Skarði að Fagranesi. 
Efribyggðarvegur: Af Skagafjarðarvegi hjá Álftagerði, um Efribyggð, á Skaga- 
fjarðarveg norðan Mælifells. 
Skagafjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi sunnan Varmahlíðar, um Mælifell, 

Tungusveit og Vesturdal að Giljum. 

Vallhólmsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Völlum, um Stokkhólma að Vind- 
heimum. 
Héraðsdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi vestan Svartárbrúar hjá Reykjum, um 
Héraðsdal á Kjálkaveg um fyrirhugaða brú hjá Flatatungu. 
Svartárdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi hjá Breiðagerði að Ánastöðum. 
Tunguhálsvegur: Af Skagafjarðarvegi um Tunguháls á Héraðsdalsveg við fyr- 
irhugaða brú hjá Flatatungu. 
Austurdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi í Vesturdal, austan við Jökulsá vestri 
um Bústaði að vegamótum hjá Skuggabjörgum. 
Kjálkavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Skeljungshöfða, um Kjálka að Keldu- 

landi. 
Fjallsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Arnarstapa að Fjalli.
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Sæmundarhlíðarvegur: Af Sauðárkróksbraut hjá Geitagerði, um Sæmundar- 
hlíð að Fjalli. 
Hellulandsvegur: Af Sauðárkróksöraui á vestanverðu Hegranesi að Hellulandi. 
Hegranesvegur vestri: Af Hegranesvesi eystri við Ketu að Hellulandi. 
Hegranesvegur eystri: Af Sauðárkróksbraut hjá Garði að Eyhildarholti. 
Brimnesvegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Narfastöðum, um Brimnes á Siglu- 
fjarðarveg hjá Miklahóli. 

Hólavegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Miklahóli, um Viðvík og brú á Hjalta- 
dalsá á Laufskálaholti að Hólum. 

Hjaltadalsvegur: Af Hólavegi sunnan brúar á Hjaltadalsá við Laufskálaholt 
að Hrafnhóli. 
Ásavegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Gálga á Hólaveg við brú á Hjaltadalsá á 
Laufskálaholti. 

Deildardalsvegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Grafarósi, yfir Deildará hjá Kambi 
á Siglufjarðarveg norðan Ártúns. 
Unadalsvegur syðri: Af Siglufjarðarvegi sunnan Hofsár að Enni. 
Bæjarvegur: Af Siglufjarðarvegi norðan Hofsár, um Bæ, á Siglufjarðarveg hjá 
Mýrarkoti. 

Sléttuhlíðarvegur: Af Siglufjarðasvegi yfir Lansalæk, um Skálá anstan Sléttu- 
hlíðarvatns á Siglufjarðarveg norðan Keldnakots. 
Flókadalsvegur: Af Siglufjarðarvegi á Máshöfða, um Austarahól og Barð, á 
Siglufjarðarveg hjá Sólgörðum. 
Haganesvíkurvegur: Af Siglufjarðarvegi á Móshöfða, um Haganesvík á Sislu- 
fjarðarveg hjá Langhúsum. 

Sléttuvegur: Af Siglufjarðarvegi vestan Fljótaárbrúar um Sléttu og Skeiðfoss- 
virkjun, á Ólafsfjarðarveg nálægt Hvammi. 

Ólafsfjarðarvegur: Frá sýslumörkum á Lágheiði, um Stíflu, á Siglufjarðarveg 
á Ketilási. 

Norðurlandskjördæmi eystra. 

Norðurlandsvegur: Frá sýslumörkum á Öxnadalsheiði, um Öxnadal, Þelamörk 
og Kræklingahlíð til Akureyrar, um Svalbarðsströnd, Víkurskarð, Ljósavatns- 
skarð, Fljótsheiði, Reykjadal, Mývatnsheiði, Mývatnssveit norðan Mývatns, 
Mývatnsöræfi, Jökulsárbrú, Grímsstaði á Fjöllum, að sýslumörkum á Biskups- 
hálsi. 
Ólafsfjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi á Moldhaugnahálsi, um Arnarnes- 
hrepp og Árskógsströnd, um Dalvík, fyrir Ólafsfjarðarmúla, um Ólafsfjörð að 
sýslumörkum á Lágheiði. 
Grenivíkurvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Miðvík, um Dalsmynni, Höfðahverfi 
og Grenivík að Melum. 
Norðausturvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Krossi í Ljósavatnsskarði, um Köldu- 
kinn, Áðaldalshraun. Húsavík, Tjörnes, Kelduhverfi og Jöknlsárbrú í Axar- 
firði, um Kópasker, Melrakkasléttu og Raufarhöfn, um Þistilfjörð að sýslumörk- 
um á Brekknaheiði. 
Iývatnsvegur: Af Norðurlandsvesi hjá Grímsstöðum í Mývatnssveit, um Hóls- 

sand, Hvammsheiði og Reykjahverfi, á Norðausturveg hjá Laxamýri. 
Ólafsfjarðarvegur eystri: Af Ólafsfjarðarvegi í Ólafsfjarðarkaupstað um brú á 
Kálfsá, á Ólafsfjarðarveg sunnan Hóls. 
Kleifavegur: Af Ólafsfjarðarvesi vestan Ólafsfjarðarár að Sólheimum. 
Svarfaðardalsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Árgerði, um Urðir að Atlastöðum. 
Tunguvegur: Af Svarfaðardalsvegi hjá Hreiðarsstöðum á Skíðadalsveg hjá 
Hvarfi.
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Skíðadalsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hrísum, um brú á Skíðadalsá hjá 

Hvarfi, um Skíðadal að vestan os austur yfir Skíðadalsá á brú sunnan við 

Hnjúk að vegamótum Klængshóls- og Hlíðarvegar. 

Árskógssandsvegur: Af Ólafsfjarðarvesi hjá Litla-Árskógi að Árskógssandi. 

Hauganesvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Stærra-Árskógi að Hauganesi. 

Hjalteyrarvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Skriðulandi að Hjalteyri. 

Bakkavegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hofi á Hjalteyrarveg hjá Ytri-Bakka. 

Möðruvallavegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hofi, um Möðruvelli á Hörgárdals- 

veg hjá Björgum. 
Staðarbakkavegur: Af Hörgárdalsvegi um brú á Hörgá hjá Skugga að Staðar- 

bakka. 
Hörgárdalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Bægisá, um brú á Helguhyl og norð- 

ur Hörgárdal að vestan á Ólafsfjarðarveg norðan Hörgárbrúar. 

Dagverðareyrarvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Sólborgarhóli, um Dagverðar- 

eyri og Gásir á Ólafsfjarðarves sunnan Hörgárbrúar. 

Blómsturvallavegur: Frá brú á Lónslæk hjá Ásláksstöðum, norður hjá Syðsta- 

Samtúni, yfir Norðurlandsveg á Blómsturvallamela. 

Eyjafjarðarbraut vestri: Af Norðurlandsvegi sunnan Ákureyrar, um Grund og 

Saurbæ, að vegamótum norðan Hólsgerðis. 

Kristnesvegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri norðan Kristness, um Kristnes á 

Eyjafjarðarbraut vestri sunnan Kristness. 

Finnastaðavegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri skammt norðan Hólshúsa, um 

brýr á Finnastaðaá og Djúpadalsá hjá Völlum, á Eyjafjarðarbraut vestri hjá 

Saurbæ. 
Dalsvegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri hjá Samkomugerði, yfir Finnastaða- 

veg að Syðra-Dalsgerði. 
Hólavegur: Af Eyjafjarðarbrant vestri móls við Vatnsenda, um brú á Eyja- 

fjarðará, um Hóla á Sölvadalsveg hjá Gnúpufelli. 

Sölvadalsvegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri hjá Sandhólum, um brú á Eyja. 

fjarðará að Þormóðsstöðum. 

Eyjafjarðarbraut eystri: Af Norðurlandsvegi hjá Kaupangi, um Laugaland os 

brú á Eyjafjarðará hjá Möðruvöllum, á Eyjafjarðarbraut vestri norðan Saur- 
bæjar. 
Svalbarðseyrarvegur: Af Vaðlaheiðarvesi 2ð Svalbarðseyri. 
Höfðavegur: Af Grenivíkurvegi við (liúfrrá að Hóli. 
Vaðlaheiðarvegur: Af Norðurlandsvegi við Veigastaði, yfir Vaðlaheiði, Fnjósk- 

á, á Norðurlandsveg hjá Hálsi. 
Tllugastaðavegur: Af Norðurlandsvesi hjá Nesi, suður að Illugastöðum. 

Fnjóskadalsvegur vestri: Af Norðurlandsvegi norðan Ness að Grímsgerði. 

Fniðskadalsvegur eystri: Af Norðurlandsvegi austan brúar á Fnjóská, um 
Fnjóskadal austanverðan, á Grenivíkurves í Dalsmynni. 

Vaglaskógarvegur: Af Vaðlaheiðarvegi austan við brú á Fnjóská, um Vagla 

skóg að Lundi 1. 
Fremstafellsvegur: Af Norðurlandsvegi vestan Kvíslarbrúar, um brú á Djúpá, 
hjá Fremstafelli, á Norðausturveg hjá Landamóti. 
Bárðardalsvegur vestri: Af Norðurlandsvegi við Kvíslarbrú vestan Skjálfanda- 

fljóts að Mýri. 
Lundarbrekkuvegur: Af Bárðardalsvegi eystri hjá Sandkvísl, að Víðikeri. 

Bárðardalsvegur eystri: Af Norðurlandsvegi hjá Fosshóli, um brú hjá Stóru- 
völlum á Bárðardalsveg vestri. 
Aðaldalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Einarsstöðum á Norðausturveg hjá 

Tjörn. 
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Austurhlíðarvegur: Af Norðurlandsvezi segnt Laugum, hjá Laugaskóla út 
Austurhlíð, yfir Reykjadalsá hjá Ökrum, á Aðaldalsveg móts við Hamra. 
Stafnsvegur: Af Norðurlandsvegi sunnan og neðan við Narfastaði að Stafni. 
Mývatnssveitarvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Arnarvatni um Skútustaði á 

Norðurlandsveg hjá Reykjahlíð. 
Baldursheimavegur: Af Mývatnssveitarvegi skammt austan ÁArnarvatns að 

Litlu-Strönd. 
Út-Kinnarvegur: Af Norðausturvegi hjá Ófeigsstöðum að Nípá. 
Sandsvegur: Af Norðausturvegi norðan Knútsstaða að Sandi. . 
Hvammavegur: Af Aðaldalsvegi norðan Ytra-Fjalls, yfir Laxá hjá Hólmavaði, 
á Mývatnsveg austan Laxárvirkjunar. 
Staðarbraut: Af Aðaldalsvegi sunnan Syðra-Fjalls, um Laxárvirkjun á Hvamma- 

veg. 
Fagranesvegur: Af Staðarbraut hjá Hellulandi að Fagranesi. 
Laxárdalsvegur vestri: Af Staðarkraut vestan Laxár að Halldórsstöðum. 
Laxárdalsvegur eystri: Af Laxárdalsvegi vestri hjá Birningsstöðum, um brú 
á Laxá hjá Sogi, að Kasthvammi. . 
Vestursandsvegur: Af Norðausturvegi hjá Lindarbrekku að vegamótum Nýja- 

bæjarvegar. 
Uppsveitarvegur: Af Norðausturvegi norðan við Meiðavelli að Tóvegg. 
Hólsfjallavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Grímsstöðum á Fjöllum, um Hólssand 
á Norðausturveg austan Jökulsárbrúar í Axarfirði. 
Gilsbakkavegur: Af Norðausturvegi hjá Lundi að Gilsbakka 
Austursandsvegur: Af Norðausturvegi skammt vestan Klifshaga, um Sandár- 

brú að vegamótum Skósavegar. 
Axarfjarðarheiðarvegur: Af Norðausturvegi hjá Klifshaga, um Hrauntanga, á 
Norðausturveg austan Stórviðarvatns. 
Laxárdalsvegur: Af Norðausturvegi vestan Garðár í Þistilfirði, að Laxárdal. 
Langanesvegur: Af Norðausturvegi við Þórshöfn, um Þórshöfn og Sauðanes 
að vegamótum Eiðisvegar. 

Austurlandskiðrdæmi. 

Austurlandsvegur: Frá sýslumörkum á Biskupshálsi, um Möðrudal, Jökuldals- 
heiði, Jökuldal, yfir Jökulsárbrú hjá Fossvöllum, um Hróarstungu yfir Lagar- 
fljótsbrú hjá Egilsstöðum, um Velli, Skriðdal, Breiðdalsheiði, Breiðdal, Beru- 
fjörð, Geithellnahrepp, Lónsheiði, Lón, Almannaskarð, yfir Hornafjarðarfljóts- 
brú hjá Gildraskeri, um Mýrar, Svðursveit, Breiðamerkursand, Öræfi og Skeið- 

arársand að sýslumörkum Vestur-Skaftafellssýs!u. 
Norðausturvegur: Frá sýslumörkum Á Brekknaheiði, um Bakkafjörð, Sand- 
víkurheiði, Vopnafjörð, Hofsárdal og Iangadal á Austurlandsveg hjá Möðrudal. 
Hafnarvegur í Bakkafirði: Af Norðausturvegi hjá Bakkaá að Hafnarkauptúni. 
Norðfjarðarvegur: Af Austurlandsvegi hiá Egilsstöðum um Fagradal, Búðar- 

eyri við Reyðarfjörð, Hólmaháls, Eskifjörð, Oddsskarð og til Neskaupstaðar. 
Seyðisfjarðarvegur: Af Norðfjarðarvegi hjá Egilsstöðum, um Fjarðarheiði til 
Seyðisfjarðar. 
Borgarfjarðarvegur: Af Seyðisfjarðarvegi við Eyvindará, um Eiðaþinghá, Hjalta- 
staðaþinghá, yfir Selfljótsbrú hjá Heyskálum, Vatnsskarð og Njarðvík að Bakka- 
gerði. 
Suðurfjarðavegur: Af Norðfjarðarvegi í Reyðarfirði um suðurströnd Reyðar- 
fjarðar, fyrir Vattarnes, um Fáskrúðsfjörð, Gvendarnes, Stöðvarfjörð, Kamba- 
nes og á Austurlandsveg nálægt Heydölum. 
Breiðdalsvíkurvegur: Af Suðurfjarðavegi hjá Þverhamri til Breiðdalsvíkur.
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Djúpavogsvegur: Af Austurlandsvegi til Djúpavugskauptúns. 
Hafnarvegur: Af Austurlandsvegi að Höfn. 

Gunnarsstaðavegur í Bakkafirði: Af Norðausturvegi nálægt Hölkná að Gunn- 

arsstöðum. 
Strandhafnarvegur: Af Norðausturvegi við Borgarlæk að Ljósalandi. 

Vesturárdalsvegur: Af Norðausturvegi austan Vesturár að Búastöðum. 

Hlíðarvegur: Af Austurlandsvegi hjá Fossvöllum, um Jökulsárhlíð, yfir Hellis- 

heiði á Norðausturveg hjá Vatnsdalsgerði. 

Sunnudalsvegur: Af Hlíðarvegi austan við Hofsá, um brú á Sunnudalsá norðan 

Sunnudals, og á Norðausturveg nálægt Teigi. 
Eyjavegur: Af Hlíðarvegi móts við Fögruhlíð um Hnitbjörg og Eyjasel á Hlíð- 

arveg nálægt Bakkagerði. 
Grófarselsvegur: Af Hlíðarvegi hjá Kaldá að Grófarseli. 

Jökuldalsvegur: Af Austurlandsvegi við Gilsá um Hákonarstaði að Brú. 

Jökuldalsvegur eystri: Af Austurlandsvegi hjá Hjarðarhaga yfir Jökulsá og út 

Jökuldal austan Jökulsár á Austurlandsveg í Dimmadal. 

Hróarstunguvegur: Af Austurlandsvegi við Jökulsárbrú, um Litla-Bakka og 

Kirkjubæ, yfir Rangá á Austurlandsveg hjá Urriðavatni. 

Húseyjarvegur: Af Hróarstunguvegi hjá Litla-Bakka að Geirastöðum. 

Brekkubæjarvegur: Af Hróarstunguvegi hjá Þórisvatni um Brekku á Hróars- 

tunguveg hjá Litla-Steinsvaði. 
Fellavegur: Af Austurlandsvegi hjá Urriðavatni um Staffell, Egilssel og á Aust- 

urlandsveg við Rangá. 
Upphéraðsvegur: Af Austurlandsvegi norðan Lagarfljótsbrúar um Fell, Fljóts- 

dal, yfir Jökulsá í Fljótsdal, um Skóga og á Austurlandsveg hjá Úlfsstöðum 

á Völlum. 
Norðurdalsvegur í Fljótsdal: Af Upphéraðsvegi nálægt Valþjófsstað að Þurið- 

arstöðum. 
Múlavegur í Fljótsdal: Af Upphéraðsvesi austan Jökulsár um brú á Kelduá 

um Langhús að Glúmsstöðum. 
Suðurdalsvegur í Fljótsdal: Af Upphéraðsvegi austan brúar á Kelduárkvísl að 

Víðivöllum fremri. 
Skriðdalsvegur: Af Upphéraðsvegi vestan Grímsár inn Skriðdal um brýr á 

Geitdalsá og Múlaá á Austurlandsveg sunnan Jóku. 
Múlavegur syðri: Af Skriðdalsvegi við Múlabrú að Birkihlíð. 

Axarvegur: Af Austvrlandsvegi í Víðisróf í Skriðdal um Öxi og á Austurlands- 

veg í Berufjarðarbhotni. 
Steinsvaðsvegur: Af Borgarfjarðsrvegi gegnt Hreimsstöðum um Stóra-Steins- 

vað á Lagarfossveg hjá Fossi. 
Hialtastaðarvegur: Af Borgarfjarðarvegi sunnan við Bóndastaði um Hjalta- 
stað og Sandbrekku á Borgarfjarðarveg sunnan við Unaós. 
Lagarfossvegur: Af Borgarfjarðarvegi nálægt Ásgrímsstöðum um Ekru, yfir 

Lagarfljót hjá Fossi á Hróarstunguveg. 
Hólalandsvegur: Af Borgarfjarðarvegi í Bakkagerði um Hólaland að Vega- 

mótum við Hvannstóð. 
Desjamýrarvegur: Af Borgarfjarðarvegi í Bakkagerði um brú á Fjarðará að 
heimreið að Sólbakka norðan við Hrafnárbrú. 
Vestdalseyrarvegur: Af Seyðisfjarðarvesi í Seyðisfjarðarkaupstað um Vestdals- 
eyri að Sunnuholti. 
Mjóafjarðarvegur: Af Norðfjarðarvegi nálægt Köldukvíslarbrú um Mjóafjarð- 
arheiði og norðurströnd Mjóafjarðar að Brekku.
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Helgustaðavegur: Af Norðfjarðarvegi í Eskifjarðarkaupstað að Stóru-Breiðu- 

vík. 
Flugvallarvegur í Norðfirði: Af Norðfjarðarvegi hjá Þrastarlundi að flugvelli. 

Dalavegur: Af Suðurfjarðavegi norðan Dalsár að Hólagerði. 
Norðurdalsvegur í Breiðdal: Af Austurlandsvegi í Breiðdal um Norðurdal að 
vegamótum við brú á Norðurdalsá. 
Breiðdalsvegur: Af Austurlandsvegi innan Ásunnarstaða yfir Breiðdalsá hjá 
Flögu um Randversstaði á Austurlandsveg sunnan Breiðdalsárbrúar. 
Hoffellsvegur: Af Austurlandsvegi vestan Hoffellsárbrúar að vegamótum Mið- 

fells. 
Rauðabergsvegur: Af Austurlandsvegi austan Djúpár að vegamótum að Holtaseli. 

3.2. FLOKKUN ÞJÓÐVEGA SKV. 3.1. Í UNDIRFLOKKA 

3.2.1. Hraðbrautir A og B 

Suðurlandsvegur: 

Akureyjarvegur í Landeyjum— Revkjavíl:. 

Gaulverjabæjarvegur: 

Stokkseyri — Eyrarbakkavegur. 

Eyrarbakkavegur. 

Biskupstungnabraut: 

Suðurlandsvegur — Minni-Borg. 

Þingvallavegur: 

Stardalsvegur — Vesturlandsvegut. 

Þorlákshafnarvegur: 

Þrengslavegur — Þorlákshöfn. 

Þrengslavegur. 

Hafnarfjarðarvegur. 

Reykjanesbraut. 

Grindavíkurvegur. 

Hafnavegur: 

Reykjanesbraut — Keflavíkurflugvöllur 

Garðskagavegur: 

Reykjanesbraut — Gerðar. 

Vífilsstaðavegur. 

Bessastaðavegur: 

Hafnarfjarðarvegur — Álftanesvegur. 

Vesturlandsvegur: 

Reykjavík — Vestfjarðavegur. 

Akranesvegur.
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6i Djúpvegur: 

Flugvöllur — Hnífsdalur. 

1 Norðurlandsvegur: 

Hólmavíkurvegur — Skagastrandarvegur, Skagafjarðarvegur — Siglufjarðar- 

vegur, Laugaland á Þelamörk — Grenivíkurvegur. 

72 Hvammstangavegur. 

75 Sauðárkróksbraut: 

Norðurlandsvegur — Sauðárkrókur. 

82 Ólafsfjarðarvegur: 
Norðurlandsvegur — Hjalteyrarvegur. 

821 Eyjafjarðarbraut vestri: 

Norðurlandsvegur — nyrðri vegamót Kristnesvegar. 

85 Norðausturvegur: 

Mývatnsvegur — Húsavík. 

1 Austurlandsvegur: 

Upphéraðsvegur — Norðfjarðarvegur. 

92 Norðfjarðarvegur: 

Austurlandsvegur — Seyðisfjarðarvegur. 

99 Hafnarvegur. 

3.2.2. Þjóðbrautir. 

1 Suðurlandsvegur: 

Sýslumörk Skeiðarársandi — Akureyjarvegur. 

30 Skeiðavegur. 

31 Skálholtsvegur. 

35 Biskupstungnabraut: 

Minni-Borg — Skálholisvegur. 

36 Þingvallavegur: 

Biskupstungnabraut — vegamót við Stardal. 

45 Garðskagavegur: 

Garður — Sandgerði. 

1 Vesturlandsvegur: 

Vestfjarðavegur — Hólmavíkurvegur. 

53 Hvítárvallavegur. 

54 Ólafsvíkurvegur. 

55 Heydalsvegur. 

56 Stykkishólmsvegur: 

Snæfellsnessvegur — Stykkishólmur.
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57 Snæfellsnessvegur. 

574 Útnesvegur: 

Hellissandur — Ólafsvík. 

60 Vestfjarðavegur. 

6i Djúpvegur: 

Vestfjarðavegur í Þorskafirði — Flugvöllur við Ísafjörð, og Hnifsdalur—Bol- 

ungarvík. 

62 Barðastrandarvegur, 

68 Hólmavíkurvegur. 

1  Norðurlandsvegur: 

Skagastrandarvegur — Skagafjarðarvegur, Siglufjarðarvegur — Laugaland á 
Þelamörk, Grenivíkurvegur — sýslumörk á Biskupshálsi. 

15 Sauðárkróksbraut: 

Sauðárkrókur — Siglufjarðarvegur. 

76 Siglufjarðarvegur. 

82 Ólafsfjarðarvegur: 

Hjalteyrarvegur — Siglufjarðarvegur. 

85 Norðausturvegur: 

Norðurlandsvegur — Myývatnsvegur og Húsavík — Austurlandsvegur. 

845  ÁAðaldalsvegur. 

í Áusturlandsvegur: 

Sýslumörk á Biskupshálsi — Upphéraðsvegur og Norðfjarðarvegur — sýslumörk 
á Skeiðarársandi. 

92 Norðfjarðarvegur: 

Seyðisfjarðarvegur — Neskaupstaður. 

96 Suðurfjarðavegur. 

3.2.3. Aðrir þjóðvegir eru landsbrautir. 

3.3. AÐALFJALLVEGIR. 

3.3.1. Kaldadalsvegur (40 km): 

Af Uxahryggjavegi (52) í Brunnum urn Kaldadal á Hálsasveitarveg (513) hjá 
Húsafelli. 

3.3.2. Kjalvegur (165 km): 
Af Biskupstungnabraut (35) hjá Gullfossi um Hvítanes, Hveravelli á Kjalveg 

(732) hjá Eiðsstöðum í Blöndudal. 

3.3.3. Fjallabaksvegur nyrðri (80 km): 

At Þjórsárdalsvegi (32) við Sigöldu yfir Jökulgilskvísl hjá Landmannalaug- 
um, Eldgjá og Skaftártungu á Búlandsveg (208) hjá Búlandi.
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3.3.4. Sprengisandsleið (536 km): 

Af Þjórsárdalsvegi við Sigölduvirkjun vestan Þórisvatns um Þveröldu, Tómas- 

arhaga hjá Fjórðungsvatni um Hólafjall á Sölvadalsveg (827) hjá Þormóðsstöðum í 

Eyjafirði (189 km). 
Álma norðan Fjórðunssvatns um Laugarfell yfir brú á Jökulsá eystri á Austari- 

Bug á Skagafjarðarveg (752) hjá Giljum (75 km). 

Ála norðan Fjórðungsvatns um Kiðagilsdrög á Bárðardalsveg vestri (842) hjá 

Mýri í Bárðardal (76 km). 
Ála úr Tómasarhaga um Urðarháls yfir Jökulsá hjá Upptyppingum austan í 

Þríhyrningsfjallgarði á Jökuldalsveg (923) hjá Brú á Jökuldal (196 km). 

Samgönguráðuneytið, 9. júní 1976. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson. 
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BRÁÐABIRGÐALÖG 

um breyting á lögum nr. 81 31. maí 1976 um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. 

FORSETI ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Sjávarútvegsráðherra hefur tjáð mér, að brýna nauðsyn beri til 

þess að leiðrétta atriði í lögum um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, sem 
snerta togveiðiheimildir íslenskra skipa á þrem tilteknum svæðum og enn- 
fremur eina ritvillu í staðarákvörðun. 

Lög þessi voru samþykkt á Alþingi 19. maí 1976 og öðlast gildi 1. júlí 1976. 

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

1. gr. 
Í stað orðanna í 3. gr. B1. „austur frá Langanesi (vms 10)“ komi orðin: norð- 

austur frá Langanesi (vms 10). 

2. gr. 
B3 í 3. gr. orðist svo: Frá línu réttvísandi norðaustur frá Langanesi (vms 10) 

að línu réttvísandi austur frá Glettinganesi (vms 13) er skipum, 39 metrar að lengd 
eða minni, heimilt að veiða allt árið með botnvörpu og flotvörpu utan línu, sem dregin 
er 6 sjómílur utan við viðmiðunarlínu. 

ð. gr. 

CS í 3. gr. orðist svo: Frá línu réttvísandi austur frá Hvítingum (vms 19) að línu 
réttvísandi suður af Hvalnesi (64724'1 n.br., 14?32'5 v.lg.), er öllum skipum heimilt 
að veiða með botnvörpu og flotvörpu utan línu, sem dregin er 4 sjómílur utan við 
viðmiðunarlínu á tímabilinu frá 1. maí til 31. desember. 

4. gr. 
El í 3. gr. orðist svo: Utan línu sem dregin er 5 sjómílur utan við Geirfugladrang 

úr punkti í 5 sjómílna fjarlægð réttvísandi suður frá Geirfugladrang í punkt í 6 sjó- 
milnafjarlægð réttvísandi vestur frá Skálasnaga (vms 40), er heimilt að veiða allt 
árið með botnvörpu og flotvörpu. 

5. gr. 
F1 í 3. gr. orðist svo: Utan línu, sem dregin er frá punkti í 6 sjómílna fjarlægð 

réttvísandi vestur frá Skálasnaga (vms 40) þaðan í punkt 65?05'0 N og 24?27'5 V, 
þaðan í punkt 65?05'0 N og 24*42'5 V og þaðan í punkt í 12 sjómílna fjarlægð rétt- 

A 30 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



Nr. 90. 234 16. júní 1976. 

vísandi vestur frá Bjargtöngum (vms 43), er heimilt að veiða með botnvörpu og flot- 
vörpu allt árið. 

6. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1976. 

Gjört í Reykjavik 16. júní 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Matthías Bjarnason. 
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BRÁÐABIRGÐALÖG 

um breyting á lögum nr. 97 31. desember 1975 um breyting á lögum nr. 68 15. 

júní 1971 um tekjuskatt og eignarskatt, sbr. lög nr. 7/1972, lög nr. 

60/1973, lög nr. 10/1974 og lög nr. 11/1975. 

ForsEri ÍsLanns 
giðrir kunnugt: Fjármálaráðherra hefur tjáð mér að vegna breytinga á virði fast- 

eigna til eignarskatts, sem gerð var með lögum nr. 97/1975, megi vænta þess 
að framteljendur, er eigi hafa borið eignarskatta af íbúðarhúsnæði til þessa, 
muni nú bætast í hóp gjaldenda eignarskatts. 

Þar sem undirbúningi að álagningu gjalda fyrir skattárið 1975 er um það 
bil að ljúka hjá skattstjórum ber brýna nauðsyn til að gera nú þegar ráð- 
stafanir til þess að unnt sé að breyta álagningu eignarskatts, þannig, að þeir 
framteljendur sem ekki hafa áit meiri eignir en svo að þær hafa verið eignar- 
skattsfrjálsar verði nú ekki skattlagðir af þeim eignum. 

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

1. gr. 
Ákvæði til bráðabirgða í 1. gr. laganna orðist svo: 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Við eignarskattsálagningu fyrir skattárið 1975 skal verðmæti fasteigna til eignar- 
skatts reiknað á 2,7-földu gildandi fasteignamatsverði þrátt fyrir ákvæði A-liðar 92. 
gr. laga nr. 68/1971. Ákvæði þessi hafa eigi áhrif á heildarfyrningarverð fasteigna, 
sbr. lokamálsgrein B-liðar 15. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 3. gr. laga nr. 60/1973. 

Fjárhæðir í skattstiga í 1. tl. 26. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 19. gr, laga nr. 7/1972, 
hækki þannig að af fyrstu 2 700 000 kr. skaitgjaldseign greiðist enginn skattur, af 
næstu 1 500 000 kr. skattgjaldseign greiðist 0,6% og af þeirri skattgjaldseign sem þar 
er fram yfir greiðist 1%. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda við álagningu eignarskatts fyrir skattárið 

1975. 

Gjört í Reykjavík 5. júlí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Matthías Á. Mathiesen. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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AUGLÝSING 

um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands. 

Forseti Íslands, dr. Kristján Eldjárn fór í dag til útlanda. 

Í fjarveru hans fara forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti 
Hæstaréttar með vald forseta Íslands samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar. 

Í forsætisráðuneytinu, 18. júní 1976. 

Geir Hallgrímsson.   
Guðmundur Benediktsson. 

Nr. 93. 28. júní 1976. 
AUGLÝSING 

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

Forseti Íslands, dr. Kristján Eldjárn, kom í dag úr för sinni til útlanda og 

hefur á ný tekið við stjórnarstörfum. 

Í forsætisráðuneytinu, 28. júni 1976. 

Geir Hallgrímsson.   
Guðmundur Benediktsson. 
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LÖG 

um skráningu og mat fasteigna. 

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

Þykki mínu: 

I. KAFLI 

Markmið, skilgreiningar og söfnun skráningaratriða. 

1. gr. 
Halda skal skrá um allar fasteignir í landinu þar sem fram komi upplýsingar 

um eiginleika eignanna og rétt til þeirra. Hverja fasteign skal meta til verðs eftir 
því sem næst verður komist á hverjum tíma og nánar er kveðið á um í lögum 
þessum. 

Skráin skal vera tæk til skýrsluvélavinnslu sem gerir mögulega frekari úr- 
vinnslu þeirra skráningar- og matsupplýsinga sem skráin geymir. 

2. gr. 
Fasteign skv. lögum þessum telst vera annað tveggja: 

Í. Land, þ. e. hver sá skiki lands sem vegna sérgreinds eisnar- eða afnotaréttar, 
hagnýtingar, auðkenna eða landamerkja getur talist sjálfstæð eind. 

2. Mannvirki, þ. e. hvert það mannvirki sem gert hefur verið í landi eða á eða verið 
við það tengt, með hliðsjón af þeim rétti Hl lands sem mannvirkinu fylgir. 

Ef um er að ræða sérgreindan eignarrétt eða sérstaka notkun einstakra hluta 
mannvirkja, sem eðlilegt er að skoða sem sjálfstæðar eindir, skal samkvæmt lögum 
þessum farið með slíka eignarhluta sem fasteignir, enda liggi skipting og eignar- 
hlutföll fyrir í þinglýstum heimildum. 

3. gr. 
Skráning skv. 1. gr. á fasteignum skv. 2. gr. skal fela í sér nýjustu upplýsingar, 

sem á hverjum tíma eru tiltækar og fasteignina varða, auk nauðsynlegra greinitalna 
hverrar fasteignar. Setja skal í regluserð ákvæði um söfnun og skráningu upplýs- 
ingaatriða svo og um helstu skrár gefnar út á grundvelli þeirra. 

4. gr. 
Upplýsingar skv. 3. gr. skulu skráðar og skráningu þeirra breytt þegar lands- 

stærðir breytast, notkun lands breytist, svo sem við gerð lóðarsamnings eða úthlutun 
lóðar, en ella á byggingartíma mannvirkis, þegar mannvirki er tekið í notkun og 
loks þegar mannvirki er breytt eða eytt. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Upplýsingar skulu einnig skráðar við eignaskipti eða breytingu á notkun eignar 

svo og umráðum eignar, sbr. 12. gr. Heimilt er að setja í reglugerð nánari ákvæði 

um framkvæmd þessarar greinar, þ. á m. um hve oft fasteignir skuli skoðaðar af 

Fasteignamati ríkisins. 

5. gr. 
Skráningaraðila er heimilt að höfðu samráði við viðkomandi stjórnvöld að 

takmarka söfnun og skráningu upplýsinga um einstakar eignir eða tegundir eigna 

séu eignir þess eðlis að slík upplýsingasöfnun er erfið og/eða þjónar ekki opinber- 

um hagsmunum. 
Fasteignamati ríkisins ber að annast gerð og samræmingu hvers konar greini- 

talnakerfa sem notuð eru um fasteignir við skráningu þeirra, þar með talin gerð 

staðgreinitölukerfis (matrikel) sem taki til landsins alls. Heimilt er að skylda fast- 

eignaeigendur til að sjá um auðkenningu fasteigna samkvæmt greinitalnakerfi Fast- 

eignamats ríkisins. 

11. KAFLI 

Skipulag og stjórn. 

6. gr. 
Gerð og viðhald þeirrar skráningar, sem um ræðir í lögum þessum, annast sér- 

stök ríkisstofnun sem nefnist Fasteignamat ríkisins. Stofnunin starfar á ábyrgð fjár- 

málaráðuneytisins og undir umsjón Þess. Fasteignamat ríkisins er A-hluta stofnun 

skv. lögum nr. 52/1966, um ríkisbókhald, gerð ríkisreiknings og fjárlaga. 

Ráðherra hefur heimild til að fela öðrum opinberum aðilum, þ.m.t. einstökum 

sveitarfélögum eða samstarfsstofnunum þeirra, skráningu fasteigna skv. lögum þess- 

um, ef slík breyting þykir hagkvæm. 

7. gr. 

Fasteignamat ríkisins starfar undir stjórn forstjóra sem ráðherra ræður til starfs- 

ins. Ráðherra ræður fast starfsfólk að fenginni umsögn forstjóra en forstjóri ræður 

starfsfólk til tímabundinna starfa og kaupir sérfræðilega aðstoð eftir því sem nauð- 

syn ber til og heimildir fjárlaga hverju sinni segja til um. Hann ákveður einnig innra 

skipulag stofnunarinnar að fengnu samþykki ráðherra. 

8. 
Við Fasteignamat ríkisins ska! starfa“ ráðgefandi nefnd þeirra aðila sem nýta 

eða nýtt geta skrána við starfsemi sína. Í nefndinni skulu eiga sæti þrír fulltrúar 

Sambands íslenskra sveitarfélaga, þar af einn þeirra tilnefndur af Reykjavíkurborg, 

og einn fulltrúi frá hverjum eftirtalinna aðila: 

Brunabótafélagi Íslands, 
Hús- og landeigendasambandi Íslands, 
Sambandi íslenskra viðskiptabanka, 
Landmælingum Íslands, 
Hagstofu Íslands, 
Þjóðhagsstofnun, 

Sambandi íslenskra tryggingafélaga og 
Skipulagsstjórn ríkisins. 

. Fasteignafatyríkisins getur veitt fleiri aðilum rétt til þátttöku í störfum nefndar- 

innar eftir því sem henta þykir. þu
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Ráðgjafarnefnd skv. þessari grein er vettvangur fyrir umræður um hvað eina, 
sem varðar starfsemi Fasteignamats ríkisins. Nefndin gerir tillögur og ábendingar, 
eftir því sem henni þykir við þurfa, til forstjóra og ráðuneytis um viðfangsefni 
skrárinnar og lausn þeirra. 

Fundi í ráðgjafarnefnd skal að jafnaði halda ekki sjaldnar en tvisvar á ári. 
Nefndin kýs sér sjálf formann til tveggja ára í senn. Formaður kallar nefndina saman 
og slýrir fundum. Forstjóri Fasteignamats ríkisins skal sitja fundi nefndarinnar. 

TI. KAFLI 

Framkvæmd fasteignaskráningar. 

9. gr. 
Viðkomandi sveitarstjórn er ábyrg Fyrir að Fasteignamati ríkisins berist upp- 

lýsingar um lönd og lóðir og breytingar á beim, svo og um öll mannvirki, sem 
gerð eru í umdæmum þeirra hvers um sig, og um breytingar á þeim og eyðingu 
þeirra. 

Sveitarstjórn skal að jafnaði fela byggingafulltrúa viðkomandi sveitarfélags 
upplýsingagjöf um fyrrgreind atriði. Þar sem byggingafulltrúar eru ekki starfandi 
skal sveitarstjórn fela upplýsingagjöfina öðrum aðila í hendur að fengnu sam- 
þykki Fasteignamats ríkisins. Eigendum fasteigna er skylt að veita þær upplýs- 
ingar um fasteignir sem um er beðið. 

Fasteignamat ríkisins kveður á um form, efni og tímasetningu þessarar upp- 

Wsingagjafar. Byggingafulltrúar eða aðrir, sem sveitarstjórn hefur falið upplýsinga- 

gjöf skv. 2. mgr., eru ábyrgir fyrir að upplýsingar séu efnislega réttar. 
Sveitarstjórn getur lagt fyrir þá aðila, sem leggja teikningar og önnur gögn 

fyrir bygginganefnd, að skila þeim einnig í því formi sem Fasteignamat ríkisins 
ákveður. 

Fasteignamat ríkisins getur leyst sveitarstjórnir undan ábyrgð skv. 1. mgr. 
á upplýsingasöfnun um einstakar tegundir fasteigna og lagt hana á aðra aðila, 
enda er opinberum stofnunum, sem slíkum upplýsingum safna á sínu verksviði, 
skylt að leggja Fasteignamati ríkisins til þær upplýsingar. 

Fasteignamat ríkisins sendir hverju sveitarfélagi árlega skv. nánari ákvörðun 
í reglugerð skrá með nægum upplýsingum um fasteignir til að gengið verði úr 
skugga um að aðilar skv. 2. mgr. hafi fullnægt upplýsingaskyldu sinni. 

10. gr. 
Fasteignamati ríkisins ber að hafa frumkvæði að samræmingu á gagnasöfnun 

um atriði, sem snerta fasteignir, og koma í veg fyrir tvíverknað í því efni. 

11. gr. 
Fasteignamat ríkisins getur, hvenær sem það telur þörf á, látið endurskoða 

upplýsingar sem fyrir liggja um einstakar fasteignir, einstakar tegundir fasteigna 
eða fasteignir á tilteknum svæðum. 

Slík endurskoðun skal jafnan fara fram ef sýnt er að upplýsingar Í fasteigna- 
skrá gefa ekki rétta lýsingu á fasteign eða fasteignum sem um ræðir. 

Eigandi fasteignar eða annar aðili. sem telur sig eiga hagsmuna að gæta í lýsingu 
fasteignar eða mati, getur krafist endurskoðunar : ekv. 1. mgr. Séu þessir hagsmunir 
að mati stofnunarinnar svo míklir að réttlæti endurskoðun skal sú endurskoðun fara 
fram svo fljótt sem við verður komið. 

Breyting á fasteignaskrá, hvernig sem til hennar er stofnað, skal tilkynnt skráðum 
eigdnda fasteignar bréflega strax og:klík breyting hefuf werið getð.ri 1 10
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12. gr. 
Eigandi er ábyrgur fyrir tilkynningu ál Fasteignamats ríkisins um breytingar á 

umráðum yfir skráðri eign sinni samkvæmt fasteignaskrá. Við eigendaskipti er 

fyrrverandi eigandi ábyrgur fyrir tilkynningu um þá breytingu. 
Fasteignamat ríkisins kveður á um form og efni slíkra tilkynninga og er eig- 

endum skylt að veita allar þær upplýsingar sem um er beðið. 
Þinglýsingardómurum er við þinglýsingu afsala skylt að ganga úr skugga um, 

að tilkynningarskyldu hafi verið fullnægt, og hlutast til um gerð tilkynningar og 
sendingu ef þess gerist þörf. Fasteignasölum er einnig skylt í starfi sínu að stuðla 
að gerð slíkra tilkynninga og sendingu. Fasteisnamati ríkisins er heimill aðgangur 
að skattframtölum til að sannreyna upplýsingar um fasteignir eða afla þeirra. 

Fasteisnamati ríkisins er heimilt að undirbúa og gefa út staðlaðar gerðir af- 
sala, kaupsamninga og leigusamninga um fasteignir og fasteignaréttindi þar sem 

samrit viðkomandi skjals er sjálfkrafa fullnægjandi tilkynning til fasteignamatsins. 

13. gr. 

Fasteisnamati ríkisins ber að safna gögnum eftir föngum og vinna úr Þeim 

yfirlitsupplýsingar um gangverð fasteigna við kaup og sölu og breytingar á því. 

Eftir því sem við verður komið skulu niðurstöður þessara rannsókna birtar al- 

menningi jafnóðum. 

14. gr. 
Fasteignamat ríkisins veitir þeim, er þess óska, upplýsingar úr skránni og 

er jafnframt heimilt að veita þjónustu um úrvinnslu á þeim. 

Verðlagning þessarar þjónustu skal miðast við endurheimtu kostnaðar Fast- 

eignamats ríkisins, að því marki sem fjárlög á hverjum tíma gera ráð fyrir. Við 

verðlagningu þjónustu til sveitarfélaga skal tekið sérstakt tillit til upplýsingasöfn- 

unar þeirra, sbr. 9. gr. 

15. gr. 
Opinberir aðilar, ríkisstofnanir, ríkisfyrirtæki, sveitarfélög og allar stofnanir 

Þeirra skulu í öllum viðskiptum og í hvers konar verðmætisviðmiðunum nota upp- 

lýsingar fasteignaskrárinnar sem grundvöll viðskipta sinna eftir því sem við getur átt. 

TV. KAFLI 

Fasteignamat og framkvæmd þess. 

16. gr. 
Eftirtaldar eignir eru undanbegnar fasteignamati: 

1. Vegir, götur og torg í eign ríkisins eða sveitarfélaga, sem ætluð eru almenn- 

ingi til umferðar án endurgjalds, ásamt tilheyrandi landssvæðum og mann- 

virkjum í þágu samgangna, svo sem brúm, ljósastólpum, götuvitum, umferðar- 

skiltum, vegvísum, gjaldmælum og biðskýlum. 

Hvers konar svæði í eign ríkis eða sveitarfélaga, sem ætluð eru til fegrunar 

í þágu almennings og til umferðar eða dvalar án endurgjalds. 

3. Rafveitur, þ. á m. línur til flutnings raforku ásamt burðarstólpum og spenni- 

stöðvum. Meta skal eftir venjulegum reglum hús, sem reist eru yfir aflstöðvar 

og spennistöðvar, og þær lóðir er þau standa á. 

4. Vatnsveitur, þ. á m. brunnar, geymar og dælubúnaður. Skólpveitur, þ. á m. 

skólpleiðslur og hreinsibrunnar. 

5. Uppfyllingar og dýpkanir til hafnarbóta ásamt bryggjum og hafnargörðum, 

ef höfn er eign hafnarsjóðs, skv; hafnalögum nr. 45/1973, eða ríkis og sveitar 

9
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félaga. Land á hafnarsvæði, sem ekki er í beinum tengslum við hafnargerðina, 

er ekki undanþegið mati né heldur dráttarbrautir, þurrkvíar eða önnur slík 
mannvirki, þótt í eign framangreindra aðila sé. 

6. Flugbrautir flugvalla í eign opinberra aðila ásamt brautarljósum og öðrum 
búnaði flugbrauta, svo sem aðflugs- og lendingartækjum, og enn fremur þau 
landssvæði umhverfis flugbrautir, sem eru ónýtanleg vegna flugumferðar. 

7. Lönd, er í samræmi við gildandi reglur hafa verið ákveðin greftrunarstaðir 
manna, ásamt mannvirkjum, sem eru í beinum tengslum við það markmið. 

8. Fjarskiptavirki í eign opinberra aðila, en meta skal þó eftir venjulegum reglum 
hús, sem reist eru yfir fjarskiptavirki, svo og lóðir eða lönd, sem fjarskipta- 
virki eða hús yfir þau standa á. 

9. Vitar. 

10. Ráðherra getur í reglngerð undanþegið ákveðnar fasteignir eða tegundir fast- 
eigna fasteignamati. 

17. gr. 
Skráð matsverð fasteignar skal vera gangverð umreiknað til staðgreiðslu, sem 

ætla má að eignin hefði í kaupum og sölum í nóvembermánuði næst á undan mats- 
gerð, miðað við heimila og mögulega nýtingu fasteignarinnar á hverjum tíma. 

Sé slíkt gangverð sambærilegra eigna ekki þekkt skal skráð matsverð ákveðið 
eftir bestu fáanlegri vitneskju um sambærilegt gangverð með hliðsjón af kostnaði 
við gerð mannvirkja, aldri þeirra, legu eignar með tilliti til samgangna, nýtingar- 
möguleikum, hlunnindum, jarðvegsgerð, gróðurfari, náttúrufegurð og öðrum þeim 

atriðum sem kunna að hafa áhrif á gangverð eignarinnar. 
Bújarðir skulu metnar miðað við notkun þeirra til búskapar á meðan þær eru 

nýttar þannig. 
Ráðherra er heimilt að setja í reglugerð nánari ákvæði um mat fasteigna. 

18. gr. 
Við ákvörðun matsverðs skv. 17. gr. skal eftir föngum finna tölfræðilega fylgni 

gangverðs við ýmsar staðreyndir um seldar eignir, s. s. stærð. gerð, búnað, stað 
o. s. frv. og sennilegt sangverð ákvarðað með útreikningum á grundvelli þeirra 
vísbendinga. 

Huglægu, órökstuddu mati skal ekki beitt nema engra annarra kosta sé völ 

um ákvörðun matsverðs. 
Ákvæði skulu sett í reglugerð um aðferð við útreikning staðgreiðsluvirðis miðað 

við mismunandi greiðslukjör við kaup og sölu. 

19. gr. 
Fasteignamat ríkisins annast mat fasteigna samkvæmt lögum þessum. 

Fasteignamat ríkisins skal leitast við að tryggja samræmingu í matsstörfum og 

samræmingu upplýsinga sem máli skipta við framkvæmd mats. Þá er Fasteigna- 
mati ríkisins heimil útvegun sérfræðilegrar aðstoðar við mat eigna eftir því sem 
Þörf krefur. 

Fasteignamati ríkisins er heimilt að fengnu samþykki ráðherra að ráða trún- 
aðarmenn Í einstökum kjördæmum, er annist mat og/eða skoðun fasteigna. Ef 

til kemur skal í reglugerð setja nánari ákvæði um ráðningu og starfssvið trún- 
aðarmanna. 

20. gr. 
Fasteignamat ríkisins skal hlutast til um að allar nýjar eða breyttar eignir, 

sem upplýsingar berast um skv. 9. gr., skuli metnar frummati innan tveggja mán- 
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aða frá því að upplýsingar um þær bárust Fasteignamati ríkisins nema sérstakar 
ástæður hamli. 

Fasteignamati ríkisins er heimilt að höfðu samráði við hlutaðeigandi stjórn- 
völd að meta ásláttarmati eignir sem eru þess eðlis að venjulegt mat er erfitt og/eða 

þjónar ekki opinberum hagsmunum. 

21. gr. 
Aðili, sem verulega hagsmuni getur átt í matsverði eignar og sættir sig ekki við 

skráð mat skv. 19. og 20. gr., getur krafist nýs úrskurðar Fasteignamats ríkisins 
um matið. Krafa um endurmat skal vera skrifleg og studd rökum og nauðsynlegum 
sögnum. 

Nýtt matsverð skal þegar skráð í fasteignaskrá og gildir með þeim almennu 
breytingum sem á því geta orðið, sbr. 29, gr., þar til því er hrundið með nýju mati 

eða yfirmati. 
Ráðherra getur með reglugerð ákveðið að sá sem krefst endurmats beri kostnað 

af því mati ef krafan er bersýnilega tilefnislaus. 

22. gr. 
Fasteignamati ríkisins er heimilt, sé þess krafist af hálfu fjármálaráðuneytisins 

eða sveitarfélags, að taka til endurmats einstakar tegundir eigna eða eignir í til- 
teknum hverfum, sveitarfélögum eða landshlutum, með gildistöku frá þeim tíma 

sem Fasteignamat ríkisins ákveður, ef bað telur matsverð ekki í samræmi við gang- 
verð eins og til er ætlast samkvæmt lögum þessum. Endurmat einstakra eigna skal 

fara fram eftir ákvæðum 21. gr. 

23. gr. 
Yfirmat fasteigna annast yfirfasteignamatsnefnd fyrir landið allt. 
Nefndina skipar fjármálaráðherra þremur mönnum og þremur til vara til þriggja 

ára Í senn, úr hópi tíu manna sem Hæstiréttur tilnefnir. 
Kostnaður við yfirmat greiðist úr ríkissjóði. Yfirfasteisnamatsnefnd getur þó 

vert eiganda fasteignar að greiða kostnað vegna tilefnislausrar kæru til nefndarinnar. 

24. gr. 
Hagsmunaaðilar skv. 21. gr. geta kært niðurstöðu endurmats samkvæmt þeirri 

grein til yfirfasteigsnamatsnefndar. Kæra skal vera skrifleg og studd rökum og nauð- 
synlesum gögnum. Um meðferð máls fyrir nefndinni, framlagningu gagna eða mál- 
flutning fer eftir ákvörðun nefndarinnar. 

Nefndin skal úrskurða slíkt mál innan þriggja mánaða frá kæru nema sérstök 
heimild fyrir frestun sé veitt af hálfu ráðuneytisins. Niðurstaða kærumáls skal begar 
tilkynnt aðila þess og nýtt matsverð þegar skráð í fasteignaskrá. 

Urskurður yfirfasteisnamatsnefndar er fullnaðarúrskurður. 

25. gr. 
Nú varðar mat eða yfirmat á tiltekinni fasteign starfsmann Fasteignamats ríkis- 

ins, sem mat framkvæmir, eða yfirmatsnefndarmann, maka hans, skvlda menn 
honum eða tengda að feðsatali eða niðia, kiörbarn hans eða kiðrforeldri, fóstur- 
barn eða fósturforeldri, og“ ska! hann þá víkja sæti, þegar mat fer fram, og annar 
settur í hans stað. 

26. gr. 
' Yfirfasteignamatsnefnd ber í nóvembermánuði ár hvert að ákveða framreikninss- 

stuðla fyrir skráð matsverð fasteigna með hliðsjón af breytingu verðlags fasteigna
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við kaup og sölu frá síðasta viðmiðunartíma matsins á grundvelli gagna sem Fast- 
eignamat ríkisins safnar og vinnur úr, sbr. 18. gr, Gerir Fasteignamat ríkisins til- 
lögur um slíka framreikningsstuðla eftir því sem yfirfasteignamatsnefnd óskar 
eftir. Stuðlar þessir geta verið misjafnir, til hækkunar eða lækkunar fyrir mismun- 
andi tegundir eigna, byggðahverfi, sveitarfélög eða landshluta, eftir mati nefndar- 
innar. 

Ef eignir í einstökum sveitarfélögum verða fyrir verulegum og óvenjulegum 
verðbreytingum hefur hlutaðeigandi sveitarstjórn umsagnarrétt áður en yfirfast- 
eignamatsnefnd tekur ákvörðun skv. 1. mgr. 

Skráðu matsverði fasteigna skal breytt í fasteignaskrá í samræmi við ofangreinda 
stuðla og skal það verð talið fasteignamatsverð frá og með 1. desember til jafnlengdar 
næsta ár nema sérstakt endurmat komi til. 

21. gr. 
Ráðherra getur með reglugerð sett nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara. 

Áður en slík reglugerð er sett skal um hana leitað umsagnar Sambands íslenskra 
sveitarfélaga. 

28. gr. 
Um brot gegn ákvæðum laga bessara skal farið að hætti opinberra mála og varða 

brot sektum nema byngri refsing komi til samkvæmt öðrum lögum. 

29. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi felld lög nr. 28 29. apríl 
1963, um fasteignamat og fasteignaskráninsn. Umboð yfirfasteignamatsnefndar skv. 
lögum nr. 28/1963 fellur niður við gildistöku laganna svo og umboð millimatsmanna 

skv. 22. gr. laga nr. 28/1963, þó svo, að þeir skulu skila gögnum fyrir árið 1976 
eftir því sem Fasteignamat ríkisins ákveður. Þá eru stöður við Fasteignamat ríkis- 
ins, sem ekki eru uppsegjanlegar með 3 mánaða fresti eða skemmri, lagðar niður 
frá gildistökudegi laganna, sbr. 14. gr. laga nr. 38/1954. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

I. 
Fasteignamat samkvæmt aðalmati 1970, með þeim breytingum sem á því hafa 

verið gerðar lögum samkvæmt, gildir þar til því er breytt samkvæmt ákvæðum 
þessara laga. 

II. 
Fasteignamat ríkisins tekur við öllum eignum og gögnum sem nú eru í vörslu 

fasteignamatsins í Reykjavík eða utan Reykjavíkur, þar með talin hvers konar 
kerfisgögn og forrit vegna vélavinnslu fasteignaskrár. 

HI. 
Jafnhliða framkvæmd 4. mgr. 12. gr. laganna skal Fasteignamat ríkisins búa 

fasteignaskrá sína svo úr garði að flytja megi skrásetningu réttinda yfir fasteign- 
um, sem nú fer fram við þinglýsingu, inn í fasteignaskrá þegar slík breyting þykir 
tímabær. Því til undirbúnings er Fasteisnamati ríkisins heimilt að gera og gefa út 

staðlaðar gerðir skuldabréfa með veði í fasteignum sem falla mundu að slíku nýju 
skráningarkerfi eignar- og veðréttar á fasteignum.
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IV. 
Nú vinnst eigi tími til skráningar einstakra hluta fasteigna í landinu, sbr. 

2. mgr. 2. gr., fyrir Í. nóvember 1976 og skal Fasteignamati ríkisins þá heimilaður 
frestur til að ljúka þeirri skráningu til 1. nóvember 1977. 

v. 
Áður en nýtt fasteignamat tekur gildi hinn 1. desember 1976, sbr. 3. mgr. 26. 

gr., skal fara fram endurskoðun á ákvæðum gildandi laga sem fasteignamat hefur 
áhrif á, þannig að samþykkt þessara laga valdi ekki breytingum á gjöldum af fast- 

eignum. 

Gjört í Reykjavik 20. maí 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Matthías Á. Mathiesen. 

  

Stjórnartíðindi A 14, nr. 94. Útgáfudagur 23. júlí 1976.
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BRÁÐABIRGÐALÖG 

um breytingu á lögum nr. 95 31. desember 1975 um breytingar á 

lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971. 

Forseti ÍstanDs 
gjörir kunnugt: Heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra hefur tjáð mér, að brýna 

nauðsyn bæri til að setja lög um breytingu á 3. gr. laga nr. 95, 31. desember 1975 
um álagningu og innheimtu svokallaðs sjúkratryggingagjalds á árinu 1976. Í 
ljós hefur komið, að skýr ákvæði vaniar í lögin um það, hvaða aðili skuli 
leggja umrætt gjald á og að álag þetta hefur verið lagt á tekjulitla elli- og 
örorkulifeyrisþega, en það var hins vegar ekki tilgangur laganna. 

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

1. gr. 
3. grein laga nr. 95/1975 orðist svo: 
Á árinu 1976 skal álagningaraðili útsvars leggja á og innheimta 1% álag á gjald- 

stofn útsvara og skulu sveitarfélög standa sjúkrasamlögum skil á fyrirframgreiðslu 
eða hlutfallslegri innheimtu þess mánaðarlega. 

Hjá þeim, sem náð hafa 67 ára aldri á skattárinu eða áttu rétt á örorkulífeyri 
á skattárinu skv. lögum nr. 67/1971 um almannatryggingar með áorðnum þbreyt- 
ingum, skal lækka álag skv. 1. mgr. sem hér segir: 

a. Hjá einstaklingum með tekjur til útsvars kr. 320 000 eða lægri og hjá hjónum 
með tekjur til útsvars kr. 570 000 eða lægri skal álag þetta alveg falla niður. 

b. Hjá einstaklingum með tekjur til útsvars á bilinu kr. 320 100 til kr. 640 000 skal 
álag þetta lækka um 1% af þeirri fjárhæð, sem á vantar 640 000 króna tekju- 
mark. 

c. Hjá hjónum með tekjur til útsvars á bilinu kr. 570 100 til kr. 1140 000 skal álag 
Þetta lækkað um 1% af þeirri fjárhæð, sem á vantar 1 140 000 króna tekjumark. 

d. Eftirstöðvar álags þessa, sem lækkað hefur verið skv. ákvæðum b.- og ec. liða 
skal að lokinni lækkun standa á heilum hundruðum króna, þannig að lægri 
fjárhæð en kr. 100 skal sleppt. 

Gjald þetta er háð sömu reglum og útsvar varðandi innheimtu og viðurlög. 

Við ákvörðun Tryggingarstofnunar ríkisins um framlag ríkissjóðs til sjúkra- 
samlaga samkvæmt 49. gr. skal taka tillit til þessa framlags til hlutfallslegrar lækk- 
unar á framlagi ríkissjóðs. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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2. gr. 
Lög þessi óðast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum 6. ágúst 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) - a 

Matthías Bjarnason. 

  

Stjórnartíðindi A 15, nr. 95. Útgáfudagur 13. ágúst 1976.
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BRÁÐABIRGÐALÖG 
um breyting á lögum nr. 101 28. desember 1970 um Lífeyrissjóð bænda, sbr. lög 

nr. 35/1972 og lög nr. 67/1974 um breyting á þeim lögum. 

Forseti ÍstanDs 
giðrir kunnugt: Fjármálaráðherra hefur tjáð mér að brýna nauðsyn beri til að 

setja lög um breytingu á lögum nr. 101 28. desember 1970 um Lífeyrissjóð 
bænda, sbr. lög nr. 35/1972 og lög nr. 67/1974 um breyting á þeim lögum. 

Í sambandi við lausn kjaradeilunnar í febrúarmánuði s. 1. gerðu Alþýðu- 
samband Íslands, Vinnuveitendasamband Íslands og Vinnumálasamband sam- 
vinnufélaganna með sér samkomulag um málefni lífeyrissjóða, þar sem m. a. 
var gert ráð fyrir, að lífeyrissjóðir á samningssviði þessara samtaka veittu 
lífeyrisþegum sínum, sem rétt eiga skv. lögum nr. 63/1971, sérstaka uppbót 
árin 1976 og 1977, þannig að lífeyrisgreiðslur þessar verði betur verðtryggðar 
en hingað til. 

Með lögum nr. 33 20. maí 1976 um breyting á lögum nr. 63/1971 var þessu 
áformi hrundið í framkvæmd. Jafnframt var gert ráð fyrir, að sambærilegar 
breytingar yrðu gerðar á lögum um Líifeyrissjóð bænda. Ekki vannst þó tími 
til þess á s.1. þingi að bera fram slíkt frumvarp, þótt ljós væri þörf slíkrar 
breytingar þegar á þessu sumri, en lífeyrisfjárhæðir til aldraðra félaga í 
Lifeyrissjóði bænda hafa ekki hækkað síðan á árinu 1974. 

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

1. gr. 
Í 3. málsgr. 7. gr. komi nýr málsliður, er verði 2. málsliður og orðist svo: 
Þó skal gjaldið ekki vera lægra en svo, að það nemi 50% hærri hundraðshluta 

en hundraðshluta sjóðfélaga samkvæmt 1. málsgr., reiknuðum af 3% hlutum heildar- 
verðmætis búvara á almanaksárinu. 

2. gr. 
Í 12. gr. laganna komi ný málsgrein, er verði 5. málsgr. og orðist svo: 
Greiða skal barnalífeyri í samræmi við ákvæði þessarar greinar, ef maki sjóð- 

félaga fellur frá, og heimilt er stjórn sjóðsins að greiða barnalifeyri, ef makinn 
missir starfsorku sína að mestu eða öllu leyti. Sé jafnframt um barnalífeyrisrétt að 
ræða vegna fráfalls eða örorku sjóðfélaga sjálfs, fer þó um greiðslu lífeyris eftir 2. 
málslið 2. málsgr. 

8. gr. 
Í 17. gr. laganna komi ný málsgrein, er verði 4. málsgr. og orðist svo: 
Við ákvörðun örorkulífeyris manns, sem lifeyrisrétt á samkvæmt 10. gr., fæddur 

er árið 1914 eða fyrr og verið hefur sjóðfélagi frá stofnun sjóðsins, skal reikna með 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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réttindatíma til ársloka 1970 í samræmi við 3. málsgr. þessarar greinar og áætla stig 
aftur í tímann í samræmi við ákvæði 2. málsgr. 10. gr. Bráðabirgðaákvæði laganna 
um skert iðgjöld til sjóðsins árin 1971—1973 skulu ekki skerða lifeyrisréttinn. Þá 
skal við ákvörðun ellilífeyris samkvæmt þessari grein reikna sem réttindatíma tíma- 
bil frá því er slíkur öryrki hefur látið af búskap til 70 ára aldurs. 

4. gr. 
3. málsgr. 18. gr. laganna orðist svo: 
Lífeyrir samkvæmt 911. gr. kemur til frádráttar lífeyrisgreiðslum sam- 

kvæmt þessari grein og örorkulifeyri samkvæmt 4. málsgr. 17. gr. Frestun á töku 
lífeyris samkvæmt 9. gr. telst lokið, um leið og greiðslur samkvæmt þessari grein 
hefjast. Verði lífeyrir hærri samkvæmt 9. eða 11. gr. en elli- eða makalífeyrir 

samkvæmt þessari grein, telst ekki vera um lifeyrisgreiðslur samkvæmt þessari 

grein að ræða. 

ð. gr. 
Í stað „18. gr.“ í 19. gr. laganna komi „17. og 18. gr.“. 

6. gr. 
Ný grein, er verði 24. gr., orðist svo: 
Lifeyrir samkvæmt II. kafla skal árið 1976 miðast við grundvallarlaun 1971— 

1975 og árið 1977 við grundvallarlaun 1972—1976. Síðan er ráðherra heimilt, að 

fengnum tillögum stjórnar sjóðsins, að ákveða fyrir eitt ár í senn greiðslu upp- 

bótar á lífeyri samkvæmt TI. kafla, sem þegar hefur verið úrskurðaður. Miðast 

heimild þessi við byrjun hvers almanaksárs, í fyrsta sinn við ársbyrjun 1978. 

  

7. gr. 
Ný grein, er verði 25. gr. orðist svo: 

Nú ávaxtar sjóðurinn hluta af höfuðstóli sinum í verðtryggðum skuldabréf- 

um eða með öðrum þeim hætti, er hefur í för með sér betri ávöxtun en sem nemur 

hæstu almennum útlánsvöxtum af skuldabréfum, og er þá stjórn sjóðsins heimilt 

að greiða uppbætur á elli-, örorku- og makalifeyri samkvæmt 1. kafla. 

Stjórnin skal leita álits tryggingafræðings á því, hve miklar uppbætur hann 

telur sjóðinn megnugan að greiða. Tryggingafræðingurinn skal hafa hliðsjón ann- 

ars vegar af hækkun grundvallarlauna samkvæmt 8. gr. frá því, sem þau voru á 

því tímabili, er lífeyrisfjárhæð hvers einstals lífeyrisþega miðast við, en hins 

vegar af hagnaði sjóðsins af þeirri umframávöxlun, sem nefnd er í Í. málsgr., og 

fjárhagsstöðu sjóðsins í heild. Aldrei má hækka lífeyri meira en tryggingafræð- 

ingur hefur lagt til. 
Uppbætur, sem stjórn sjóðsins hefur einu sinni ákveðið, skulu ekki felldar 

niður né lækkaðar, nema lækkun verði á grundvallarlaunum. Lækki grundvallar- 

laun, skal endurskoða fjárhæðir uppbóta með hliðsjón af breyttum forsendum, 

sbr. 2. málsgr. 

8. gr. 

Greinatala laganna breytist þannig, að 24. gr. verði 26. gr. og 25. gr. verði 27. gr. 

9. gr. 

Aftan við 27. gr. laganna (ákvæði til bráðabirgða) bætist ný málsgrein, er 

orðist svo: 
Árin 1976 og 1977 skal sjóðurinn greiða þeim lífeyrisþegum, sem rétt eiga 

samkvæmt II. kafla laganna, sérstaka uppbót, þannig að frá 1. janúar 1976 hækki 

grundvallarlaun, sem við er miðað, um 50% frá því, sem þau eru að lokinni hækk-
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un samkvæmt 24. gr., en síðan hækki þau á ný 1. júlí 1976, 1. janúar 1977 og 1. 
júlí 1977 í hlutfalli við þá hækkun, er þá verður á grundvallarlaunum samkvæmt 
lögum nr. 63/1971 um eftirlaun til aldraðra félaga í stéttarfélögum. Elli-, örorku- 
og makalífeyrir þeirra lífeyrisþega, sem ekki eiga rétt samkvæmt II. kafla, skal 
hækka á sama hátt, þó þannig, að slíka hækkun skal einungis reikna á lífeyri, er 
svarar til ló stiga eða minna, en um afganginn fer eftir ákvæðum 25. gr. Nú á 
lífeyrisþegi rétt samkvæmt II. kafla, en mundi engu að síður fá hærri lífeyri, ef 
farið væri eftir þessum síðarnefndu ákvæðum, og skal þá sjóðurinn greiða honum 
mismuninn. 

10. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Ákvæði 1. gr. skulu gilda frá 1. janúar 1975. 

Gjört í Reykjavík 24. ágúst 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Matthías Á. Mathiesen. 

  

Stjórnartíðindi A 16, nr. 96. Útgáfudagur 24. ágúst 1976. 
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LÖG 

um Framkvæmdastofnun ríkisins. 

Forseti ÍsLaNnDs 
gjörir kunnugt: Að ég samkvæmt 25. gr. laga nr. 63 31. maí 1976 um breyting á 

lögum nr. 93 24. des. 1971 um Framkvæmdastofnun ríkisins, sbr. og 6. gr. 

laga nr. 54 21. maí 1974 hef látið fella ákvæði þeirra laga inn í meginmál laga 

nr. 93 24. des. 1971 og gef þau út svo breytt: 

I. KAFLI 

Hlutverk og skipulag. 

1. gr. 

Framkvæmdastofnun ríkisins er sjálfstæð stofnun, sem annast áætlanagerð, 

byggðamál og lánveitingar samkvæmt lögum þessum. 
Stofnunin starfar í þremur deildum, áætlanadeild, byggðadeild og lánadeild. 

Framkvæmdastofnun ríkisins heyrir undir ríkisstjórnina. 

2. gr. 

Stjórn Framkvæmdastofnunar ríkisins skal skipuð 7 mönnum, kosnum hlut- 

fallskosningu í sameinuðu Alþingi að afstöðnum almennum alþingiskosningum. 

Kosnir skulu jafnmargir varamenn. Ríkisstjórnin skipar formann og varaformann 

úr hópi hinna þingkjörnu stjórnarmanna. Formaður stjórnarinnar boðar hana til 

fundar. Á fundinum ræður afl atkvæða. Ríkisstjórnin ákveður þóknun stjórnarinnar. 

3. gr. 

Verkefni stjórnar Framkvæmdastofnunarinnar eru m.a. þessi: 

1) að gera tillögur til ríkisstjórnarinnar um ráðningu forstjóra og framkvæmda- 

stjóra deilda; 
2) að ákveða rekstraráætlun fyrir stofnunina til eins árs Í senn; 

3) að ákveða starfsáætlun fyrir stofnunina til eins árs Í senn og skera úr um, 

hver áætlunarverkefni skuli sitja fyrir. Starfsáætlun skal endurskoða á árinu, 

eftir því sem þurfa þykir; 

4) að fjalla um og samþykkja allar áætlanir, sem stofnunin gerir, áður en þær eru 

sendar ríkisstjórninni, sbr. 9. gr., svo og skýrslur stofnunarinnar um fram- 

kvæmd áætlana; 

5) að fara með stjórn Framkvæmdasjóðs Íslands, sbr. V. kafla laga þessara; 

6) að fara með stjórn Byggðasjóðs, sbr. VI. kafla laga þessara. 

4. gr. 

Samkvæmt tillögum stjórnar Framkvæmdastofnunar ríkisins skipar ríkisstjórn- 

in forstjóra, er annast daglega stjórn stofnunarinnar. Á sama hátt skipar ríkis- 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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stjórnin framkvæmdastjóra áætlanadeildar, byggðadeildar og lánadeildar. Ráðning 
forstjóra og framkvæmdastjóra miðast við 12 mánaða gagnkvæman uppsagnarfrest. 

Stjórn Framkvæmdastofnunarinnar tekur ákvörðun fyrir hönd stofnunarinnar 
um launakjör forstjóra, framkvæmdastjóra deilda og annarra starfsmanna. 

5. gr. 
Verkefni forstjóra eru m.a.: 

Í) að gera tillögur til stjórnarinnar um allar áætlanir, sem gerðar eru á vegum 
stofnunarinnar; 

2) að gera tillögur um árlega heildaráætlun fyrir Framkvæmdasjóð og Byggða- 
sjóð, svo og um einstakar lánveitingar úr þeim; 

3) að ráða stofnuninni starfsfólk innan ramma fjárhagsáætlunar að fengnum til- 
lögum framkvæmdastjóra deilda, sbr. þó 3. gr. 1. tl. 

II. KAFLI 

Áætlanadeild. 

6. gr. 
Áætlanadeild gerir áætlanir um uppbyggingu og þróun mikilvægustu atvinnu- 

greina og um heildarþróun atvinnulífsins. 

7. gr. 
Deildin gerir áætlanir fyrir ráðuneyti og opinberar stofnanir um framkvæmdir 

ríkisins og aðrar opinberar framkvæmdir í samráði við hlutaðeigandi ráðuneyti og 
stofnanir. 

8. gr. 
Við gerð atvinnumálaáætlana skal stofnunin hafa náin samráð við aðila vinnu- 

markaðarins. Einnig skal haft samráð við samtök og stofnanir atvinnuveganna, 
eftir því sem við á, varðandi verkaskiptingu í áætlanagerð. 

9. gr. 

Áætlanir skulu sendar ríkisstjórninni, og gerir hún Alþingi grein fyrir þeim. 
Ríkisstjórnin skal gefa Alþingi árlega skýrslu um starfsemi Framkvæmdastofnunar 
ríkisins. 

Framkvæmdastofnunin fylgist með framkvæmd þeirra áætlana, sem stofnunin 
hefur annast, í samræmi við ákvarðanir stjórnvalda. Áætlanir til lengri tíma en eins 
árs skal stofnunin endurskoða, eftir því sem tilefni gefast. 

III. KAFLI 

Byggðadeild. 

10. gr. 
Byggðadeild gerir áætlanir um þróun byggða og atvinnulífs í þeim tilgangi að 

tryggja atvinnu og búsetu í byggðum landsins. 
Deildin fjallar um áhrif opinberra aðgerða á byggðaþróun og gerir tillögur til 

úrbóta, ef þörf þykir. 
Byggðadeild skal í störfum sinum hafa nána samvinnu við áætlanadeild og 

lánadeild.
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IV. KAFLI 

Lánadeild. 

11. gr. 
Lánadeild hefur með höndum starfrækslu Framkvæmdasjóðs og Byggðasjóðs, 

sbr. ákvæði V. og VI. kafla þessara laga. 
Deildin semur árlega áætlun um fjáröflun og útlán Framkvæmdasjóðs Íslands og 

vinnur í samvinnu við aðrar stofnanir að því að samræma áætlun þessa lánsfjár- 

áætlun ríkisstjórnarinnar. 
Deildin fylgist með fjárhag opinberra fjárfestingarsjóða og vinnur að því að 

samræma lánakjör þeirra og skipuleggja fjáröflun til framkvæmda með sérstöku 
tilliti til þess, sem forgang þarf að hafa samkvæmi áætlun stofnunarinnar. 

Lánastofnanir og opinberir sjóðir veita Framkvæmdastofnuninni almennt yfir- 
lit um lánveitingar til fjárfestingar og framkvæmda. 

12. gr. 
Lánadeildin annast rannsóknir á arðsemi og þjóðhagslegu gildi nýrra atvinnu- 

greina og fyrirtækja, sem fyrirhugað er að setja á stofn, í samráði við hagdeildir 
bankanna, og einnig rannsóknir á stöðu starfandi fyrirtækja, sem þarfnast endur- 
skipulagningar og nýrrar fjármögnunar. Um athuganir á tæknilegum forsendum 
nýrra atvinnugreina skal leita umsagnar Rannsóknaráðs ríkisins og viðkomandi 
rannsóknarstofnana. 

Lánadeildin geitur átt frumkvæði að stofnun nýrra fyrirtækja samkvæmt ákvörð- 
un stjórnar Framkvæmdastofnunarinnar. Lætur hún þá vinna nauðsynleg áætlunar- 
og undirbúningsstörf og leitar síðan samvinnu við aðra aðila um að koma fyrir- 
tækinu á fót. 

13. gr. 
Lánadeildin tekur við umsóknum um lán úr Framkvæmdasjóði og Byggða- 

sjóði og annast athugun þeirra. Áður en lánveiting er samþykkt, beitir lánadeild sér 
fyrir að tryggja það með samningum við aðra fjárfestingarsjóði og lánastofnanir, að 
nægileg stofnlán fáist til framkvæmdarinnar og að eðlileg rekstrarfyrirgreiðsla fáist 
hjá viðskiptabanka. 

Nú verður ákveðið með viðeigandi breytingum á lögum um aðra opinbera stofn- 
lánasjóði að fela Framkvæmdastofnun ríkisins umsjá þeirra, og skulu þeir þá starf- 
ræktir í lánadeild með sérstöku reikningshaldi. 

14. gr. 
Framkvæmdastofnunin skal hafa náið samstarf við stofnlánasjóði og viðskipta- 

banka í því skyni að samræma sjónarmið þessara aðila og aðgerðir til eflingar ís- 
lensku efnahags- og atvinnulifi. 

15. gr. 

Lánadeildin hefur vörslu og bókhald þeirra sjóða, sem á hverjum tíma eru í um- 
sjá Framkvæmdastofnunar ríkisins, og afgreiðslu lánsfjár og innheimtu. 

Handbæri fé Framkvæmdasjóðs og Byggðasjóðs skal geymt á sérstökum reikn- 
ingi í Seðlabanka Íslands. Þó er heimilt að geyma fé á viðskiptareikningum við aðra 
banka eða sparisjóði ef sérstaklega stendur á. 

Árlega skal birta skrá yfir lánveitingar Framkvæmdastofnunarinnar. 

16. gr. 

Stjórn Framkvæmdastofnunar ríkisins skal leita eftir samningum við stjórnir 
Iðnþróunarsjóðs, Atvinnuleysisiryggingasjóðs, lifeyrissjóða og tryggingarfélaga um 
samvinnu þessara sjóða og félaga við stofnunina varðandi lánveitingar.
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V. KAFLI 

Um Framkvæmdasjóð Íslands. 

17. gr. 
Framkvæmdasjóður Íslands (á ensku The Development Fund of Tceland), sem 

stofnaður var með lögum nr. 66 13. maí 1966, er eign ríkisins. Tekur Framkvæmda- 

stofnun ríkisins við stjórn hans, sbr. 5. tl. 3. gr., svo og umsjá allri og rekstri. 

18. gr. 
Mótvirðisfé í vörslu sjóðsins skal, ásamt vöxtum af því, lána að hálfu til fram- 

kvæmda í þásu landbúnaðarins og að hálfu til annarrar starfsemi Framkvæmda- 
sjóðs. Höfuðstóll Mótvirðissjóðs, eins og hann er á hverjum tíma, skal færður 

sérstaklega skuldamesin á efnahagsreikningi Framkvæmdasjóðs. 

19. gr. 

Hlutverk Framkvæmdasjóðs er að beina fjármagni til aðkallandi framkvæmda, 
sem æskilegar eru taldar fyrir þjóðarbúið að dómi stjórnar Framkvæmdastofnunar- 

innar og eru Í samræmi við þau markmið. sem felast í áætlunum hennar. 
Þessu hlutverki gegnir sjóðurinn með því: 

1) að veita fé til þeirra fjárfestinsarsióða, sem veita lán til einstakra framkvæmda, 
enda sé því fé varið til lána, sem eru í samræmi við fjárfestingaráætlanir stofn- 
unarinnar; 

2) að veita lán til einstakra framkvæmda. þesar stjórn stofnunarinnar þykir sér- 
staka nauðsyn bera til þess og 

3) að veita lán til meiri háttar opinberra framkvæmda. 

20. gr. 
Stjórn Framkvæmdastofnunar ríkisins tekur ákvarðanir um lánveitingar Fram- 

kvæmdasióðs Íslands og ráðstöfun fjármuna hans. 

Hún tekur ákvarðanir um heildaráætlun, er sera skal árlega um ráðstöfnnarfé 

sjóðsins, bæði eisið fé og lánsfé, og heildarútlán hans og skiptingu þeirra milli fjár- 

festingarlánastofnana os einstakra framkvæmda. Heimilt er henni að setia lána- 

stofnunum skilyrði um notkun þess lánsfjár, er þær fá úr sióðnum. 
Hún tekur enn fremur ákvarðanir um vexti og önnur útlánakjör Framkvæmda- 

sióðs að fengnu sambykki ríkisstjórnar og úrskurðar reikninga sjóðsins og tekur 

ákvörðun um afskriftir af kröfum sjóðsins. 

21. gr. 
Framkvæmdasióði Íslands er heimilt að fengnu sambvkki ríkisstjórnarinnar að 

= 90 
taka lán til starfsemi sinnar. bæði innanlands og erlendis. Ríkissjóður ábyrgist allar 
skuldbindingar Framkvæmdasjóðs Íslands. 

22. gr. 
Nú tekur sjóðurinn erlent fé að láni og endnrlánar það innanlands, og skal 

bá svo um samið við lántakanda, að hann beri halla eða njóti hagnaðar. er verða 

kann vegna gengisbrevtinga, þannig að vaxta- og afborganagreiðslur hækki eða 
s 

lækki í íslenskum krónum við slíkar breytingar. 

23. gr. 

Heimilt er stjórn Framkvæmdastofnunarinnar að veita fé til rannsókna á nýinns- 
um í atvinnulífi. Um slíkar styrkveitinsar skal leita umsagnar viðkomandi rann- 
sóknarstofnana eða Rannsóknaráðs ríkisins, eftir því sem við á, Einnig má verja
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fé til undirbúnings nýrra fyrirtækja, sem stofnunin hyggst beita sér fyrir sam- 
kvæmt síðari málsgrein 12. gr. 

24. gr. 
Framkvæmdasjóður er undanþeginn öllum opinberum gjöldum og sköttum til 

ríkissjóðs eða sveitarsjóða eða annarra stofnana, með sama hætti og ríkisbankar. 

Nú er fasteign seld á nauðungaruppboði eða við gjaldþrotaskipti, og ber þá upp- 
boðshaldara að rannsaka, hvort eignin sé veðsett Framkvæmdasjóði, og geta þess 
í uppboðsgerðinni. Ef svo reynist, skal Framkvæmdasjóði gert viðvart svo tíman- 
lega, að hægt sé að mæta eða láta mæta við uppboðið. 

VI. KAFLI 

Um Bveægðasjóð. 

25. gr. 
Byggðasjóður er eign ríkisins og starfar sem hluti af Framkvæmdastofnun 

ríkisins og lýtur sömu stjórn, sbr. 3. gr. 

26. gr. 
Byggðasjóður tekur við stofnfé Atvinnujöfnunarsjóðs, skv. lögum nr. 69/1966, 

greiddu og ógreiddu, og öðrum eignum hans og skuldbindingum eins og þær eru 1. 

janúar 1972. 

27. gr. 
Tekjur Byggðasjóðs eru: 

1) Eignir Atvinnujöfnunarsjóðs samkvæmt lögum nr. 69/1966. 
2) Framlag úr ríkissjóði, þannig að árlegt ráðstöfunarfé sjóðsins verði eigi lægra 

en sem svarar 2% af útgjöldum fjárlaga. 
3) Vaxtatekjur. 

28. gr. 

Hlutverk Byggðasjóðs er að stuðla að jafnvægi í byggð landsins með því að 

veita fjárhagslegan stuðning til framkvæmda og eflingar atvinnulífs með hliðsjón 

af landshlutaáætlunum, sbr. 10. gr., og til að bæta aðstöðu til búsetu í einstökum 

byggðarlögum og koma í veg fyrir, að lífvænlegar byggðir fari í eyði. 

29. gr. 
Heimilt er Byggðasjóði að veita vaxtalais bráðabirgðalán til allt að tveggja ára 

til framkvæmda, sem greiðast eiga af opinberu framlagi, sem tryggt hefur verið. 

Þá er og heimilt að veita óafturkræf framlög, ef sérstaklega stendur á. 

30. gr. 

Stjórn Byggðasjóðs er heimilt að greiða landshlutasamtökum sveitarfélaga af 

fé sjóðsins sem svarar árslaunum starfsmanns, að því tilskildu, að hann vinni að 

undirbúningi og gerð áætlana fyrir viðkomandi landshluta í samvinnu við áætlana- 

deild, enda sé árlega skilað skýrslu til Framkvæmdastofnunarinar um þá starfsemi. 

31. gr. 
Framkvæmdastofnunin gerir árlegar áætlanir um heildarútlán Bvggðasjóðs á kom- 

andi ári og gerir frumvarp að slíkri áætlun á srundvelli landshlutaáætlana og leggur 

fyrir stjórnina. Þá tekur stjórnin einnig ákvörðun um einstakar lánveitingar og 
kveður á um tryggingu fyrir láni, vexti og afborgunarskilmála hverju sinni.
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Stjórn Byggðasjóðs skal hafa samráð við viðkomandi landshlutasamtök sveitar- 
félaga við ráðstöfun fjár úr sjóðnum, eftir því sem við verður komið. 

32. gr. 
Framkvæmdastofnuninni er heimilt að afla Byggðasjóði lánsfjár allt að 600 

milljónum króna á ári næstu fimm árin eftir gildistöku þessara laga, gegn ábyrgð 

ríkissjóðs. 

33. Er. 
Ákvæði 24. gr. ná einnig til Bysgðasjóðs. 

VII. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

34. gr. 

Hlutaðeigandi aðilum er skylt að veita Framkvæmdastofnuninni allar upplýs- 

ingar, er hún þarf á að halda vegna skýrslugerða sinna og annarra starfa. Nýtur 
hún í þessu efni sömu réttinda og Hagstofa Íslands og sömu viðurlög liggja við, 

ef út af er brugðið. 
Um upplýsingasöfnun skal stofnunin hafa samráð við Þjóðhagsstofnun, Seðla- 

banka Íslands, Hagstofu Íslands og aðra aðila, sem hliðstæðum upplýsingum safna, Í 
því skyni að komast hjá tvíverknaði. 

35. gr. 

Framkvæmdasjóður, Byggðasjóður og sérstakir sjóðir, sem stofnuninni kann 

að verða falin umsjá með, greiða í sameiningu kostnað af starfsemi Framkvæmda- 
stofnunarinnar eftir nánari reglum og samkvæmt beim hlutföllum, sem ríkisstjórnin 
ákveður. 

36. gr. 

Sameinað Alþingi kýs tvo endurskoðendur til að endurskoða reikninga Fram- 

kvæmdastofnunar ríkisins, svo og þeirra sjóða, sem eru í umsjá hennar. 

Ársreikningar sjóðanna skulu að lokinni endurskoðun lagðir fyrir stjórn Fram- 

kvæmdastofnunarinnar til staðfestingar. 

37. gr. 

Stjórn Framkvæmdastofnunar ríkisins annast úrlausn þeirra verkefna, sem Í 

öðrum lögum eru falin Efnahagsstofnuninni og Þjóðhagsstofnun eru ekki falin. 

Nánari ákvæði um starfsemi Framkvæmdastofnunarinnar og framkvæmd laga 

þessara má setja með reglugerð. 

38. 
Með lögum þessum eru úr gildi felld Íðn nr. 66/1966 og lög nr. 69/1966, svo og 

önnur lög og lagaákvæði, sem brjóta kunna í bága við þessi lög. 

Gjört í Reykjavík 29. júní 1976. 

Kristján Eldjárn. 
(L. $.) 

Geir Hallgrí msson,
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BRÁÐABIRGÐALÖG 

um kaup og kjör sjómanna. 

Forseti ÍsLanDs 

gjörir kunnugt: Sjávarútvegsráðherra hefur tjáð mér, að brýna nauðsyn beri til þess 

að ákveða með lögum kaup og kjör sjómanna um land allt á tímabilinu frá 16. 
febrúar 1976 til 15. maí 1977, en kjör sjómanna á togurum yfir 500 br. lestir 
til 1. janúar 1977. Langvarandi óvissa hefur skapast í kjaramálum sjómanna 
þar sem einstök félög og landssambönd hafa fellt samninga, sem samninga- 

nefndir sjómanna hafa undirritað eða skuldbundið sig til þess að undirrita og 
einnig eru dæmi þess að sjómannafélög hafi ekki átt aðild að samninganefnd- 

um, sem unnu að gerð þessara samninga. Nokkur félös hafa sambykkt samn- 

ingana en sum þeirra sem felldu þá hafa staðið í málaferlum út af gildi þeirra. 

Til þess að eyða þessari óvissu og samræma kjör sjómanna, ber brýna nauðsyn 

til að lögbinda þessa samninga, þannig að þeir ákveði kaup og kjör sjómanna 
um land allt, enda ern samningar þessir gerðir í beinu framhaldi þeirra breyt- 
inga, sem gerðar voru á sióðakerfi sjávarútvegsins með lögum nr. 4 12. febrúar 
1976 um Stofnfjársjóð fiskiskina og nr. 5 19. febrúar 1976 um útflutningsgjald 

af sjávarafurðum, en með sióðakerfisbreytingunni var gert ráð fyrir því, að 
samningar af þessu fagi yrðu serðir. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. gr. stjórnar- 

skrárinnar á þessa leið: 

1. gr. 
Samningar þeir, sem samninganefndir sjómanna og útvegsmanna undirrituðu 29. 

febrúar 1976, 1. og 27. mars 1976, 14. maí 1976 og 28. júlí 1976 og prentaðir eru á 

fylsiskjölum T—X. með lögum þessum skulu gilda um kaup og kjör sjómanna um 

land allt eftir því sem við á fvrir hvert félag sem aðild átti að þeim og fyrir það 

tímabil. sem samningarnir kveða á um. Fyrir bau félög sjómanna, sem ekki áttu 

neina aðild að samningum þessum skulu þeir einnig ákveða kaup og kjör, eftir bví 

sem við setur átt og með þeim hætti, sem tíðkast hefur. Samningurinn frá 28. júlí 

1976 skal einnig gilda eftir því sem við á fyrir þau félög sjómanna, sem ekki áttu 
aðild að honum. 

2. gr. 
Verkbönn og verkföll, þar á meðal samúðarverkföll, eða aðrar aðgerðir í því 

skyni að knýia fram aðra skipan kiaramála en lög bessi ákveða eru óheimil, sbr. 17. 

gr. laga nr. 88 frá 1938 um stéttarfélög os vinnudeilur. Þó er samningsaðilum sbr. 1. 

grein heimilt að koma sér saman um breytingar á þar greindum samningum, en eigi 

má knýja þær breytingar fram með vinnustöðvun. 

8. gr. 
Með brot á lögum þessum skal fara að hætti opinberra mála og varða brot sektum. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, en falla að fullu og öllu úr gildi 15. maí 1977. 

Gjört að Bessastöðum 6. september 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Matthías Bjarnason.
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Fylgiskjal 1. 

SAMKOMULAG 

um breytingar á 

VERTÍÐARSAMNINGI 

milli 

Sjómannasambands Íslands f.h. Sjómannafélags Reykjavíkur, Sjómannafélags 
Hafnarfjarðar, Verkalýðsfélag Skagastrandar, Skagaströnd, Sjómannafélagsins Jöt- 
uns, Vestmannaeyjum, Verkalýðsfélags Hveragerðis vegna Þorlákshafnar, Sjómanna- 
og vélstjóradeildar verkalýðsfélags Grindavíkur, Vélstjórafélags Suðurnesja, Sjó- 
mannadeildar Verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur, Verkalýðs- og sjómanna- 
félags Miðneshrepps, Verkalýðs- og sjómannafélags Gerðahrepps, Sjómanna- og vél- 
stjóradeildar Verkalýðsfélags Akraness, Sjómannadeildar Verkalýðsfélagsins Aftur- 
elding, Hellissandi, Verkalýðsfélagsins Jökuls, Ólafsvík, Verkalýðsfélagsins Stjörn- 
unnar, Grundarfirði, Verkalýðsfélags Stykkishólms, Verkamannafélagsins Ársæls, 
Hofsósi, Verkamannafélagsins Fram, Sauðárkróki, Verkalýðsfélagsins Vöku, Siglu- 
firði, Sjómannafél. Eyjafjarðar og Matsveinafél. S.S.Í. annars vegar og hins vegar 
Landssambands ísl. útvegsmanna f.h. Útvegsmannafélags Reykjavíkur, Útvegs- 
mannafél. Hafnarfjarðar, Útvegsbændafélags Vestmannaeyja, Útvegsmannafélags 
Þorlákshafnar, Útvegsmannafél. Suðurnesja, Útvegsmannafélags Akraness, Útvegs- 
mannafélags Snæfellsness og Útvegsmannafélags Norðurlands.
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2. gr. 
Í stað 2% í II-lið 2. og 3. gr. samningsins komi 1.8%. 

3. gr. 
Í stað 1.5% í 2. mgr. 5. gr. samningsins komi 1.3%. Ð € 

4. gr. 
a) 6. gr. samningsins breytist og verður: þegar spærlingur er veiddur í vörpu. 
b) Í stað 2% í 2. mgr. komi 14%. 

5. gr. 
Í stað 2% í 9. mgr. 8. gr. samningsins komi 1.8%. 

. 6. gr. 
Í stað 2% í 3. mgr. 9. gr. samningsins komi 1.8%. 

7. gr. 
mgr. 12. gr. samningsins komi 1.7%. þa

d hÐ
 

stað 2% í 

8. gr. 
Ný grein, er verði 13. gr. 

„Aldrei skal skipta í fleiri staði, en menn eru á skipi í hverri veiðiferð. 
Forfallist skráður skipverji, skal kauptrvggings hans skiptast milli þeirra manna, 

sem þann róður fara.“ 

9. gr. 
Aftan við 18. gr. síðustu samninga komi eftirfarandi ný grein: 
„Komi fram nýjar veiði- eða verkunaraðferðir eða um verði að ræða Þbreyt- 

ingar á gildandi veiði- eða verkunaraðferðum, er horfa til verksparnaðar og has- 
ræðingar, þá skulu samningsaðilar gera um það sérstakan samning, þ.ám. um 
mannfjölda og skiptaprósentu, án uppsagnar á þessum samningi. Verði farið á fjar- 
lægari mið, en 1000 sjómílna veg frá Íslandi, skal semja um það sérstaklega. 
Aðilar eru sammála um að gera innan tveggja mánaða sérstakt samkomulag um 
þetta efni. Í því verði m.a. ákveðin kaupgreiðsla til áhafnar á siglingatíma til og 
frá miðum, þegar lengra er farið til veiða en 1000 sjómílur frá Íslandi.“ 

10. gr. 
13. gr. samningsins breytist og verður 14. gr. 
Í stað „kr. 5 135.00“ í 1. mgr. komi „kr. 6 450.00. 

11. gr. 

16. gr. er verði 17. gr. orðist svo: 

a) 1. vélstjóri skal hafa 1 hásetahlut 
b) TI. vélstjóri skal hafa 1% hásetahlut 
ce) MI. vélstjóri skal hafa 1 hásetahlut 
d) Netamaður á togbát skal hafa 1% hásetahlut 
e) Netamaður á skuttogara skal hafa 17% hásetahlut. 
f) Bátsmaður skal hafa 11% hásetahlut 
g) Matsveinn skal hafa 17 hásetahlut
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f) liður er verði m) liður orðist svo: 

„Verði sjótjón eða vélabilun meðan á veiðitímabilinu stendur, og þurfi vél- 
stjórar að vinna við skipið, skal þeim greitt eftir að þeir hafa unnið í samtals 8 
klst. við viðgerð kr. 490.00 (grunnlaun) pr. klst. Þó hálfu skemmri tíma á land- 
róðrabátum.“ 

12. gr. 
16. gr. breytist og verður 17. gr. 
f) liður verður kr. 12 680.00. 

g) liður verður kr. 102.00. 
h) liður breytist þannig, að í stað kr. 4 674.00 komi kr. 5 980.00. 
i) liður breytist þannig, að í stað kr. 2400.00 komi kr. 3 020.00. 
k) liður breytist þannig, að í stað kr. 385.00 komi kr. 500.00. 

13. gr. 
17. gr. vertíðarsamningsins verði 18. gr. og orðist svo: 
„Á skipum þeim, sem samningur þessi tekur til og stunda þær veiðar sem um 

getur, skal vera lögskráður matsveinn. Hann skal hafa 19 hásetahlut fyrir störf 
sín sem matsveinn, enda skal hann hafa tiltækan mat, sem skipverjar hafa aðgang 
að þesar skipið er í heimahöfn. 

Matsveinn skal á sama hátt og öðrum skipverjum tryggt helgarfrí. Einnig skal 

hann hafa hafnarfri. þegar afla er landað úr útilegubátum, nema þegar skipshöfnin 
landar sjálf, enda fái hann sömu greiðslu, eins og aðrir skipverjar. 

Matsveini ber að halda hreinni íbúð skipstjóra, matsal og eldhúsi. 

Allir fæðisreikningar skulu vera viðurkenndir af matsveini.“ 

14. gr. 
18. gr. vertíðarsamningsins verði 19. sr. og orðist svo: 
Um lásmarkskaup og vinnu skipverja: 

Útgerðarmaður skal trvggja skipverjum lágmarkskaup fyrir hvern mánuð (30 

daga) af lögskráningartímanum, sem hér segir: 

a) Hásetum ...........0000 000. kr. 84320 

b) 1. vélstiðra .........0.00 0. — 114800 
ce) MT. vélstjóra ...........0.00 0000 — 99560 
d) TI. vélstjóra #..........0000 00... — 99560 
e) Matsveini ..........00000 00 —  995A0 

f) Netamanni ..........000000 00 — 99560 
g) Bátsmanni ..........00000 000 —  99560 

Skipverii hefur rétt til að fá kauptryggingu greidda vikulega, að frádregnum 
fæðiskostnaði að þeim hluta, sem skipverja ber að greiða sjálfur, sbr. samkomulag 
um greiðslu upp í fæðiskostnað. 

15. gr. 
Ný grein er verði 20. gr. er orðist svo: 

Um sérstök aflalaun: 

Nái hlutur hálfri kauptryggingsu (að meðtöldum fatapeningum sbr. h. lið 16. 

gr.) skal greiða sérstök aflalaun til þeirra skipverja, sem eru samfellt í skiprúmi 
allt tryggingartímabilið. Aflalaun þessi skulu nema 25% af þeirri fjárhæð, sem 

hluturinn fer fram úr hálfri kauptryggingu (að meðtöldum fatapeningum). 
Kauptrygging og sérstök aflalaun skulu ráða kaupi skipverja þar til hluturinn 

er orðinn hærri en nemur samtölu kauptryggingar og sérstakra aflaverðlauna skv. 
þessari grein.
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16. gr. 
19. gr. vertíðarsamningsins verði 21. gr. og orðast svo: 

Um tryggingartímabil og uppsagnarfresti skipverja: 

Á öllum veiðum samkvæmt samningum þessum skulu kauptryggingartímabil 
vera þessi: 

a) Frá Í. janúar—15. mai. 
b) Frá 16. mai— 15. september. 
c) Frá 16. september—31. desember. 

Heimilt er að skipta um veiðarfæri innan þessara tryggingatímabila, án þess 
að nýtt tryggingatímabil hefjist. 

Nýtt kauptryggingartímabil tekur þó gildi í eftirfarandi tilvikum: 

Þegar skipt er af sildveiðum yfir á aðrar veiðar. 
Þegar loðnuveiðiskip fer til veiða á fjarlæg mið. 
Þegar skip hefur stöðvast lengur en í 14 daga, af öðrum ástæðum en þeim, að 
veður hamli veiðum. 

4. Línuveiðar, rækjuveiðar og hörpudiskaveiðar teljast sérstakt kauptryggingar- 
tímabil. Uppgjör skal þó miðast við hin almennu kauptryggingartímabil. 
Uppsagnarfrestur undirmanna skal vera 7 dagar, en vélstjóra 3 mánuðir. 
Heimilt er, að ráðningartími skipshafnar sé ákveðinn í byrjun vertíðar í sam- 

ræmi við ofangreind tryggingartímabil. 
Fari skipverji fyrirvaralaust úr skiprúmi, hefur útgerðin rétt á að krefja hann 

sömu fjárhæðar og henni bæri að borga vegna fyrirvaralausrar brottvikningar skip- 
verjans úr skiprúmi. 

Stöðvist skip af öðrum ástæðum en þeim, að veður hamli veiðum, skal greiða 
viðkomandi skipverjum skv. 1. mgr. 22. gr. fyrir þá daga, sem eru umfram 14, 
miðað við 40 stunda vinnuviku, enda hafi ráðningu eigi verið slitið. 

Greiðsla þessi kemur til viðbótar við aflahlut, ef um hann er að ræða á við- 
komandi kauptryggingartímabili, en fellur niður, ef aflahlutur nær ekki kauptrygg- 
ingu. | 

Sé skip á veiðum, þegar nýtt kauptryggingartímabil hefst, skal afli þeirrar 
veiðiferðar skiptast á milli tímabila á þann hátt, að afla skal skipta jafnt á hvern 
dag frá því skipið fer á veiðar, og þar til það kemur úr veiðiferð á ný. 

S
o
 

I 
I 

17. gr. 
Við 19. gr., er verði 22. gr. bætist nýr liður g) liður. 
„Ákvæði E og F liða 19. gr. skulu einnig taka til útilegu- og togbáta undir 

160 rúml.“ 

18. gr. 
3. mgr. 23. gr. orðist svo: 
„Sé siglt með afla til sölu erlendis, skal söluverð aflans að frádregnum 20% 

vegna útflutningsgjalda o. s. frv. 

19. gr. 
Við 20. gr. bætist ny mgr. er verði 6. mgr. 23. gr. 
„Komi til verkfalls sjómanna, er samningur þessi tekur til, heimilast skipum 

þeim, er verkfallið nær til, að ljúka veiðiferð þeirri, er þau voru komin í, Þegar 
verkfallið hófst, þar með talin löndun, og telst þar með söluferð á erlendan markað. 
Hins vegar skuldbinda útgerðarmenn sig til að láta skipin koma heim og hætta 
að lokinni veiðiferðinni, ef verkfalli er ekki lokið.“ 

Sé ekki staðið við þá skuldbindingu, eru skipverjar ekki skyldir að framkvæma 
neina vinnu Í þágu útgerðarinnar, nema því einu að sigla skipinu heim.
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20. gr. 
8. mgr. 22. gr. breytist þannig og verði 8. mgr. 25. gr. 
Um útbúnað skips og veiðarfæra á skuttogurum: 
„Þegar skipverji er kvaddur til skips, skal miðað við það að skip sé ferðbúið 

og sjóklárt á þeim tíma, þegar skipverjar koma um borð þ.e. þilfar hreint, mat- 
vælum og veiðarfærum komið fyrir í skipinu. Veiðarfærum í veiðarfærageymslu. 

Öll stykki í trollinu skulu koma um borð bolsuð og tilsniðin til ísetningar. 
Belgir og pokar samanleystir með hlíf og kolilínumöskvum. Höfuðlínur og fiski- 
línur skulu koma splæstar og vafðar. Fótreypi grandarar og belgsnörlur skulu koma 
splæstar um borð. Séu teknir nýjir vírar skulu þeir koma merktir og niðurraktir, 
og skulu skipverjar koma þeim fyrir á tromlurnar eftir að hafnarfríi er lokið“. 

21. gr. 
22. gr. breytist svo og verði 25. gr. 
Í stað „kr. 275.00 í 1. mgr. komi kr. 348.00“. 
Í stað „kr. 385.00 í 3. mgr. komi kr. 490.00“. 

22. gr. 
2. mgr. 23. gr. „Um löndunarfrí“ breytist þannig og verði 26. gr. 
Í stað „kr. 650.00 komi kr. 820.00%. 

23. gr. 

Við 23. gr. bætist ný mgr. er verði 7. mgr. 26. gr., um hafnarfri. 
„Á skuttogurum skal skipverjum tryggt þriggja sólarhringa hafnarfrí yfir jóla- 

helgina, sé skipið á veiðum fyrir heimamarkað“. 

24. gr. 
Við 23. gr. bætist ný mgr., er verði 10. mgr. 26. gr. 
„Þegar hafnarfrí eru gefin, skal gilda sú aðalregla, að útgerðarmaður sjái um, 

að vélstjórar þurfi ekki að hafa eftirlit með skipi. 
Þurfi vélstjórar að hafa eftirlit með skipi, skal þeim greitt kaup skv. launaskrá 

samnings þessa. 
Auk þess skal útgerðarmaður sjá vélstjóra fyrir fari, ef hann þarf að fara á 

milli byggðarlaga í eftirlitsferðir.“ 

25. gr. 
6. mgr. 27. gr. breytist þannig og verði 6. mgr. 30. gr. 
„Sé skipverji óvinnufær að dómi læknis, og eigi útgerðin að lögum að greiða 

sjúkrakostnað hans og fæði, skal útgerðin greiða honum kr. 500.00 á dag.“ 

26. gr. 
1. mgr. 32. gr. breytist svo, og verði 1. mgr. 35. gr. 
Í stað 0.25% komi 0.4%. 

21. gr. 

33. gr. breytist svo, og verði 36. gr. 
Í stað kr. 3 000.00 komi kr. 25 000.00. 

28. gr. 

Ný grein, er verði 37. gr. 

„Nú fær skip í veiðarfæri verðmæti annað en fisk, sem er að verðmæti meira 

en 100 þúsund krónur í veiðiferð þá skulu björgunarlaun eða annað andvirði fengs- 

ins, ef um er að ræða, koma til skipta samkvæmt hlutaskiptareglum. 

Ákvæði þetta á ekki við um eigin veiðarfæri. 
Finnist eigandi að slíku verðmæti, skal því skilað án þess að krafist sé björg- 

unarlauna.“
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29. gr. 
Ný grein, er verði 38. gr., og komi í stað síðari málsliðar 3. mgr. 36. gr. 

Um endurskoðun frádráttarprósentu: 

Ef tollar af ísfiski erlendis lækka almennt, svo að verulega muni á samnings- 
tímabilinu, t. d. vegna milliríkjasamninga, skal frádráttarprósenta við sölur erlendis 
lækka sem tollalækkun nemur. 

30. gr. 
3ð. gr. er verði 35. gr. orðist svo: 
Samningur þessi gildir frá 16. febrúar 1976 til 15. maí 1977. Samningurinn er 

uppsegjanlegur með 2ja mánaða fyrirvara. Sé honum ekki sagt upp framlengist 
hann um eitt ár í senn með sama uppsagnarfresti. 

Þótt samningur þessi sé gerður og undirritaður sameiginlega fyrir framangreind 
félög, skal hvert félag fyrir sig teljast sérstakur samningsaðili, og þá einnig varð- 
andi uppsögn. 

Verði breyting á lögskráðu gengi íslensku krónunnar er samningur þessi upp- 
segjanlegur með eins mánaðar uppsagnarfresti innan tveggja mánaða frá því gengis- 
breyting tekur gildi. 

SAMKOMULAG 

um breytingar á 

SÍLDAR- OG LOÐNUSAMNINGI 

milli 

sömu aðila og að framan greinir. 

1. gr. 
g) liður 2. gr. fellur niður. 

2. gr. 
Ný grein, er verður 4. gr. 

ra 
Um skiptakjör á reknetaveiðum. 

Helgarfrí skal vera á reknetaveiðum, 
Á reknetum skal síldin vegin upp úr bát. 
Þegar aflinn er verkaður um borð, er heimilt að hafa tveimur fleiri en fyrr 

greinir, án þess að grunnprósentan breytist. 
Aldrei skal skipta í fleiri staði, en menn eru á skipi í hverri veiðiferð. 

ð. gr. 
Í stað 2% í 3. mgr. 3. gr. samningsins komi 1.7%. 

4. gr. 
5. gr. verði 6. gr. samningsins og verður eftirfarandi: 

d) liður breytist þannig, að í stað kr. 4674.00 komi kr. 5 980.00. 
e) liður breytist þannig, að í stað kr. 2400.00 komi kr. 3020.00. 
f) liður breytist þannig, að í stað kr. 385.00 komi kr. 500.00. 

5. gr. 
6. gr. verði 7. gr. og orðist svo: 
„Á skipum þeim, sem þessi samningur tekur til og stunda þær veiðar, sem 

um getur, skal vera lögskráður matsveinn. Hann skal hafa 1% hásetahlut fyrir
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störf sín sem matsveinn, enda beri honum að matreiða í höfn, ef skipverjar eru 
umborð, þó ekki í heimahöfn, nema skipverjar séu við vinnu um borð. 

Matsveini ber að halda hreinum matsal og eldhúsi og íbúð skipstjóra. Allir 
fæðisreikningar skulu vera viðurkenndir af matsveini.“ 

3. mgr. breytist þannig, að í stað kr. 2000.00 komi kr. 2 700.00. 

6. gr. 
7. gr. verði 8. gr. og orðist svo: 
„Utgerðarmaður skal tryggja skipverjum lágmarkskaup fyrir hvern mánuð (30 

daga) af ráðningartímanum, sem hér segir: 

a) Hásetum .........00000 000... kr. 84320.00 
b) Matsveini ..........000.0 000... — 99560.00 

c) II. vélstjóra ..........0000000000.. —  99560.00 
d) II. vélstjóra .........00000000000... —  99560.00 
e) 1. vélstjóra .......00000000 0 — 114 800.00% 

1. gr 
3. mgr. 9. gr. verði 3. mgr. 10. gr. og orðist svo: 
„Þegar fyrir liggur ákveðin veiðiheimild til sildveiða í Norðursjó 1976 skal semja 

sérstaklega um frádráttarprósentu frá söluverði við síldarsölur erlendis.“ 

8. gr. 
11. gr. samningsins breytist og verður 12. gr. 
Í stað kr. 275.00 komi kr. 348.00 og í stað kr. 400.00 komi kr. 486.00. 

9. gr. 
16. gr. breytist og verður 17. gr. 
5. mgr. breytist þannig, að kr. 1 668.00 verði kr. 2 100.00. 
6. mgr. sömu greinar breytist og verði: 

„Sé skipverji óvinnufær að dómi læknis, og eigi útgerðin að greiða sjúkra- 

kostnað hans og fæði, skal útgerðin greiða honum kr. 500.00 pr. dag.“ 

10. gr. 
1. mgr. 17. gr. breytist og verði 1. mgr. 18. gr. 
„Í stað 0.25% komi 0.4%“. 

11. gr. 
25. gr. breytist svo og verði 26. gr. 
„Í stað kr. 3 600.00 komi kr. 25 000.00“. 

11. gr. a. 
Við 13. gr. bætist ný málsgrein. 
„Eftir að löndun síldar af heimamiðum lýkur skulu skipverjar hafa 12 stunda 

frí, þó 24 stunda, þegar landað er í heimahöfn“. 

12. gr. 
Ný grein, er verði 29. gr. og komi í stað síðari málsliðar 2. mgr. 28. gr. 

Um endurskoðun frádráttarprósentu: 

„Ef tollar af ísfiski erlendis lækka almennt, svo að verulega muni á samnings- 

tímabilinu, t.d. vegna milliríkjasamninga, skal frádráttarprósenta við sölur erlendis 
lækka sem tollalækkun nemur. 

Þegar skip selur afla til bræðslu erlendis skal aðeins stofnfjársjóðsgjald koma 
til frádráttar áður en til skipta kemur.“
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13. gr. 
28. gr. breytist svo og verði 29. gr. 
Samningur þessi gildir frá 16. febrúar 1976 til 15. maí 1977. 
Samningurinn er uppsegjanlegur með 2ja mánaða fyrirvara. Sé honum ekki 

sagt upp framlengist hann um eitt ár í senn með sama uppsagnarfresti. 
Þótt samningur þessi sé gerður og undirritaður sameiginlega fyrir framan- 

greind félög, skal hvert félag fyrir sig teljast sérstakur samningsaðili, og þá einnig 
varðandi uppsögn. 

Verði breyting á lögskráðu gengi íslensku krónunnar er samningur þessi upp- 
segjanlegur með eins mánaðar uppsagnarfresti innan tveggja mánaða frá því geng- 
isbreyting tekur gildi. 

SAMKOMULAG 

um breytingar á 

FLUTNINGASAMNINGI 

milli 

sömu aðila og að framan greinir. 

Kaupliðir í flutningasamningi skulu hækka til samræmis við hækkanir í ver- 
tíiðar- og sildar- og loðnusamningi. 

Undirskriftir samningsaðila þessara þriggja samninga, þ.e. vertíðar-, sildar-, 
loðnuveiðisamnings og flutningasamnings. 

Sami uppsagnarfrestur skal gilda á þeim öllum. 

Reykjavík, 1. mars 1976. 

F.h. Sjómannasambands Íslands vegna framangreindra stéttarfélaga sjómanna 
með fyrirvara um samþykki félaganna, 

Jón Sigurðsson. Hilmar Jónsson. Þórður L. Ólafsson. 
Sverrir Hákonarson. Guðmundur M. Jónsson. Óskar Vigfússon. 

Guðjón Jónsson. Með fyrirvara um sérákvæði. Markús Þórðarson. 
Jón Kr. Ólason. Sigurg. Jónsson. Ársæll Pálsson. 

F.h. Landssambands ísl. útvegsmanna vegna framangreindra útvegsmanna- 
félaga með fyrirvara um samþykki einstakra félaga. stjórnar L.Í.Ú. og stjórnar 
Vinnuveitendasambands Íslands, 

Kristján Ragnarsson. Sig. Finnsson. Björn Guðmundsson. 
Jónas Haraldsson. Þórður Guðjónsson. Guðni Sturlaugsson. 
Ágúst Flygenring. Ingólfur Arnarson. Þorst. Jóhannesson. 

Óli Guðmundsson. Einar Símonarson. 

Fylgiskjal IL. 

VERTÍÐAR. LOÐNU. OG SÍILD- 

VEIÐISAMNINGUR 

milli 

Útvegsmannafélags Austfjarða og Alþýðusambands Austurlands. 

A 34
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2. gr. 
Í 6. mlgr. 2. gr. samningsins komi 0.9% í stað 1%, og 1.8% í stað 2%. 

3. gr. 
Í stað 2% í 2. mlgr. 3. gr. samningsins komi 1.8%. 

4. gr. 
Í stað 1.5% í 2. mlgr. 5. gr. samningsins komi 1.3%. 

5. gr. 
Í stað 2% í 2. mlgr. 6. gr. samningsins komi 1.7% 

6. gr. 
Í stað 2% í 2. mlgr. 10. gr. samningsins komi 1.8%. 

7. gr. 
a) 12. gr. samningsins breytist og orðist svo: 

„Um skiptakjör á spærlingsveiðum: Þegar veitt er með vörpu, skulu skip- 
verjar fá o. s. frv.“ 

b) Í stað 2% í 2. mlgr. 12. gr. komi 1.4%. 

8. gr. 

Um sérstök aflalaun: 

Nái hlutur hálfri kauptryggingu (að meðtöldum fatapeningum sbr. hl. lið 16. 
gr.) skal greiða sérstök aflalaun til þeirra skipverja, sem eru samfellt í skiprúmi 
allt tryggingatímabilið. Aflalaun þessi skulu nema 25% af þeirri fjárhæð, sem hlut- 
urinn fer fram úr hálfri kauptryggingu (að meðtöldum fatapeningum). 

Kauptrygging og sérstök aflalaun skulu ráða kaupi skipverja þar til hlutur- 
inn er orðinn hærri en nemur samtölu kauptryggingar og sérstakra aflaverðlauna 
skv. þeirri grein. 

9. gr. 
Samningur þessi gildir frá 16. febrúar 1976 til 15. maí 1977. 
Samningurinn er uppsegjanlegur með Sja mánaða fyrirvara. Sé honum ekki 

sagt upp framlengist hann um eitt ár í senn með sama uppsagnarfresti. 
Þótt samningur þessi sé gerður og undirritaður sameiginlega fyrir framan- 

greind félög, skal hvert félag fyrir sig teljast sérstakur samningsaðili, og þá einnig 
varðandi uppsögn. 

Verði breyting á lögskráðu gengi íslensku krónunnar er samningur þessi upp- 
segjanlegur með eins mánaðar uppsagnafresti innan tveggja mánaða frá því gengis- 
breyting tekur gildi.



Nr. 98. 268 6. september 1976. 

SAMEIGINLEG YFIRLÝSING 

L.ÍU., S.8.Í F.F.S.Í. og annarra sjómannafélaga. 

Aðilar eru sammála um að beina því til stjórnar aflatryggingasjóðs, að skipt- 

ing áhafna í fæðispeningsflokka taki framvegis mið af fjarvistum frá heimahöfn 

en ekki af stærð skipa eingöngu eins og nú er, þannig að skip, sem hafa mikla 

útivist geti komið í hæsta flokk, þótt þau séu undir 130 brl. að stærð. 

Reykjavík, 29. febrúar 1976. 

F.h. Alþýðusambands Austfjarða, 

Sigfinnur Karlsson. 

Landssamband Ísl. útvegsmanna, 

f.h. Útvegsmannafélags Austfjarða, 

Kristján Ragnarsson. Björn Guðmundsson. Ágúst Flygenring. 
Þorsteinn Jóhannesson. Óli Guðmundsson. 

Fylgiskjal III. 

SAMKOMULAG 

um breytingar á 

VERTÍÐARSAMNINGI 

milli 

Landssambands ísl. útvegsmanna og félags skipstjórnarmanna innan Farmanna- 

og fiskimannasambnds Íslands.
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2. gr. 
stað 2% í 3. mgr. I. liður, 2. gr. samningsins komi 1.8%. Í m

i
ð
 

ð. gr. 
stað 2% í 2. mgr. II. liðar 2. gr. samningsins komi 1.8%. þe

m 

4. gr. 
stað 2% í 2. mgr. II. liðar 3. gr. samningsins komi 1.8%. þ

n
 

5. gr. 
Í stað 1.5% í 2. mgr. 4. gr. samningsins komi 1.3%. 

6. gr. 
Í stað 7.78% í 1. mgr. 9. gr. samningsins komi 6.4%. 

7. gr. 
Í stað 27 í 2. mgr. 10. gr. samningsins komi 1.7%. 

8. gr. 
Í stað 2% í 2. mgr. 11. gr. samningsins komi 1.8%. 

9. gr. 
stað 2% í 3. mgr. 12. gr. samningsins komi 1.8%. an

na
ð 

10. gr. 

Ný grein, er verði 13. gr. 

Aldrei skal skipta í fleiri staði, en menn eru á skipi í hverri veiðiferð. 

Forfallist skráður skipverji, skal kauptrygging hans skiptast milli þeirra manna, 

sem þann róður fara. 

11. gr. 
Aftan við 13. gr. síðustu samninga komi eftirfarandi ný grein, er verði 14. gr.: 
Komi fram nýjar veiði- eða verkunaraðferðir eða um verði að ræða breytingar 

á gildandi veiði- eða verknnaraðferðum, er horfa til verksparnaðar og hagræðingar, 
þá skulu samningsaðilar sera um það sérstakan samnings, þ.á m. um mannfjölda 

og skiptaprósentu, án uppsagnar á þessum samningi. Verði farið á fjarlægari mið, 
en 1000 sjómílur frá Íslandi, skal semja vm það sérstaklega. Aðilar eru sammála 

um að sera innan tveggja mánaða sérstakt samkomulag um þetta efni. Í því verði 
m.a. ákveðin kaupsreiðsla til áhafnar á sislingatíma til og frá miðum, þegar farið 

er á svo fjarlæg mið. 

12. gr. 
13. gr. samningsins breytist og verður 14. gr. 

Í stað kr. 7 910.00 komi kr. 12 900.00. 
Í stað kr. 5930 00 komi kr. 9 675.00. 
Í stað kr. 4 940.00 komi kr. 8 060.00. 

13. gr. 

15. gr. verði 17. gr. og orðist svo! 

Lágmarkslaun og tryggingartímabil. 

Útgerðarmaður tryggir skipstjórum og stýrimönnum mánaðarlegar greiðslur upp 

í hundraðshluta afla þeirra, frá lögskráningardegi til afskráningardags, með mán- 

aðarkaupi (30 daga) sem hér segir:
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a) Skipstjóri kr. 114 800.00 grunnlaun. 

b) I. stýrimaður kr. 114 800.00 grunnlaun. 
c) TI. stýrimaður 99 560.00 grunnlaun. 

Skipstjórar og stýrimenn greiða fæði sitt sjálfir, sbr. þó samkomulag um greiðslu 
upp í fæðiskostnað. 

Skipstjórar og stýrimenn hafa rétt til að fá kauptryggingu greidda vikulega, 
að frádregnum fæðiskostnaði, að því leyti, sem þeir greiða hann sjálfir, sbr. sam- 
komulag um greiðslu upp í fæðiskostnað. 

14. gr. 
Ný grein er verði 18. gr. er orðist svo: 

Um sérstök aflalaun: 

Nái hlutur hálfri kauptryggingu skal greiða sérstök aflalaun til þeirra skip- 
verja, sem eru samfellt í skiprúmi allt tryggingartímabilið. Aflalaun þessi skulu 
nema 25% af þeirri fjárhæð, sem hluturinn fer fram úr hálfri kauptryggingu. 

Kauptrygging og sérstök aflalaun skulu ráða kaupi skipverja þar til hluturinn 
er orðinn hærri en nemur samtölu kauptryggingar og sérstakra aflaverðlauna skv. 
þessari grein. 

15. gr. 
15. gr. vertíðarsamningsins verði 17. gr. orðast svo: 

Um tryggingartímabil og uppsagnarfresti skipverja: 

Á öllum veiðum samkvæmt samningum þessum skulu kauptryggingartímabil 
vera þessi: 

a) Frá 1. janúar— 15. maí. 
b) Frá 16. maí— 15. september. 
ce) Frá 16. september—-31. desember. 

Heimilt er að skipta um veiðarfæri innan bessara trvggingatímabila, án þess að 
nýtt trvgsingatímabil hefjist. 

Nýtt kauptryggingartímabil tekur þó gildi í eftirfarandi tilvikum: 

1. Þegar skipt er af síldveiðum yfir á aðrar veiðar. 
2. Þegar loðnuveiðiskip fer til veiða á fjarlæg mið. 

3. Þegar skip hefur stöðvast lengur en í 14 daga, af öðrum ástæðum en þeim, að 

veður hamli veiðum. 
4. Línuveiðar, rækjuveiðar og hörpudiskaveiðar teljast sérstakt kauptrvggingar- 

tímabil. Uppgjör skal þó miðast við hin almennu kauptryggingartímabil. 

Heimilt er, að ráðninsartími skipshafnar sé ákveðinn í byrjun vertíðar í sam- 
ræmi við ofangreind tryggingartímabil. 

Fari skipverji fyrirvaralaust úr skiprúmi, hefur útgerðin rétt á að krefja hann 
sömu fjárhæðar og henni bæri að borga vegna fyrirvaralausrar brottvikningar skip- 

verians úr skiprúmi.. 

Stöðvist skip af öðrum ástæðum en þeim, að veður hamli veiðum, skal greiða 
viðkomandi yfirmönnum innan F.F.S.Í. skv. 1. mer. 22. gr. fyrir þá dasa, sem 
eru umfram 14, miðað við 40 stunda vinnuviku, enda hafi ráðningu eisi verið slitið. 

Greiðsla þessi kemur til viðbótar við aflahlut, ef um hann er að ræða á við- 
komandi kauptryggingartímabili, en fellur niður, ef aflahlutur nær ekki kauptrvgg- 
ingu. 

Skipstjórar og stýrimenn eiga rétt á því að laun þeirra séu lögð inn í banka.
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16. gr. 
Við 16. gr. bætist ný mgr., er verði 4. mgr. 19. gr. 
„Komi til verkfalls sjómanna, er samningur þessi tekur til, heimilast skipum 

þeim, er verkfallið nær til, að ljúka veiðiferð þeirri, er þau voru komin í, þegar 
verkfallið hófst, þar með talin löndun, og telst þar með söluferð á erlendan markað. 
Hins vegar skuldbinda útserðarmenn sig til að láta skipin koma heim og hætta 

að lokinni veiðiferðinni, ef verkfalli er ekki lokið. 
Sé ekki staðið við þá skuldbindingu, eru skipverjar ekki skyldir að framkvæma 

neina vinnu í þágu útgerðarinnar, nema því einu að sigla skipinu heim. 

17. gr. 
5. mgr. 17. gr. „Um löndunarfri“ breytist bannig og verði 5. mgr. 19. 
Í stað „kr. 650.00 komi kr. 820.00%. 

18. gr. 
Við 17. gr. bætist ný mgr., er verði 10. mgr. 26. gr., um hafnarfri. 
„Á skuttogurum skal skipverjum tryggt þriggja sólarhringa hafnarfrí yfir jóla- 

helgina, sé skipið á veiðum fyrir heimamarkað“. 

19. gr. 
1. mgr. 19. gr. er verði 1. mgr. 21. gr. breytist þannig: 
Í stað kr. 313.00 komi kr. 474.00. 

20. gr. 
2. mgr. 21. gr. breytist þannis og verði 2. mgr. 23. gr. 
„Sé skipverji óvinnufær að dómi læknis, og eigi útgerðin að lögum að greiða 

sjúkrakostnað hans og fæði, skal útgerðin sreiða honum kr. 500.00 á dags“. 

21. gr. 
1. mgr. 24. gr. breytist svo, og verði Í. mgr. 26. gr. 
Í stað 0.175% komi 0.4%. 

22. gr. 
Ný grein, er verði 29. gr. 
„Nú fær skip í veiðarfæri verðmæti annað en fisk, sem er að verðmæti meira 

en 100 þúsund krónur í veiðiferð þá skulu biðrgunarlaun eða annað andvirði fengs- 
ins, ef um er að ræða, koma til skipta samkvæmt hlutaskiptareglum. 

Ákvæði þetta á ekki við um eigin veiðarfæri. 
Finnist eigandi að slíku verðmæti, skal því skilað án þess að krafist sé björg- 

unarlauna““. 

23. gr. 
Ný grein, er verði 33. gr. og komi í stað 2. mgr. 33. gr. 

Um endurskoðun frádráttarprósentu. 

„Ef tollar af ísfiski erlendis lækka almennt, svo að verulega muni á samninga- 
tímabilinu, t.d. vegna milliríkjasamninga, skal frádráttarprósenta við sölur erlendis 
lækka sem tollalækkun nemur“. 

24. gr. 
33. gr. er verði 35. gr. orðist svo: 

Samningur þessi gildir til 15. maí 1977 með tveggja mánaða uppsagnarfresti. 
Sé samningi sagt upp, hefji aðilar þegar viðræður um þær breytingar sem óskað 
er eftir. Sé samningi ekki sagt upp framlengist hann um þrjá mánuði í senn með 

eins mánaðar uppsagnarfresti,
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Verði breyting á lögskráðu gengi íslensku krónunnar, er samningur þessi upp- 
segjanlegur með 1 mánaðar uppsagnarfresti. Uppsögn skal hafa farið fram innan 
2ja mánaða frá því að gengisbreyting varð. 

Brjótist ófriður út í Vestur-Evrópu er samningur þessi uppsegjanlegur án fyrir- 
vara. 

Samningur þessi er gerður í tveimur eintökum samhljóða og heldur hvor aðili 
sínu. 

SAMKOMULAG 

um breytingar á 

SÍLDAR. OG LOÐNUSAMNINGI 

milli 

sömu aðila og að framan greinir. 

1. gr. 
1. mgr. 2. gr. breytist þannig, að í stað 8% komi 6.4%. 
4. mgr. 2. gr. breytist þannig, að í stað kr. 1920.00 komi kr. 3 020.00. 

2. gr. 
Ný grein, er verður 5. gr. 

Um skiptakjör á reknetaveiðum: 

Helgarfrí skal vera á reknetaveiðum. 
Á reknetum skal síldin vegin upp úr bát. 
Þegar aflinn er verkaður um borð, er heimilt að hafa tveimur fleiri en fyrr 

greinir, án þess að grunnprósentan breytist. 
Aldrei skal skipta í fleiri staði, en menn eru á skipi í hverri veiðiferð. 

3. gr. 
Í stað 2% í 3. mgr. 4. gr. samningsins komi 1.7%. 

4. gr. 
1. mgr. 6. gr., er verði 7. gr. 
Í stað kr. 76 500.00 verði kr. 114 800.00. 
Í stað kr. 76 500.00 verði kr. 114 800.00. 
Í stað kr. 63 750.00 verði kr. 99 560.00. 

5. gr. 
4. mgr. 7. gr., er verði 4. mgr. 8. gr. orðist svo: 
„Þegar fyrir liggur ákveðin veiðiheimild til síldveiða í Norðursjó 1976 skal 

semja sérstaklega um frádráttarprósentu frá söluverði við síldarsölur erlendis. Þegar 
skip selur afla til bræðslu erlendis skal aðeins stofnfjársjóðgjald koma til frádráttar 
áður en til skipta kemur. 

6. gr. 
1. mgr. 8. gr., er verður 1. mgr. 9. gr. orðist svo: 
Í stað kr. 313.00 verði kr. 474.00. 

7. gr. 
2. mgr. 11. gr. verði 2. mgr. 12. gr. 
„Sé skipverji óvinnufær að dómi læknis, og eigi útgerðin að greiða sjúkrakostnað 

hans og fæði, skal útgerðin greiða honum kr. 500.00 pr. dag“. 

A 35
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8. gr. 

2. mgr. 14. gr. verði 2. mgr. 15. gr. 
Í stað 0.175% komi 0.4%. 

9. gr. 
í Ný grein, er verði 24. gr. og komi í stað síðari málsliðar 2. mgr. 23. gr. 

um endurskoðun frádráttarprósentu. 

„Ef tollar af ísfiski erlendis lækka almennt, svo að verulega muni á samnings- 

tímabilinu, t.d. vegna milliríkjasamninga, skal frádráttarprósentan við sölur er- 

lendis lækka sem tollalækkun nemur“. 

10. gr. 

23. gr. verður 25. gr. og orðist svo: 

Samningur þessi gildir til 15. maí 1977 með tveggja mánaða uppsagnarfresti. 

Sé samningi sagt upp. hefji aðilar þesar viðræður um þær breytingar sem. óskað 

er eftir. Sé samningi ekki sast upp framlengist hann um þrjá mánuði í senn með 

eins mánaðar uppsagnarfresti. 

Verði breyting á lögskráðu sengi íslensku krónunnar, er samningur þessi upp- 

segjanlegur með 1 mánaðar uppsagnarfresti. Uppsögn skal hafa farið fram innan 

2ja mánaða frá því að gengisbreyting varð. 
Brjótist ófriður út í Vestur-Evrópu er samningur þessi uppsegjanlegur án fyrir- 

vara. 
Samningur þessi er gerður í tveimur eintökum samhljóða og heldur hvor aðili 

sínu. 

SAMKOMULAG 

um breytingar á 

FLUTNINGASAMNINGI 

milli 

sömu aðilja og að framan greinir. 

Kaupliðir í flutninsasamningi skulu hækka til samræmis við hækkanir í ver- 

tíðar-. sildar- og loðnusamningi. 

Sami unpsagnarfrestur skal gilda. 
Undirskriftir samninssaðila þessara þriggja samninga, þ.e. vertíðar-, síldar, 

loðnuveiðisamninss og flutningasamninss. 

Sami gildistími skal gilda á þeim öllum. 

Reykjavík, 29. febr. 1976. 

Með fyrirvara um samþykki stjórnar F.F.S.Í. 

F.h. Farmanna- og fiskimannasambands Íslands, 

Jónas Þorsteinsson. Ingólfur Stefánsson. 

F.h. Skipstjóra- og stýrimannafélagsins Öldunnar, Reykjavík. 

Björn Ó. Þorfinnsson. 

F.h. Skipstjóra- og stýrimannafélagsins Kára, Hafnarfirði, 

Guðbjartur Gunnarsson. Ásgeir Sölvason. 

F.h. Skipstjóra- og stýrimannafélagsins Vísis, Keflavík, 

Ingólfur Falsson.
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Verðlagsuppbót. 

Greiða skal verðlagsuppbót á alla kaupliði samkvæmt samningi þessum eftir 
kaupgreiðsluvísitölu, sem reiknuð er í samræmi við kjarasamning milli A.S.Í. og V.Í. 

er undirritaður var hinn 28. febr. 1976. 

Um hafnarfrí. 

Við 9. gr. bætist ný málsgrein: 

„Eftir að löndun síldar af heimamiðum lýkur skulu skipverjar hafa 12 stunda 
frí, þó 24 stunda, þegar landað er í heimahöfn.“ 

F.h. Skipstjóra- og stýrimannafélagsins Verðandi, Vestmannaeyjum, 

Gunnl. Ólafsson. Gísli Kristjánsson. 

F.h. Skipstjóra- og stýrimannafélagsins Hafþórs, Akranesi, 

Jónas Þorsteinsson. Ingólfur Stefánsson. 

F.h. Skipstjóra- og stýrimannafélagsins Ægis, Siglufirði, 

Jónas Þorsteinsson. Ingólfur Stefánsson. 

F.h. Skipstjórafélass Norðlendinga, Akureyri, 

Jónas Þorsteinsson. 

F.h. Landssambands íslenskra útvegsmanna, vegna eftirtalinna útvegsmanna- 
félaga, með fyrirvara um samþykki einstakra félaga, stjórnar LÍÚ. og stjórnar 
Vinnuveitendasambands Íslands: 

Útvegsmannafélag Reykjavíkur, 
Útvegsmannafélag Hafnarfjarðar, 
Útvegsmannafélas Hornafjarðar og Djúpavogs, 
Útvessmannafélag Vestmannaeyja, 
Útvegsmannafélag Þorlákshafnar, 
Útvegsmannafélag Suðurnesja. 
Útvegsmannafélag Akraness, 
Útvegsmannafélag Snæfellsness, 
Útvegsmannafélag Fviafjarðar og nágrennis, 
Útvegsmannafélas Austfjarða og 
Útvegsmannafélag Stokkseyrar. 

Kristján Ragnarsson. Björn Guðmundsson. Ásúst Einarsson. 
Jónas Haraldsson. Sig. Finnsson. Ágúst Flygenring. 

Þórður Guðjónsson. Ingólfur Arnarson. Guðni Sturlaugsson. 
Þorst. Jóhannesson. Óli Guðmundsson. Einar Símonarson. 

Fylgiskjal IV. 

SAMKOMULAG 

um breytingar á 

VERTÍÐARSAMNINGI 

milli 

Landssambands ísl. útvegsmanna annars vegar og vélstjórafélars Íslands og 

vélstjórafélags Vestmannaeyja hins vegar.
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2. gr. 
Í stað 2% í 3. mgr. 1. liðar, 2. gr. samningsins komi 1.8%. 

3. gr. 
Í stað 2% í 2. mgr. 1. liðar 2. gr. samningsins komi 1.8%. 

4. gr. 
Í stað 2% í 2. mgr. II. liðar 3. gr. samningsins komi 1.8%. 

5. gr. 
Í stað 1.5% í 2. mgr. 4. gr. samningsins komi 1.3%. 

6. gr. 
Í stað 2% í 2. mgr. 10. gr. samningsins komi 1.7%. 

7. gr. 
Í stað 2% í 2. mgr. 11. gr. samningsins komi 1.8%. 

8. gr. 
stað 2% í 3. mgr. 12. gr. samningsins komi 1.8%. þm

 

9. gr. 
Ný grein, er verði 13. gr. 
Aldrei skal skipta í fleiri staði, en menn eru á skipi í hverri veiðiferð. 

Forfallist skráður skipverji, skal kauptrygging hans skiptast milli þeirra manna, 
sem þann róður fara. 

10. gr. 
Aftan við 13. gr. síðustu samninga komi eftirfarandi ný grein, er verði 14. gr: 
Komi fram nýjar veiði- eða verkunaraðferðir eða um verði að ræða Þreyt- 

ingar á gildandi veiði- eða verkunaraðferðum er horfa til verksparnaðar og hag- 
ræðingar, þá skulu samningsaðilar gera um það sérstakan samning, þ. á. m. um 
mannfjölda og skiptaprósentu, án uppsagnar á þessum samningi. Verði farið á 
fjarlægari mið, en 1000 sjómilna veg frá Íslandi, skal semja um það sérstaklega. 

Aðilar eru sammála um að gera innan tveggja mánaða sérstakt samkomulag 
um þetta efni. Í þessu samkomulagi verði m. a. ákveðin kaupgreiðsla til áhafnar 
á siglingatíma til og frá miðum, þegar lengra er farið til veiða en 1000 sjómílur 
frá Íslandi. 

11. gr. 
13. gr. breytist og verður 14. gr. 
Í stað 5 930.00 komi kr. 9675.00. 
Í stað 4 940.00 komi kr. 8060.00. 

12. gr. 
15. gr. verði 17. gr. og orðist svo: 
Útgerðarmaður tryggir vélstjórum mánaðarlegar greiðslur upp í hundraðshluta 

afla þeirra, frá lögskráningardesi til afskráningardags, með mánaðarkaupi (30 
daga), sem hér segir: 

a) 1. vélstjóri kr. 114 800.00 grunnlaun. 
b) II. vélstjóri kr. 99560.00 grunnlaun. 
ec) II. vélstjóri kr. 99 560.00 grunnlaun.
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13. gr. 

Ný grein er verði 18. gr. er orðist svo: 

Um sérstök aflalaun: 

Nái hlutur hálfri kauptryggingu skal greiða sérstök aflalaun til þeirra skip- 
verja, sem eru samfellt í skiprúmi alit tryggingalímabilið. Aflalaun þessi skulu 
nema 25% af þeirri fjárhæð, sem hluturinn fer fram úr hálfri kauptryggingu. 

Kauptrygging og sérstök aflalaun skulu ráða kaupi skipverja þar til hlutur- 
inn er orðinn hærri en nemur samtölu kauptrygginsar og sérstakra aflaverðlauna 
skv. þessari grein. 

14. gr. 
15. gr. vertíðarsamningsins verði 19. gr. orðast svo: 

Um tryggingartímabil og uppsagnarfresti skipverja: 

Á öllum veiðum samkvæmt samningum þessum skulu kauptryggingartímabil 

vera þessi: 

a) Frá 1. janúar— 15. maí. 
b) Frá 16. mai— 15. september. 
c) Frá 16. september—31. desember. 

Heimilt er að skipta um veiðarfæri innan þessara tryggingatímabila, án þess 
að nýtt tryggingatímabil hefjist. 

Nýtt kauptryggingartímabil tekur þó gildi í eftirfarandi tilvikum: 

1. Þegar skipt er af sildveiðum yfir á aðrar veiðar. 
2. Þegar loðnuveiðiskip fer til veiða á fjarlæg mið. 
3. Þegar skip hefur stöðvast lengur en í 14 daga, af öðrum ástæðum en þeim, 

að veður hamli veiðum. 
4, Línuveiðar, rækjuveiðar og hörpudiskaveiðar teljast sérstakt kauptryggingar- 

tímabil. Uppgjör skal þó miðast við hin almennu kauptrygginga-tímabil. 

Heimilt er, að ráðningartími skipshafnar sé ákveðinn í byrjun vertíðar í sam- 
ræmi við ofangreind iryggingartímabil. 

Fari skipverji fyrirvaralaust úr skiprúmi, hefur útgerðin rétt á að krefja hann 
sömu fjárhæðar og henni bæri að borga vegna fyrirvaralausrar brottvikningar 
skipverjans úr skiprúmi. 

Stöðvist skip af öðrum ástæðum en þeim, að veður hamli veiðum, skal greiða 
viðkomandi yfirmönnum innan F.F.S. Í, skv. 1. mgr. 92. gr. fyrir þá daga, sem eru 
umfram 14, miðað við 40 stunda vinnuviku, enda hafi ráðningu eigi verið slitið. 

Greiðsla þessi kemur til viðbótar við aflahlut, ef um hann er að ræða á við- 
komandi kauptryggingartímabili, en fellur niður, ef aflahlutur sær ekki kauptrves- 
ingu. 

15. gr. 
Við 16. gr. bætist ný mgr. 
Komi til verkfalls sjómanna, er samningur þessi tekur til, heimilast skipum 

þeim, er verkfallið nær til, að ljúka veiðiferð þeirri, er þau voru komin í, þegar 
verkfallið hófst, þar með talin löndun og telst þar með söluferð á erlendan markað. 
Hins vegar skuldbinda útgerðarmenn sig til að láta skipin koma heim og hætta að 
lokinni veiðiferðinni, ef verkfalli er ekki lokið. 

Sé ekki staðið við þá skuldbindingu, eru skipverjar ekki skyldir að framkvæma 
neina vinnu í þágu útgerðarinnar, nema því einu að sigla skipinu heim. 

16. gr. 
5. mgr. 17. gr. „Um löndunarfrí“ breytist þannig og verði 5. mgr. 20. gr. 
Í stað „kr. 650.00 komi kr. 820.00“.
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17. gr. 
Við 17. gr. bætist ný mgr., er verði 13. mgr. 20. gr. hafnarfri. 
Á skuttogurum skal skipverjum tryggt þriggja sólarhringa hafnarfrí yfir jóla- 

helgina, sé skipið á veiðum fyrir heimamarkað. 

18. gr. 
1. mgr. Í9. gr. er verði Í. mgr. 22. gr. breytist þannig: 

Í stað kr. 326.00 komi kr. 474.00. 

19. gr. 
1. mgr, 21. gr. breytist þannig og verði 1. mgr. 24. gr. 
Sé skipverji óvinnufær að dómi læknis, og eigi útgerðin að lögum að greiða 

sjúkrakostnað hans og fæði, skal útgerðin greiða honum kr. 500.00 á dag. 

20. gr. 
2. mgr. 24. gr. breytist svo, og verði 2. mgr. 27. gr. 
Í stað 0.175% komi 0.4%. 

21. gr. 
19. gr. er verði 21. gr. 6. mgr. ðja lína. 
Inn í hana bætist eftirfarandi, á eftir „unnið samtals 8 klst. að viðgerð“ -en 

Þó hálfu skemmri tíma á landróðrabátum. 

22. gr. 
Ný grein, er verði 30. gr. 
Nú fær skip í veiðarfæri verðmæti annað en fisk, sem er að verðmæti meira 

en 100 þúsund krónur í veiðiferð þá skulu björgunarlaun eða annað andvirði fengs- 
ins, ef um er að ræða, koma til skipta samkvæmt hlutaskiptareglum. 

Ákvæði þetta á ekki við um eigin veiðarfæri. 
Finnist eigandi að slíku verðmæti, skal því skilað án þess að krafist sé björg- 

unarlauna. 

23. gr. 
Ný grein, er verði 34. gr. og komi í stað 2. mgr. 33. gr. 

Um endurskoðun frádráttarprósentu. 
Ef tollar af ísfiski erlendis lækka almennt svo að verulegu muni á samnings- 

tímabilinu, t.d. vegna milliríkjasamninga, skal frádráttarprósenta við sölur erlendis 
lækka, sem tollalækkun nemur. 

24. gr. 
Samningur þessi gildir til 15. maí 1977 með tveggja mánaða uppsagnafresti. 

Sé samningi sagt upp, hefji aðilar þegar viðræður um þær breytingar, sem óskað 
er eftir, Sé samningi ekki sagt upp framlengist hann um þrjá mánuði í senn með 
eins mánaðar uppsagnarfresti. 

Verði breyting á lögskráðu gengi íslensku krónunnar, er samningur þessi upp- 
segjanlegur með Í mánaðar uppsagnarfresti. Uppsögn skal hafa farið fram innan 

2ja mánaða frá því að gengisbreyting varð. 
Brjótist ófriður út í Vestur-Evrópu er samningur þessi uppsegjanlegur án fyrir- 

vara. 
Samningur þessi er gerður í tveimur eintökum samhljóða og heldur hvor aðili 

sínu.
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SAMKOMULAG 

um breytingar á 

SÍLDAR- OG LOÐNUSAMNINGI 

milli 

sömu aðila og að framan greinir. 

1. gr. 
2. mgr. 2. gr. breytist þannig, að í stað kr. 1920.00 komi kr. 3 020.00. 

2. gr. 
Ný grein, er verður 5 gr. 

FA 
Um skiptakjör á reknetaveiðum: 

Helgarfrí skal vera á reknetaveiðum. 
Á reknetum skal síldin vegin upp úr báti. 
Þegar aflinn er verkaður um borð, er heimilt að hafa tveimur fleiri en fyrr 

greinir, án þess að grunnprósentan breytist. 
Aldrei skal skipta í fleiri staði, en menn eru á skipi í hverri veiðiferð. 

3. gr. 
Í stað 2% í 3. mgr. 4. gr. samningsins komi 1.7%. 

4. gr. 
1. mgr. 6. gr. sem verði 7. gr. 

a) Í stað kr. 76500.00 komi kr. 114 800.00. 
b) Í stað kr. 63 750.00 komi kr. 99 560.00. 
c) Í stað kr. 63 750.00 komi kr. 99 560.00. 

5. gr. 

4. mgr. 7. gr, er verði 4. mgr. 8. gr. orðist svo: 
Þegar fyrir liggur ákveðin veiðiheimild til síldveiða í Norðursjó 1976 skal semja 

sérstaklega um. frádráttarprósentu frá söluverði við síldarsölur erlendis. 
Þegar skip selur afla til bræðslu erlendis skal aðeins stofnfjársgjald koma til 

frádráttar síðar er til skipta kemur. 

6. gr. 
1. mgr. 8. gr., er verður 1. mgr. 9. gr. orðist svo: 
Í stað kr. 326.00 verði kr. 490.00. 

7. gr. 

1. mgr. 11. gr. verði 1. mgr. 12. gr. 
Sé skipverji óvinnufær að dómi læknis og eigi útgerðin að greiða sjúkrakostnað 

hans og fæði, skal útgerðin greiða honum kr. 500.00 pr. dag. 

8. gr. 
2. mgr. 14. gr. verði 2. mgr. 15. gr. 
Í stað 0.175% komi 0.4%.
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9. gr. 
Ny grein, er verði 24. gr. og komi í stað síðari málsliðar 2. mgr. 23. gr. 

Um endurskoðun frádráttarprósentu, 

Ef tollar af ísfiski erlendis lækka almennt, svo að verulega muni á samnings- 
tímabilinu, t.d. vegna milliríkjasamninga, skal frádráttarprósenta við sölur erlendis 
lækka, sem tollalækkun nemur. 

10. gr. 
23. gr. verður 25. gr. og orðist svo: 
Samningur þessi gildir til 15. maí 1977 með tveggja mánaða uppsagnarfresti. 

Sé samningi sagt upp, hefji aðilar þegar viðræður um þær breytingar, sem óskað 
er eftir. Sé samningi ekki sagt upp framlengist hann um þrjá mánuði í senn með 
eins mánaðar uppsagnarfresti. 

Verði breyting á lögskráðu gengi íslensku krónunnar, er samningur þessi upp- 
segjanlegur með 1 mánaðar uppsagnarfresti. Uppsögn skal hafa farið fram innan 
2ja mánaða frá því að gengisbreyting varð. 

Brjótist ófriður út í Vestur-Evrópu er samningur þessi uppsegjanlegur án fyrir- 
vara. 1 

Samningur þessi er gerður í tveimur eintökum samhljóða og heldur hvor aðili 
sinu. 

ll. gr. 
Við 9. gr. bætist ný málsgrein: 
Eftir að löndun síldar af heimamiðum lýkur skulu skipverjar hafa 12 stunda 

frí, þó 24 stunda, þegar landað er í heimahöfn. 

SAMKOMULAG 

um breytingar á 

FLUTNINGASAMNINGI 

milli 

sömu aðila og að framan greinir. 

Kaupliðir í flutningasamningi skulu hækka til samræmis við hækkanir í ver- 
líðar-, sildar- og loðnusamningi. 

Sami uppsagnarfrestur skal gilda. 

Verðlagsuppbót. 

Greiða skal verðlagsuppbót á alla kaupliði samkvæmt samningi þessum eftir 
kaupgreiðsluvísitölu, sem reiknuð er í samræmi við kjarasamning milli A.SS.Í. og 
V.Í. er undirritaður var hinn 28. febr. 1978. 

Reykjavík, 1. mars 1976. 

Með fyrirvara um samþykki stjórnar F.F.S.Í. og eftirtalinna félaga: 

F.h. Farmanna- og fiskimannasambands Íslands, 

Jónas Þorsteinsson. Ingólfur Stefánsson. 

F.h. Vélstjórafélags Íslands, 

Ingólfur Sig. Ingólfsson. Helgi Laxdal. 

F.h. Vélstjórafélags Vestmannaeyja, 

Hjálmar Guðmundsson. Ólafur Guðmundsson.
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F.h. Landssambands íslenskra útvegsmanna, vegna eftirtalinna útvegsmanna- 

félaga, með fyrirvara um samþykki einstakra félaga, stjórnar L.Í.Ú. og stjórnar 

Vinnuveitendasambands Íslands: 

Útvegsmannafélag Reykjavíkur, 
Útvegsmannafélag Hafnarfjarðar, 

Útvegsmannafélag Hornafjarðar og Djúpavogs, 

Útvegsbændafélag Vestmannaeyja, 
Útvegsmannafélag Þorlákshafnar, 
Útvegsmannafélag Suðurnesja, 
Útvegsmannafélag Akraness, 
Útvegsmannafélag Snæfellsness, 

Útvegsmannafélag Eyjafjarðar og nágrennis, 

Útvegsmannafélag Austfjarða, 
Útvegsmannafélag Stokkseyrar. 

Kristján Ragnarsson. Björn Guðmundsson. Ágúst Einarsson. 

Ágúst Flygenring. Sig. Finnsson. Ingólfur Arnarson. 

Þórður Guðjónsson. Þorst. Jóhannesson. Guðni Sturlaugsson. 

Einar Símonarson. Jónas Haraldsson. Óli Guðmundsson. 

Fylgiskjal V. 

SAMNINGUR 

milli annars vegar 

Sjómannasambands Íslands f.h. Sjómannafélags Reykjavíkur, Sjómannafélags 

Hafnarfjarðar, Sjómannafélags Eyjafjarðar, Sjómannadeildar Verkalýðs- 

félags Akraness og Matsveinafélags S.S.Í. 

og hins vegar 

Félags ísl. botnvörpuskipaeigenda, um breytingar á samningi aðila frá 27. júní 1975.
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j 2. gr. 
Í stað „0.78% aflaverðlaun“ í 2. og 3. gr. komi „0.64% aflaverðlaun“. 

3. gr. 
Í stað „0.3% aukaaflaverðlaun“ í 4. mgr. 2. gr. komi „0.246% aukaaflaverðlaun“. 

4. gr. 
Þar sem í 4. gr. stendur „0.08% fyrir hvern“ standi „0.066% fyrir hvern“. 
Þar sem í sömu gr. stendur „0.05% fyrir hvern“ standi „0.041% fyrir hvern“ þe

 

5. gr. 

Niðurlag 24. gr. orðist svo: 
„ec. skal frádráttarprósenta lækka sem tollalækkun nemur“. 

6. gr 
Samningur þessi gildir frá og með 15. febrúar 1976, en varðandi aflaverðlaun 

og aukaaflaverðlaun fyrir þær veiðiferðir, sem hófust fyrir 15. febrúar, en lauk/ 
lýkur eftir 14. febrúar 1976 og síðan. 

Að öðru leyti skulu ákvæði 26. gr. um gildistíma o.fl. óbreytt standa. 

Reykjavík, 1. mars 1976. 

F.h. Sjómannasambands Íslands vegna framangreindra félaga, með fyrirvara 
um samþykki viðkomandi félaga, 

Jón Sigurðsson. Óskar Vigfússon. Guðjón Jónsson. 
Hilmar Jónsson. Guðm. M. Jónsson. Ársæll Pálsson. 

F.h. félags ísi. botnvörpuskipaeigenda, með fyrirvara um samþykki félags- 

fundar og Vinnuveitendasambands Íslands, 

Marteinn Jónasson. Ingimar Einarsson. Kristján Ragnarsson. 

Fylgiskjal VIL 

SAMNINGUR 

milli annars vegar 

Skipsíjóra- og stýrimannafélagsins Ægis, Vélstjórafélags Íslands, Skipstjóra- og 

stýrimannafélagsins Öldunnar, Skipstjóra- og stýrimannafélagsins Kára, 

Skipstjórafélags Norðlendinga og Félags ísl. loftskeytamanna 

og hins vegar 

Félags ísl. botnvörpuskipaeigenda um breytingar á samningum aðila frá 27. júní 1976.
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2. gr. 
Aflaverðlaun samkv. 2. og 3. gr. samninganna breytist þannig: 

Skipstjóri hafi 2.83% ístað 3.45% 
1. stýrimaður — 150% — 183% 
2. stýrimaður — 1.16% —  1.10% 
1. vélstjóri — 150% — 1.83% 
2. vélstjóri — 1.19% — 1.45% 
3. vélstjóri — 103% — 1.25% 
4. vélstjóri — 0.86% — 1.05% 
Loftskeytamaður — 1.15% —  1.40% 

3. gr. 
Aukaaflaverðlaun samkvæmt 2. gr. samninganna verði 0.246% í stað 0.3%. 

4. gr. 
Ákvæði 2. gr. samninganna um sérstök aflaverðlaun vegna fækkunar í skips- 

höfn breytist þannig: 

Þar sem stendur 0.23% komi 0.189% (vélstjórar) 
— — 0.08% — 0.066% 
a — 0.05% — 0.041%. 

5. gr 
Niðurlag 17. gr. í samningi Ægis, 20. gr. Vélstjórafélags Íslands svo og Öld- 

unnar, Kára og Skipstjórafél. Norðlendinga og 26. gr. í samningi Fél. ísl. loft- 
skeytamanna orðist svo: „„.. skal frádráttarprósenta lækka sem tollalækkun nemur“. 

6. gr. 
Samningur þessi gildir frá og með 15. febrúar 1976, en varðandi aflaverðlaun 

og aukaaflaverðlaun fyrir þær veiðiferðir, sem hófust fyrir 15. febrúar, en lauk/ 

lýkur eftir 14. febr. 1976 og síðan. 
Að öðru leyti skulu ákvæði ofangreindra samninga um gildistíma, uppsögn 

o.fl. óbreytt standa. 

Reykjavík, 1. mars 1976. 

F.h. Skipstjóra- og stýrimannafélagsins Ægis, með fyrirvara um samþykki 

félagsfundar, 
e.u. Ingólfur Stefánsson. 

F.h. Vélstjórafélags Íslands, með fyrirvara um samþykki félagsfundar, 

Ingólfur Sig. Ingólfsson. Helgi Laxdal. 

F.h. Skipstjóra- og stýrimannafélagsins Öldunnar, með fyrirvara um sam- 

bþykki félagsfundar, 
Björn Ó. Þorfinnsson.
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F.h. Skipstjóra- og stýrimannafélagsins Kára, með fyrirvara um samþykki 
félagsfundar, 

Ásgeir Sölvason. 

F.h. Skipstjórafélags Norðlendinga, með fyrirvara um samþykki félagsfundar, 
Jónas Þorsteinsson. 

F. h. Félags ísl. loftskeytamanna, með fyrirvara um samþykki félagsfundar, 

F.h. Félags ísl. botnvörpuskipaeigenda, með fyrirvara um samþykki félags- 
fundar og Vinnuveitendasambands Íslands, 

Mart. Jónasson. Ingimar Einarsson. Kristján Ragnarsson. 

Fylgiskjal VII. 
  

VERTÍÐARSAMNINGUR 

um kaup og kjör háseta, matsveina og vélstjóra á Vestfjörðum, miili Alþýðu- 
sambands Vestfjarða og Útvegsmannafélags Vestfjarða.
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2. gr. 
Í stað 2% í 2. mgr. HH. liðar 1. gr. samningsins komi 1.8%. 

3. gr. 
Í stað 2% í 2. mgr. 3. gr. samningsins komi 1.7%. 

4. gr. 

Um sérstök aflalaun. 

Nái hlutur hálfri kauptryggingu (að meðtöldum fatapeningum sbr. h. lið 16. 
gr.) skal greiða sérstök aflalaun til þeirra skipverja, sem eru samfellt í skiprúmi 
allt tryggingartímabilið. Aflalaun þessi skulu nema 25% af þeirri fjárhæð, sem 
hluturinn fer fram úr hálfri kauptryggingu (að meðtöldum fatapeningum). 

Kauptrygging og sérstök aflalaun skulu ráða kaupi skipverja þar til hluturinn 
er orðinn hærri en nemur samtölu kauptryggingar og sérstakra aflaverðlauna skv. 
beirri grein. 

SAMEIGINLEG YFIRLÝSING 

LÍÚ., S.S.Í, F.F.S.Í. og annarra sjómannafélaga. 

Aðilar eru sammála um að beina því til stjórnar aflatryggingasjóðs, að skipting 
áhafna í fæðispeningaflokka taki framvegis mið af fjarvistum frá heimahöfn en 
ekki af stærð skipa eingöngu eins og nú er, þannig að skip, sem hafa mikla útivist, 
geti komið í hæsta flokk, þótt þau sén undir 130 brl. að stærð. 

Fylgiskjal VITI. 
  

SAMKOMULAG 

um breytingar á vertíðarsamningi, dags. 22. maí 1975, 

milli Útvegsmannafélass Austfjarða annars vegar 

og 

Alþýðusambands Austurlands kins vegar, f.h. Verkalýðs- og sjómannafélaganna á 

Vopnafirði, Borgarfirði, Seyðisfirði, Neskaupstað, Eskifirði, Reyðarfirði, 

Fáskrúðsfirði, Breiðdalsvík og Djúpavogi. 

1. gr. 
Í stað kr. 5 135.00 í 2. og 4. mgr. 2. gr. komi kr. 6450.00. 

2. gr. 
Í stað kr. 5 135.00 í 4. mgr. 3. gr. komi kr. 6450.00. 

3. gr. 
Í stað 8 400.00 í e) lið 15. gr. komi kr. í 680.00. 
Aukaþóknun landformanns á línubát verði kr. 1092.00 pr. lest. 
Í stað kr. 4 875.00 í g) lið 15. gr. komi kr. 5 980.00. 
Í stað kr. 2 400.00 í h) lið 15. gr. komi kr. 3020.09. 
Í stað kr.  385.00 í i) lið 15. gr. komi kr. 490.00. 

A 37
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4. gr. 

Aftan við 17. gr. komi nýjar málsgreinar svohljóðandi: 

Í stað 2., 3. og 4. mgr. 17. gr. komi: 
Á öllum veiðum samkvæmt samningi þessum skulu kauptryggingartímabil vera 

þessi: 

a) Frá 1. janúar — 15. maí. 

bh) Frá 16. mai — 15. september. 

c) Frá 16. september — 31. desember. 

Heimilt er að skipta um veiðarfæri innan þessara tryggingarlímabila, án þess 

að nýtt tryggingartímabil hefjist. 

Nýtt kauptryggingartímabil tekur þó gildi í eftirfarandi tilvikum: 

í. Þegar skipt er af síldveiðum yfir á aðrar veiðar. 

9. Þegar loðnuveiðiskip fer til veiða á fjarlæg mið. 

3. Þegar skip hefur stöðvast lengur en í Í4 daga „af öðrum ástæðum en þeim, að 

veður hamli veiðum. 

4. Línuveiðar, rækjuveiðar og hörpudiskveiðar teljast sérstakt kauptryggingartíma- 

bil. Uppgjör skal þó miðast við hin almennu kanptryggingartímabil. 

Aftan við 17. mgr. komi nýjar málsgreinar svohljóðandi: 

Stöðvist skip af öðrum ástæðum en þeim, að veður hamli veiðun, skal greiða 

viðkomandi skipverjum kr. 348.00 pr. klst. í dagvinnu fyrir þá daga, sem eru um- 

fram 14, miðað við 40 stunda vinnuviku „enda hafi ráðningu eigi verið slitið. 

Greiðsla þessi kemur til viðbótar við aflahlut, ef um hann er að ræða á viðkom- 

andi kauptryggingartímabili, en fellur niður, ef aflahlutur nær ekki kauptryggingu. 

Nýtt kauptryggingartímabil tekur gildi, þegar veiðar hefjast að nýju. 

Forfallist skráður skipverji skal kauptrygging hans skiptast milli þeirra manna, 

sem þann róður fara. 

5. gr. 

Í stað kr. 385.00 í 4. mgr. 21. gr. komi kr. 490.00 og 9. mgr. 21. gr. orðist svo: 

Öll stykki í troll skulu koma um borð holsuð og tilsniðin, tilbúin til iselningar, 

belgir samanleystir með línum, heilir og hálfir pokar samanleystir með hlíf og 

línum og hnýttum kolllínumöskvum. Höfuðlínur og allir leggir skulu koma splæstir 

og merktir með kúlum vöfðum og bensluðum. Fótreipi, grandarar og belgstroffur 

skulu koma splæst um borð og fisklínur splæstar og vafðar. Allur vir komi splæst- 

nr og tilbúinn um borð. 

6. gr. 

Í stað 6 klst, í 1. mgr. 22. gr. komi 8 kist. og 8. mgr. 22. gr, orðist svo: 

Á skuttogurum, sem landa innanlands og hafnarfrí er gefið á, skal tilgreina 

tímalengd hafnarfrís um leið og það er veitt. Nú breytist af einhverjum ástæðum 

áður ákveðinn tími hafnarfrís, skal þá tilkynna skipshöfn með minnst fjögurra 

klst. fyrirvara breyttan brottfarartíma. 

Sé skip ekki sjóklárt þegar allir skipverjar eru mættir til skips, ber þeim að 

bíða 1 klst., en eftir þann tíma ber skipstjóra að fresta brottför tafarlaust um 4 klst. 

Skipverjar, sem skipstjóri hefur ekki náð til af einhverjum ástæðum, eiga 

ekki rétt á að krefjast frestunar á brottför skipsins skv. 2. mgr. 

7. gr. 

stað kr. 1 668.00 í 5. mgr. 26. gr. komi kr. 2 100.00 og í stað kr. 380.00 í 6. mgr. 

26. gr. komi kr. 500.00.
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8. gr. 
Ný málsgrein er verði 35. gr. samningsins orðist svo: 

Um nýjar veiði- eða verkunaraðferðir og kaupgreiðslur 

vegna siglinga á fjarlægari mið. 

Komi fram nýjar veiði- eða verkunaraðferðir eða um verði að ræða brevtingar 

á gildandi veiði- eða verkunaraðferðum, er horfa til verksparnaðar og hagræðingar, 

þá skulu samningsaðilar gera um það sérstakan samning, b. á m. um mannafjölda 

og skiptaprósentu, án uppsagnar á þessum samningi. Verði farið á fjarlægari mið 

en 1000 sjómílur frá Íslandi, skal semja um það sérstaklega. Aðilar eru sammála 

um að gera innan tveggja mánaða sérstakt samkomulag um betta efni. Í því verði 

m.a. ákveðin kaupgreiðsla til áhafnar á siglingatíma til og frá miðum, þegar stefnt 

er á svo fjarlæg mið. 

  

9. gr. 
Ný málsgrein er varði 36. gr. samningsins orðist svo: 

Um sérstakt lífeyrissjóðsframlag. 

Útgerðarmaður skal greiða mótframlag til lífeyrissjóðs á móti skipverja, óski 

hann þess, fyrir þau tímabil, sem líða milli veiðitímabila, sé skipverjinn áfram í 

skiprúmi. Einnig skal útgerðarmaður greiða á sama hátt mótframlag á móti skip- 

verja í leyfum allt að 3 mánuði á ári. 
Skipverji skal samt vera skráður í 6 mánuði (180 daga) á ári á viðkomandi 

skipi til að njóta þessara réttinda. 

10. gr. 
Ný málsgrein er verði 37. gr. samningsins orðisl svo: 

Um skiptingu andvirðis bjargaðra verðmæta, er koma upp með veiðarfærum. 

Nú fær skip í veiðarfæri verðmæti annað en fisk, sem er að verðmæti meira 

en 100 þúsund krónur í veiðiferð, þá skulu björgunarlaun eða annað andvirði fengs- 

ins, ef um er að ræða, koma til skipta samkvæmt hlutaskiptareglum. 

Ákvæði þetta á ekki við um eigin veiðarfæri. 
Finnist eigandi að slíku verðmæti, skal því skilað án þess að krafist sé björg- 

unarlauna. 
Slæði skip upp eigin botnvörpu eða botnvörpu, sem eigandi finnst að, skal 

útgerðarmaður greiða skipverjum næturvinnukaup, skv. launaskrá samningsaðila 
þessa, umfram 4 klst., og þar til búið er að ganga frá vörpunni, sem slædd var upp. 
Sama skal gilda þótt ekki takist að slæða upp vörpuna, uns tilraunum er hætt. 

11. gr. 
Ný málsgrein er verði 38. gr. samningsins orðist svo: 

Um endurskoðun frádráttarpróseniu. 

Ef tollar af ísfiski erlendis lækka almennt, svo að verulegu muni, á samnings- 
tímabilinu, t. d. vegna milliríkjasamninga, skal frádráttarprósenta við sölu erlendis 
lækka sem tollalækkun nemur. 

12. gr. 
Ný málsgrein er verði 39. gr. samningsins orðist svo: 
Fyrir að slægja fisk um borð í útilegubátum sem veiða með þorskanetum og
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linu fyrir innanlandsmarkað skal greiða skipverjum sem að því vinna, svo sem 
samrýmist skyldustörfum hvers og eins kr. 650.00 fyrir hvert aðgert tonn fisks. 

13. gr. 
36. gr. eldri samnings verður 40. gr. og orðist svo: 
Samningur þessi gildir frá 16. febrúar 1976 til 15. maí 1977. 
Samningurinn er uppsegjanlegur með 2ja mánaða fyrirvara. Sé honum ekki 

sagt upp framlengist hann um eitt ár í senn með sama uppsagnarfresti. 
Þótt samningur þessi sé gerður og undirirtaður sameiginlega fyrir framan- 

greind félög, skal hvert félag fyrir sig teljast sérstakur samningsaðili, og þá einnig 
varðandi uppsögn. 

Verði breyting á lögskráðu gengi íslensku krónunnar er samningur þessi upp- 
segjanlegur með eins mánaðar uppsagnarfresti innan tveggja mánaða frá því 
gengisbreyting tekur gildi. 

Reykjavík, 27. mars 1976. 

F.h. Alþýðusambands Austurlands, með fyrirvara um samþykki einstakra félaga. 

Sigfinnur Karlsson. Hallsteinn Friðþjófsson. Jóhannes Sigurðsson. 

Gunnar Gíslason. Rafn Einarsson. 

F.h. Útvegsmannafélags Austfjarða, með fyrirvara um samþykki stjórnar LÍN. 

Jóhann R. Sigurðsson. Vöggur Jónsson. Gísli Jónatansson. 
Óðinn Loftsson. Kristján Ragnarsson. Ág. Einarsson. 

SAMKOMULAG 

um breytingu á síldar- og loðnusamningi milli sömu aðila og í vertíðarsamningi. 

1. gr. 
Í stað kr. 4674.00 í d) lið 4. gr. komi kr. 5 980.00. 
Í stað kr. 2400.00 í e) lið 4. gr. komi kr. 3020.00. 
Í stað kr.  385.00 í f) lið 4. gr. komi kr.  490.00. 

. 2. gr. 
Í stað 2.200.00 í 4. mgr. 5. gr. komi kr. 2 700.00. 

3. gr. 

Kauptrygging og sérstök aflalaun verði með sama hætti og í vertíðarsamningi. 

Aftan við 6. gr. kemur ný málsgr., sem orðist svo: 
Forfallist skráður skipverji skal kauptrygging hans skiptast milli þeirra manna 

sem þann róður fara. 

4. gr. 
Í stað kr. 300.00 í 5. mgr. 6. gr. komi kr. 348.00. 

5. gr. 
Í stað kr. 385.00 í 2. mgr. 10. gr. komi kr, 490.00.
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6. gr. 
Í stað kr. 1668.00 í 5. mgr. 14. gr. komi kr. 2 100.00. 
Í stað kr. 385.00 í 6. mgr. 14. gr. komi kr. 500.00. 

- 7. gr. 
Í stað 0.33% í 1. mgr. 15. gr. komi 0.4%. 

8. gr. 
Í stað kr. 300.00 í 24. gr. komi kr. 348.00. 

9. gr. 
Í stað kr. 10 000.00 í 25. gr. komi kr. 25 000.00. 

10. gr. 
20. gr., Um hafnarfrí, orðist svo: 
Komi skip með ísaða síld af fjarlægum miðum til löndunar í íslenskri höfn, 

skulu skipverjar hafa frí frá löndun aflans og bar til skipið er tilbúið í næstu 
veiðiferð, þó aldrei skemur en í 1 sólarhring. 

Eftir að löndun síldar af heimamiðum lýkur, skulu skipverjar hafa 12 klst. 
frí, þó 24 klst. frí, þegar landað er í heimahöfn. 

11. gr. 
Ný grein er verði 27. gr. orðist þannig: 

Um endurskoðun frádráttarprósentu. 

Ef tollar af ísfiski erlendis lækka almennt, svo að verulega muni á samnings- 
tímabilinu, t.d. vegna milliríkjasamninga, skal frádráttarprósenta við sölur erlendis 

lækka sem tollalækkun nemur. 

12. gr. 

Um nýjar veiði- eða verkunaraðferðir og kaupgreiðslur vegna 

siglinga á fjarlægari mið. 

Komi fram nýjar veiði- eða verkunaraðferðir eða um verði að ræða breytingar 

á gildandi veiði- eða verkunaraðferðum, er horfa til verksparnaar og hagræðingar, 

þá skulu samningaaðilar gera um það sérstakan samning, þ. á m. um mannafjölda 

og skiptaprósentu, án uppsagnar á þessum samningi. Verði farið á fjarlægari mið 

en 1000 sjómílur frá Íslandi, skal semja um það sérstaklega. Aðilar eru sammála 

um að gera innan tveggja mánaða sérstakt samkomulag um þetta efni. Í hví verði 

m.a. ákveðin kaupgreiðsla til áhafnar á siglingatíma til og frá miðum, þegar er farið 

á svo fjarlæg mið. 

13. gr. 
27. gr. eldri samnings verði 29. gr. og orðist svo: 
Samningur þessi gildir frá 16. febrúar 1976 til 15. maí 1977. 
Samningurinn er uppsegjanlegur með 2ja mánaða fyrirvara. Sé honum ekki 

sagt upp framlengist hann um eitt ár í senn með sama uppsagnarfresti. 
Þótt samningur þessi sé gerður og undirirtaður sameiginlega fyrir framan- 

greind félög, skal hvert félag fyrir sig teljast sérstakur samningsaðili, og þá einnig 

varðandi uppsögn.
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„ 
Verði breyting á lögskráðu gengi íslensku krónunnar er samningur þessi 

uppsegjanlegur með eins mánaðar uppsagnarfresti innan tveggja mánaða frá því 
sgengisbreyting tekur gildi. 

14. gr. 
Ákvæði 36. gr. vertíðarsamnings um sérstakt lífeyrissjóðsframlag gildir einnig 

fyrir þennan samning. 

Reykjavík, 27. mars 1976. 

F.h. Alþýðusambands Austurlands, með fyrirvara um samþykki einstakra félaga. 

Sigfinnur Karlsson. Hallsteinn Friðþjófsson. Jóhannes Sigurðsson. 
Gunnar Gíslason. Rafn Einarsson. 

F.h. Útvegsmannafélags Austfjarða, með fyrirvara um samþykki stjórnar LÍÚ, 

Jóhann R. Sigurðsson. Vöggur Jónsson. Gísli Jónatansson. 
Oðinn Loftsson. Kristján Ragnarsson. Ágúst Einarsson.
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Fylgiskjal IX. 

Undirrituð samtök eru sammála um eftirtaldar viðbætur við 

síld- og loðnusamning dags. 1. marz '76: 

1. gr. 
Í stað 4. mgr. í 12. gr. síldar- og loðnusamnings S. S. Í. og 4. mgr. 10. gr. samn- 

ings F. F. S. Í. og V. Í. kemur ný málsgrein, er hljóði svo: 

„Þegar skip selur síld erlendis til vinnslu, skal söluverð aflans að frá- 

dregnum 11% vegna úiflutningsgjalds, tolla og löndunar- og sölukostnaðar, 
koma til skipta á sama hátt og greint er í 2—4. gr. þessa samnings eftir því 
sem við á, sbr. þó lög nr. 4/1976.“ 

2. gr. 
Ný grein, er verði 32. gr. Í samningi S. S. Í., en 25. gr. í samningi F. F. S. Í. og V. Í.: 

„Sé farið til loðnuveiða við Nýfundnaland, skal greiða skipverjum kaup 
skv. flutningasamningi í 6 sólarhringa hvora leið. 

Sé farið til loðnuveiða í Barentshaf, skal greiða skipverjum kaup skv. 
flutningasamningi í 5 sólarhringa hvora leið. 

Frá kauptryggingartímabilinu dragast þeir dagar, sem flutningakaup 
er greitt.“ 

Í viðkomandi greinar um tryggingartímabil komi: 

„2. Loðnuveiðar á fjarlægum miðum teljast sérstakt kauptryggingar- 
tímabil.“ 

Reykjavík, 14. maí 1976. 

F. h. Landssambands ísl. útvegsmanna, 

Kristján Ragnarsson. Óli Guðmundsson. Þorsteinn Jóhannesson. 

Ágúst Einarsson. Ingólfur Arnarsson. 

F. h. Sjómannasambands Íslands. 

Hilmar Jónsson. Guðni M. Jónsson. Skúli Einarsson. 

Kjartan Kristófersson. Marteinn Sigurðsson. Tryggvi Helgason. 

Óskar Vigfússon. 

F. h. Farmanna- og fiskimannasambands Íslands. 

Ingólfur Sig. Ingólfsson.
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Fylgiskjal X. 

SAMKOMULAG 

um breytingar á kjarasamningum eftirtaldra aðila, 

er undirritaðir voru hinn 1. mars 1976, ásamt viðauka, dags. 14. maí s.l., 

er gildi að öðru leyti óbreyttir 

milli 

Sjómannasambands Íslands f.h. Sjómannafélags Reykjavíkur, Sjómanna- og vél- 

stjóradeildar Verkalýðsfélags Akraness, Sjómannadeildar Verkalýðsfélagsins Aftur- 

elding, Hellissandi, Verkalýðsfélagsins Jökuls, Ólafsvík, Verkalýðsfélagsins Stjörn- 

unnar, Grundarfirði, Verkalýðsfélags Stykkishólms, Verkalýðsfélags Skagastrandar, 

Verkamannafélagsins Fram, Sauðárkróki, Verkamannafélagsins Farsæll, Hofsósi, 

Verkalýðsfélagsins Vöku, Siglufirði, Sjómannafélags Eyjafjarðar, Verkalýðsfélagsins 

Jökuls, Höfn, Hornafirði, Sjómannafélagsins Jötuns, Vestmannaeyjum, Verkalýðs- 

félags Hveragerðis vegna Þorlákshafnar, Sjómanna- og vélstjóradeildar verkalýðs- 

félags Grindavíkur, Verkalýðs- og sjómannafélags Gerðahrepps, Verkalýðs- og sjó- 

mannafélags Miðneshrepps, Sjómannadeildar Verkalýðs- og sjómannafélags Kefla- 

víkur, Vélstjórafélags Suðurnesja, Sjómannafélags Hafnarfjarðar og Matsveinafélags 

S.S.Í. annars vegar og hins vegar Landssambands íslenskra útvegsmanna f.h. Út- 

vegsmannafélags Reykjavíkur, Útvegsmannafélags Akraness, Útvegsmannafélags 

Snæfellsness, Útvegsmannafélags Norðurlands, Útvegsmannafélags Hornafjarðar og 

Djúpavogs, vegna útvegsmanna á Hornafirði, Útvegsbændafélags Vestmannaeyja, Út- 

vegsmannafélags Þorlákshafnar, Útvegsmannafélags Suðurnesja og Útvegsmannafé- 

lags Hafnarfjarðar. 

VERTÍÐARSAMNINGUR. 

1. Hlutaskiptaákvæði. 

Netaveiðar á skipum 301—-500 rúmi. 28.0% miðað við 12 menn. 

Botnvörpuveiðar á skipum 301—-500 rúml. 28.5% miðað við 14 menn. 

Veiðar á minni skuttogurum 260—500 rúml. 28.8% miðað við 15 menn. 29.7% 

miðað við 16 menn. 

Breytingar þessar skulu gilda frá 16. maí 1978. 

II. Frádráttarprósenta við ísfisksölur erlendis. 

3. mgr. 24. gr. breytist þannig, að í stað 20% komi 13%. 

Breyting þessi skal gilda frá undirskriftardegi samnings þessa, og miðast við að 

„bókun 6“ sé í gildi. Falli bókun 6 úr gildi á samningstímanum, skulu samnings- 

aðilar koma sér saman um nýja frádráttarprósentu. Takist það ekki, skal Þjóðhags- 

stofnunin úrskurða um hana. 

FLUTNINGASAMNINGUR 

I. Um mánaðarkaup í flutningum. 

1. gr. samningsins verði þannig: 

Mánaðarkaup skipverja skal vera sem hér segir:
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Háseti ............0 kr. 92120.00 
Matsveinn ...........022.0000..n ses — 108 200.00 

II. vélstjóri ..............0.00 0000 — 108 200.00 
I. vélstjóri ............2002 0000. — 124 060.00 

Framangreint kaup gildir, þegar skip flytur lausan ísvarðan fisk til sölu á 
erlendan markað. 

Í öðrum tilvikum, þegar greitt er samkv. flutningasamningi, skal mánaðarkaup 
vera kr. 8 180.00 hærra til hvers manns. 

Skipverjar hafi frítt fæði. 
Breyting þessi skal gilda fár 1. ágúst 1976. 

SAMEIGINLEGT ÁKVÆÐI 

fyrir vertíðarsamning, síldar- og loðnusamning og flutningasamning. 

I. Um lif- og örorkutryggingu fer samkvæmt lögum nr. 58/1972 og lögum nr. 
108/1972, þó með þeirri breytingu að dánarbætur hækki úr 1 milljón kr. í 
2 millj. kr, og örorkubætur úr 3 millj. kr. í 6 millj. kr. 

Breyting þessi skal gilda frá 15. ágúst 1976. 

Reykjavík, 28. júlí 1976. 

F.h. Sjómannasambands Íslands vegna framangreindra stéttarfélaga sjómanna, 
með fyrirvara um samþykki félaganna, 

Jón Sigurðsson. Guðjón Jónsson. Jón Kr. Ólsen. 

Hilmar Jónsson. Óskar Vigfússon. Karl Steinar Guðnason. 

Guðberg Halldórsson. 

F.h. Landssambands ísl. útvegsmanna vegna framangreindra útvegsmannafélasa, 
með fyrirvara um samþykki einstakra félaga, stjórnar L.Í.Ú. og stjórnar 

Vinnuveitendasambands Íslands, 

Kristján Ragnarsson. Björn Guðmundsson. Ingólfur Arnarson. 

Jónas Haraldsson.
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Viðbótarskjal. 

SAMKOMULAG 

Sjómannasamband Íslands, Alþýðusamband Vestfjarða, Alþýðusamband Austur- 

lands og Farmanna- og fiskimannasamband Íslands, fyrir hönd sjómanna, og 

Landssamband íslenskra útvegsmanna og Félag íslenskra botnvörpuskipacigenda, 

fyrir hönd útvegsmanna, gera með sér samkomulag um eftirgreind atriði: 

1. Þar sem ríkisstjórnin hefur lýst því yfir, að hún muni beita sér fyrir setningu 

laga og reglugerða í samræmi við tillögur og ábendingar tillögunefndar um 

sjóði sjávarútvegs og hlutaskipti, lýsa aðilar því yfir, að þeir muni gera þá 

samninga sín á milli, sem nú eru lausir, um kjör sjómanna á grundvelli til- 

lagna og ábendinga, sem fram koma í skýrslu nefndarinnar, dags. 19. janúar 

1976. 
Aðilar lýsa því enn fremur yfir, að þeir muni beita sér fyrir því, að heimildir 

verði veittar til þess að taka þegar upp samninga á þessum grundvelli um 

breytingar á þeim kjarasamningum aðila, sem ekki hefur verið sagt upp, með 

sama hætti og væru þeir lausir. 

Aðilar þessa samkomulags gera ráð fyrir, að ríkisstjórnin láti fara fram sér- 

staka athugun á kjörum áhafna og afkomu útgerðar á stærri togurum (þ.e. 

500 brl. og yfir) við þessar breytingar. Athugun þessi verði gerð Í samráði við 

samtök sjómanna og útvegsmanna og fulltrúa þeirra byggðarlaga, sem sér- 

stakra hagsmuna eiga að gæta, með það fyrir augum að tryggja atvinnu sjó- 

manna og rekstur sjávarútvegsfyrirtækja á þessum stöðum, sbr. og bréf sjáv- 

arútvegsráðuneytisins til Félags íslenskra botnvörpuskipaeigenda, dags. 3. júlí 

1975. 

Reykjavík, 8. febrúar 1976. 

F.h. Sjómannasambands Íslands, 

Jón Sigurðsson. 

F.h. Farmanna- og fiskimannasambands Íslands, 

Ingólfur Stefánsson. 

F.h. Alþýðusambands Austurlands, 

Sigfinnur Karlsson. 

F.h. Alþýðusambands Vestfjarða, 

Pétur Sigurðsson. 

F.h. Landssambands ísl. útvegsmanna, 

Kristján Ragnarsson. 

F.h. Félags íslenskra botnvörpuskipaeigenda, 

Ingimar Einarsson. 
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FORSETABRÉF 

um að Alþingi skuli koma saman til fundar mánudaginn 11. október 1976. 

Forseti ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: 

Ég hef ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra, að Alþingi skuli koma 

saman til fundar mánudaginn 11. október 1976. 

Um leið og ég birti þetta, er öllum, sem setu eiga á Alþingi, boðið að koma 
nefndan dag til Reykjavíkur, og verður Alþingi sett að lokinni guðsþjónustu í Dóm- 

kirkjunni, sem hefst kl. 13.30. 

Gjört í Reykjavík, 10. september 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Geir Hallgrímsson. 

22. september 1976. Nr. 100. 

AUGLÝSING 
4 

um staðfesting forseta Íslands á breytingu á reglugerð fyrir Háskóla 

Íslands nr. 76/1958 með áorðnum breytingum. 

Forseti Íslands féllst hinn 21. september 1976 á tillögu menntamálaráðherra um 
að staðfesta eftirfarandi breytingu á reglugerð nr. 7617. júní 1958, fyrir Háskóla 
Íslands með áorðnum breytingum. 

1. gr. 
Felldar eru úr gildi eftirfarandi greinar: 
51. gr. b. töluliður 1, 52. gr. töluliður 1 og 85. gr. 4. málsgr. 
Í stað þeirra kemur ný grein í upphafi V. kafla, 39. gr. a., sem hljóðar svo: 

39. gr. a. 
Heimspekileg forspjallsvísindi skulu vera hluti af námi allra stúdenta, annarra 

en þeirra, sem stunda nám í íslensku fyrir erlenda stúdenta, og ber deildum að taka 
tillit til þess á námsskrám sínum. Er stúdentum skylt að hafa lokið prófi í grein- 
inni áður en þeir ganga undir fullnaðarpróf. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Kennslu annast kennarar í heimspeki við heimspekideild, en lúta um þessa 
grein yfirstjórn háskólaráðs. Námsefni skal svara til allt að þriggja námseininga, 
sem ekki teljast til fullnaðarprófs, nema deild ákveði. Heimilt er að láta verkefni 
koma að hluta í stað prófs. 

2. gr. 
40. gr. V., upphaf í. málsgr. orðist svo: 
Heimilt er að skipta prófi í hverri kennslugrein í prófþætti og meta ritgerðir 

og frammistöðu í æfingum sem hluta af prófi. Við ákvarðanir þessar skal jafnan 
haft samráð við kennara í viðkomandi grein. Skal stúdent hljóta tilskilda lágmarks- 
einkunn, D, í hverjum þætti til að standast próf. 

41. gr. VIH., upphaf 1. málsgr. orðist svo: 
Í guðfræðideild er heimilt að stunda B. A. nám í kristnum fræðum allt að 60e 

skv. námskrá er deildarfundur setur. 

3. gr. 
Við 50. gr. bætist svohljóðandi kafli: 

IX. Sérákvæði um kjörsvið í endurskoðun. 

Viðskiptadeild skal standa fyrir sérstöku kjörsviði um endurskoðun er komi 
í framhaldi af fyrirtækjakjarna. 

Kennslugreinar í endurskoðunarkjörsviði eru: 

5.5 Reikningshald IV. 
5o.6 Endurskoðun |. 
6.7 Endurskoðun ll. 
6.8 Skattaréttur og skattskil Il. 
6.9 Fjármuna- og félagaréttur. 
70 Fjármál ríkisbúskapar. 

Endurskoðun II er metin 6 námseiningar. Allar aðrar greinar eru metnar 3 
námseiningar. Stúdent, sem velur þetta kjörsvið, er skylt að þreyta próf í öllum 
ofantöldum námsgreinum og kemur þetta kjörsviðsnám í stað kjörsviðs og frjálsra 
kjörgreina hjá þeim stúdentum sem velja annað kjörsvið. 

Öll ákvæði annarra kafla þessarar greinar reglugerðarinnar gilda um kjör- 
sviðsnám Í endurskoðun, eftir því sem við getur átt. Jafnframt skal öllum stúdentum 
í viðskiptadeild heimilt að velja sér sem frjálsar kjörgreinar þær ofantalinna náms- 
greina sem ekki eru taldar upp í Í. kafla þessarar greinar. 

4. gr. 
KI. kafli orðist svo: 

KI. KAFLI 

Félagsvísindadeild. 

88. gr. 
Hlutverk félagsvísindadeildar er að annast kennslu og rannsóknir á þeim 

fræðasviðum sem undir hana falla. 

89. gr. 
1. Stjórn deildarinnar er falin deildarforseta og deildarfundi. 
2. Deildarforseti og deildarfulltrúi. Deildarforseti boðar deildarfundi og stýrir 

þeim en varaforseti í forföllum hans. Deildarforseti hlutast til um framkvæmd 
á samþykktum deildarfundar. Deildarforseta til aðstoðar við framkvæmd á sam- 
þykktum deildarfundar skal, að fenginni fjárveitingu, vera fastur starfsmaður, 
deildarfulltrúi, er lýtur stjórn háskólayfirvalda og deildarforseta. Deildarfull- 
trúa skal sett erindisbréf.
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Deildarfundur. Deildarfundur fer með ákvörðunarvald í málefnum deildarinnar. 
Nú er fundur ekki ályktunarfær og skal þá boða til nýs fundar með sömu 

dagskrá innan 14 daga og er þá sá fundur ályktunarfær þótt innan við helmingur 
atkvæðisbærra manna sæki fundinn. 
Námsnefndir. Við hverja námsgrein skal starfa námsnefnd, sem í eiga sæti jafn- 
margir kennarar og stúdentar. Kosning fer fram í febrúar og er til eins árs í 
senn. Hlutverk námsnefnda er að fjalla um námsefni í hverri grein, skiptingu 
þess í námskeið, mat þeirra til eininga og önnur þau atriði er snerta námsskipan 
hverrar námsgreinar sérstaklega og sera tillögur þar að lútandi til deildarfundar. 

90. gr. 

Kennsla og nám. 

Kennsla. Í félagsvísindadeild skal kenna: 

A. Aðalgreinar til B. A.-prófa: Bókasafnsfræði, félagsfræði, sálarfræði, stjórn- 
málafræði, uppeldisfræði. 

B. Uppeldis- og kennslufræði til fullnægingar ákvæðum 92. gr. um kennslu- 
réttindi. 

C. Aukagreinar (30e í grein) til stuðnings aðalgreinum. Sjá þó 3. lið 6. málsgr. 

Deildarfundur tekur ákvarðanir um kennslu í hverri einstakri aðalgrein 
og í aukagreinum að fengnum tillögum frá námsnefndum, greinarkennurum og 
stúdentum. Skal námsefni nánar lýst í námsskrá. Á vegum deildarinnar er undir- 
búin námsskrá hvers kennsluárs og skal leggja hana fyrir deildarfund til endan- 
legs samþykkis. 
Námseiningar. Nám í félagsvísindadeild skal metið í einingum (e). Ársnám í 
deildinni er metið til 30e og svarar hver eining til sem næst einnar fullrar vinnu- 
viku í námi. Til B.A.-prófs er krafist minnst 90e. 
Námskeið og samval greina. Sérhver aðalgrein og aukagrein skiptist í námskeið. 

Deildarfundur ákveður að fengnum tillögum frá námsnefndum, greinarkennurum 
og stúdentum skiptingu greina í námskeið og mat þeirra til eininga. ennfremur 

í hvaða röð námskeið skulu tekin og hver þeirra séu skyldunámskeið í aðal. 
grein eða aukagrein. Námskeið skal eigi vera minna en 3e. Heimilt er að sama 
námskeið sé hluti úr fleiri en einni aðalgrein eða aukagrein en eigi má reikna 

Það nema einu sinni í samanlögðum einingafjölda stúdents. 
Deildarfundur setur nánari reglur um samval aðalgreina og aukagreina og 

stærð og mat lokaritgerða. 
Heimilt er stúdent að sækja nám í aukagreinum til annarra deilda að fengnu 

samþykki deildarfundar félagsvísindadeildar og þeirrar deildar, sem námið er 
sótt til. 

Heimilt er að ákveða að tiltekinn hluti námskeiðs skuli vera samning heima- 
ritgerða (seminarritgerða og/eða prófritgerða). Heimilt er að setja í námsskrá 
ákvæði um skylduþátttöku stúdenta í skriflegum, munnlegum og verklegum 
æfingum, svo og vettvangsþjálfun á stofnunum, hvort heldur um er að ræða 
hluta af námskeiði eða heilt námskeið. 

Við gerð námsskrár skal stefnt að því, þegar við verður komið, að stúdent 
þurfi ekki að ákveða aðalgrein sína á fyrstu tveimur misserum námsins. 

Til B. A.-prófs úr félagsvísindadeild skal stúdent hafa lokið 60 eininga námi 
í aðalgrein og 30 einingum í viðbótarnámskeiðum aðalgreinar eða aukagreinar. 
Heimilt er félagsvísindadeild að veita 30 eininga viðbótarnám í aðalgrein eða 
aukagrein, að loknu B. A.-prófi. 
Námstími. Námsárinu er skipt í tvö misseri. Haustmisseri er frá 15. sept til 20. 
janúar. Vormisseri er frá 21. janúar til 15. júní.
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Kennslu til B. A.-prófa skal haga þannig, að stúdent sé unnt að ljúka námi 

í 90e á þremur árum. Hámarkstími til að ljúka B. A.-prófi miðað við 90e er 

9 kennslumisseri frá því er stúdent var fyrst skráður í félagsvísindadeild. 

Deildarfundi er heimilt að veita undanþágur frá þessum ákvæðum. Sé um að 

ræða meira nám en 90e framlengist námstími stúdenta í hlutfalli við aukinn 

einingafjölda. 
5. Endurmenntun. Félagsvísindadeild getur staðið fyrir námskeiðum til endur- 

menntunar fyrir þá sem lokið hafa fullnaðarprófi í kennslugreinum deildar- 

innar. Heimilt er einstökum greinum að fengnu samþykki deildarfundar að 

halda sérstök fræðslunámskeið fyrir ákveðna starfshópa. 

91. gr. 

Próf og einkunnir. 

Námsmat felst í prófum (skriflegum, munnlegum eða verklegum), æfingaverk- 

efnum eða heimaritgerðum. Próf skulu haldin þrisvar á ári: 7—-20. janúar, 1—-3l. 

maí og 114. september. Í hverju námskeiði, sem lyktar með prófi, er prófað tvisvar 

á ári: 

a) þegar kennslu í námskeiði lýkur (í janúar eða maí) og 

h) í september. Heimilt er þó að halda próf á öðrum tímum ef brýna nauðsyn ber 

til. Til þess að standast próf verður stúdent að hafa hlotið minnst einkunnina 

5 á prófi í námskeiði. Einkunnir skal skrá í heilum og hálfum tölum frá 0--10. 

"Gefa skal einkunn fyrir hvert námskeið um sig, en meðaleinkunn aðal- og auka- 

greinar skal vera vegið meðaltal námskeiðseinkunna í hlutfalli við einingafjölda 

námskeiðanna. Meðaleinkunnir reiknast með einum aukastaf. 

  

92. gr. 

Próf í uppeldis- og kennslufræðum. 

Próf í uppeldis- og kennslufræðum til kennsluréttinda tekur til námsefnis i 

uppeldisfræði, uppeldislegri sálarfræði, kennslufræði og kennslu og skal námsskrá 

ákveðin með tilliti til sérþarfa kennslu- og uppeldisstarfa. 

Nám þetta skal alls svara til 306. Þó er heimilt að veita stúdentum sem hafa 

lokið samsvarandi námskeiðum og/eða aflað sér verulegrar reynslu af kennslu- 

störfum, undanþágu frá tilteknum námskeiðum allt að 15e. Stúdent skal sækja um 

slíka undanþágu skriflega. Deildarfundur ákveður að fenginni umsögn prófessors 

í uppeldisfræðum hver undanþága skuli veitt. Próffvrirkomulag í öðrum námskeiðum 

en kennslu lýtur reglum 91. gr. 
Kennslupróf eru tvö, að jafnaði í tveimur kennslugreinum. Teljast kennslu- 

prófin sameiginlega mynda eitt námskeið, sbr. 91. gr. og vega prófin jafnt til ein- 

kunnar í því. Stúdent er ekki heimilt að taka þátt í kennsluæfingum né ljúka kennslu- 

prófi fyrr en hann hefur lokið 30e í kennslugreininni. 

Háskólinn lætur í té prófvottorð undirritað af prófessor í uppeldisfræðum. 
Heimilt er að hafa samvinnu við Kennaraháskóla Íslands um þetta nám og 

semja um að hann annist tiltekna þætti þess. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Nú óskar stúdent, sem þegar er skráður í deildina. að útskrifast samkvæmt 

ákvæðum í XI. kafla skal þá deildarráð meta til námskeiða og eininga þau próf sem 

hann hefur lokið samkvæmt eldri reglugerð.
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5. gr. 
XII. kafli orðist svo: 

Námsbraut í hjúkrunarfræðum. 

93. gr. 
Kennsla og rannsóknir í hjúkrunarfræðum fara fram í námsbraut í tengslum 

við læknadeild Háskóla Íslands. 

94. gr. 
Stjórn námsbrautarinnar er í höndum námsbrautarstjórnar. Í henni sitja náms- 

Þrautarstjóri, fastráðnir kennarar námsbrautarinnar, tveir fulltrúar læknadeildar 

kosnir til tveggja ára í senn og einn fulltrúi háskólaráðs kosinn til sama tíma. Enn- 
fremur fulltrúar stúdenta og fer um tölu þeirra eftir sömu reglum og gilda um setu 
stúdenta á deildarfundum. Stjórnin kýs formann úr sínum hópi. 

95. gr. 
Þegar háskólaráð eða deildarráð læknadeildar fjallar sérstaklega um málefni 

námsbrautarinnar skal boða formann námsbrautarstjórnar eða þann, sem hann 
kveður til úr hópi stjórnarmanna á fund háskólaráðs eða deildarráðs og hefur hann 
þar fullt málfrelsi og tillögurétt. 

96. gr. 
Námsbrautarstjórn gerir árlega áætlun um kennslu, húsnæðisþörf, rekstrar- 

kostnað og þróun námsbrautarinnar. Námsbrautarstjórn fjallar um umsóknir um 
starf námsbrautarstjóra og fastra kennara. Námsbrautarstjórn ræður stundakennara 
Í samráði við námsbrautarstjóra. 

97. gr. 
Námsbrautarstjóri skal starfa við námsbrautina þar til minnst 3 fastir kenn- 

arar hafa verið ráðnir, eða annað verður ákveðið. Hann skipuleggur námið eins og 
það er ákveðið af námsbrautarstjórn. Hann ber ábyrgð á daglegri stjórn námsins, 
semur lestrar- og kennsluáætlanir í samráði við kennara, samræmir námsefni, 
kennslu og próf, veitir nemendum leiðbeiningar og ráðgjöf, skipuleggur og hefur 
eftirlit með prófum í samráði við kennara og prófstjóra Háskóla Íslands og hlutast 
til um að nemendur geti eftir atvikum átt aðild að rannsóknarverkefnum. Náms- 
brautarstjórn ákveður kennsluskyldu námsbrautarstjóra. 

98. gr. 
Hjúkrunarfræði á námsbrautinni er fjögurra ára nám og lýkur með B.S.-gráðu 

Í greininni. Hámarksnámstími er sex ár. Námsbrautarstjórn er heimilt að veita 
undanþágu frá ákvæði þessu, ef sérstaklega stendur á. 

99. gr. 
Námsbrautarstjórn ákvarðar vægi kennslugreina nema greinin sé tekin að öllu 

leyti á vegum annarrar deildar eða námsbrautar. 
Kennsla í hverri námsgrein er miðuð við það, að stúdentar fái sem fyllsta yfir- 

ferð yfir hana áður en þeir skrá sig til prófs í greininni. Kennslan fer fram í fyrir- 
lestrum, samtölum, umræðuhópum, með sýningu og verklegum æfingum. 

100. gr. 
Á vegum námsbrautarinnar eru kennd almenn hjúkrunarfræði og sérgreinar 

hjúkrunar. Eftirtaldar námsgreinar og námsgreinaflokka skal sækja til deilda há- 
skólans:
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Efnafræði 

Félagsfræði 
Liffærafræði 

Sýkla- og ónæmisfræði 
Sálarfræði 
Lifefnafræði 
Lífeðlisfræði 
Lyfjafræði 
Meinafræði D

O
 

Leitast skal við að þau námskeið, sem sótt eru til deilda, séu sem mest sniðin 

við hæfi nemenda í hjúkrunarfræðum. Sé þess ekki kostur skal efnt til sérstakra 

námskeiða. 

101. gr. 

Um almenn ákvæði um próf vísast til 6. kafla reglugerðar Háskóla Íslands. 

Prófað er í janúar, að vori og hausti. Haustpróf eru eingöngu upptöku- og sjúkra- 

próf og skal lokið fyrir 15. september. Námsbrautarstjórn getur þó ákveðið í sam- 

ráði við kennara próf á öðrum tímum. 

Próf skulu vera skrifleg, verkleg eða munnleg eftir nánari ákvörðun náms- 

brautarstjórnar og í samráði við kennara. Prófa skal sem víðast úr námsefni. Stú- 

dent skal ljúka námsefni 1. og 2. árs á þremur árum hið mesta. Námsbrautarstjórn 

er heimilt að veita undanþágu frá þessu ákvæði, þegar sérstaklega stendur á. 

Einkunnir skal skrá í heilum og hálfum tölum frá 0—10. Stúdent, sem nær ekki 

einkunn 5,0 á einhverju prófi, telst ekki hafa staðist það próf. 

102. gr. 

Námsbraut í hjúkrunarfræðum er heimilt að standa fyrir námskeiðum til endur- 

menntunar eða framhaldsmenntunar fyrir þá, sem lokið hafa prófi í greininni við 

háskóla eða sérskóla. 

6. gr. 

XIII. kafli orðist svo: 

XIII. KAFLI 

Námsbraut í sjúkraþjálfun. 

103. gr. 

Kennsla og rannsóknir í sjúkraþjálfun fara fram á námsbraut í tengslum við 

læknadeild Háskóla Íslands. 

104. gr. 

Stjórn námsbrautarinnar er í höndum námsbrautarstjórnar. Í henni sitja náms- 

brautarstjóri, fastráðnir kennarar námsbrautarinnar, tveir fulltrúar læknadeildar, 

kosnir til tveggja ára í senn, og einn fulltrúi háskólaráðs, kosinn til sama tíma. 

Ennfremur fulltrúar stúdenta og fer um tölu þeirra eftir sömu reglum og gilda 

um setu stúdenta á deildarfundum. Stjórnin kýs formann úr sínum hópi. 

105. gr. 

Þegar háskólaráð eða deildarráð læknadeildar fjallar sérstaklega um málefni 

námsbrautarinnar skal boða formann námsbrautarstjórnar eða þann, sem hann 

kveður til úr hópi stjórnarmanna á fund háskólaráðs eða deildarráðs og hefur hann 

þar fullt málfrelsi og tillögurétt.
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106. gr. 
Námsbrautarstjórn gerir árlega áætlun um kennslu, húsnæðisþörf, rekstrar- 

kostnað og þróun námsbrautarinnar. Námsbrautarstjórn fjallar um umsóknir um 
starf námsbrautarstjóra og annarra fastra kennara. Námsbrautarstjórn ræður stunda- 
kennara í samráði við námsbrautarstjóra. 

107. gr. 
Námsbrautarstjóri skal starfa við námsbrautina þar til minnst 3 fastir kenn- 

arar hafa verið ráðnir, eða annað verður ákveðið. Hann skipuleggur námið eins 
og það er ákveðið af námsbrautarstjórn. Hann ber ábyrgð á daglegri stjórn námsins, 
semur lestrar- og kennsluáætlanir í samráði við kennara, samræmir námsefni, 
kennslu og próf, veitir nemendum leiðbeiningar og ráðgjöf, skipuleggur og hefur 
eftirlit með prófum í samráði við kennara og prófstjóra Háskóla Íslands og hlutast 
til um að nemendur geti eftir atvikum átt aðild að rannsóknarverkefnum. Náms- 
brautarstjórn ákveður kennsluskyldu námsbrautarstjóra. 

108. gr. 
Námsbrautarstjórn gerir árlega tillögu til háskólaráðs um hve mörgum nýjum 

stúdentum námsbrautin veiti viðtöku. Ákvörðun háskólaráðs um takmörkun inn- 
ritana, ef þörf krefur, skal liggja fyrir við upphaf innritunarfrests. Tillögur náms- 
brautarstjórnar skulu byggðar á þeirri aðstöðu, sem námsbrautin er búin. Ef nauð- 
synlegt reynist að takmarka inngöngu skulu eldri stúdentar, sem ekki hafa lokið 
prófum fyrsta árs, sækja um námsvist á fyrsta ári að nýju og verður fjallað um 
umsóknir þeirra á sama hátt og nýrra stúdenta. 

109. gr. 
Sjúkraþjálfun er fjögurra ára nám og lýkur með B.S.-gráðu í greininni. Há- 

marksnámstími er fimm ár. Námsbrautarstjórn er heimilt að veita undanþágu frá 
ákvæði þessu, ef sérstaklega stendur á. 

110. gr. 
Námsbrautarstjórn ákvarðar vægi kennslugreina nema greinin sé tekin að öllu 

leyti á vegum annarrar deildar eða námsbrautar. 
Kennsla í hverri námsgrein er miðuð við það, að stúdentar fái sem fyllsta yfir- 

ferð yfir hana áður en þeir skrá sig til prófs í greininni. 
Kennslan fer fram í fyrirlestrum, samtölum, umræðuhópum, með sýningu og 

verklegum æfingum. 

111. gr. 
Á vegum námsbrautarinnar er kennd sjúkraþjálfunarfræði. Eftirtaldar náms- 

greinar og námsgreinaflokka skal sækja til deilda háskólans: 
Inngang að líffærafræði. 
Eðlisfræði. 
Líffærafræði. 
Lífeðlisfræði. 
Sálarfræði. 

Almenna vefjafræði. 
Almenna meinafræði. 

Sjúkdómafræði. 
Félagsfræði. 

Leitast skal við að þau námskeið, sem sótt eru til deilda, séu sem mest sniðin 
við hæfi nemenda í sjúkraþjálfun. Sé þess ekki kostur skal efnt til sérstakra nám- 
skeiða. 
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112. gr. 

Um almenn ákvæði um próf vísast til 6. kafla reglugerðar Háskóla Íslands. 

Prófað er í janúar, að vori og hausti. Haustpróf eru eingöngu upptöku- og sjúkrapróf 

og skal lokið fyrir 15. september. Námsbrautarstjórn getur þó ákveðið í samráði 

við kennara próf á öðrum tímum. 

Próf skulu vera skrifleg, verkleg eða munnleg eftir nánari ákvörðun náms- 

brautarstjórnar og Í samráði við kennara. Prófa skal sem víðast úr námsefni. Stú- 

dent skal hafa lokið öllum prófum hvers árs áður en hann getur hafið nám á næsta 

ári. Námsbrautarstjórn er heimilt að veita undanþágu frá þessu ákvæði, ef sérstak- 

lega stendur á. 
Einkunnir skal skrá í heilum og hálfum tölum frá 0—10. 

Stúdent, sem nær ekki einkunn 5,0 á einhverju prófi, telst ekki hafa staðist 

það próf. 

113. gr. 

Námsbraut í sjúkraþjálfun er heimilt að standa fyrir námskeiðum til endur- 

menntunar fyrir þá sem lokið hafa prófi í greininni. 

7. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 22. september 1976. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 

  

Stjórnartíðindi A 18, nr. 99—100. Útgáfudagur 1. október 1976.
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LÖG 
um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Eftirtaldar greinar laganna falla úr gildi við gildistöku laga þessara: 

2. og 3. mgr. 123. gr., 182. gr. og 224. gr. 

2. gr. 
Við 5. gr. bætist ný málsgr. svofelld: 
Ákvæði 1. mgr. má beita um verknað manns, sem er ríkisborgari í eða bú- 

settur í Danmörku, Finnlandi, Noregi eða Svíþjóð og dvelst hér á landi. 

3. gr. 

39. gr. orðist svo: 
Dómsmálaráðherra setur nánari reglur um fullnustu varðhalds- og fangelsis- 

refsinga. 
Dómsmálaráðherra getur ákveðið, að dómfelldur maður sé um stundarsakir eða 

allan refsitímann vistaður á sjúkrahúsi eða annarri stofnun, þar sem hann nýtur 
sérstakrar meðferðar eða forsjár, enda sé slíkt talið henta vegna heilsuhaga hans, 

aldurs eða annarra sérstakra ástæðna. 

4. gr. 

49. gr. orðist svo: 
Sektir renna í ríkissjóð, nema annað sé ákveðið í lögum. 
Dæma má fésektir jafnframt refsivist, sem við brotinu liggur, þegar ákærði 

hefur aflað sér eða öðrum fjárvinnings með brotinu eða það hefur vakað fyrir 

honum. 

5. gr. 

50. gr. orðist svo: 
Eigi má beita hærri fésekt en 5 milljónum króna, nema heimild sé til þess í 

öðrum lögum. 

6. gr. 

51. gr. orðist svo: 
Þegar fjárhæð sektar er ákveðin, skal höfð hliðsjón af tekjum og eignum sak- 

bornings og afkomu hans, þ. á m. framfærsluskyldu hans og öðrum atriðum, er orka 

á greiðslugetu hans. 
A 39 

Rikisprentsmiðjan Gutenberg.
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Ákvörðun um vararefsingu í stað sektar, sbr. 54. gr., skal vera óháð því tilliti 
til greiðslugetu sakbornings, sem um ræðir í 1. málsgr. 

7. gr. 
öð. gr. orðist svo: 
Nú greiðist sekt ekki, og kemur þá í stað hennar varðhald eða fangelsi, nema 

háttsemi sé manni ósaknæm og er vararefsing þá eigi ákveðin. 

8. gr. 
4. málsgr. 57. gr., sbr. lög 22/1955, 4. gr., er hefst á orðunum „Nú er heimilt 

að dæma ...“ fellur niður. 

9. gr. 
Á eftir 57. gr., sbr. lög 22/1955, 4. gr., kemur ný grein, 57. gr. a svofelld: 
Heimilt er að kveða svo á í dómi, að hluti af refsivist, verði óskilorðsbundinn, 

allt að 3 mánuðir, en aðrir hlutar refsivistar verði skilorðsbundnir. Heimilt er, þegar 
svona stendur á, að dæma óskilorðsbundna varðhaldsrefsingu, þótt varðhald liggi 
ekki við broti. Heimilt er að dæma óskilorðsbundna varðhaldsrefsingu en skilorðs- 
bundna fangelsisrefsingu. 

Dæma má fésekt í tengslum við skilorðsdóm, þótt fésekt liggi ekki við broti, 
sem dæmt er út af. 

10. gr. 
1. málsgr. 95. gr., sbr. lög 47/1941, orðist svo: 
Hver, sem opinberlega smánar erlenda þjóð eða erlent ríki, æðsta ráðamann 

þjóðhöfðingja þess, fána þess eða annað viðurkennt þjóðarmerki, fána Sameinuðu 
þjóðanna eða fána Evrópuráðs, skal sæta sektum, varðhaldi eða fangelsi allt að 5$ 

árum, ef miklar sakir eru. 

11. gr. 
Við 1. málsgr. 106. gr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: 
Beita má sektum, ef brot er smáfellt. 

12. gr. 
142. gr. orðist svo: 
Hver, sem skýrir rangt frá einhverju fyrir rétti eða stjórnvaldi, sem hefur 

heimild til heitfestingar, skal sæta fangelsi allt að 4 árum. Hafi skýrsla verið heit- 
fest skal virða það refsingu til þyngingar. 

Sé skýrsla röng í atriðum, sem ekki varða málefni það, sem verið er að kanna, 

má beita sektum eða varðhaldi. 

13. gr. 
2. málsgr. 143. gr. orðist svo: 

Hafi maður borið rangt fyrir rétti eða stjórnvaldi, sem í 1. málsgr. 142. gr. 
getur, um atriði, sem honum var óheimilt að skýra frá eða heimilt að neita að 

gefa skýrslu um, má færa hegningu niður og jafnvel láta hana falla niður, ef máls- 
bætur eru. 

14. gr. 
145. gr. orðist svo: 

Hafi maður, án þess að brot hans varði við ákvæði 142. gr., gefið opinberu 
stjórnvaldi ranga yfirlýsingu að viðlögðum drengskap eða á annan samsvarandi 
hátt, bar sem slík aðferð er boðin eða heimiluð, þá varðar það sektum eða varðhaldi, 
en fangelsi allt að 2 árum, ef sök er stórfelld.
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15. gr. 

Í 1. málsgr. 148. gr. falli niður þessi málsliður: 
„Hafi með þessu verið framinn verknaður, sem lýst er í 142. gr., skal refsing 

ekki vera lægri en þar er ákveðið.“ 

16. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 28. desember 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) A 
Ólafur Jóhannesson. 

23. desember 1976. = Nr. 102. 

LÖG 

um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að innheimta á árinu 1977 með viðauka eftirtalin 

gjöld til ríkissjóðs: 

a. Með allt að 140% viðauka stimpilgjald af öðru en afsölum fyrir fasteignum og 
skipum, leigusamningum um jarðir og lóðir og af kaupmálum. 

b. Með allt að 140% viðauka leyfisbréfagjöld, önnur en þau er um ræðir í auka- 
tekjulögum nr. 79/1975 og reglugerðum settum með heimild í þeim lögum. 

2. gr. 
Álagið skal reikna þannig að hver gjaldeining hækki um þann hundraðshluta, 

sem um ræðir í Í. gr., en broti úr eyri, sem myndast við viðbót þessa, skal sleppt. 

ð. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 23. desember 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Matthias Á. Mathiesen.
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 79 23. des. 1975, um aukatekjur ríkissjóðs. 

Forseti ÍstanDs 

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

1. gr. 
1.mgr. 7. gr. laganna orðist svo: 
Í öllum þeim búum, sem skiptaráðandi eða skiptaforstjóri án dómsvalds fer 

með, skal greiða skiptagjald 1%%% af öllum eignum búsins — þar með talin bús- 
helft maka — án tillits til skulda er á því hvíla. 

2. gr. 
1. mgr. 16. gr. laganna orðist svo: 

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. 
Skráningargjald fyrir kaupmála skal þó vera 150 kr. af hverjum hundrað þúsundum 
og broti af þeirri fjárhæð umfram fyrstu 100 000 kr. Af afsölum fyrir fasteignum 
skal gjaldið þó vera 75 kr. af hverjum hundrað þúsundum og broti af þeirri fjár- 
hæð umfram fyrstu 100 000 kr. Fyrir þinglýsingu skjala með veði í framleiðslu- 
vörum sjávarútvegs, landbúnaðar eða iðnaðar skal greiða 240 kr. fyrir hver hundrað 
þúsund eða brot af þeirri fjárhæð umfram fyrstu 100 000 kr. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 31. desember 1976. 

Gjört að Bessastöðum 27. desember 1976. 

Kristján Eldjárn. 
(L. S.) 
  

Matthías Á. Mathiesen. 

Nr. 104. R 21. desember 1976. 
LÖG 

um breyting á lögum nr. 75 27. júní 1921, um stimpilgjald, sbr. lög nr. 24 

7. apríl 1971, um breyting á þeim lögum. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
1. mgr. 17. gr. laganna (sbr. 2. gr. 1. nr. 24/1971) orðist svo: 
Með 0.25% af verðhæðinni skal stimpla afsalsbréf fyrir fasteignum og skipum
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yfir 5 brúttósmálestum, öðrum en þeim, sem keypt eru erlendis. Sama gildir um 
afsöl við fógetagerðir, skipti og uppboð, svo og önnur skjöl um afhendingu fast- 
eigna og skipa, svo sem kaupsamninga, makaskiptabréf, gjafabréf og próventu- 
samninga, enn fremur erfðafestubréf, ef þau veita rétt til að selja eða veðsetja. 

2. gr. 
4. mgr. 17. gr. laganna (sbr. 2. gr. 1. nr. 24/1971) falli niður. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 31. desember 1976. 

Gjört að Bessastöðum 27. desember 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
Matthías Á. Mathiesen. 

27. desember 1976. = Nr. 105. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 14 15. mars 1965, um launaskatt. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
1. gr. laganna (sbr. 17. gr. 1. nr. 10/1974) orðist svo: 
Leggja skal á launagreiðendur almennan launaskatt að fjárhæð 34 % af greidd- 

um vinnulaunum og hvers konar atvinnutekjum, öðrum en tekjum sjómanna á ís- 
lenskum fiskiskipum, þar með töldum tekjum hlutaráðinna landmanna, sem aflað 
er í tengslum við úthald skipanna til fiskveiða, og tekjum af landbúnaði, svo sem 
ákveðið er í lögum þessum. 

Skattur þessi skiptist þannig, að 2% renna í Byggingarsjóð ríkisins sem stofn- 
fjárframlag og 1%% rennur í ríkissjóð. 

2. gr. 
10. gr. laganna orðist svo: 

Byggingarsjóður ríkisins greiðir til ríkissjóðs 1% af hluta sjóðsins af innheimt- 
um launaskatti samkvæmt lögum þessum vegna kostnaðar af framkvæmd laganna. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1977 og gilda til loka þess árs. 

Gjört að Bessastöðum 27. desember 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Matthías Á. Mathiesen.
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FORSETABRÉF 

um frestun á fundum Alþingis. 

Forseti ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: 

Að ég, að tilskildu samþykki Alþingis, veiti forsætisráðherra umboð til þess að 
fresta um sinn fundum Alþingis 98. löggjafarþings, frá 21. desember 1976 eða síðar, 
ef henta þykir, enda verði þingið kvatt til fundar á ný eigi síðar en 24. janúar 1977. 

Gjört í Reykjavík 20. desember 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Geir Hallgrím sson. 

  

Stjórnartíðindi A 19, nr. 101— 106. Útgáfudagur 29. desember 1976.
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LÖG 
um breyting á lögum um meðferð opinberra mála, nr. 74 

21. ágúst 1974. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Við 8. gr. bætist nýr töluliður, 7. töluliður, svo hljóðandi: Rannsóknarlögreglu- 

stjóri ríkisins, lögreglustjórinn í Reykjavík og fulltrúar þeirra. 

2. gr. 
1. mgr. 24. gr. laganna orðist svo: 
Nú þykir verknaður að vísu refsiverður að landslögum, en þó þykir mega telja, 

að hvorki almenningshagsmunir né almenningsálit krefjist málshöfðunar né refsi- 
dóms, svo sem ef langt er liðið síðan brot var framið, án þess þó að refsikrafa sé 
fyrnd, og sökunautur hefur síðan hegðað sér óaðfinnanlega, ef telja má álit manna 
á verki hafa breyst sökunaut í hag síðan refsiákvæði var sett, ef telja má brot mjög 
lítilsvert eða miklar eru málsbætur, brot hefur valdið sökunaut sjálfum sérstaklega 
óvenjulegum þjáningum o. s. frv., og getur þá héraðsdómari, rannsóknarlögreglu- 
stjóri ríkisins eða lögreglustjóri sent ríkissaksóknara tillögur um niðurfellingu 
saksóknar. Ríkissaksóknari getur bæði að tillögu framangreindra aðila og af sjálfs- 
dáðum lagt til, að saksókn verði felld niður. Dómsmálaráðherra ákveður síðan eða 
gerir tillögu um, hvort neyta skuli heimildar stjórnarskrár eða annarra laga, er þar 
um kynnu að vera sett, um niðurfellingu saksóknar. 

ð. gr. 
1. mgr. 27. gr. laganna orðist svo: 
Nú er brot framið hér á landi utan allra lögsagnarumdæma og ákvæðum 26. 

gr. verður ekki við komið, og ákveður ríkissaksóknari þá, hvar mál skuli höfðað. 

4. gr. 
1. mgr. 29. gr. laganna falli niður. 

5. gr. 
32. gr. laganna orðist svo: 
Sýslumenn eru lögreglustjórar utan kaupstaða og bæjarfógetar í kaupstöðum 

utan Reykjavíkur. Þar sem sérstakir lögreglustjórar eru skipaðir fara þeir með 
lögreglustjórn. Þar sem ekki eru skipaðir sérstakir lögreglumenn, aðstoða hrepp- 
stjórar lögreglustjóra. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Lögreglustjórar, þar með talinn rannsóknarlögreglustjóri ríkisins, halda uppi 

löggæslu hver í sínu umdæmi. Skulu þeir, er þeir telja heppilegt eða nauðsynlegt, 

hefja rannsókn vegna gruns um, að refsivert verk hafi verið unnið, hvort sem þeim 

hefur borist kæra eða ekki. Háðir eru þeir fyrirmælum ríkissaksóknara í þessum 

efnum. 
Lögreglan (rannsóknarlögregla ríkisins) fer með frumrannsókn opinberra mála, 

að því leyti sem slík rannsókn er ekki falin öðrum stjórnvöldum (landhelgisgæslu, 

rannsóknardeild ríkisskattstjóra, rannsóknardeild tollgæslu o. s. frv.) eða dómstól- 

um lögum eða venju samkvæmt. Markmið frumrannsóknar er að afla allra nauð- 

synlegra gagna til þess að handhafa ákæruvalds sé fært að ákveða að henni lokinni, 

hvort opinbert mál skuli höfðað, og afla gagna til undirbúnings dómsmeðferðar, 

sbr. þó 73. gr. 
Rannsóknarlögregla ríkisins annast frumrannsókn brota samkvæmt þeim regl- 

um, sem greinir Í lögum um hana. 
Dómsmálaráðherra setur lögreglumönnum fyrirmæli um rannsókn brota að 

fengnum tillögum ríkissaksóknara, rannsóknarlögreglustjóra ríkisins og lögreglu- 

stjóra í Reykjavík. 

6. gr. 
2. mgr. 33. gr. laganna orðist svo: 
Dómsmálaráðherra setur reglur um kennslu lögreglumanna, prófkröfur og önn- 

ur hæfisskilyrði að fengnum tillögum ríkissaksóknara, rannsóknarlögreglustjóra 

ríkisins og lögreglustjóra í Reykjavík. Rannsóknarlögreglustjóri ríkisins hefur um- 

sjón með kennslu og prófun lögreglumanna í öllu, er lýtur að rannsókn brota. 

7. gr. 
2. mgr. 35. gr. orðist svo: 
Gefa skulu lögreglumenn yfirmanni sínum eða dómara skýrslu um aðgerðir sín- 

ar, svo fljótt sem unnt er. 

8. gr. 
Orðin „áður en til dómara næst og síðan, eftir því sem þörf þykir og dómari 

ákveður“ í 39. gr. laganna falli niður. 

9. gr. 

Aftan við 40. gr. laganna bætist ný málsgrein (8. mgr.), svo hljóðandi: 

Að lokinni frumrannsókn sendir sá, sem henni hefur stjórnað, ríkissaksóknara 

endurrit af rannsókninni. Ríkissaksóknari getur mælt fyrir um frekari rannsóknar- 

aðgerðir, ef hann telur nauðsyn á. Mál, sem ætla má að afgreiða megi án málshöfð- 

unar samkvæmt ákvæðum 119. gr., sendir lögreglustjóri (rannsóknarlögreglustjóri 

ríkisins) til viðkomandi dómara. Telji dómari mál, sem honum eru þannig send, ekki 

falla undir ákvæði 119. gr., sendir hann þau áfram til ríkissaksóknara til frekari 

ákvörðunar. 

10. gr. 

Í stað orðanna „sakadómari eða lögreglustjóri“ í 1. mgr. 42. gr. laganna komi: 

lögreglustjóri (rannsóknarlögreglustjóri ríkisins), og í stað orðanna „sakadómara 

eða lögreglustjóra“ í 3. mgr. komi: lögreglustjóra (rannsóknarlögreglustjóra 

ríkisins). 

11. gr. 

73. gr. laganna orðist svo: 
Nú þykir þörf á aðgerðum, sem að lögum þarf til atbeina dómara, eða nauð- 

synlegar eru að öðru leyti vegna rannsóknar máls, meðan frumrannsókn stendur 

yfir, og getur lögreglustjóri eða rannsóknarlögreglustjóri þá snúið sér til dómara
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með beiðni um slíkar aðgerðir. Beiðnin skal vera skrifleg eða borin fram munn- 

lega á dómþingi, og fylgi nauðsynleg gögn. Dómari getur krafið lögreglustjóra eða 

rannsóknarlögreglustjóra ríkisins um þau gögn eða þær aðgerðir, sem hann telur 

nauðsynlegar, áður en hann tekur beiðni til úrlausnar. 

Nú telur dómari ekki efni til þess að verða við beiðni um dómsaðgerðir sam- 

kvæmt 1. mgr. og getur lögreglustjóri eða rannsóknarlögreglustjóri ríkisins þá kraf- 

ist úrskurðar dómara um synjunina. Slíkum úrskurði getur ríkissaksóknari skotið 

til æðri dóms samkvæmt reglum um kæru. 
Lögreglustjóri, sem jafnframt er sakadómari, getur hafið frumrannsókn máls 

fyrir dómi, þegar hann telur það heppilegt. 

12. gr. 

74. gr. laganna orðist svo: 
Nú telur ríkissaksóknari að lokinni frumrannsókn rannsóknarlögreglu, lög- 

reglustjóra eða annarra aðila (sbr. 32. gr.) ekki fært að taka ákvörðun um það, 

hvort höfða skuli opinbert mál eða ekki, eða hvernig máli skuli ljúka, og getur 

hann þá beiðst rannsóknar fyrir dómi, til þess að nauðsynleg atriði verði í ljós 

leidd í þessu skyni. 
Í beiðni um dómsrannsókn skal greina: 

1. Nafn og heimili sökunauts og önnur deili á honum. 

9. Það eða þau brot, sem honum eru gefin að sök og rannsókninni er ætlað að 

beinast að. 

3. Skrá um þau gögn, sem ætlast er til, að fram verði færð við rannsóknina. 

Beiðni um dómsrannsókn skulu fylgja gögn um frumrannsókn í nægilega mörg- 

um eintökum. 

Er dómsrannsókn fer fram, á dómari rétt á aðstoð lögreglu (rannsóknarlögreglu 

ríkisins) við rannsóknina og getur krafist tiltekinna rannsóknaraðgerða lögreglu 

eftir því sem nauðsyn ber til. 
Nú telur dómari ekki efni til þess að verða við beiðni ríkissaksóknara um 

dómsrannsókn og getur ríkissaksóknari þá krafist úrskurðar dómara um synjunina. 

Slíkum úrskurði getur ríkissaksóknari skotið til æðri dóms samkvæmt reglum um 

kæru. 
Eftir að dómari tekur mál til rannsóknar skal hann framkvæma ráðstafanir þær, 

sem í 36. gr. getur, ef skilyrði eru til, svo og kveða á um framhald þeirra, ef lögreglu- 

menn hafa gert þær. Haldast skulu þessar ráðstafanir uns dómur gengur, ef því er 

að skipta, en felldar skulu þær niður, jafnskjótt sem úr er bætt, þar sem það á við, 

eða rannsókn eða málshöfðun er látin falla niður. 
Að lokinni dómsrannsókn lætur dómari svo fljótt sem unnt er gera endurrit af 

rannsókninni og senda ríkissaksóknara hana ásamt gögnum máls. 

13. gr. 
Framan við 75. gr. lasanna komi ný Sálsgrein, svo hljóðandi: 

Dómara ber að rannsaka af sjálfsdáðum og sjálfstætt öll sakaratriði, enda þótt 

lögreglumenn hafi áður rannsakað og gert skýrslu um þau atriði. Nú hefur sökunaut- 

ur játað á sig brot, og skal dómari þá allt að einu prófa það, hvort sú játning er 

sannleikanum samkvæm. 

14. gr. 
Aftan við 80. gr. laganna bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Heimilt er dómara að skipa sökunaut réttargæslumann við rannsókn máls hjá 

rannsóknarlögreglu samkvæmt ákvæðum 2. og 3. mgr. eftir því sem þau eiga við. 

A 40
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15. gr. 
Á eftir 1. mgr. 86. gr. laganna komi ný málsgrein sem verður 2. málsgrein: 
Grunaður maður, sem fengið hefur skipaðan réttargæslumann, á rétt á því að 

réltargæslumaður sé viðstaddur yfirheyrslur hjá rannsóknarlögreglu, enda þyki það 
hættulaust vegna rannsóknar málsins. Dómari úrskurðar um þetta atriði, ef ágrein- 
ingur verður. 

16. gr. 
1. mgr. 106. gr. laganna orðist svo: 
Likskoðun skal fram fara, ef lögreglustjóri (rannsóknarlögreglustjóri ríkisins), 

dómari eða ríkissaksóknari telur nauðsynlegt. 

17. gr. 
113. gr. laganna falli niður. 

18. gr. 
114. gr. laganna falli niður. 

19. gr. 
115. gr. laganna orðist svo: 

Er ríkissaksóknari hefur fengið í hendur rannsóknargögn máls og telur ekki 
ástæðu til að krefjast frekari rannsóknar, annaðhvort skv. 8. mgr. 40. gr. eða 74. gr. 
(dómsrannsóknar), athugar hann, hvort mál skuli höfða eða ekki. Ef hann telur 
það, sem fram er komið, eigi nægjanlegt eða líklegt til sakfellis, lætur hann við svo búið 
standa, en ella getur hann: 

a) neytt heimildar 24. sr., ef svo stendur á sem þar greinir, 

b) frestað, ef við á, ákæru skv. 56. gr. alm. hegningarlaga, 
e) óskað eftir því að dómari ljúki máli með dómsátt, ef svo stendur á sem í 2. tölulið 

1. mgr. 112. gr. segir. 
d) gefið út ákæru á hendur sökunaut eða sökunautum. 

Í ákæruskjali skal greina svo ekki sé um villst: 

1. Dómstól þann, sem mál er höfðað fyrir. 

2. Nafn sökunauts, heimilisfang og önnur deili á honum. 

3. Hvert bað brot, sem sök er gefin á, stað og stund eftir föngum, er það er talið fram- 
ið, það heiti, sem það hefur í lögum, og aðra skilgreiningu, og loks það eða þau 
lagaákvæði, sem Þrot er talið varða við. 

4. Þær kröfur sem gerðar eru, svo sem kröfur um refsingu, réttindamissi, eignar- 

tökn, skaðabætur, greiðslu sakarkostnaðar o. s. frv. 

Í ákæruskjali skal ekki skírskota til fram kominna sannana né setja þar lög- 
fræðilegar athugasemdir framar en sagt er. 

Dómari ritar ákvörðun sína um stað og stund til þingfestinsar máls á ákæru- 

skjal og lætur birta það fyrir sökunaut með venjulegum hætti eða fyrir dómi. Um 
leið og ákæra er birt sökunaut skal hann spurður um það, hvort hann vilji halda 
uppi vörnum eða fá verjanda, og hvern. ef því er að skipta. 

„sd 

20. gr. 

Síðasti málsliður 116. gr. orðist svo: 
Ákærða skal afhenda eftirrit af ákæruskjali. 

21. gr. 

Orðin „svo og dómari samkvæmt 114. gr.“ “ 
í 1. mgr. 118. gr. falli niður.
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22. gr. 

120. gr. laganna orðist svo: 
. Þegar ákæra hefur verið birt sökunaut, nefnist hann ákærði og málið er nefnt: 
Ákæruvaldið gegn N. N. 

23. gr. 
1. málsliður 1. málsgreinar 121. gr. laganna orðist svo: 
Að liðnum þeim fresti, sem til var tekinn samkvæmt síðustu málsgrein 115. gr. 

eða 117. gr., setur dómari dómþing og þingfestir mál. 

24. gr. 

122. gr. laganna orðist svo: 
Mál skal taka til dóms í þinghaldi samkvæmt 121. gr., ef sökunautur kemur 

fyrir dóm og játar skýlaust háttsemi þá, sem honum er gefin að sök, og þarf þá 
ekki að færa fram önnur sönnunargögn. Ávallt skal þó dómari gæta ákvæða 1. mgr. 
75. gr. laga þessara. 

Ef ákærði neitar sakarefni að nokkru leyti eða öllu, skal fram færa sönnunar- 

gögn svo og ef dómari annars telur slíkt nauðsynlegt eða þess er krafist af hálfu 

ákæruvaldsins eða sökunautar. 

25. gr. 
Fyrri málsgrein 125. gr. laganna orðist svo: 
Nú eru öll gögn fram komin og vörn hefur verið flutt eða lögð fram, og tekur 

dómari málið þá til dóms. 

26. gr. 
126. gr. laganna falli niður. 

27. gr. 
127. gr. laganna falli niður. 

28. gr. 
129. gr. laganna orðist svo: 
Nú kemur ákærði ekki fyrir dóm, er mál skal fyrir taka, þótt honum hafi verið 

birt ákæra með löglegum hætti skv. síðustu mgr. 115. gr. eða 117. gr., og er ekki 
kunnugt um forföll hans, og má þá fara með mál og leggja á það dóm, ef fullnægt 
er skilyrðum 1. eða 2. tl. hér á eftir. 

1. Sökunautur hefur komið fyrir dóm, áður en ákæra var út gefin, og játað þar 
skýlaust alla þá háttsemi, sem honum er gefin að sök og máli skiptir, ekkert 
veikir þá játningu og vafalaust má þykja um aðrar staðreyndir, svo sem þær 
er orka kunna refsihækkun eða refsilækkun, refsileysi eða niðurfelling refs- 
ingar, sakhæfisskorti eða notkun lagaákvæða. 

2. Ætla má að brot varði eigi yfir 100 000 króna sekt og eignaupptöku og þess 
hefur verið getið í ákæru, að fjarvist ákærða kunni að verða metin til jafns 
við viðurkenningu hans og að dómur gangi um málið, þótt hann komi ekki. 

29. gr. 
1. málsliður 1465. gr. laganna orðist svo: 

Nú kemur það í ljós í rannsókn opinbers máls, að þriðji maður hefur beðið 
tjón af háttsemi þeirri, sem sökunautur er borinn, og skal þá lögreglumaður sá eða 

dómari, sem rannsókn málsins annast, þegar er efni standa til, benda briðja manni
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á það, að hann eigi þess kost að koma Þbótakröfu sinni að í væntanlegu refsimáli, 
og að þar megi dæma hana, ef hún verði nægilega skýrð án verulegra tafa eða 
óhagræðis í því máli. 

30. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1977. 

Gjört í Reykjavik 28. desember 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Ólafur Jóhannesson. 

Nr. 108. . 28. desember 1976. 

LÖG 

um rannsóknarlögreglu ríkisins. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Rannsóknarlögregla ríkisins hefur aðsetur í Reykjavík og lýtur yfirstjórn dóms- 

málaráðherra. 
Hún skal hafa á að skipa starfsfólki, er sé sérhæft til að rannsaka ýmsar teg- 

undir brota. 

2. gr. 
Forseti Íslands skipar yfirmann rannsóknarlögreglu ríkisins og nefnist hann 

rannsóknarlögreglustjóri ríkisins. 
Hann skal fullnægja lögmæltum skilyrðum til skipunar í héraðsdómaraembætti 

og hafa aflað sér þekkingar í þeim efnum, er varða eftirgrennslan brota. 
Dómsmálaráðherra getur skipað honum fulltrúa með lögfræðiprófi. 

3. gr. 
Rannsóknarlögregla ríkisins hefur með höndum lögreglurannsóknir brotamála 

í Reykjavík, Kópavogi, Seltjarnarneskaupstað, Garðakaupstað, Hafnarfirði og 
Kjósarsýslu, að því leyti sem þær eru ekki í höndum lögreglustjóra þar, samkvæmt 

ákvæðum þessara laga eða annarra réttarreglna. 
Með sama hætti skal rannsóknarlögregla ríkisins hafa með höndum rannsóknir 

brotamála í Keflavik, Grindavík, Njarðvíkum, Gullbringusýslu og á Keflavíkurflug- 
velli þegar dómsmálaráðherra ákveður. 

4. gr. 
Rannsóknarlögregla ríkisins skal veita lögreglustjórum og sakadómurum, hvar 

sem er á landinu, aðstoð við rannsókn brotamála, þegar þeir óska og rannsóknar- 
lögreglustjóri og/eða ríkissaksóknari telja það nauðsynlegt. Ríkissaksóknari 
getur og falið rannsóknarlögreglu ríkisins rannsóknir einstakra mála hvar sem 
er á landinu, þegar hann telur þess þörf. Loks getur rannsóknarlögreglustjóri að 
eigin frumkvæði tekið í sínar hendur rannsókn máls utan þeirra umdæma, sem upp 
eru talin í 3. gr., en tilkynna skal hann viðkomandi lögreglustjóra um málið svo
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fljótt sem verða má, enda ber honum að veita rannsóknarlögreglu ríkisins alla nauð- 
synlega aðstoð. Ríkissaksóknari sker úr ágreiningi, sem rísa kann milli rannsóknar- 
lögreglustjóra ríkisins og viðkomandi lögreglustjóra í sambandi við lögreglurannsókn. 

ð. gr. 
Rannsóknarlögregla ríkisins heldur skrá um myndir og fingraför, sem tekin 

eru samkvæmt heimild í 57. gr. laga um meðferð opinberra mála nr. 74/1974, og 
geymir gögn samkvæmt reglum, er dómsmálaráðherra setur. 

Lögreglustjórar skulu senda rannsóknarlögreglu ríkisins eintök mynda og fingra- 
fara, sem tekin eru samkvæmt fyrrnefndu lagaákvæði. 

6. gr. 
Við embætti lögreglustjóra í umdæmum, þar sem rannsóknarlögregla ríkisins 

hefur með höndum lögreglurannsóknir brotamála, sbr. 3. gr., skulu starfa sérstakar 
rannsóknarlögregludeildir undir stjórn viðkomandi lögreglustjóra. 

Deildir þessar skulu annast rannsókn eftirgreindra málaflokka: 
Umferðarslys og brot á umferðarlögum. 
Brot á lögreglusamþykktum. 
Brot á áfengislögum, önnur en þau, er varða ólögmætan innflutning áfengis. 
Brot á lögum um tilkynningar aðsetursskipta. 
Aðra málaflokka, sem ákveðið kann að verða í reglugerð að fela viðkomandi 
lögreglustjórum, sbr. 9. gr. laga þessara. 

t
i
 

7. gr. 
Við lögreglustjóraembætti utan þeirra umdæma, sem upp eru talin í 3. gr., skulu 

starfa sérstakar rannsóknarlögregludeildir samkvæmt ákvörðun dómsmálaráðherra 
og eftir því sem fé er veitt til í fjárlögum. 

Deildir þessar skulu annast lögreglurannsóknir, aðrar en þær, sem falla undir 
rannsóknarlögreglu ríkisins samkvæmt ákvæðum laga þessara. 

8. gr. 
Þegar rannsóknarlögreglustjóri er svo riðinn við mál eða aðila, að hann mætti 

eigi gegna dómarastörfum í því, skal hann tilkynna það dómsmálaráðherra. Þegar 
ráðherra berst slík tilkynning eða hann fær vitneskju um þetta með öðrum hætti, 
skipar hann annan löghæfan mann til meðferðar þess máls, sbr. 2. gr. Sama gildir, 
er rannsóknarlögreglustjóri hefur lögmæt forföll. 

Þegar dómsmálaráðherra skipar mann til að fara með einstakt mál samkvæmt 
framansögðu, ákveður hann honum þóknun. 

9. gr. 
Dómsmálaráðherra setur nánari reglur um framkvæmd laga þessara. 
Hann setur og reglur um samvinnu og starfsskiptingu milli lögreglustjóra og 

rannsóknarlögreglu ríkisins. 

10. gr. 
Lög þessi öðlast gildi nú þegar og koma að fullu til framkvæmda 1. júlí 1977. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Við gildistöku laga þessara er núverandi rannsóknarlögregla í Reykjavík lögð 
niður.
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Dómsmálaráðherra ákveður hverjir starfsmenn hennar flytjast til rannsóknar- 

lögreglu ríkisins, hverjir til lögreglustjórans í Reykjavík og hverjir starfi áfram 

við sakadómaraembættið í Reykjavík. 
Hann ákveður einnig um skiptingu tækjabúnaðar. 

Gjört í Reykjavík 28. desember 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Ólafur Jóhannesson. 

Nr. 109. . 28. desember 1976. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 74/1972, um skipan dómsvalds í héraði, 

lögreglustjórn, tollstjórn o.fl. 

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

þykki minu: 

1. gr. 

1. mgr. 1. gr. laganna orðist svo: 

Í Reykjavík skulu vera borgardómaraembætti, borgarfógetaembætti, sakadómara- 

embætti, lögreglustjóraembætti, tollstjóraembætti svo og rannsóknarlögregla ríkisins. 

2. gr. 
1. mgr. 4. gr. laganna orðist svo: 

Undir sakadómaraembættið í Reykjavík heyra m.a. opinber mál, sbr. 1. og 2. 

gr. laga nr. 74/1974, barnsfaðernismál, uppkvaðning lögheimilisúrskurða svo og 

uppkvaðning meðlagsúrskurða og úrskurða samkvæmt lögum um innheimtustofnun 

sveitarfélaga nr. 54/1971. 

3. gr. 
5. gr. laganna orðist svo: 

Lögreglustjórinn í Reykjavík fer með lögreglustjórn aðra en stjórn rannsóknar- 

lögreglu ríkisins, strandmál, útlendingaeftirlit, útgáfu vegabréfa og önnur þau mál, 

er lög ákveða. Starfssvið rannsóknarlögreglu ríkisins er ákveðið með sérstökum 

lögum. 

4. gr. 

10. gr. laganna orðist svo: 

Dómsmálaráðherra úrskurðar, að öðru leyti en lög ákveða, hver störf skuli lögð 

undir embætti þau, sem nefnd eru í lögum þessum. 

5. gr. 

Aftan við 14. gr. laganna bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 

Rannsóknarlögreglustjóri ríkisins skal fullnægja skilyrðum þeim, sem sett eru 

í 2. gr. laga um rannsóknarlögreglu ríkisins.
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6. gr 
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1977. 
Jafnframt er felld úr gildi lokasetning 3. mgr. 16. gr. laga um fangelsi og vinnu- 

hæli, nr. 38/1978. 

Gjört í Reykjavik 28. desember 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) ÍR 
Ólafur Jóhannesson. 

31. desember 1976. . Nr. 110. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 51 frá 26. maí 1972, um Bjargráðasjóð. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
5. gr. laganna orðist svo: 
Árlegar tekjur Bjargráðasjóðs eru: 

a. Framlög sveitarfélaga, sem skulu nema kr. 150.00 fyrir hvern íbúa sveitarfé- 
lags miðað við Þjóðskrá 1. desember undanfarið ár. 

b. 0.35% af söluvörum landbúnaðarins, sbr. 2. gr. laga nr. 38 frá 15. febrúar 1945, 
um stofnun búnaðarmálasjóðs. 

c. Framlag ríkissjóðs, sem nema skal samanlögðum framlögum samkvæmt staf- 
liðum a og b þessarar greinar. 

d. Vextir af fé sjóðsins. 

2. gr. 
8. gr. laganna orðist svo: 
Hlutverk almennu deildar sjóðsins er að veita einstaklingum, félögum og sveit- arfélögum fjárhagsaðstoð til að bæta meiri háttar tjón á fasteignum og lausafé af 

völdum náttúruhamfara, að svo miklu leyti sem ekki er unnt að tryggja gegn slíkum tjónum eða fá þau bætt með öðrum hætti, sbr. ákvæði laga nr. 52 frá 27. maí 1975, um 
Viðlagatryggingu Íslands. 

ð. gr. 
10. gr. laganna orðist svo: 
Fjárhagsaðstoð beggja deilda sjóðsins samkvæmt 8. og 9. gr. laga þessara er 

fólgin í veitingum styrkja og/eða vaxtalausra lána eftir reglum, sem sjóðsstjórn 
setur. Lánstími skal að jafnaði vera 5 ár. 

Lán, sem veitt eru einstaklingum eða félögum, skulu tryggð með sjálfskuldar- 
ábyrgð sveitarfélags eða annarri tryggingu, sem stjórn sjóðsins metur gilda. 

Lán til sveitarfélaga skulu tryggð með framlagi til þeirra úr Jöfnunarsjóði 
sveitarfélaga. 

Verði vanskil á láni sveitarfélags, er ráðherra heimilt að inna greiðslu af 
hendi af jöfnunarsjóðsframlagi til sveitarfélagsins. Sama gildir um vanskil sveit-
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arfélags sem ábyrgðaraðila, sbr. 2. mgr. þessarar greinar, enda hafi sveitarfélag 

sannanlega áður verið krafið um greiðslu án árangurs. 

Umsóknir um aðstoð skulu að jafnaði hafa borist sjóðnum innan árs, frá því 

að tjón varð. 

4. gr. 

Við 16. gr. laganna bætist: 
Enn fremur skulu undanþegin stimpilgjöldum skuldabréf fyrir lánum, sem 

sveitarfélög veita einstaklingum af fé, sem þau hafa tekið að láni hjá Bjargráðasjóði. 

ö. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1977. 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Gunnar Thoroddsen. 

Nr. 111. = 28. desember 1976. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 10 22. mars 1960, um söluskatt, sbr. lög nr. 7/1963, 

lög nr. 76/1967, lög nr. 10/1974, lög nr. 85/1974 og lög nr. 76/1975. 

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

þykki minu: 

1. gr. 

1. mgr. 2. gr. laganna (sbr. 2. gr. laga nr. 76/1975) orðist svo: 

Af andvirði seldrar vöru og verðmæta, endurgjaldi fyrir hvers konar starfsemi 

og þjónustu, úttekt til eigin nota og innfluttum vörum til eigin neyslu eða nota 

innflytjenda skal greiða 18% — átján af hundraði — söluskatt og auk þess 2% — 

tvö af hundraði — söluskattsauka eftir því sem nánar er ákveðið í lögum þessum. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1977. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 9 27. febrúar 

1976, um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnað 

íbúða o. fl. 

Gjört að Bessastöðum 28. desember 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   

Matthías Á. Mathiesen.
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LÖG 

um byggingu og rekstur dagvistarheimila fyrir börn. 

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

þykki mínu: 

I. KAFLI. 

1. gr. 
Markmið með starfsemi dagvistarheimila er að gefa börnum kost á að njóta 

handleiðslu sérmenntaðs fólks í uppeldismálum og búa þeim þau uppeldisskilyrði 
er efli persónulegan og félagslegan þroska þeirra. 

2. gr. 
Menntamálaráðuneytið fer með yfirstjórn mála er varða dagvistarheimili. 
Aðili, sem hyggst setja á stofn dagvistarheimili, skal hljóta samþykki ráðu- 

neytisins til þess. 
Ríkið skal leggja fram fé til byggingar dagvistarheimila fyrir börn en sveitar- 

félög til rekstrar þeirra svo sem fyrir er mælt í lögum þessum. 

ð. gr. 
Aðilar, er njóta ríkisframlags til byggingar dagvistarheimila og rekstrarstyrks 

úr sveitarsjóði, eru: sveitarfélög og áhugafélög, svo og húsfélög fjölbýlishúsa, starfs- 
mannafélög og aðrir þeir aðilar sem reka vilja dagvistarheimili í samræmi við 
markmið þessara laga. 

4. gr. 
Eftirtalin dagvistarheimili njóta styrks til byggingar úr ríkissjóði og til rekstrar 

frá sveitarfélagi samkvæmt lögum þessum: 

1. Dagheimili fyrir börn frá 3ja mánaða aldri til skólaskyldualdurs þar sem börn- 
in geta dvalist a. m. k. 5 st. á dag. 

2. Skóladagheimili fyrir börn á skólaskyldualdri. 
3. Leikskólar fyrir börn frá 2ja ára aldri til skólaskyldualdurs þar sem börnin 

geta dvalist a. m. k. 3 st. á dag. 

Ákveðið skal nánar um starfstíma ofangreindra dagvistarheimila í reglugerð. 

5. gr. 
Framlags úr sveitarsjóði geta notið þau dagvistarheimili sem reka starfsemi sína 

að minnsta kosti 4 mánuði ársins samfellt. 
Sveitarstjórn getur veitt dagvistarheimili styrk úr sveitarsjóði enda þótt það 

starfi skemur en 4 mánuði ef sérstakar aðstæður krefjast. 

Il. KAFLI. 

6. gr. 
Sveitarfélag, sem óskar að reisa dagvistarheimili eftir lögum þessum, skal njóta 

styrks úr ríkissjóði sem hér segir: 
Til dagheimila, skóladagheimila og leikskóla 50% áætlaðs stofnkostnaðar full- 

búins húsnæðis í samræmi við ákvæði í reglugerð um stofnkostnað skóla, nr. 159/1969. 
Þeir aðilar aðrir en sveitarfélög, sem taldir eru upp í 3. gr., skulu njóta sama 

ríkisframlags ef viðkomandi sveitarfélag mælir með því. 

A 41
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Nú hefur aðili fengið styrk úr ríkissjóði til stofnunar dagvistarheimilis en hætt 

rekstri þess og er þá styrkurinn endurkræfur til ríkissjóðs samkvæmt reglum þar 

um sem ákveðnar verða Í reglugerð. 

1. gr. 

Heimilt er með samþykki menntamálaráðuneytisins að festa kaup á eldra hús- 

næði til rekstrar dagvistarheimilis og skal framlag ríkisins til þess vera sambærilegt 

við framlag til nýbyggingar. 

Umsóknir aðila um ríkisframlag í þessu skyni skulu hlíta sömu skilyrðum sem 

um nýbyggingar væri að ræða. 

Ill KAFLI 

8. gr 

Af rekstrarkostnaði dagvistarheimila greiði sveitarfélag sem hér segir: 

1. Til dagheimila og skóladagheimila allt að 60%. 

2. Til leikskóla alli að 40%. 

Af rekstrarkostnaði dagvistarheimila, sem leyfi hafa til rekstrar og eigi eru rek- 

in af sveitarfélaginu sjálfu, greiði sveitarfélagið rekstrarstyrk að loknu ársuppgjöri 

dasvistarheimilisins. Skal í reglugerð setja nánari ákvæði um hvað falla skuli undir 

þann rekstrarkostnað sem sveitarfélagið tekur þátt í. 

Heimilt er að greiða allt að 50% af rekstrarkostnaði fyrirfram. 

IV. KAFLI 

9. gr. 

Þegar aðili skv. 3. gr. óskar styrks úr ríkissjóði til að reisa og/eða leyfis til 

að reka dagvistarheimili fyrir börn skal hann senda beiðni um það til menntamála- 

ráðuneytisins. 
Umsókn um leyfi til að reisa og/eða reka dagvistarheimili skulu fylgja eftirtalin 

sögn: 

1. Áætlanir um starfsemi stofnunarinnar, upplýsingar um rekstraraðila og starfs- 

fólk. 
2. Rekstraráætlun. 

Þegar annar aðili en sveitarfélag sækir um styrk eða leyfi til rekstrar dagvistar- 

heimilis skal auk framangreindra gagna fylgja umsögn viðkomandi sveitarstjórnar 

um hvort dagvistarheimilið sé í samræmi við þarfir sveitarfélagsins og á þeim stað 

er hagkvæmast má telja fyrir íbúana. 

Óski aðili að reka dagvistarheimili í leiguhúsnæði er heimilt að veita styrk til 

rekstrarins samkvæmt 8. gr. 

10. gr. 

Menntamálaráðuneytið lætur athuga umsókn og þau gögn sem henni fylgja. Að 

lokinni athugun tilkynnir ráðuneytið hvort það hafi fallist á umsókn. 

Ef ráðuneytið getur ekki á umsókn fallist skal það tilkynnt aðila og skal í synj- 

un ráðuneytis tekið fram hvort hafnað sé í heild hugmyndum um téð heimili eða 

hvort synjun stafi af því að frumathugun sé áfátt þannig að bæta megi úr og skal þá 

bent á hverju áfátt er að dómi ráðuneytisins. 

11. gr. 

Ráðuneytið setur með reglugerð ákvæði um húsakost dagvistarheimila, stærð-
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areiningar, húsrými á barn, barnafjölda á deild, fjölda starfsliðs hverrar deildar, 
svo og ákvæði um útivistarsvæði og innri gerð. 

Ráðuneytið skal láta gera staðlaðar teikningar af dagvistarheimilum sem byggj- 
endur dagvistarheimila eiga kost á að fá gegn sanngjörnu gjaldi. 

12. gr. 
Eftir að ráðuneytið hefur fallist á umsókn samkvæmt 3. og 9. gr. skal umsóknar- 

aðili leggja fram uppdrætti og gögn varðandi alla undirbúningsvinnu til samþykktar. 
Til undirbúningsvinnu telst m. a.: 

Uppdráttur að lóð. 
Uppdrættir að fyrirhuguðu mannvirki. 
Séruppdrættir að því sem menntamálaráðuneytið kann að áskilja sérstaklega. 
Vottorð byggingafulltrúa eða oddvita um að byggingarnefnd (hreppsnefnd) hafi 
fallist á uppdrætti, svo og vottorð annarra (byggingar-) yfirvalda um að upp- 
drættir séu í samræmi við lög og reglugerðir. 

5. Tíma- og greiðsluáætlun um framkvæmd verksins og yfirlýsing hlutaðeigandi 
umsóknaraðila um að tryggð verði þau fjárframlög sem um er að ræða frá öðr- 
um en ríkissjóði. Ef ráðuneytið telur framangreind gögn ekki fullnægjandi skal 
það tilkynna hvað á skorti. 

a
 

13. gr. 
Þegar ráðuneytið hefur gengið úr skugga um að undirbúningur sé fullnægjandi 

samkvæmt framansögðu og fjárframlög tryggð sér það um að gerður verði samning- 
ur milli þess og annarra aðila um greiðslur samkvæmt 6. gr. þessara laga og heim- 
ilar að hafinn verði tæknilegur undirbúningur. 

14. gr. 
Alþingi ákveður hverju sinni í fjárlögum framlag til byggingarframkvæmda. 
Eigi er heimilt að hefja framkvæmdir fyrr en fé hefur verið veitt í fjárlögum og 

fyrir liggur skriflegt samþykki menntamálaráðuneytisins. 
Ef hafnar eru framkvæmdir án samþykkis ráðuneytis verður stofnkostnaður 

ríkissjóði óviðkomandi. 
Ríkissjóður skal að jafnaði greiða sinn hluta af áætluðum byggingarkostnaði 

dagvistarheimila á næstu fjórum árum eftir að fyrsta fjárveiting til framkvæmdar- 
innar hefur verið samþykkt. 

Ef framkvæmdaraðili getur útvegað lánsfé til byggingar dagvistarheimila með 
sölu skuldabréfa eða á annan hátt er heimilt að ríkissjóður ábyrgist slík lán allt 
að því er nemur greiðslu hluta ríkissjóðs samkv. 6. gr. 

Áætlaður stofnkostnaður dagvistarheimila skiptist í áætlaðan byggingarkostn- 
að og áætlaðan kostnað stofnbúnaðar. Skal í áætlun þessari miða við þá staðla 
sem reglugerð kveður á um varðandi gerð og búnað hvers heimilis. Í áætlun þess- 
ari skal miða við byggingarkostnað og verðlag á þeim tíma þegar áætlun er gerð 
og miðast ríkisframlag við áætlaða fjárhæð að viðbættri vísitölu byggingarkostn- 
aðar á byggingartíma. 

15. gr. 
Ráðuneytið skal hafa í þjónustu sinni starfsmann sem lokið hefur námi í Fóst- 

urskóla Íslands eða í sambærilegum skóla og hlotið framhaldsmenntun. Auk þess 
skal hann hafa reynslu í uppeldisstarfi. Þessi starfsmaður skal athuga allar um- 
sóknir um húsaskipan og rekstur dagvistarheimila áður en leyfi er veitt. Ber hon- 
um að hlutast til um að fullnægt sé öllum ákvæðum sem lög þessi og reglugerðir 
mæla fyrir um varðandi byggingu og rekstur dagvistarheimila. Hann skal vera stjórn-
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endum dagvistarheimila til ráðuneytis um starfsemi heimilanna og annast eftirlit 

með þeim. 

V. KAFLI 

16. gr. 

Forstöðumaður dagvistarheimilis og starfslið, er annast fósturstörf, skal hafa 

hlotið fósturmenntun, svo og þeir sem annast umsjón með dagvistarheimilum á 

vegum rekstraraðila. 
Heimilt er þó með samþykki ráðuneytisins að víkja frá þessu ákvæði sé þess 

enginn kostur að fá fólk með framangreinda menntun til starfs. 

17. gr. 

Læknar skulu hafa eftirlit með heilsufari barna á dagvistarheimilum. Skal 

kveða nánar á um það í reglugerð, svo og reglum um heilbrigðiseftirlit með starfs- 

fólki. 
Stefnt skal að því að dagvistarheimili eigi kost á sálfræði- og ráðgjafarþjón- 

ustu. Tengja skal þá þjónustu við ráðgjafar- og sálfræðiþjónustu skóla eða félags- 

málastofnana eftir því sem við á í hverju sveitarfélagi. 

18. gr. 

Forstöðumaður dagvistarheimilis skal halda reglulega fundi með starfsliði um 

stjórn heimilisins og velferð hvers einstaks barns. 

Skylt er rekstraraðila dagvistarheimilis að skipuleggja tengsl milli foreldra barn- 

anna og dagvistarheimilis í því skyni að efla samstarf milli þessara aðila um vel- 

ferð barnsins. 

19. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 29/1973, um hlut- 

deild ríkisins í byggingu og rekstri dagvistunarheimila, og önnur ákvæði sem kunna 

að brjóta í bága við þessi lög. 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Vilhjálmur Hjálmarsson. 

Nr. 1138. . 31. desember 1976. 

LÖG 

um breyting á vegalögum, nr. 66 14. júlí 1975. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
10. gr. laganna orðist þannig: 

Samgönguráðherra leggur að fengnum tillögum vegamálastjóra tillögu til 

þingsályktunar um vegáætlun fyrir Alþingi. Í tillögunni skal gerð grein fyrir fjár- 

öflun þeirri, sem fyrirhuguð er á áætlunartímabilinu, og útgjöld sundurliðuð eftir
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helstu framkvæmdaflokkum skv. lögum þessum. Við meðferð tillögunnar fyrir 
Alþingi skal ákveða skiptingu útgjalda til einstakra framkvæmdaliða og tillagan 
afgreidd í endanlegu formi sem þingsályktun um vegáætlun fyrir fjögurra ára 
tímabil. 

Sé fé veitt til þjóðvegagerðar eftir öðrum leiðum en getið er um Í tillögu 
til þingsályktunar um vegáætlun, svo sem í landshlutaáætlunum, með sérstakri 
fjáröflun eða á annan slíkan hátt, skal fjalla um skiptingu þess innan ramma 
vegáætlunarinnar á sama hátt og að framan getur. 

Er þingsályktun um vegáætlun hefur gilt í tvö ár, skal hún tekin til endur- 
skoðunar og jafnframt samin áætlun fyrir tvö ár til viðbótar, þannig að ávallt sé 
fyrir hendi gildandi áætlun fyrir a.m.k. tvö ár. 

2. gr. 
12. gr. laganna orðist þannig: 
Í þingsályktun um vegáætlun skal þjóðvegum skipað í flokka eftir eftirfarandi 

reglum: 

Stofnbrautir: 

Vegir, sem ná til 1000 íbúa svæðis og mynda eðlilegt samfellt vegakerfi 

til tengingar byggða landsins. Víkja má frá reglunni um íbúafjölda, ef um 
er að ræða tengingu kaupstaða eða kauptúna, sem mynda samræmda 
heild frá atvinnulegu eða félagslegu sjónarmiði. Sama gildir um tengivegi, 
sem hafa mikla árstíðabundna umferð eða þar sem innan 10 ára má búast 
við 1000 bíla umferð á dag yfir sumarmánuðina. 

Þjóðbrautir: 

Vegir, sem eru minnst 2 km langir frá vegamótum og ná til a.m.k. þriggja 
býla, þannig að þeir nái að þriðja býli frá vegarenda. Víkja skal frá þess- 
ari reglu, ef um er að ræða veg að kauptúni. Sömuleiðis má, þar sem 
aðalfjallvegur liggur úr byggð, telja þjóðbraut að innsta býli. 

Heimilt er að taka í tölu þjóðbrauta vegi að flugvöllum utan kaupstaða, 
bar sem reglubundið áætlunarflug hefur verið starfrækt samkvæmt leyfi sam- 
sönguráðuneytisins í eitt ár eða lengur. Enn fremur er heimilt að taka í 
tölu þjóðbrauta vegi að skólastöðum og öðrum hliðstæðum stöðum, þar 
sem vísir að þorpi hefur myndast vegna þeirrar starfsemi, sem þar fer 
fram. 

Við skiptingu fjárveitinga til þjóðbrauta á milli kjördæma skal hafa 
hliðsjón af ástandi þeirra, notkun og lengd í hverju kjördæmi. 

3. gr. 
13. gr. laganna orðist þannig: 
Stefnt skal að því að leggja bundið slitlag á þá vegarkafla, þar sem innan 10 

ára má búast við 1000 Þíla umferð á dag yfir sumarmánuðina. Um það atriði, 
breidd vega, fjarlægð skurða og girðinga, burðarþol og önnur tæknileg efni varð- 
andi gerð þjóðvega í hverjum flokki skal setja reglugerð. 

4. gr. 
19. gr. laganna orðist þannig: 
Í hverri sýslu skal vera sýsluvegasjóður. Sýslunefndir gera samþykktir fyrir 

sýsluvegasjóði, og öðlast þær gildi, er ráðherra hefur staðfest þær.
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Í sýsluvegasjóðssamþykkt skulu sýsluvegir taldir upp. Í tölu sýsluvega skulu 
vera: 

Vegir að öllum býlum, sem ekki hafa beint vegasamband við þjóðvegi. 
Vegir að kirkjustöðum, félagsheimilum, opinberum skólum og heilsuhælum. 

Vegir í þorpum með undir 200 íbúum. 
Heimilt er sýslunefnd að taka í tölu sýsluvega vegi að fullgerðum orkuverum, 
sumarbústöðum, eyðibýlum, fjallskilaréttum, bryggjum, sjúkraflugvöllum og 
skipbrotsmannaskýlum. 

e. Heimilt er í sýsluvegaáætlun að veita fé til fjallvega, sem nauðsynlegir teljast 
vegna nýtingar afréttar- og beitilanda. 

0
 

Sýsluvegur samkvæmt a-lið þessarar greinar skal aldrei teljast ná nær byli en 
50 m, ef hann endar þar. 

5. gr. 
21. gr. laganna orðist þannig: 
Hvert hreppsfélag greiðir árlega í sýsluvegasjóð sem samsvarar a.m.k. and- 

virði sex dagvinnustunda fyrir hvern íbúa, miðað við kaupgjald í almennri verka- 
mannavinnu hjá Vegagerð ríkisins 1. desember hið næsta ár, áður en gjaldið er 
lagt á. : 

Hreppsfélag getur ákveðið að hækka gjald sitt til sýsluvegasjóðs þannig að 
það nemi allt að andvirði átta dagvinnustunda fyrir hvern íbúa, og skal sú ákvörð- 
un tilkynnt sýslumanni fyrir 15. febrúar. Síðan ákveður sýslumaður gjald hvers 
hrepps og tilkynnir oddvita fyrir 1. mars. Skal það greitt í einu lagi úr sveitarsjóði, 

2 
eigi síðar en á næsta manntalsbþingi. 

6. gr. 
23. gr. laganna orðist þannig: 
Nú á einhver fasteign í hreppi eða kauptúni, aðra en jörð í fastri ábúð eða 

jarðarhluta, en er þar þó ekki útsvarsskyldur eða greiðir þar ekki útsvar eftir sömu 
reglum og aðrir íbúar hreppsins, og skal hann þá sreiða vegaskatt af eign sinni Í 
sýsluvegasjóð. Skattur þessi greiðist á manntalsþingi. 

Vegaskattur skal nema 3.0 af þúsundi af fasteignamatsverði mannvirkja landa 
og lóða með lösákveðnu álagi, þó aldrei lægri upphæð en kr. 7.000. Lágmarksgjald 
þetta skal breytast í sömu hlutföllum og kaupgjald, sbr. 21. grein. 

Gjald þetta hefur lögtaksrétt. 

7. gr. 
26. gr. laganna orðist þannig: 
Í kauptúnum, sem eru hreppsfélög út af fyrir sig, skulu %4 sýsluvegasjóðsgjalda 

renna í sveitarsjóð, ef hreppsfélagið ver til vega- eða gatnagerðar innan hrepps á 
því ári a. m. k. jafnmiklu fé úr sveitarsjóði. 

8. gr. 
28. gr. laganna orðist þannig: 
Af tekjum vegamála samkvæmt lögum um fjáröflun til vegagerðar skal árlega 

veita til sýsluvega upphæð, sem sé eigi lægri en tveimur og hálfum sinnum heildar- 
upphæð innheimtra sýsluvegasjóðsgjalda um allt land næsta ár á undan viðkom- 
andi fjárlagaári. Frá því dregst þó mótframlag ríkissjóðs, sem þegar hefur verið 
greitt skv. síðustu málsgrein þessarar greinar. 

Vegamálastjóri annast skiptingu á framlagi ríkissjóðs samkv. 1. mgr. eftir 
reglugerð, sem ráðherra setur. Skal framlag til sýslu aldrei vera lægra en helm-
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ingur þess, er hún lagði til sýsluvegasjóðs það ár, sem ríkisframlagið miðast við. 
Að öðru leyti skal við skiptingu ríkisframlags aðallega miða við notkun og lengd 
þeirra sýsluvega í hverri sýslu, sem falla undir a—c-lið 19. gr., en jafnframt skal 
þó höfð hliðsjón af því, hve mikill hluti þeirra vega er lagður, ruddur eða ekki 
akfær. 

Framlag, sem hreppur kann að hafa greitt umfram lágmark samkvæmt 21. gr., 
skal, ásamt mótframlagi ríkissjóðs, sem heimilt er að greiða á sama ári og fram- 
lag hrepps er innheimt, renna óskipt til sýsluvega í viðkomandi hreppi, án tillits 

til 2. mgr. 28. gr. 

9. gr. 

Aftan við 37. gr. laganna bætist eftirfarandi málsgrein: 
Skylt er að leita samráðs við vegamálastjóra áður en framkvæmdir eru hafnar 

við lagningu einkavega utan landareigna lögbýla. 

10. gr. 
69. gr. laganna orðist þannig: 
Byggingar, leiðslur eða önnur mannvirki, föst eða laus. má ekki staðsetja, 

nema leyfi vegamálastjóra komi til, nær vegi en 15 m frá miðlínu þjóðbrauta og 
30 m frá miðlínu stofnbrauta. Nánar skal kveðið á um þessi atriði í reglugerð 
skv. 13. gr. 

Verði ágreiningur um, hvar miðlína vegar muni verða, sker vegamálastjóri 
úr. Þar sem þjóðvegur liggur um skipulagt svæði, skal fjarlægð bygginga frá vegi 
ákveðin í samræmi við skipulag. 

Vörupalla eða vöruskýli vegna mjólkurflutninga skal heimilt að setja nær vegi 
en um getur í 1. mgr. þó ekki nær en svo, að Þifreið geti staðnæmst við skýlið 
utan akbrautar. 

Loftlínur má ekki strengja yfir veg, nema lægsti hluti línu sé a. m. k. 5 
metra frá yfirborði vegar. 

11. gr. 

72. gr. laganna orðist þannig: 
Óheimilt er að srafa framræsluskurði, nema leyfi vegamálastjóra komi til, 

nær vegi en 15 m frá miðlínu þjóðbrautar og 30 m frá miðlínu stofnbrautar. Nánar 
skal kveðið á um þetta atriði í reglugerð samkvæmt 13. gr. Einnig er óheimilt að 
leggja uppgröft úr skurðum að vegi, nema að fengnu leyfi vegagerðarinnar. 

12. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1977. Þegar lög þessi hafa öðlast gildi skal 
fella meginmál þeirra inn í vegalög nr. 66 14. júlí 1975 og gefa þau út svo breytt. 

Gjört að Bessastöðnm 31. desember 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
Halldór E. Sigurðsson.
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LÖG 

um verðjöfnunargjald af raforku. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Í stað „1975“ í 16. gr. 1. 83/1974 kemur: 1977. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum 81. desember 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   

Nr. 115. = 31. desember 1976. 

LÖG 

um breyting á lögum um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 8 22. mars 1972. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Við 1. mgr. 3. gr. komi svofelld viðbót: 
Eigi er þó heimilt á árinu 1977 að leggja fasteignaskatt á byggingar, fyrr en 

þær hafa verið teknar til afnota eða eru fullgerðar. 
bn. ' “ 

. 2. gr. 
Ákvæði til bráðabirgða: 
Á árinu 1977 er ekki heimilt að hækka sjöld af fasteignum umfram það, sem 

leyfilegt hefði verið samkvæmt aðalmati fasteigna er gilti fyrir 31. desember 1976, 
að viðbættu 236% álagi. Heimild þessi tekur til notkunar fasteignamatsins til ákvörð- 
unar gjalda til sveitarfélaga á árinu 1977, sem reiknuð eru sem hlutfall af fasteigna- 
mati. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1977. 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) a 

Gunnar Thoroddsen.
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LÖG 
um heimild til erlendrar lántöku vegna opinberra framkvæmda á árinu 1977. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka erlent lán á árinu 

1977 að jafnvirði allt að 9 732 millj. kr. 

2. gr. 
Af fjáröflun skv. 1. gr. skal 6 870 millj. kr. varið til framkvæmda í samræmi 

við ákvæði fjárlaga fyrir árið 1977. Auk þess er fjármálaráðherra heimilt að endur- 
lána Framkvæmdasjóði allt að 2 862 millj. kr. á árinu. 

3. gr. 
Ríkissjóði er heimilt að ábyrgjast allt að 700 millj. kr. lán eða jafngildi þeirrar 

fjárhæðar í erlendum gjaldeyri vegna orkuframkvæmda á vegum sveitarfélaga á 
árinu 1977. 

4. gr. 
Fjármálaráðherra er heimilt að ákveða með reglugerð að innlend skuldabréfa- 

lán, allt að 100 millj. kr., er sveitarfélög bjóða út vegna mikils háttar hitaveitufram- 
kvæmda á árinu 1977 skuli hljóta sömu meðferð og ríkisskuldabréf skv. 1. gr. laga 
nr. 7/1974, um skattalega meðferð verðbréfa o. fl. 

Heimild þessi gildir einnig þótt skuldabréfin séu verðtryggð enda fullnægi þau 
ákvæðum laga nr. 71/1966, um verðtryggingu fjárskuldbindinga. 

Gt
 

. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum 381. desember 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S) Sn 

Matthías Á. Mathiesen. 

31. desember 1976. = Nr. 117. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 67 20. apríl 1971, um almannatryggingar. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Aftan við 40. grein komi ný 41. gr., svo hljóðandi: 
Hverjum þeim, sem sjúkratryggður er skv. 40. gr., skal tryggð ókeypis vist að 

ráði læknis í sjúkrahúsum, sem ríkið rekur og 45. gr. nær ekki til, eins lengi og 
nauðsyn krefur, ásamt læknishjálp og lyfjum og annarri þjónustu sem sjúkrahúsið 
veitir. 

A 42
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2. gr. 
3. mgr. 46. gr. hefjist svo: 
Dagsjöld sjúkrahúsa, annarra en ríkisspitalanna, svo og daggjöld hjúkrunar- 

heimila og annarra stofnana, sem 42. grein tekur til, ásamt gjaldskrám sömu stofnana 
vegna utansjúkrahússjúklinga skulu ákveðin af 5 manna nefnd, daggjaldanefnd. 

3. gr. 
Tveir fyrstu málsliðir 1. mgr. 49. gr. hljóði svo: 
Af kostnaði vegna sjúkrasamlaga greiðir ríkissjóður 85% en sveitarsjóðir 15%. 

Framlagi sveitarsjóða skal Tryggingastofnun ríkisins jafna niður á sveitarfélög sam- 
lagssvæðisins í réttu hlutfalli við fjölda íbúa 16 ára og eldri miðað við síðasta 

manntal. 

4. gr. 
Ný 4. mgr. 49. gr. hljóði svo: 
Þegar uppgjör sjúkrasamlaga fyrir árið 1977 liggur fyrir, skal Tryggingastofn- 

un ríkisins kanna hver breyting hefur orðið á útgjöldum hvers sjúkrasamlags vegna 

þessara laga og gera tillögur um hvernig jafna megi þá kostnaðarbreytingu. Frá 

gildistöku laganna áætlar Tryggingastofnun ríkisins útgjöld sjúkrasamlaga þeirra 

vegna og greiðir ársfjórðungslega inn á reikning þeirra samlaga, er fyrir útgjöldum 

verða, jafnháa upphæð og hinni áætluðu útgjaldaaukningu nemur. Með reglugerð 
2 

skal kveða nánar á um tilfærslu fjármuna. 

5. gr. 
Lös þessi öðlast gildi 1. janúar 1977. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

1. Á árinu 1977 skal álagningaraðili útsvara leggja á, en innheimtumenn ríkis- 
sjóðs innheimta, 1% álag á sjaldstofn útsvara. Skal ríkissjóði staðið skil á fyrir- 
framgreiðslu eða hlutfallslegri innheimtu mánaðarlega. Eigi skal leggja gjald 
þetta á þá, sem ekki er gert að greiða útsvar. 
Við ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um framlag ríkissjóðs til sjúkrasam- 
laga samkvæmt 49. gr. skal tekið tillit til þess gjalds, sem um ræðir í 1. tl., til 
hlutfallslegrar lækkunar á framlagi ríkisstóðs. 

3. Lög þessi skal endurskoða fyrir árslok 1978. 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1976. 

Kristján Eldiárn. 

(L. S.) 

19
 

Gunnar Thoroddsen. 

Nr. 118. 28. desember 1976. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 97 28. des. 1971, um vörugjald. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
1. gr. laganna orðist svo: 

Af vörum, sem inn eru fluttar eða framleiddar eru innanlands og flokkast 
undir tollskrárnúmer í eftirfarandi gjaldskrá, skal greiða vörugjald til ríkissjóðs 
sem hér segir:
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úr 

úr 

úr 

úr 

úr 

úr 

úr 

Tollskrár- 

númer 

17.04 

18.06 
18.06.09 
18.06.04 

18.06.04 
18.06.05 
18.06.06 

18.06.09 
22.01.01 
22.02.01 
22.02.09 
22.03.01 

22.03.09 

Gjald- 

Vörutegund eining 

Sykurvörur sem kakaó er ekki í: 
Lakkrís, sykraður og lakkrísvörur ................ 1 kg 
Brjóstsykur, sælgætistöflur og pastillur, ót.a. ...... 1 kg 
Tyggigúmmií, húðað með sykri og óhúðað ........ 1 kg 
Karamellur ..........0.....0..00.0 00. 1 kg 
Vörur úr gúmmí arabikum ...................... 1 kg 
Aðrar ......0..0...0. 0 1 kg 
Súkkulaði og aðrar neysluvörur sem í er kakaó: 
Súkkulaðiís og ís húðaður með súkkulaði ........ 
Suðusúkkulaði í stöngum og plötum, þ.e. súkkulaði 
sem Í eru einungis kakaóbaunir, sykur og ekki yfir 
30% af kakaósmjöri. Lágmarksstærð í smásöluum- 
búðum 100 grömm ...........0.00 000. 1 kg 

Annað ..............20 00 1 kg 
Annað súkkulaði í stöngum og plötum, ófyllt ...... 1 kg 

Fyllt súkkulaði og súkkulaðihúðað sælgæti, þar 
með talið konfekt ..............0..0. 000. 1 kg 
Annars ............202 000 1 kg 

Ölkelduvatn og annað vatn með kolsýru .......... 11 
Gosdrykkir ............2..0002. 0000. 11 
Annað ........020000 20. 11 
Maltöl og annað yfirgerjað öl sem inniheldur minnst 
8% af maltextrakti og minna en 2% af alkóhólmagni 

miðað við rúmmál .............0.0..000 0000... 11 
Annað .........0.200 20 11 

12. gr. orðist svo: 
Ríkissjóður skal greiða til Styrktarsjóðs vangefinna framlag, er nemur 7,00 

kr. af hverjum lítra innlendrar framleiðslu, sem fellur undir tollskrárnúmer 22.01.01, 
22.02.01, 22.02.09, 22.03.01 og 22.03.09. Sjóðurinn er í vörslu félagsmálaráðuneytisins. 

Framlagi ríkissjóðs skal varið til að reisa og endurbæta stofnanir fyrir vangefið 
fólk. 

3. gr 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1977 og gilda til 31. desember 1977. 

Gjört að Bessastöðum 28. desember 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Nr. 118. 

Vörugjald 

í kr. 

45,60 
45.60 
45.60 
45.60 
45.60 
45.60 

0,00 

20,80 
45,60 
45,60 

45,60 
45,60 
13,20 
13,00 
13,00 

10,80 
13,80 

  
Matthías Á. Mathiesen. 

27. desember 1976. 

LÖG 

sbr. lög nr. 20 5. maí 1976. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
1. gr. laganna (sbr. 1., 2., 3. og 4. gr. laga nr. 20/1976) orðist svo: 

Greiða skal í ríkissjóð sérstakt vörugjald. Skal gjaldið vera 18% til 31. des- 
ember 1977 og greiðast af vörum í eftirgreindum tollskrárnúmerum: 

Nr. 119. 

um breyting á lögum nr. 77 23. des. 1975, um sérstakt tímabundið vörugjald,
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03.01.11 
04.06.00 

04.07.00 
05.13.00 
06.02.01 
06.02.09 
06.04.01 
06.04.09 
07.02.00 
07.03.00 
07.04.00 
07.06.00 
08.01.50 
08.01.60 
08.01.79 
08.03.00 
08.04.21 
08.04.29 
08.10.00 
08.11.00 
08.12.01 
08.12.02 
08.12.03 
08.12.09 
08.13.00 
09.03.00 
09.04.00 
09.05.00 
09.06.00 
09.07.00 
09.08.00 

09.09.00 
09.10.10 
09.10.20 
11.01.23 
11.01.24 
11.01.25 
11.02.10 
11.02.29 
11.02.31 
11.02.32 
11.03.01 
11.03.09 
11.04.00 
11.05.01 
11.05.09 
11.06.09 
11.08.01 
11.08.02 
11.08.03 
11.08.09 
11.09.00 

13.03.03 
17.01.10 
17.01.21 
17.01.22 
17.01.25 
17.01.26 
17.02.01 
17.02.02 
17.02.03 
17.02.09 
17.03.09 
17.04.01 
17.04.03 
17.04.04 

17.04.05 
17.04.06 
17.04.09 
17.05.00 
18.06.09 
19.02.09 
19.03.00 
19.04.01 
19.04.09 
19.05.00 
19.07.01 
19.07.02 
19.07.09 
19.08.01 
19.08.02 
19.08.03 
19.08.04 
19.08.09 
20.01.00 
20.02.02 
20.02.03 
20.02.04 
20.02.05 
20.02.06 
20.02.07 
20.02.08 
20.02.09 
20.03.00 
20.04.00 
20.05.01 
20.05.02 
20.05.03 
20.05.09 
20.06.10 
20.06.20 
20.07.11 
20.07.19 
20.07.20 
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20.07.30 
20.07.40 
20.07.50 
20.07.60 
20.07.70 
21.05.11 
21.07.04 
21.07.05 
21.07.06 
21.07.07 
21.07.08 
21.07.11 
21.07.19 
22.01.01 
22.02.01 
22.02.09 
22.03.01 
22.03.09 
22.10.00 
25.01.01 
27.08.20 
27.10.82 
27.11.11 
27.11.19 
27.11.20 
27.11.30 
27.16.00 
29.04.50 
30.03.44 
30.05.00 
32.10.00 
32.13.20 
33.06.02 
33.06.04 
33.06.06 
33.06.08 
33.06.12 
33.06.19 
34.05.03 
34.05.09 
34.07.00 
35.03.09 
36.01.00 
36.02.00 
36.03.00 
36.04.00 

36.07.00 
36.08.00 
37.01.09 
37.02.02 
37.02.09 
37.03.09 

27. desember 1976. 

37.04.00 
37.05.01 
37.05.09 
37.06.00 
38.11.10 
38.11.20 
38.11.30 
39.11.40 
38.11.50 
38.14.00 
38.17.00 
38.19.31 
38.19.32 
38.19.35 
38.19.49 
39.01.25 
39.01.35 
39.01.44 
39.01.45 
39.01.54 
39.01.69 
39.01.79 
39.01.89 
39.01.96 
39.02.16 
39.02.24 
39.02.37 
39.02.45 
39.02.46 
39.02.48 
39.02.52 
39.02.62 
39.02.63 
39.02.65 
39.02.67 
39.02.73 
39.02.94 
39.04.09 
39.05.09 
39.06.29 
39.07.12 
39.07.30 
39.07.36 
39.07.39 
39.07 49 
39.07.64 
39.07.65 
39.07.73 
39.07.74 
39.07.78 
39.07.99 
40.08.02
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40.09.01 
40.09.09 
40.11.10 
40.11.20 
40.11.40 
40.11.50 
40.11.61 
40.11.69 
40.12.00 
40.13.01 
40.14.06 
40.14.08 
40.14.19 
40.16.09 
41.06.00 
41.07.00 
42.03.03 
42.05.03 
42.06.00 
44.02.00 
44.03.42 
44.03.49 
44.04.10 
44.04.20 
44.09.10 
44.09.29 
44.10.00 
44.11.00 
44.13.11 
44.13.19 
44.13.29 
44.22.09 
44.25.09 
44.28.95 
44.28.99 
45.02.00 
45.03.09 
45.04.02 
45.04.09 
46.01.00 
46.02.09 
46.03.09 
48.05.10 
48.05.20 
48.05.49 
48.07.31 
48.07.44 
48.07.45 
48.07.46 
48.07.59 
48.10.00 
48.11.00 

48.12.00 
48.13.00 
48.14.01 
48.14.02 
48.14.03 
48.14.09 
48.15.20 
48.15.31 
48.15.32 
48.15.39 
48.21.10 
48.21.29 
48.21.32 
48.21.39 
48.21.51 
48.21.52 
48.21.69 
50.03.01 
58.01.10 
58.01.20 
58.02.10 
58.02.20 
58.02.30 
58.02.40 
58.02.50 
58.02.60 
58.02.70 
58.02.80 
58.02.90 
58.03.00 
59.02.10 
59.06.02 
59.06.09 
59.08.01 
59.09.02 
59.10.00 
59.11.02 
59.11.09 
59.15.00 
62.05.01 
62.05.04 
62.05.05 
62.05.07 
64.01.02 
64.01.03 

64.02.03 
64.02.04 
64.06.00 
65.01.00 
65.02.00 
65.04.00 
65.06.09 
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65.07.00 
66.01.00 
66.02.00 
66.03.00 
67.01.00 
67.02.00 
67.03.00 
67.04.00 
67.05.00 
68.03.00 
68.04.00 
68.05.00 
68.06.00 
68.07.00 
68.08.09 
68.09.00 
68.10.01 
68.10.09 
68.12.01 
68.12.02 
68.12.09 
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 
10.13.00 
70.14.02 
70.14.03 
70.14.09 
70.15.00 
70.16.00 
70.17.09 
70.18.00 
70.19.00 
70.20.20 

70.20.32 
70.20.39 
70.21.09 
71.13.01 
71.13.09 
71.14.09 

71.15.00 
71.16.00 
73.10.12 
73.10.13 
73.10.21 
13.13.61 
73.17.00 
13.18.19 
73.18.22 
13.18.29 
73.20.02 
13.20.03 
73.20.09 
13.23.02 
13.24.00 
73.25.01 
73.25.09 
13.26.00 
13.21.01 
13.27.02 
13.27.09 
13.29.02 
13.29.09 
73.32.00 
13.33.00 
73.34.01 
73.34.09 
73.35.09 
73.36.11 
13.36.12 
73.36.13 
73.36.14 
73.36.20 
13.36.30 
73.38.11 
73.38.19 
73.38.23 
73.38.29 
73.89.01 
73.39.09 
13.40.47 
73.40.56 
13.40.59 
74.07.09 
74.08.00 
74.10.00 
74.13.00 
74.15.00 
74.16.00 
74.17.00 
74.18.10 
74.18.20 

Nr. 119.
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14.19.03 
74.19.09 
15.04.00 
75.06.02 
15.06.03 
75.06.09 
16.03.01 
76.06.09 
16.07.00 
76.10.01 
76.11.00 
16.12.00 
76.13.01 
76.13.02 
16.13.09 
76.15.10 
76.15.20 
76.16.04 
76.16.19 
17.02.00 
71.03.00 
11.04.20 
78.05.00 
78.06.09 
79.04.00 
79.05.00 
79.06.01 
79.06.02 
19.06.03 
79.06.09 
80.05.00 
80.06.02 
80.06.09 
82.01.09 
82.02.00 
82.03.10 
82.03.20 
82.03.30 
82.04.00 
82.05.00 
82.08.00 
82.09.01 
82.09.09 
82.10.00 
82.11.01 
82.11.09 
82.12.01 
82.12.09 
82.13.01 
82.13.09 
82.14.00 
82.15.00 

83.01.01 
83.01.02 
83.01.05 
S3.01.09 
83.02.03 
63.02.09 
83.03.09 
$3.04.00 
83.05.09 
63.06.00 
83.08.00 
83.10.00 
83.11.00 
83.13.04 
83.13.09 
84.06.31 
64.06.32 
84.06.33 
84.06.39 

84.06.40 
84.06.51 
84.06.52 
84.06.53 
84.06.59 
84.06.61 
84.06.62 
84.06.69 
84.06.70 
84.08.31 
84.08.39 
84.08.41 
64.08.49 
81.08.60 
84.69.00 
84.10.10 
84.10.20 
84.10.39 
84.10.49 
64.10.50 
84.10.69 
84.11.19 
84.11.29 

84.11.30 
84.11.49 
84.12.00 
64.13.09 
84.15.10 
84.15.20 
84.15.31 
84.15.32 
64.15.41 
84.15.42 
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84.17.10 
84.18.12 
84.18.13 
84.18.21 
84.18.22 
84.18.29 
84.18.31 
84.18.39 
84.19.10 
84.19.20 
64.19.31 
64.22.19 
84.22.21 
84.22.29 
84.22.39 
84.22.41 
84.22.49 
84.22.50 
84.22.69 
84.22.79 
84.23.10 
84.23.21 
84.23.22 
84.23.29 
84.23.30 
84.23.40 
84.23.50 
84.23.61 
84.23.69 

84.23.70 
84.25.11 
84.25.19 
84.25.51 
84.40.10 
84.40.21 
64.40.50 
84.40.61 
84.40.69 
84.40.71 

64.40.72 
84.51.10 
84.51.21 
84.51.29 
84.51.31 
64.51.39 
84.52.10 
84.52.20 
84.52.30 
84.52.40 
84.53.10 
84.53.20 
84.53.30 
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84.53.40 
84.53.50 
84.53.60 
84.54.10 
84.54.20 
84.55.10 
64.9ð.21 
84.55.29 
84.55.30 
84.56.10 
64.56.20 
84.56.31 
84.56.39 
84.56.40 
84.56.50 
84.58.00 
84.59.20 
84.59.50 
84.59.82 
84.59.89 
84.59.91 
64.61.03 
84.61.04 
84.61.09 
84.61.12 
84.61.13 
84.61.14 
84.61.19 
84.62.00 

84.63.03 
84.63.04 
S4.63.05 
84.63.06 
84.63.07 
84.63.09 
84.64.00 
84.65.09 
85.01.10 
85.01.29 

85.01.31 
83.01.39 
85.01.40 

85.01.59 
85.01.60 
85.01.74 
85.01.80 
65.01.89 
85.01.90 
85.02.00 
85.03.09 
85.05.00 
85.06.11
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85.06.19 
85.06.20 
85.06.ð1 
85.06.39 
85.06.40 
85.06.50 
85.07.02 
85.07.03 
85.07.04 
85.07.09 
85.08.00 
85.09.00 
85.10.09 
85.12.10 
85.12.21 
85.12.29 
85.12.30 
85.12.41 
85.12.49 
85.12.51 
85.12.52 
85.12.53 
85.12.54 
85.12.55 
85.12.56 
85.12.57 
85.12.59 
85.12.61 
85.12.69 
85.12.70 
85.13.10 
85.13.20 
85.14.10 
85.14.20 
85.15.19 
85.15.20 
85.15.25 
85.15.30 
85.15.35 
85.15.40 
85.15.59 
85.15.60 
85.15.79 
85.15.81 
85.15.82 
85.15.89 
85.16.00 
85.17.01 
85.17.09 
85.19.12 
85.19.14 
85.19.15 

85.19.17 
85.19.19 
85.19.21 
85.19.29 
85.20.10 
85.20.20 
85.20.30 
85.20.40 
85.20.50 
85.21.10 
85.21.20 
85.21.39 
85.21.60 
85.22.20 
85.23.01 
85.23.09 
85.25.10 
85.25.20 
85.25.30 
85.26.10 
85.26.20 
85.26.30 
85.27.00 
85.28.00 
87.01.10 
87.01.39 
87.04.01 
87.04.09 
87.06.09 
87.07.11 
87.07.19 
87.07.20 
87.10.00 
87.12.09 
87.13.31 
87.13.39 
87.14.10 
87.14.29 
87.14.31 
87.14.39 
87.14.49 
90.01.01 
90.01.09 
90.03.00 
90.04.09 
90.05.00 
90.06.00 
90.07.13 
90.07.21 
90.07.29 
90.07.31 
90.07.32 
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90.07.39 
90.08.11 
90.08.19 
90.08.21 
90.08.29 
90.08.31 
90.08.39 
90.09.01 
90.09.09 
90.10.10 
90.10.20 
90.10.32 
90.10.39 
90.11.00 
90.12.00 
90.13.00 
90.14.20 
90.16.10 
09.16.20 
90.17.10 
90.17.20 
90.17.30 
90.18.01 
90.18.09 
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 
90.26.01 
90.26.02 
90.26.09 
90.27.02 
90.27.09 
90.28.10 
90.28.29 
90.28.30 
90.28.40 
90.28.50 
90.29.09 
91.02.00 
91.03.00 
91.04.00 
91.05.00 
91.06.00 
91.07.00 
91.08.00 
91.09.00 

91.10.00 
91.11.00 
92.01.00 
92.02.00 
92.03.09 
92.04.01 
92.04.09 
92.05.00 
92.06.00 
92.07.01 
92.07.09 
92.08.00 
92.09.00 
92.10.00 
92.11.00 
92.11.20 
92.11.31 
92.11.39 
92.11.40 
92.12.11 
92.12.19 
92.12.21 
92.12.23 
92.12.29 
92.13.01 
92.13.09 
93.01.00 
93.02.00 
93.03.00 
93.04.03 
93.04.04 
93.04.05 
93.04.09 
93.05.00 
93.06.00 
93.07.10 
93.07.22 
93.07.29 
94.01.11 
94.02.00 
95.01.00 
95.02.00 
95.03.00 
95.04.00 
95.05.00 
95.06.00 
95.07.00 
95.08.09 
96.02.05 
96.04.00 
96.05.00 
96.06.00 

Nr. 119.



Nr. 119. 

97.04.01 
97.04.02 
97.04.03 
97.04.04 
97.04.09 
97.05.00 

97.06.01 
97.06.02 
97.06.09 
97.08.00 
98.01.01 
98.03.00 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 
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2. gr. 

98.04.00 
98.05.00 
98.06.01 
98.06.09 
98.08.00 
98.09.00 

27. desember 1976. 

98.10.00 
98.11.00 
98.14.00 
98.15.00 
98.16.00 
99.06.00 

Gjört að Bessastöðum 27. desember 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S) 
Matthías Á. Mathiesen. 
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LÖG 

um tollskrá o. fl. 

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

þykki mínu: 

A 

Tollskrá 

Vöruskrá með tolli 

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

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

tollskrá, 

þannig, að dálkar merktir A gilda fyrir allar innfluttar vörur, nema sérstaklega sé 
á annan hátt ákveðið í dálkum merktum E. Dálkar merktir E gilda fyrir vörur inn- 
fluttar til landsins samkvæmt ákvæðum um aðild Íslands að Fríverslunarsamtökum 
Evrópu (EFTA) og samkvæmt ákvæðum samnings Íslands við Efnahagsbandalag 
Evrópu (EBE). Dálkar merktir E gilda þó ekki um vörur í eftirfarandi tollskrár- 
númerum sem innfluttar eru til landsins frá Efnahagsbandalagi Evrópu (þ. e. Belgíu, 
Bretlandi, Danmörku, Frakklandi, Hollandi, Írlandi, Ítalíu, Luxembourg og Vestur- 

Þýskalandi): 

05.04.00 16.04.01 16.05.02 
05.06.00 16.04.02 16.05.03 
05.15.00 16.04.03 16.05.04 
14.02.00 16.04.04 16.05.09 
14.03.00 16.04.05 20.02.01 
14.04.00 16.04.06 21.03.00 
14.05.00 16.04.07 21.05.29 
15.04.10 16.04.08 22.01.01 
15.04.20 16.04.09 22.08.00 
15.04.30 16.04.11 23.01.10 
15.05.00 16.04.12 23.01.20 
15.06.00 16.04.19 24.02.32 
16.03.00 16.05.01 

A 43 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Almennar reglur um túlkun tollskrárákvæða 

Við skýringar á tollskránni skal fylgja eftirfarandi reglum: 

Fyrirsagnir á flokkum, köflum og undirköflum eru einungis til leiðbeiningar. 
Tollflokkunin skal byggð á orðalagi tollskrárnúmera, athugasemda við tilheyr- 
andi flokka eða kafla, og brjóti það eigi í bága við orðalag tollskrárnúmeranna 
eða athugasemdanna skal fylgt eftirfarandi reglum: 
a. Þegar talað er um tilteknar vörur í tollskrárnúmeri tekur það einnig yfir 

ófullgerðar vörur eða vörur sem eitthvað vantar á, ef þær við innflutning 
að öllu verulegu leyti líta út eins og hinar fullgerðu vörur. Enn fremur tekur 
það yfir þessar vörur fullgerðar eða heilar (eða vörur sem flokkast þannig 
samkvæmt þessum lið) þegar þær eru fluttar inn ósamsettar eða sundur- 

teknar. 
Þegar talað er um tiltekið efni í tollskrárnúmeri tekur það eigi einungis til 
efnisins óblandaðs, heldur einnig til þess í blöndum eða samböndum við 
önnur efni. Sérhver tilvísun til vara úr tilteknu efni tekur til vara sem að 
öllu eða nokkru leyti eru úr því efni. Um tollflokkun blandaðra og samsettra 
vara fer eftir reglum 3. liðs hér á eftir. 

Nú kemur til álita skv. 2. lið að framan, eða af öðrum ástæðum, að telja vörur 
til tveggja eða fleiri tollskrárnúmera og skal þá tollflokkunin fara eftir því sem 

hér segir: 
a. Tollskrárnúmer sem felur í sér nákvæmasta vörulýsingu skal tekið fram yfir 

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

af mismunandi hlutum og eigi verða flokkaðar eftir reglunni í 3 a, skulu 

flokkaðar eftir því efni eða þeim hluta sem helst einkennir vöruna, enda 

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

telja þær til þess tollskrárnúmers sem ber hæstan toll. 
Vörur, sem eigi falla undir neitt tollskrárnúmer, skulu taldar til sama tollskrár- 
númers og þær vörur sem þeim eru líkastar.
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il. flokkur 

Lifandi dýr og afurðir úr dýraríkinu 

1. KAFLI 

Lifandi dýr 

Athugasemd: 

Til kaflans teljast öll lifandi dýr nema: 

Nr. 120. 

  

  

  

a. Fiskur, krabbadýr og lindýr sem teljast til nr. 03.01 og 03.03. 
b. Hreinræktaður sýklagróður og aðrar vörur sem teljast til nr. 30.02. 
c. Dýr sem teljast til nr. 97.08. 

Frá | Fát) | Frá) | Frá!) 
1977 1978 1979 1980 

E(A EA E|A E 

| %0 | % | %o| % | % | % 
01.01 00 Hestar, asnar, múlasnar og múldýr ...................... 50 50 50 
01.02 Nautgripir: 

10 — Hreinræktuð dýr til undaneldis ....................... 50 50 50 
20 — Önnur 2... 50 50 50 

01.03 00 Svín .......0..0..0000 00... 50 50 50 
01.04 Sauðfé og geitfé: 

10 — Sauðfé ......00..0000 50 50 50 
20 — Geitfé ..........000. 000 50 50 50 

01.05 Alifuglar (hænsni, endur, gæsir, kalkúnar og perluhænsni): 
10 — Alifuglar sem vega 185 g eða minna .................. 50 50 50 
20 — Aðrir 22.00.0000 50 50 50 

01.06 Önnur lifandi dýr: 
10 — Einkum ætluð til neyslu handa mönnum ............... 50 50 50 

— Annað (þar á meðal dýr í dýragarða, hundar og kettir): 
21* — — Loðdýr .............0.0 0000 0 0 0 
29 — — Annað .....000.002000000 000 50 50 50 

* Tilgreina ber stykkjatölu á aðflutningsskýrslu. 
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2. KAFLI 

Kjöt og ætir hlutar af dýrum 

Athugasemd: 

Til kaflans telst ekki: 

Vörur þær er teljast til nr. 02.01—02.04 og nr. 02.06 ef þær eru óhæfar til neyslu 

handa mönnum. 

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

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

  

02.01 

02.02 

02.03 
02.04 

02.05 

02.06 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
00 

00 

ol 
09 
00 

10 
20 

  

    

            

FET Ká, | Fé | Frá!) 
1977 1978 1979 1980 

A EA E|A E|A E 

% | % | Yo %o | %0 | 70 | 70 | %o 
Kjöt og ætir hlutar af dýrum er teljast til nr. 01.01-01.04, nýtt, | 

kælt eða fryst: | 

— Nautgripakjöt, með beini ........00.. 0. 50, so, |so| 150 
— Nautgripakjöt, úrbeinað .........00000000 nn nn nn nn 000. 50 50 50 50 

— Kindakjöt eða geitakjöt ...........000000. 00. nn nn nn. 50 50 50 50 

— Svínakjöt .......00000.0 0. ner 50 50 50 50 

— Kjöt af hrossum, ösnum, málösnum eða múldýrum ...... 50 50 50 50 

— Aðrir ætir hlutar .......200.0...annnsnnnnr 50 50 50 50 

Kjöt og ætir hlutar (þó ekki lifur) af alifuglum (hænsnum, 

öndum, gæsum, kalkúnum og perluhænum), nýtt, kælt eða fryst 50 50 50 50 

Lifur úr alifuglum, ný, kæld, fryst, söltuð eða í saltlegi ..... 50 50 50 50 

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

— Hvalkjöt og hvalrengi .........000000000 0... 0000... 0 0 0 0 

— ANNARS 22.00.0000 50 50 50 50 

Svínafita án kjöts og alifuglafita (óbrædd og ópressuð), ný, 

kæld, fryst, söltuð, í saltlegi, þurrkuð eða reykt ........... 50 50 50 50 

Kjöt og ætir hlutar af dýrum (þó ekki alifuglalifur), saltað, 

í saltlegi, þurrkað eða reykt: 

— „Bacon“, svínslæri og annað alisvínakjöt ........0.0... 50 50 50 50 

— Annað „22.22.0000. 50 50 50 í 50    
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3. KAFLI 

Fiskur, krabbadýr og lindýr 

Athugasemd: 

Til kaflans telst ekki: 

a. Sjávarspendýr (nr. 01.06) og kjöt af þeim (nr. 02.04 eða 02.06). 
b. Fiskur (þar með talin hrogn og lifur), krabbadýr og lindýr, dautt, óhæft til mann- 

eldis vegna uppruna síns eða ástands (5. kafli). 
c. Styrjuhrogn, einnig eftirlíkingar (nr. 16.04). 

  

  

      

      

Fá | Fái, | Frá | Frá 
1977 1978 | 1979 1980 
A EJA EA E|A E 

7 | % | 70 | % | 701 70 | Vo % 

03.01 Fiskur, nýr (lifandi eða dauður), kældur eða frystur: 
— Fiskur, nýr (lifandi eða dauður) eða kældur (þó ekki flök) : 

11 — — Lifandi fiskur í búri eða öðru íláti ................ 50 50 50 50 
12 — — Síld, ný ....220.0000000nn nn 0 0 0 0 
13 — — Annar fiskur, nýr ........02000000e00 rn 0 0 0 0 
14 — — Síld, kæld ..........000000. 00. 0 0 0 0 
19 — — Annar fiskur, kældur ............00.0.0 0000 00... 0 0 0 0 

— Fiskur, frystur (þó ekki flök): 

21 —— Síld .............20 er 0 0 0 0 
29 — — Annar ......2.000nnn ser 0 0 0 0 
30 — Fiskflök, ný eða kæld ................0.. 0000 0 0 0 0 
40 — Fiskflök, fryst ..........00.000. 00 0 0 0 0 

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

einnig soðinn á undan eða jafnhliða reykingu: 
10 — Fiskimjöl hæft til manneldis ......................... 0 0 0 0 
20 — Þorskur, þó ekki flök, þurrkaður, einnig þótt hann sé 

saltaður ........000000000 0 0 0 0 0 
— Fiskur, þurrkaður (þó ekki þorskur sem telst til nr.03.02.20), 

saltaður eða í salílegi : | 
31 —— Síld ..........00.0.0000 0 0 0 0 
39 — — Annar s.......ss ss 0 0 0 0 

— Reyktur fiskur 

41 —— Síld ............000 0 0 0 0 0 
49 — — Annar ......2.200000000n nn 0 0 0 0 

03.03 Krabbhadýr og lindýr, með eða án skeljar, ný (lifandi eða 
dauð), kæld, fryst, söltuð, í saltlegi eða þurrkuð; krabbadýr 
með skel, aðeins soðin í vatni: 

01 — Smokkfiskur og skelfiskur til beitu 0 0 0 0 
09 — Önnur.....0..0000. 000 err 0 0/10| 0 0        



04.03 
04.04 
04.05 

04.06 
04.07 
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4. KAFLI 

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

Athugasemdir: 

31. desember 1976. 

1. Til mjólkur telst nýmjólk, undanrenna, áfir, mysa, kefir, jóghúrt og þess háttar 

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

til nr. 04.02. Hins vegar telst mjólk og rjómi, sem eðeins hefur verið pasteuriserað, 

dauðhreinsað eða peptoniserað, ekki niðursoðið nema vörurnar hafi verið lagðar 
niður í loftþéttar dósir. 
  

  

    

    

Frá | Frá | Frá | Frá}, 
1977 1978 1979 1980 

A E|A EjJA E|A E 

% | % | % | %0 | %0 | Vo | 70 70 
00 Mjólk og rjómi, nýtt, þó ekki þurrkað eða sykrað ......... 50 | 50 50 50 

Mjólk og rjómi, niðursoðið, þurrkað eða sykrað: | 

10 — Mysa .....22000000r 0 rðr 50 50 50 50 
20 — Mjólk (þó ekki mysa) í formi dufts eða korns sem inni- | 

heldur ekki meira en 1,5%, fitu miðað við þunga ........ 50 50 50 50, 
30 — Mjólk (þó ekki mysa) og rjómi í formi dufts eða korns sem | 

inniheldur meira en 1,5%, fitu miðað við þunga ......... 50 50 50 50 
40 — Mjólk (þó ekki mysa) og rjómi í öðru formi en sem duft 

eða korn .....2...00000.0. nr 50 50 50 50 
00 Smjör .........0000 eens renn 70 70 70 70 
00 Ostur og ostahlaup ..........0.00%%0000nnsnr re 70 70 70 70 

Fuglaegg og eggjarauður, nýtt, þurrkað eða varið skemmdum 
á annan hátt, sykrað eða ósykrað: 

10 — Fuglaeggískurn .........0.00%.0 0... 0 0 0 0 
20 — Önnur .......220.000 000 0 0 0 0 
00 Náttúrlegt hunang ..........0.0000000 sn senn 0. 35 35 35 35 
00 Ætar afurðir úr dýraríkinu, ót.a. ..............0.00.0.0.. 35 35 35 35          
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5. KAFLI 

Afurðir úr dýraríkinu, ót. a. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
a. Ætar afurðir (að undanteknum þörmum, blöðrum og mögum úr dýrum, heilum 

eða í stykkjum, enn fremur dýrablóð, fljótandi eða þurrkað). 
b. Húðir og skinn (þar með talin loðskinn), að undanteknum vörum Þeim er 

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

flokkur). 

d. Hárknippi tilsniðin til burstagerðar (nr. 96.03). 
Mannshár, flokkað eftir lengd, telst vera óunnið (nr. 05.01), enda sé það ekki jafn- 
framt flokkað þannig að rótarendarnir séu allir sömu megin. 
Til fílabeins teljast alls staðar í tollskránni vígtennur úr fílum, mammútum, mastó- 
donum, rostungum, náhvelum og villisvínum, horn af nashyrningum og tennur úr 
öllum dýrum. 
Hvarvetna í tollskránni er með hrosshári átt við hár af makka eða svira og tagli 
eða hala dýra er teljast til hrossa- eða nautgripaætta. 

  

05.01 

05.02 

05.03 

05.04 

05.05 
05.06 

05.07 

05.08 

05.09 

05.10 

D 

Frá), | Frá) j Fái) | Fát), 

  

        
1977 | 1978 1979 1980 

A E|A EA EA 

70 | % | % 1 Vo | 70 % 1 % | % 
00 0 Mannshár, óunnið, einnig þvegið eða affitað; úrgangur af | | 

mannshári ........................0..00.00 0... 0 0, 0 0 
00 Hár og burstir af tömdum svínum og villisvínum; greif- | 

ingjahár og annað hár til burstagerðar; úrgangur af slíkum | 
burstum og hári ....................0.... 000. 0 0 0 0 

00 0 Hrosshár og hrosshársúrgangur, einnig sett á undirlag eða á 
milli laga, úr öðrum efnum ........................... 0 0 0 0 

00!) Þarmar, blöðrur og magar, heilt eða í stykkjum, úr öðrum 
dýrum en fiskum .....................0 00. 21/10/18| 7|14| 3|10/ 0 

00  Fiskúrgangur ..................... 0000. n ns 0 0 0 0 
00!) Sinar og taugar; afklippur og þess háttar úrgangur af 

óunnum húðum og skinnum .......................... 21/10/18/ TI14| 3(10/ 0 
00 — Hamir og aðrir hlutar af fuglum með áföstum fjöðrum eða 

dún, fjaðrir og hlutar af fjöðrum (hvort heldur jaðrarnir 
hafa verið jafnaðir eða ekki) og dúnn, ekki frekar unnið en 
hreinsað, sótthreinsað eða frágengið til geymslu; duft, | 
fjaðraúrgangur eða hlutar af fjöðrum ................. 0, 0 0 0 

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

00 0 Horn, hófar, neglur, klaufir, klær og nef af dýrum, óunnið 
eða lauslega lagað, en ekki formað, og úrgangur og mjöl úr 
þessum vörum; hvalskíði og þess háttar, óunnið eða laus. 
lega lagað til en ekki formað, og skíðishár og úrgangur frá             þessum vörum ................0.... 000. 0; 0 0 0 

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

Tollur í E-dálki gildir aðeins fyrir vörur upprunnar í EFTA-löndum. 

 



05.11 

05.12 

05.13 
05.14 

05.15 
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00 

00 

00 
00 

007) 

Skjaldbökuskeljar (skildir og plötur), óunnið eða lauslega 
lagað til en ekki formað; klær og úrgangur frá skjald- 
bökuskel ............00200 000 .nn senn 
Kórallar og slík vara, óunnin eða lítils háttar búin undir 

vinnslu en ekki frekar unnin; skeljar, óunnar eða ltils 

háttar búnar undir vinnslu en ekki formaðar; mulningur 

og úrgangur úr skeljum ...........0.....00 00.00.0000. 
Svampar, náttúrlegir ..........00.00200000 nn .0 ec... 
Ambra, bifurbelgur, desmerkattardeig og moskus; spansk. 

flugur; gall, einnig þurrkað; afurðir úr dýraríkinu af því 
tagi sem notaðar eru við lyfjagerð, nýjar, kældar, frystar 
eða meðfarnar á annan hátt til bráðabirgða vegna geymslu 
Afurðir úr dýraríkinu, ót. a., dauð dýr þeirra teganda sem 
1. og 3. kafli tekur til, óhæf til manneldis .............. 

31. desember 1976. 

  

  

    

    

Frá í), | Frá!/ | Frá!) | Frá!/, 
1977 1978 1979 1980 

A EA EA E|A E 

7 | % % % | % | %o | Vo | % 
| | 

0 0 | 0 0 

0 0 0 0 
100 10 10 10 

0 0, 0! 0 

g1|10|18! TI14| 310) 0   

1) Tollur í E-dálki gildir aðeins fyrir vörur upprunnar í EFTA-löndum. 
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ll. flokkur 

Afurðir úr jurtaríkinu 

6. KAFLI 

afskorin blóm og blöð til skrauts 

Athugasemdir: 

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

Nr. 120. 

  

  
      

1. Til þessa kafla teljast aðeins lifandi trjáplöntur og vörur (þar með taldir græðlingar) 
sem gróðrarstöðvar og garðyrkjuskólar venjulega hafa á boðstólum til gróðursetn- 
ingar eða til skreytingar. Til kaflans teljast þó ekki kartöflur, matlaukar, skalot- 

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

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

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

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

Frá) | Frá!) | Frá!), | Frá!), 
1977 1978 1979 1980 
A E|A E|A E|A E 

% | Yo %| 70 | % | Vo | 70} % 
06.01 00  Blómlaukar, rótar. og stöngulhnýði, jarðstönglar og aðrir 

forðastönglar í dvala, í vexti eða í blóma ............... 40 40 40 40 
06.02 Aðrar lifandi jurtir, þar með taldar trjáplöntur, runnar, 

rætur, græðlingar og gróðurkvistir: | 
01  — Tráplöntur ogrumnar ..........00000 0... nn... 40 40 40 40 
09  — Annað ........0.000.000 eeen 40 40 40 40 

06.03 00  Afskorin blóm og blómknappar í vendi eða til skrauts, Mf- 
andi, þurrkað, litað, bleikt, íborið eða meðfarið á annan hátt 100 90 90 80 

06.04 Laufblöð, greinar og aðrir plöntuhlutar (þó ekki blóm og 
blómknappar) af trjám, runnum og öðrum jurtum, og mosi, 
skófir og gras nothæft í vendi eða til skrauts, lifandi, þurrkað, 
litað, bleikt, íborið eða sérstaklega meðfarið á annan hátt: 

01  — Jólatré (án rótar) og jólatrésgreinar ................. 100 90 90 80 
09  — Annað .........00000s00n ss 100 90 90 80           

A 44 
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7. KAFLI 

öl. desember 1976. 

Grænmeti, rætur og hnýði til neyslu 

Athugasemd: 

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

plöntur (aubergínur), pipar (sweet peppers), finkul, steinselju, kjörvel, esdragon, karsa, 
sætt majoran (majorana hortensis eða origano majorana), piparrót og hvítlauk. 

Til nr. 07.04 telst allt það grænmeti þurrkað eða eimað sem annars telst til nr. 

07.01—-07.03 nema: 

  

  
    

              

a. Belgávextir, þurrkaðir og afhýddir (nr. 07.05). 

b. Malaður pipar (sweet peppers) (nr. 09.04). 

c. Mjöl úr belgávöxtum sem teljast til nr. 07.05 (nr. 11.03). 

d. Mjöl, grjón og flögur úr kartöflum (nr. 11.05). 

Frá | Fé, | Frá | Frá 
1977 1978 | 1970 | 1980 
a æE|A EA E|A E 

07.01 Grænmeti, nýtt eða kælt: % 1 % | % % 1 %1%|%|% 
10 -- Kartöflur .........00....0. eee. 100kg 4 4, 4 4 

20 — Tómatar ..........0..0.0 0. 70 70 70 70 
30 —- Laukur, grænlaukur (shallots), hvítlaukur, graslaukur og 

annað laukkennt grænmeti (t.d. blaðlaukur og Welsh-laukur) 50 50 50 50 
40 — Annað 20... 70 70 70 70 

07.02 00 Grænmeti (einnig soðið), fryst .........000000 0000... 70 70 70 70 
07.03 00 Grænmeti lagt í saltlög, brennisteinssýrling eða önnur efni 

til varnar skemmdum um stundar sakir en ekki tilbúið til 
neyslu strax ............000000 000. 40 40 40 40 

07.04 00 Grænmeti, þurrkað eða eimað, einnig sundurskorið, mulið 

eða steytt í duft en ekki frekar unnið .................... 70 70 70 10 
07.05 00 Belgávextir, þurrkaðir og afhýddir, einnig flysjaðir eða klofnir *0 *0 *0 #0 
07.06 00 Maníókarót, arrowrót, salop, jarðartískokka, batatar og þess 

háttar rætur og rótarhnýði sem innihalda mikið af sterkju 
eða inúlíni, nýtt eða þurrkað, heilt eða skorið sundur; mergur | 

sagópálmams ............00000 0000 70 | 70 70 70
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8. KAFLI 

Ætir ávextir og hnetur; hýði af melónum og sítrusávöxtum 

Athugasemdir: 

1. Til kaflans teljast ekki ávextir og hnetur sem eru óhæfar til neyslu. 
2. Kældir ávextir flokkast á sama hátt og nýir. 

Frá | Frá) | Frá! | Frá!) 
1977 1978 1979 1980 

A E|A E|A E|A E 
08.01 Döðlur, bananar, kókoshnetur, parahnetur, akajuhnetur, % |% | % | % | %1% |% |% 

ananas, avokathnetur, mangóaldin, guavaber og mangósteen- | | 

aldin, nýtt eða þurrkað, einnig afhýtt: | | 
10 — Bananar ........000002 0000 0) 0 0 0 

— Kókoshnetur: 
21 — — Kókosmjöl..........00000 0000 0 0 0 0 
29 — — Annað ......000000 00 nn 70 70 70 70 
30 — Parahnetur .............00 0020 70 70 70 70 
40 — ÁAkajuhnetur ............0..00000 0000 70 70 70 70 
50 — Ananas ........00...00000 nn 40 40 40 40 
60 — Avokathnetur, mangóaldin, guavaber og mangósteenaldin .. "70 70 70 70 

— Döðlur: 
TI — — Nýjar .......00.0000 000 40 40 40 40 
719 — — Þurrkaðar .............00..0000 0. 70 70 70 70 

08.02 Sítrusávextir, nýir eða þurrkaðir: 
10 — Appelsínur „20.00.2200... 0! 0 0 0 
20 — Mandarínur (þar með taldar tangarínur og satsúmur); 

klementínur, wilkingávextir og aðrir slíkir blendingar 
SÍÍTUSÁVAKtA ..........000 0 0 0 0 

— Sítrónur og súraldin (limes): 
31 — — Sítrónur .......0....0.2 nn 0 0 0 0 
39 — — Annað .........20..0000 000... 15 15 15 15 
40 — Grapealdin ............... AAA 15 15 15 15 
50 — Aðrir ......000000 00 15 15 15 15 

08.03 00 Fíkjur, nýjar eða þurrkaðar ............................ 70 70 70 70 
08.04 Vínber, ný eða þurrkuð: 

10 — Vínber,ný ............0.00.2000 40 40 40 40 
— Vínber, þurrkuð: 

21 — — Rúsínur ......0.000.0 0000... #20 #20 #20 #20 
22 — — Kúrennur .........0000000000 00 20 20 20 20 

08.05 Hnetur, aðrar en þær sem teljast til nr. 08.01, nýjar eða 
þurrkaðar, með eða án hnotskurnar: 

10 — Möndlur .........0.000.0 0000 20 20 20 20 
20 — Heslihnetur ............000.000 0000 20 20 20 20 
30 — Annars .......0.00 002 20 20 20 20 

08.06 Epli, perur eða kveður, nýtt: 
10 — Epli ........0000000 0 0 0 0 0 
20 — Perur og kveður ..........22.0000 000. 15 15 15 15 

08.07 00 Steinaldin, ný................000000000 00... 40 40 40 40 
08.08 00 Berg mý .....00.0000000.0 eeen 40 40 40 40 
08.09 Aðrir ávextir, nýir: 

01 — Melónur ...............000. 0000 0 0 0 0 
09 — Annars .........0002200.0ns0ne 0 0 0 0              



08.10 
08.11 

08.12 

08.13 

00 
00 
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Ávextir (einnig soðnir), frystir en ekki sykraðir ........... 
Ávextir niðurlagðir til geymslu um stundarsakir (t. d. með 
brennisteinsdíoxydgasi, saltlegi, brennisteinssýrlingi eða ann- 
arri niðurlagningarupplausn), en í þessu ástandi óhæfir til 
neyslu þegar í stað ................0.00000 00.00.0000... 
Aðrir þurrkaðir ávextir en þeir sem teljast til nr. 08.01-08.05: 
— Sveskjur .......002000. 0000 sess 
— Apríkósur ......00.0000020..0nrer rr 
— Ávextir, blandaðir ...........000.0..0.. 0. 

— Annars ......00.0n0n rss 
Hýði af melónum eða sítrusávöxtum, nýtt, fryst, þurrkað eða 

lagt í saltlög, brennisteinssýrling eða í önnur efni til varnar 

skemmdum um stundarsakir ...................0..00... 

31. desember 1976. 

  

  

  
  

  
  

Fi; | Fá) | Fé | Fé 
1977 1978 1979 1980 

A E A E A E A E 

9193 90 93 | %0 9370 % 
a {ro |rol |7o 

| 

40| ao, {4o! {40 

#20. |#20, þ#20)  |*20 
20. 20, (20) {20 
20) {20l 20. {20 
20, (20) |20, |20 

so, |50/ |50, 150,          
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9. KAFLI 

Kaffi, te, maté og krydd 

Athugasemdir: 

1. Blöndur af vörum, sem teljast til nr. 09.04—09.10, flokkast þannig: 

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

það númer. 

b. Blöndur af tveimur eða fleiri vörum, sem teljast til tveggja eða fleiri númera, 
flokkast í nr. 09.10. 
Hafi verið bætt öðrum efnum í vörur, sem teljast til nr. 09.04—-09.10 (eða 

í blöndur þær sem um getur í a- og b-lið að ofan), hefur það ekki áhrif á flokk- 

unina nema það breyti eðli þeirra, Sé svo teljast blöndurnar ekki til þessa kafla. 

Þannig teljast samsett bragðefni til nr. 21.04. 

2. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Pipar (sweet peppers), ómalaður (7. kafli). 

b. Pipar af afbrigðinu piper cubeba og aðrar vörur sem teljast til nr. 12.07. 

  

    

            

Frá | Fréi4 | Fái | Fái 
— 377 | 1978 | 1970 | 1980 

A E|A EA EJA E 

%0 | Yo | 70 | %0 | 20 | %0 | %0 | % 
09.01 Kaffi, óbrennt eða brennt, einnig kaffeinsneytt; kaffiskurn | 

og kaffihýði; kafhlíki sem inniheldur eitthvað af kafh: | 
10 — Kafi, óbrennt; kaffiskurn og kaffihýði ................. 0 0 0 0 

— Kaffi, brennt: 
21 — — Malað eða ómalað, í smásöluumbúðum 2 kg eða minna 10 10 10 {0 

29 — — Annað ........00000000 000 0 0 0 0 

30 — Kaffilíki sem inniheldur kaffi ...................... 10 10 10 10 
09.02 00 Te........0.0000000.0 0. vn en 10 10 10 10 
09.03 00 Maté ..........00000.0. eee ser 50 50 50 50 
09.04 00 Pipar af tegundinni „Piper“, piment (allrahanda) af tegund- 

unum „Capsicum eða „Pimenta“ ......... IR 80 80 80 80 

09.05 00 Vamilla ..............002000.0 eens 80 80 80; 80 
09.06 00 Kanill og kanilblóm ...........00000000 000. nn nn 80 80 80 80 
09.07 00 Negull, heill, negulnaglar og negulstikar ................. 80 80 80 80 
09.08 00 Múskathnetur, múskatblóm og kardamómur .............. 80 80 80 80 
09.09 00 Anís, stjörnuanís, finkull, kóríandri, rómverskt kúmen, kúmen 

og eimiber .............00000 enn 80 80 80 80 

09.10 Blóðberg, safran, lárviðarlauf; annað krydd: 
10 — Engifer ..........00000 000. 80 80 80 80 
20 — Annars .......200000 00 80 80 80 80  
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10. KAFLI 

Korn ómalað 

Athugasemd: 

Til kaflans telst ekki afhýtt korn eða korn unnið á annan hátt. Til nr. 10.06 telst 
þó, auk óunnins ríss, rís án ytra hýðis og silfurhýðis, póleraður rís og brotris en ekki 
frekar unninn rís. 

31. desember 1976. 

  

10.01 

10.02 
10.03 
10.04 
10.05 
10.06 

10.07 

Hveiti og meslín: 
10 — Durum-hveiti 
20 — Annað ..........000... ns 

00 Rúgur .........000.0 0000 

00 Bygg ......0000%% 0000 
00 Hafrar ............2..0.. s.s sens 

00 Maís ..............0..s rss 
Rís: 

— Rís, með ytra hýði: 
Il — — Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ............... 
19 — — Í öðrum umbúðum ........000000 0000... 

— Rís, án ytra hýðis en ekki frekar unninn: 
21 — — Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna 
29 — — Í öðrum umbúðum Sr 

— Rís, hálf- eða fullmalaður, einnig póleraður eða gljá- 

húðaður : 
31 — — Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ............... 
39 — — Í öðrum umbúðum .........00.0.000000 0000... 

— Brotrís: 
41 — — Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna 
49 — — Í öðrum umbúðum 

10 — Hirsi 

20 — Dúrra 

KRR ERROR 

sr. 

Frá 1, 
1980 
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11. KAFLI 

Malaðar afurðir; malt; sterkja; glúten; inúlín 

Athugasemdir: 

Til kaflans telst ekki: 

  

  

  

        
  

  

  

    
  

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

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

nr. 33.06. 
2. Á. Malaðar afurðir úr korntegundum, sem taldar eru upp í eftirfarandi töflu, teljast 

til þessa kafla ef þær innihalda þurrar, miðað við Þunga: 
a. Sterkju (sem ákvörðuð er skv. Ewers-aðferðinni) í meira magni en tilgreint 

er í 2. dálki. 
b. Ösku (að frádregnum viðbættum steinefnum) í þvi magni sem tilgreint er 

i 3. dálki eða minna. 
Annars teljast þær til nr. 23.02. 

B. Afurðir, sem teljast til þessa kafla samkvæmt áðurnefndri skýrgreiningu, flokkast 
í nr. 11.01 (mjöl úr korni), ef magn þeirra, sem fer í gegnum silkigrisju eða sigti 
úr tilbúnu trefjaefni, með þeim þéttleika sem tilgreindur er í 4. og 5. dálki, er 
ekki minna, miðað við þunga, en sá hundraðshluti sem tilgreindur er fyrir hverja 
korntegund. 

Annars teljast þær til nr. 11.02. 

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

Korntegund | innihald | innihald | 

| | 315 micron 500 micron 
1 | 2. 3. | 4. 5. 

Hveiti og rúgur ............... 45%, 2,5% 80% - 

Bygg ll... 45%, 3,0% 80% - 

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

Maís og dúrra ................. 45% 2,0% - 90% 

RÍg „ll 45% 1,6% 80% - 

Bókhveiti .................... 45% 4,0% 80%, - 
! 

Frá! | Frái/, | Frá), | Frá), 
1977 1978 1979 1980 

A EA E|A EA E 
11.01 Mjöl úr korni: % | % | % 1 % | % | %1%|% 

— Mjöl úr hveiti eða úr meslíni: | 
11  — — Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna .............. 0 0 0) 0 
12 — — Í öðrum umbúðum ........0....0000. 0. 0 0 0. |o 

— Ánnað mjöl úr korni: | 
21) — — Byggijöl...........002000 0000 0 0 0) 0 
22  — — Maísmjöl ..............000000.0. 0... 0 0 0 | 0            



ii.02 

11.03 

11.04 
11.05 

11.06 

11.07 
11.08 

11.09 
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25 

26 

— — Rísmjöl í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ...... 
— — Rísmjöl í öðrum umbúðum .......0..00000000 0. 
— — Rúgmjöl í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ...... 
— — Rúgmjöl í öðrum umbúðum ...........00.000 0... 
— — AnMArS „....0..000 nn 
Grjón úr korni og annað unnið korn, t. d. valsað, flatt út, 

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

valsaðir, flattir út eða malaðir: 
— Hveitigrjón ........02200000 00 nn 

— Önnur grjón úr korni: 
— — Maís kurlaður ...........000000 000... 
— — Annars ...000.00r sn 
— Annað unnið korn (þó ekki mjöl og grjón), t. d. valsað, 

flatt út, fágað, grófmulið eða afhýti (þó ekki afhýddur eða 
Póleraður rís eða brotrís) en ekki frekar unnið; frjóangar 
úr korni, heilir, valsaðir, flattir út eða malaðir: 

— — Hafragrjón í smásöluumbúðum 5 kg og minna ..... 

— — Hafragrjón í öðrum umbúðum ........000.20.... 
— — Annars ....000.s0n ess 
Mjöl úr belgávöxtum sem teljast til nr. 07.05: 
— Mjöl úr þurrkuðum, afhýddum, flysjuðum eða klofnum 

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

— Mjöl úr þurrkuðum, afhýddum, flysjuðum eða klofnum 

belgávöxtum, í öðrum umbúðum ..........0.0000... 

Mjöl úr ávöxtum sem teljast til einhvers númers í 8. kafla 

Mjöl, grjón og flögur úr kartöflum: 

— Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ................. 
— Í öðrum umbúðum .......000000 000 snus 

Mjöl og grjón úr sagó, maníókahnýði, arrowrót, saleprót og 

öðrum rótum og rótarhnýðum sem teljast til nr. 07.06: 

— Maníókamjöl til skepnufóðurs .........000.000.0. 0... 

— Annað ......0000000 nn 

Malt, óbrennt eða brennt ........2..0000000 0... 

Sterkja og inúlín: 
— Kartöflusterkja í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ... 

— Kartöflusterkja í öðrum umbúðum ..........2000.... 

— Önnur sterkja og inúlín í smásöluumbúðum 5 kg eða 

MÍNNA 00.00.0000. ens 

— Önnur sterkja og inúlín í öðrum umbúðum ........... 
Hveitiglúten, einnig þurrkað ...............0..00..00.00. 

31. desember 1976. 

  

  

    

  

Frá /, | Frál/, | Frá!) | Frá!) 
1977 1978 1979 1980 

A A EA E|A E 

% | % | % | % | % 1 % | %o | %0 
0 0; 0 0 

0, 0; 0 0 
0 0, 0 0 

0, 0 0 0 

0! 0 0 0 
| 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

25 25 25 25 

15 15 15 15 

15 15 15 15 

0 0 0 0 

15 15 15 15 

0 0 0 0 

T 7) 7 7 

7 T| 7 7 

7 7 1 7 

7 7 7 1 

15 15 15 15              
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12. KAFLI 

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

í iðnaði og til lyfja; hálmur og fóðurplöntur 

Athugasemdir; 

1. Til nr. 12.01 teljast m.a. jarðhnetur, sojabaunir, mustarðsfræ, olíuvalmúafræ, val- 
múafræ og kopra. Til þessa númers teljast ekki kókoshnetur eða aðrar vörur í nr. 
08.01 og ekki heldur ólivur (7. eða 20. kafli). 

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

fræ, matjurtafræ, trjáfræ, ávaxtafræ, fræ af umfeðmingsgrasi og úlfabaunum. 
Til nr. 12.03 teljast hins vegar ekki þótt til sáningar séu: 
a. Þurrkaðir belgávextir (7. kafli). 
b. Krydd og aðrar vörur er teljast til 9. kafla. 

c. Korn (10. kafli). 
d. Vörur er teljast til nr. 12.01 eða 12.07. 
Til nr. 12.07 teljast m.a. eftirtaldar plöntur og plöntuhlutar: Basilikum, borasurt, 

isópur, allar tegundir myntu, rósmarín, ruda, salvía og malurt. 

Til nr. 12.07 teljast hins vegar ekki: 

  

  

      

    

a. Olíufræ og olíurík aldin (nr. 12.01). 
b. Lyfjavörur er teljast til 30. kafla. 
c. Ilm- og snyrtivörur er teljast til 33. kafla. 

d. Efni til sótthreinsunar, til varnar gegn skordýrum, sveppum og illgresi og þess 
háttar efni er teljast til nr. 38.11. 

Frá !/, Frá !/, Frá !/, Frá !/, 
1977 1978 1979 1980 

A E|A E|A E|A E 

%1% | % | % | %|%|%|% 
12.01 Olíufræ og olíurík aldin, heil eða sundurskorin: 

10  — Jarðhnetur ...........0..0220000 0 0 0 0 
20  — Kopra.........0000020 rns 0 0 0 0 
30  — Pálmahnetur og kjarnar ...............0..0 000. 0 0 0 0 
40  — Sojabaunir ............0. 00 0 0 0 0 
50  — Línfræ .........000. 000 0 0 0 0 
60  — Baðmullarfræ ..............000 000. 0 0 0 0 
T0  — Rísínusfræ................. 22... 0 0 0 0 
80. — Sólrósarfræ ...........00..0000 0. 0 0 0 0 
90 0 — Sesamumfræ ................2 00. 0 0 0 0 
95  — Rapsfræ eða colzafræ ...............0.. 0. 0 0 0 0 
990 — Önnur .........0.0 0. 0 0 0 0 

12.02 00 Mjöl, ófitusneytt, úr olíufræjum eða olíuríkum aldinum, þó 
ekki mustarðsmjöl ......................0000.000 000. 0 0 0 0 

12.03 Fræ, aldin og sporar til sáningar: 
01  — Grasfræ í 10 kg umbúðum ogstærri ................. 0 0 0 0 
09) — Annað .......00000000 00... 0 0 0 0 

12.04 00  Sykurrófur, heilar eða sundurskornar, nýjar, þurrkaðar eða 
malaðars sykurreyr ................0000 0000... 0 0 0 0 

12.05 00  Síkoríurætur, nýjar eða þurrkaðar, heilar eða sundurskorn- 
ar, Óbrenndar ..................00000 nv ens 0 0 0 0 

12.06 00 Humall og humalmjöl (lúpúlín) ...............00000.... 0 0 0 0           
A 45



12.07 

12.08 

12.09 

12.10 
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00 

00 

00 

00 

Plöntur og plöntuhlutar (þar með talin fræ og aldin af trjám, 
runnum og öðrum plöntum) sem aðallega eru notuð til 
framleiðslu á ilmvörum, lyfjavörum eða efnum til varnar 
gegn skordýrum, sveppum eða þess háttar, nýir eða þurrk- 
aðir, heilir, sundurskornir, malaðir eða muldir .......... 

Jóhannesarbrauð, nýtt eða þurrkað, einnig mulið eða malað 
en ekki frekar unnið; aldinkjarnar og önnur jurtaefni sem 
aðallega eru notuð til manneldis, ót. a. ................ 

Hálmur og hýði af korni, óunnið eða saxað en ekki frekar 

Beðjur, kálrófur og aðrar fóðurrófur, hey, lucerne, smári, 

esparsettur, fóðurkál, úlfabaunir, umfeðmingsgras og þess 

háttar fóður ..........0.0...0002.0 000 

31. desember 1976. 

  

  

      
  

Frá!) | Frát/, | Fráij | Frá!) 
1977 1978 1979 1980 

A EA EA EA 

1 % 191 %1%1% % 

| 
0 0 0; 0; 

0 0 |o {0 
| | 

0 0, 0, 0 

| | 
0 ol lo {0          
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13. KAFLI 

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

náttúrlegur harpix og aðrir jurtasafar og extraktar úr jurtaríkinu 

Athugasemd: 

Til 13.03 telst m.a. lakkrísextrakt, pyrethrumextrakt, humlaextrakt, alóeextrakt og 
ópíum. Til þessa númers telst ekki: 

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

b. Maltextrakt (nr. 19.01). 
c. Extraktar úr kaffi, tei eða maté (nr. 21.02). 

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

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

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

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

Aokgjarnar olíur, fljótandi eða fastar, og resinóid (nr. 33.01), einnig vatn frá gufu- 
eimingu rokgjarnra olia og vatnsupplausnir af slíkum olíum (nr. 33.05). 

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

5
0
 

#
0
 

  

  
      

  

Frá, Frá), | Frá 
1977 1978 | (1979 

A E|A E|A E|A 

19 % 90 % 
13.01 00 Hráefni úr jurtaríkinu aðallega notuð til litunar og sútunar 0 01 0 
13.02 Skellakk, kornlakk, staflakk og önnur jurtalökk, kolvetnis- 

gúmmí úr jurtaríkinu; náttúrlegir harpixar, gúmmíharpixar 
og balsöm: | 

010 — Gúmmí arabikum ........000.....0 0000... 0 0 0 0 
09  — Annað ........0.0000000 0 0 0 0 0! 

13.03 Jurtasafar og extraktar úr jurtaríkinu; pektínefni, pektinöt 

og pektöt; agar-agar og önnur plöntuslím og hleypiefni unn- 
in úr efnum úr jurtaríkinu: | 

01) — Pektín ........0..00000 0000 0 0 0 
02  — Lakkrísextrakt í 4 kg blokkum eða stærri og fljótandi 

lakkrísextrakt, eða lakkrísduft, á 3 lítra ílátum eða 

SÉÆITI .....0..0000 nn 0 0 0 
03  — Lakkrísextrakt, annar ............200000000 0000... 60 50 40 20 

09) — Annað .......000000000n nn 0 0 0            
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14. KAFLI 

Flétti- og útskurðarefni úr jurtaríkinu; önnur efni úr jurtaríkinu, ót. a. 

Athugasemdir: 

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

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

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

verða aðeins notuð sem spunaefni. 

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

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

31. desember 1976. 

  

  

    

      

númers. 

3. Til nr. 14.02 telst ekki tréull (nr. 44.12). 

4. Til nr. 14.03 teljast ekki tilsniðin knippi til burstagerðar (nr. 96.03). 

Frá !/, Frá !/, Frá !/, Frá 1/, 
1977 1978 1979 1980 

A E|A E|A E{A E 

% | % | % | % | % | %| | % 
14.01 00  Jurtaefni aðallega notuð til körfugerðar og annars flétti- 

iðnaðar, svo sem hreinsaður, bleiktur eða litaður hálmur, 

víðigreinar, reyr, sef, spanskreyr, bambus, raffíabast og 

lindibast .........0000000 eens 0 0 0 0 

14.02 00!) Jurtaefni aðallega notuð sem tróð eða til bólstrunar, svo 

sem kapok, viðarhár, marhálmur, einnig sett á undirlag eða 

milli laga úr öðrum efnum ........00.0000. 00.00.0000... 18/ 9|15) 612! 3( 9/ O 

14.03 00!) Jurtaefni aðallega notuð til burstagerðar, svo sem sópdúrra, 

píazzava, agavatrefjar, einnig í knippum eða hespum ..... 18| 9(15! 6(12) 31 9) 0 

14.04 00!) Hörð fræ, kjarnar, skurnir og hnetur til útskurðar, svo sem 

fílabeins- og steinhnetur .......0.00000. 00... ne... 18/ 9|15| 6|12| 3| 9/ 0 

14.05 (00!) Önnur efni úr jurtaríkinu, ót. a. ......000.00000000.. 0... 21/10(18/ 7T|14| 3(10/ 0 

1) Tollur í E-dálki gildir aðeins fyrir vörur upprunnar í EFTA-löndum. 
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lll. flokkur 

Nr. 120. 

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

tilbúin matarfeiti; vax úr jurta- og dýraríkinu 

15. KAFLI 

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

tilbúin matarfeiti; vax úr jurta- og dýraríkinu 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

2
0
 

5
Ð
 Svinafita og alifuglafita er telst til nr. 02.05. 

Kakaósmjör (feiti eða olia) (nr. 18.04). 
Hamsar (nr. 23.01) og leifar er teljast til nr. 23.04. 
Einangraðar kemískt skýrgreindar feitisýrur og feitialkóhól, tilbúið vax, lyf, 
málning, lökk, sápa, ilmvötn, hreinlætis- og snyrtivörur, súlfóneraðar olíur og 

aðrar vörur er teljast til VI. flokks. 

  

  

      

e. Faktis, gerður úr olíum (nr. 40.02). 
2. Leifar frá hreinsun á olíu (t.d. sápufótur og olíufótur), einnig sterinbik, ullar- 

feitibik og glyserólbik telst til nr. 15.17. 

Fráij | Frá, | Frá | Frá!h 
1977 | 1928 1979 1980 

A E|A E|A E|A E 

oj 70 70 | 701 70 | %0 | % 
15.01 00 Hreinsuð svínafeiti, önnur svínafeiti og alifuglafeiti, brædd 

eða unnin með upplausnarefni ............00000000..0.0... 70 70 70 70 
15.02 00 Feiti af nautgripum, sauðfé og geitum, óbrædd; einnig slík 

feiti brædd eða unnin með upplausnarefni (þar með talin 
„Premier js“) ..........0000000 000 70 70 70 70 

15.03 00 Svínafeitisterín (lardstearin), oleosterín (pressutólg); svínafeiti- 
olía, oleomargarín, tólgarolía, hvorki jafnblönduð, blönduð né 
unnin á annan hátt ......... eens 0 0 0 0 

15.04 Feiti og olía úr fiski og sjávarspendýrum, einnig hreinsuð: 
10!) — Olía unnin úr fisklifur ......0......0.. 00 21/10/18| 7TJ14| 3(10/ O 
201) — Önnur feiti og olía unnin úr fiski ..................... 21/10118| T|14| 3(10) 0 
301) — Olía og feiti unnin úr sjávarspendýrum ................ 21/10|18| T|l4| 3/10/ 0 

15.05 (00!) Ullarfeiti og feitiefni unnin úr henni (hér með talið lanólín) . 10/ 0|10| 0(10| 0J10/ O 
15.06 00!) Önnur feiti og olía úr dýraríkinu (hér með talin klaufaolía, 

beinafeiti og úrgangsefnafeiti) .......................... 21/10|18| 7|14/ 3|10/ 0 
15.07 Feiti og feit olía úr jurtaríkinu, hrá, hreinsuð eða hreinunnin: 

10 — Sojabaunaolía .........00%0. ee eeen 7 7 7 7 
20 — Baðmullarfræsolía ............0000000 00... 7 7 7 7 
30 — Jarðhnetuolía ..............2.0000. 0... 15 15 15 15 
40 — Ólívuolía ..............00 0000 15 15 15 15 
50 — Sólrósarolía ...........200000 0000 nn 15 15 15 15 
55 — Rapsolía, colzaolía og mustarðsolía ................... 15 15 15 15 
60 — Línolía ........0.000000 000 e nn 15 15 15 15 
65 — Pálmaolía ...........0000000000n nn 15 15 15 15 
10 — Kókosolía ..........2220.00 0000 15 15 15 15     

1) Tollur í E-dálki gildir aðeins fyrir vörur upprunnar í EFTA-löndum. 
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Frá | Fái | Frá), | Frá), 
7 1978 1979 1980 
A EjJA EA EJA E 

ol Vo | 70 %| Vo 70 | /0 | % 
— Pálmakjarnaolía ...............000000 00 15 15 15 15 
— Rísínusolía ............000.000 0000 15 15 15 15) 
— Sesamumolía .........02..000002 0000 15 15 15 15) 
— Önnur „0... 15 15 15 15, 
Olía úr jurta- og dýraríkinu, soðin, oxyderuð, vatnssneydd | 
(dehydrated), meðhöndluð með brennisteini, blásin, pólymeri- | 
seruð eða umbreytt með öðrum hætti: | 

— Línolía ..........0..20000 0000 0 0 0 0! 
— Önnur ............00 0. 0 0 0 0 
Degras ...............0 000 0 0 0 0 
Feitisýrur3 súr olía frá feitihreinsun; feitialkóhól: 

— Feitisýrur; súr olía frá feitihreinsun : 
— — Sterín (blanda af palmitínsýru og sterínsýru) ....... 0 0 0 0 
— — Aðtar 20.20.0000... 0 0 0 0 
— Feitialkóhól ..........0......020 0 0 0 0 
Glyseról, glyserólvatn og glyseróllútur ................... 0 0 0 0 
Feiti og olíur úr jurta- eða dýraríkinu, vetnað að nokkru eða 
öllu leyti eða gerð föst eða hert með öðrum hætti en ekki 
frekar unnin: 

— Sojabaunaolía ...........0...00000 0... 7 7 7 1 
— Baðmullarfræsolía ...........00.0.. 000. 7 7 7 7 
— Aðrar olíur úr jurtaríkinu .............0.....00...... 15 15! 15 15 
— Olíur úr dýraríkinu ..........000000 0000... 0... 15! 7(13/ 5|11' 21 9| 0 
Smjörlíki, tilbúin svínafeiti (imitation lard) og önnur tilbúin 
matarfeiti: 
— Smjörlíki ..................00 70 70 70 70 
— Ánnað 20.00.0000 70 70 70 70 
Spermacet (hvalraf), hrátt, pressað eða hreinsað, einnig litað 0 0 0 0 
Býflugnavax og annað skordýravax, einnig litað ........... 0 0 0 0 
Vax úr jurtaríkinu, einnig litað ......................... 0 0 0! 0 
Leifar frá hreinsun á feiti, feitri olíu eða vaxi úr jurta- og | | 

dýraríkinu ..............0.00 00. 0 | 0 0) 0  
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IV. flokkur 

Matvælaframleiðsla; drykkjarvörur, etanól (etylalkóhól) 

og edik; tóbak 

16. KAFLI 

Framleiðsla úr kjöti, fiski, krabbadýrum og lindýrum 

Athugasemd: 

Til þessa kafla telst ekki kjöt, hlutar af dýrum, fiskur, krabbadýr og lindýr sem 
hafa sætt þeirri meðferð er um getur í 2. og 3. kafla. 

Nr. 120. 

  

16.01 

16.02 

16.03 
16.04, 

16.05 

00 

00 

007) 

01) 
02) 
031) 
041) 
052) 
06!) 
07) 
084) 
091) 
11) 

121) 
197) 

ol) 
021) 
031) 

044) 
091) 

1) 

  
      

Frá, | Fráij, | Frá!/, | Frá), 
1977 1978 1979 1980 

A EA E|A E|A E 

Yo 70 | %0 | % | 70 | % | Vo | % 
Pylsur og þess háttar vörur úr kjöti eða öðrum sláturafurð- 
um eða dýrablóði ........................0000000.20... 100 90 90 80 
Aðrar vörur úr kjöti eða öðrum sláturafurðum, tilreiddar 
eða niðursoðnar ....................00000 000. 100 90 90 80 
Kjötextrakt og kjötseyði; fiskextrakt ................... 58 30(46|20|34/10|22| 0 
Fiskur, tilreiddur eða niðursoðinn, þar með talin styrjuhrogn 
og eftirlíkingar þeirra: 
— Í loftþéttum umbúðum: 
— — Síld, þ.m.t. gaffalbitar ......................., 58 /30(46|20|34(10/22| 0 
— — Síldarflök ..................0... 000. 58 | 3046 20}34/10(22| 0 
— — Reykt síld (kippers) ............00000 00... 58 |30146/ 20|}34|10|22| 0 
— — Smásíld (sardínur) ..........0..0..0.0000 0... 58 | 30|46|20(34/10122| 0 
— — Fiskbollur og fiskbúðingur o. þ.h. ............... 58 | 30|46|20|34/10|22| 0 
— — Styrjuhrogn og eftirlíkingar þeirra ............... 58 30|46/20(34!10|22| 0 
— — Önnur hrogn og vörur úr þeim... 58 | 30|46| 20|34|10/22| 0 
— — Makríll ...................00 0000 58 30|46/20|34/10|22| 0 
— — Túnfiskur ................. 0000 58 | 30|46/ 20/34/10(22| 0 
— — Annað ...........0... 00... 58 | 301 46| 20|34/10/22| 0 
— Í öðrum umbúðum: 
— — Síld... 58 | 30(46/20|34/10|22| 0 
— — Annað ..............0...0. 0 58 | 301 46/ 20/34/10|22| 0 
Krabbadýr og lindýr, tilreidd eða niðursoðin: 
— Í loftþéttum umbúðum: 
—— Rækjur .............0000. 0000. 58 | 30|46/ 20|34|10|22| 0 
— — Kræklingur ................... 00... 58 /30(46/20|34/10|22| 0 
— — Annað ..............00..0 00. 58 | 30146/ 20|34|10(22| 0 
— Í öðrum umbúðum: 
— — Rækjur .....0.....0.... 00... 58 | 30(46/20}34|10|22| 0 
— — Annað ..............0... 0 58/30|46|20(34/10(22| 0 

Tollur í E-dálki gildir aðeins fyrir vörur upprunnar í EFTA-löndum. 
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17. KAFLI 

Sykur og sykurvörur 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Sykurvörur sem í er kakaó (nr. 18.06). 
b. Kemískt hreinn sykur (nema sakkarósi, glúkósi og laktósi) og aðrar vörur sem 

teljast til nr. 29.43. 
c. Lyf og aðrar vörur sem teljast til 30. kafla. 

91. desember 1976. 

  

  

    

    

2. Kemískt hreinn sakkarósi telst ávallt til nr. 17.01. 

Frá, | Frá) | Fráfj | Frá!) 
1977 | 1978 | 1979 | 1980 

A E|A E|A E|A E 

7 | % | % | 70 | 70 | 70 | 70 % 
17.01 Rófu- og reyrsykur í föstu formi: 

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

21  — Molasykur í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ....... 0 0 0 0 
22 | — Molasykur í öðrum umbúðum .........00..00.00.0.. 0 0 0 0 
23  — Strásykur í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ........ 0 0 0 0 
24 0 — Strásykur í öðrum umbúðum, ót.a. ................. 0 0 0 0 
25  — Púðursykur ........00002000000nne enn 0 0 0 0 
26  — Sallasykur (flórsykur) .......0000000000 0000... 0 0 0 0 
27  — Steinsykur (kandís) ...........0000000 0000... 20 20 20 20 
20) — Annar .....000000 0000 0 0 0 0 

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

01  — Drúfusykur (glúkósi) .........0.000000000 00... 0 0 0 0 
02  — Hunangslíki, einnig blandað náttúrlegu hunangi ...... 35 35 35 35 
03. — Síróp 2.0.00000ns sn 70 70 70 70 
04 | — Litarefni til matvælaframleiðslu (caramel) ........... 0 0 0 0 
09) — Annars .........00000nne er 70 70 70 70 

17.03 Melassi, einnig aflitaður: 
01  — Melassitil fóðurs .........0.0000.00 0. nn. 0 0 0 0 
09  — Annar .......2..00000 ens 20 20 20 20 

17.04 Sykurvörur sem kakaó er ekki í: 
01  — Lakkrís, sykraður og lakkrísvörur .................. 58 | 30|46|20|34110|22| 0 
02  — Möndlumassi, blandaður sykri, og persipan, í 5 kg 

blokkum og stærri ........00..0000 00 senn 0 0 0 0 
03  — Brjóstsykur, sælgætistöflur og pastillur, ót.a. ........ 58 | 30/46|20}34{10|22' 0 
04  — Tyggigúmmí, húðað með sykri og óhúðað ............ 58 | 30|46|20|34(10|22) 0 
05  — Karamellur ...........00..00 0000 0000 58 | 30|46|20|34/10(22) 0 
06  — Vörur úr gúmmí arabikum ........00000 000 .0.0.00.... 58 | 30 46} 20}34/10|22} O 
09) — Aðrar .....0000000000 esne 58 | 30(46|20|34/10|22! 0 

17.05 00 Sykur, síróp og melassi, sem bragð- eða litarefni hafa verið 
látin í, þó ekki ávaxtasafi sem sykur hefur verið látinn í að 
einhverju leyti ...............00000000 000. 70 70 70 70          
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18. KAFLI 

Kakaó og kakaóvörur 

Athugasemdir: 

  

  
      

1. Til þessa kafla teljast ekki vörur þær sem taldar eru í nr. 19.02, 19.08, 22.02, 22.09 
og 30.03 þótt þær innihaldi kakað eða súkkulaði. 

2. Til nr. 18.06 teljast sykurvörur, sem í er kakaó, og einnig aðrar neysluvörur, sem 
í er kakaó, þó ekki þær sem taldar eru í 1. athugasemd hér á undan. 

Frá, | Frá, | Frá), | Fái), 
1977 1978 1979 1980 

A EA E|A E|A E 

70 | %1% | Vo | 0 | 0 | % | % 
18.01 00  Kakóbaunir, heilar eða muldar, einnig brenndar ......... 0 0 0 0 
18.02 00  Kakaóhýði og kakaóúrgangur ......................... 0 0 0 0 
18.03 00  Kakaódeig (þar með talið kakaódeig í stykkjum), einnig 

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

01  — Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ................. 21 21 21 21 
09. — Annað .........00.000.00000 0. 0 0 0 0 

18.06 Súkkulaði og aðrar neysluvörur sem í er kakaó: 
01  — Kakaóduft, sykrað ................00 0000... 00. 21 21 21 21 
02. — Nougatmassi í 5 kg blokkum og stærri .............. 0 0 0 0 
03. — Búðingsduft ...................00 0000. 58 30(46(20|34/(10(22| 0 
04 . — Suðusúkkulaði í stöngum og plötum, þ.e. súkkulaði sem 

Í eru einungis kakaóbaunir, sykur og ekki yfir 30% af 
kakaósmjöri ................0...0.0 00... 5830 (46 20(34(10|22| 0 

05. — Annað súkkulaði í stöngum og plötum, ófyllt ......... 58 | 30|46|20|34!10(22| 0 
06  — Fyllt súkkulaði og súkkulaðihúðað sælgæti, þ. m. t. kon- 

fekt ..........0.000 0 58 30146/ 2034 10|22| 0 
09) — Annars .......000....00 0 5830/46/20}34/10|22| 0               

A 46
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19. KAFLI 

Framleiðsla úr korni, mjöli og sterkju; brauðvörur 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

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

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

Þyngd (nr. 18.06). 
b. Kex eða aðrar vörur úr mjöli eða sterkju sérstaklega tilreiddar sem skepnu- 

fóður (nr. 23.07). 
c. Lyf og aðrar vörur sem teljast til 30. kafla. 

2. Með orðinu mjöl í þessum kafla er einnig átt við mjöl úr ávöxtum og grænmeti. 

Vörur úr þess konar mjöli flokkast þá eins og vörur úr kornmjöli. 
  

19.01 
19.02 

19.03 
19.04 

19.05 

19.06 

19.07 

19.08 

Frá | Fé, | Frá) | Frá!) 
1977 1978 1979 1980 
  

A EJA E{A E JA   E 
  

00  Maltextrakt ...........0000000 000 eens 30 15 

Vörur úr mjöli, sterkju eða maltextrakti, tilreiddar sem fæða 

fyrir börn, fyrir sjúka eða til matargerðar, ef í þeim er minna | 

en 50% af kakaói miðað við þyngd: 

20 5 

01 — Búðingsduft ......000000000 000 58 | 30 | 46| 20} 34 10|22) 
09 — Annað 2... #50, |*50, {*50, |*50 
00 — Makkarónur, spaghetti og þess konar vörur .............. 60 60 60. 60 

Tapíókagrjón og sagógrjón; tapíóka- og sagólíki, unnin úr | | 

kartöflumjöli eða annarri sterkju: | 

01  — Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ................. 20 20 20 20 

09  — Í öðrum umbúðum ........000000000 0000... 20| 20) {20| 20 
00  Neysluvörur úr uppbólgnuðu eða steiktu korni eða kornvör- 

um, svo sem „puffed rice“, „corn flakes“ eða þess konar 

VÖFUr .......00000 00 50 50 50 50 

00  Altarisbrauð, tóm hylki fyrir lyf, innsiglunaroblátur, rís- 

þynnur og þess konar vörur „........0..2000000. 0000... 46|25137|16128| 8|18 

Brauð, skonrok og aðrar algengar brauðvörur án viðbætts 
sykurs, hunangs, eggja, feiti, osts eða ávaxta: 

01  — Hrökkbrauð .......00000000000n nr 46 |25|37|16|28| 8{18 

02  — Skonrok, brauðmylsna og tvíbökur ................. 46(25|37/16(28'| 8118 

09  — Annað .......00000 ner 46125|37|16|28| 8|18 

Kökur, kex og aðrar íburðarmeiri brauðvörur, einnig með 
kakaói að meira eða minna leyti: 

01 — Kökur ......0.000000 00. 0nn sess 46|25|37/16{28| 8|18 

— Kex og tvíbökur: 
02  — — Tekex.......0000 0000 rss 46|25(37/16128| 8|18 

03  — — Í súkkulaðihjúp .......0.0000. 000. 0. enn 46|25|37(16128) 8|18 
04  — — Annað .....0000000 0. n enn n enn 46|25|37|16128| 8|18 

09  — Annað ......0.000..000nnnn rns 46,25|37116128| 8|18               

% 1 % | % 1 %|% | %1% 1 % 
2510 151 0 

>
 

>
 

o
O
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20. KAFLI 

Framleiðsla úr grænmeti, ávöxtum og öðrum plöntuhlutum 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

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

17.04) eða súkkulaðivara (nr. 18.06). 
- Sem grænmeti í nr. 20.01 og 20.02 telst það grænmeti sem flokkast í nr. 07.01—07.05, 

Þegar það er innflutt í því ástandi sem þar er tilgreint. 
- Ætar plöntur, plöntuhlutar og rætur plantna lagðar í sykurlög, t.d. engifer og 

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

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

  

20.03 
20.04 

20.05 

20.06 

20.07 

  

      

        

Fái, | Frá, | Frá, | Frá! 
1977 1978 1979 1980 

Á EJA E|A E|A E 

7 | % | % | %0 | % | %|%|% 
00 Grænmeti og ávextir, tilreitt eða niðursoðið í ediki eða edik- 

sýru, einnig með sykri, salti, sinnepi eða öðru kryddi ........ 70 70 70 70 
Grænmeti, tilreitt eða varið skemmdum með öðru en ediki 
eða ediksýru: 

01!) — Tómatpuré .........0..0..0..0. 00. 30/15(25/(10(20) 5(15/ 0 
02 — Spergill ................0 0000 #60 *60 #60 #60 
03 — Sveppir .......00000000 nn 70 70 70 70 
04 — Baunir og aðrir belgávextir, ót.a. ...............,... 70 70 70 70 
05 — Gulrætur ........00..0. 00... 70 70 70 70 
06 — Rauðkál................0.0.000 0. 70 70 70 70 
07 — Kartöfluduft .................0..00 00. 70 70 70 70 
08 — Kartöflur í loftþéttum umbúðum .................... 70 70 70 70 
09 — Annað ........000000000 0000 70 70 70 70 
00 Ávextir, frystir, með sykri ...................0....00..... 80 80 80 80 
00 Ávextir, ávaxtahýði og plöntuhlutar, varið skemmdum með 

sykri (húðað, gljásykrað eða sykrað á annan hátt) ......... 70 70 | 70 70 
Aldinsulta, aldinhlaup, aldinmauk, ávaxtapulpa og ávaxta- 
deig, soðið, einnig með sykri: 

01 — Úr sítrusávöxtum ..........)0..00... 0000... 70 70 70 70 
02 — Úrberjum ...............0. 0000. 70 70 70 70 
03 — Úreplum ............... 00. 70 70 70 70 
09 — Annað .......20.0002000000nr 70 70 70 70 

Ávextir, niðursoðnir eða tilreiddir á annan hátt, einnig með 
sykri eða vínanda: 

10 — Brenndar hnetur, þar með taldar brenndar jarðhnetur .... 50 50 50 50 
20 — Aðrir .........0.000 00 50 50 50 50 

Ávaxta- og grænmetissafi (þar með drúfusafi), ógerjaður, 
einnig með sykri en án vínanda: 
— Appelsínusafi: 

11 — — Ógerjaður og ósykraður, í 50 kg umbúðum og stærri 30) 25! 20 15 
19 — — Annar ............0000nvers sn 50 | 45 | 40 35       

1) Tollur í E-dálki gildir aðeins fyrir vörur upprunnar í EFTA-löndum.
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20 
30 
40 
50 
60 
70 
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Grapealdinsafi .........0.200 een enrn nanna 

Safi úr öllum öðrum sítrusávöxtum ........0.000.002.. 

AnanasSafi ........0.00000 nn nennt 

Tómatsafi ..........00.0 ner nnennnen nr 

Safi úr öllum öðrum ávöxtum eða grænmeti ............. 

Blandaður safi FKR NK OK 

31. desember 1976. 

  

Fri | Frá | Frái/, | Frá!/, 
1977 1978 1979 1980 
  

  ÁA EA EA EA E 
  

% | % | % | % | % | vo | %0 | % 
50| |45 
50 45 40 35 
50 45 40 35 
50 45 40 35 
50 45 40 35 
50 45 40 35                



gl. desember 1976. 367 Nr. 120. 

21. KAFLI 

Ýmsar fæðutegundir 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki; 

a. Blandað grænmeti sem telst til nr. 07.04. 
b. Brennt kaffilíki sem inniheldur kaffi að meira eða minna leyti (nr. 09.01). 

c. Krydd og aðrar vörur sem teljast til nr. 09.04—09.10. 
d. Ger, sem framleitt er sem lyf, og aðrar vörur er teljast til nr. 30.03. 
Extraktar úr kaffilíki því sem um getur í b-lið 1. athugasemdar hér á undan teljast 

til nr. 21.02. 
. Sem jafnblönduð samsett matvæli í nr. 21.05 teljast matvæli, tilreidd sem fæða fyrir 

börn og fyrir sjúka, með samblöndun tveggja eða fleiri undirstöðuefnisþátta, t. d. 
kjöts (þar með taldir hlutar af dýrum), fisks, grænmetis og ávaxta. Við framkvæmd 

bÞessarar skýrgreiningar skal ekkert tillit tekið til aukaefnisþátta sem settir eru í 

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

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

21.01 

21.02 

21.03 
21.04 

21.05 

21.06 

21.07 

  
      

  

Frá '/, Frá !/, Frá '/, Frá '/, 
1977 | 1978 1979 1980 

A E|JA E|A E|A E 

% 9995 % 1%5 | % 1 % 
00 Brenndar síkoríurætur og annað brennt kaffilíki; extraktar, 

kjarnar (essensar) og seyði úr þessum vörum ............. 42121(34/14|26| T|17| 0 
Extraktar, kjarnar og seyði úr kaffi, tei eða maté; einnig 
vörur framleiddar úr þessum efnum: 

10 — Kaffiextraktar, kaffikjarnar, kafjiseyði og vörur úr þessum 
efnum ........ rr 70 70 70 70 

20 — Extraktar, kjarnar og seyði úr tei eða maté og vörur úr 
þessum efnum ...........00 00 70 70 70 70 

001) Sinnepsmjöl og lagað sinnep ........00.000 0. nn... 58 | 30(46|20|34/10|22| 0 
Kryddsósur og önnur tilreidd bragðbætiefni: 

01 — Tómatsósa .......000000000...n nn 58 (30|46!20{34!10(22| 0 
02 — Olíusósur (t. d. mayonnaise- og remouladesósur) ....... 58 /30146/20|34(10(22| 0 
09 — Annað .......00000000 eee ve sen 58 30/46/ 20(34/(10|22| 0 

Súpur og seyði, fljótandi, í föstu formi eða sem duft; jafn- 
blönduð samsett matvæli: 
— Súpur og seyði, fljótandi, í föstu formi eða sem duft: 

1l — — Súpuduft í 5 kg umbúðum ogstærri .............. 30 20 20 20 
19 — — Annað .......000000000en senn 58|30|46|20|34!10/22| O 

— Jafnblönduð samsett matvæli: 
21 — — Jafnblönduð samsett matvæli sem innihalda kjöt 

eða kjötúrgang ........00..00. 00 0ennnn in 100 80 40 20 
291) — — Önnur jafnblönduð samsett matvæli .............. 58|30|46|20|34!10|22| 0 

Náttúrlegt ger, þar með talið þurrger; tilreitt bökunarduft: 
01 Ger, lifandi eða dautt ...........02.00... 0... ne... 30 30 30 30 

02 Bökunarduft, tilreitt ............0.002000 000... 0... 58|30146|20|34/10|22| 0 

Aðrar fæðutegundir, ót. a.: 

01 — Áfengislaus efni (konsentreraðir essensar) til framleiðslu 
á drykkjarvörum ......0.00000000nsnnnn rr 0 0 0 0 

02 — Búðingar og búðingsduft .........0000.0 00... nn... 58 |30(46/20(34/10(22| 0   
1) Tollur í E-dálki gildir aðeins fyrir vörur upprunnar í EFTA-löndum. 
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Frá) | Frá ij | Frá, | Frá!) 
1977 1978 | 1979 1980 

A E|A EA E|JA E 

70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | %o | %o 
  

03 — Neyðarmatvæli, í auðkenndum umbúðum, svo og fæðu- | 

tegundir sérstaklega gerðar fyrir sykursjúka .......... 20 20 20 20 
04 — Sælgæti sem í er hvorki sykur nékakaó .............. 30 20 10 0 
05 — Hálftilreidd kornvara .........0.000.0. 00... 50 50 50 50 
06 — Maís, niðursoðinn, niðurlagður eða frystur ............ *60 #60 *60 *60 

— Ávaxtasafi, tilreiddur og blandaður umfram það sem til- 
greint er í nr. 20.07: 

  07 — — Í 50 kg umbúðum og stærri ...........0.0.0.0.0.. 30 25 20 15 
038 — — Í öðrum umbúðum ......0000000 0000 nn en 50 45 40 35 
11 — Sojabaunir, tilreiddar eða niðursoðnar ............... 70 70 70 70                 19 — Annars .......02000sssesessssssr rn 100 90 | 90 80
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22. KAFLI 

Drykkjarvörur, etanól (eiylalkóhól) og edik 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Sjór (nr. 25.01). 

Nr. 120. 

b. Eimað vatn, vatn til mælingar á rafmagnsmótstöðu og vatn af áþekkum hrein- 
leika (nr, 28.58). 

c. Ediksýra með meira en 10% sýrustyrkleika miðað við bÞunga (nr. 29.14). 
d. Lyfjavörur (nr. 30.03). 
e. Ilmvörur, snyrti- og hreinlætisvörur (33. kafli). 

reiknuð við 150. 

- Etanólstyrkleiki, nefndur í nr. 22.08 og 22.09, er hundraðstala rúmmáls (% vol/ vol) 

  

  

      

              

Frát/ { Frái/, | Král), | Frá!) 
1977 | 1928 1979 1980 

A E|A E|A E|A E 

70 | 90 | Vo 1 %0 | % | % | % | % 22.01 Vatn, ölkelduvatn og vatn með kolsýru; ís og snjór: 
01!) — Ölkelduvatn og annað vatn með kolsýru .............. 58 | 30|46120|34/10|22| 0 
09 — Annað ..........000000 0000. 0 0 0 0 

22.02 Límonaði, gosdrykkir, einnig með bragðefnum, og aðrar 
óáfengar drykkjarvörur, þó ekki ávaxta. og grænmetis- 
safi er telst til nr. 20.07: 

0l — Gosdrykkir ...............0...000 00 58 30146/2013410|22| 0 
09 — Annað „.........0..000 000. 58 30(46|20|34/10(22| 0 

22.03 Öl gert úr malti: 
01 — Maltöl og annað yfirgerjað öl sem inniheldur minnst 8% 

af maltextrakti og minna en 2% af alkóhóli miðað við 
rúmmál ............0..0.0 58 30(46/20|34(10122| 0 

09 — Annað .......00.0000 00 58 | 30|46/20(34/10}22| 0 
22.04 00 Drúfusafi í gerjun og drúfusafi sem í er stöðvuð gerjun með 

öðru en etanóli .....................0..0.0.. 0. 20 20 20 20 
22.05 Vín úr nýjum drúfum og drúfusafi sem í er stöðvuð gerjun 

með etanóli: 
01* — Freyðivín ...............0... 0. 0 0 0 0 
02* — Hvítvín annað en rínarvín ............0.0....000.0.. 0 0 0 0 
03* — Rauðvín .........0..0..0.0 0. 0 0 0 0 
04* — Rínarvín ........0...0...... 0. 0 0 0, 0 
05* — Sherry ......0000000000 rr 0 0 0 0 
093 — Önnur ........0. 0000 0 0 0 0 

22.06 00* Vermút og annað vín ár nýjum drúfum, með bragðefnum .. 0 0 0 0 
22.07 00* Aðrar gerjaðar drykkjarvörur, t. d. eplavín, peruvín og 

mjöður (hunangsvín) ..................0....0..0.0. 0 0 0) 0 
22.08 00!)*Etanól (etylalkóhól) ómengað, með 80% etanólmagni eða | 

meira að rúmmáli; mengað etanól sérhvers styrkleika ...... 15/ 7113! 5111 | 2 9,00 
22.09 Etanól ómengað, með minna en 80% etanólmagni að rúm- | 

máli; brennivín og aðrir áfengir drykkir; sprittblöndur með 
bragðbætandi efnum til framleiðslu á drykkjarvörum: | 

1) Tollur í E-dálki gildir aðeins fyrir vörur upprunnar í EFTA-löndum. 
*Tilgreina ber lítratölu á aðflutningsskýrslu.



Nr. 

10* 

21* 
2g* 

31* 

32* 
33* 
34* 
35* 
36* 

39* 
22.10 00 

120. 370 

— Whisky .........20 neee rare ner rr 
— Áfengir drykkir eimaðir úr vínum eða vínberjahrati : 
— — Koníak ......00000000 00 ss sn 

—- Annað: 

rúmmáli ......0..00200000 ner sn 
— — Brennivín ........00200000 0 sn ess 
— — Genever ......000000.0 0 

— — Gin .....00000 00 
— — Vodka .........0000000ne ss 

— — Sprittblöndur með bragðbætandi efnum til framleiðslu 
á drykkjarvörum .......00000000 ee eeenn ner 

— — Annars ......0000ene en 

*Tilgreina ber lítratölu á aðflutningsskýrslu. 
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Frá !/, Frá '/, Frá !/, Frá 1/, 
1977 1978 1979 1980 

A EA EA E|A E 

% | % | % | 70 | 70 % | Vo | 70 
0 0 0 

  

    

0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 

25 25 25 25 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

20 20 20 20              
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23. KAFLI 

Úrgangsefni frá matvælaframleiðslu; tilreitt skepnufóður 

Frá, | Frá) | Frú, | Frá!), 
1977 1978 1979 1980 

A EJA E|A EjA E 

% 1 %0 | %0 | Vo | 70 90 | %o | % 
23.01 Mjöl og duft úr kjöti, sláturúrgangi, fiski, krabbadýrum og | 

lindýrum, óhæft til manneldis; hamsar: 

10!) — Mjöl og duft úr kjöti eða sláturúrgangi, óhæft til mann- 
eldis; hamsar .........0...000 000 21'10}18| 7}14/ 3!10/ 0 

201) — Mjöl og duft úr fiski, krabbadýrum eða lindýrum, óhæft 
til manneldis .........22000.20000 nn 21/10(18) TJ14| 3}10/ 0 

23.02 Klíð og annað úrgangsefni sem fellur til við mölun, sáldun 
eða aðra vinnslu korns eða belgávaxta: 

10 — Úr maís eða rís ...........0..0.. 0. 0 0 0 0 
20 — Úr öðru korni ............... 0. 0 0 0 0 
30 — Úr belgávöxtum .................. 00 0 0 0 0 

23.03 00 Sykurmelassi og annar úrgangur sem fellur til við fram- 
leiðslu á sykri; hrat og önnur úrgangsefni frá öl- og áfengis- 
gerð; úrgangsefni frá sterkjugerð og önnur áþekk úrgangsefni 0 0 0 0 

23.04 Ölíukökur og aðrar leifar sem falla til við framleiðsla á feiti 
og feitum sýrum úr jurtaríkinu (þó ekki leifar frá olíuhreinsun): 

10 — Úr sojabaunum ..............0..0 rn 0 0 0 0 
20 — Úrjarðhnetum ................0. 00. 0 0 0 0 
30 — Úr baðmullarfræi ................ 0... 0 0 0 0 
40 — Úrlínfræi ................ 0 0 0 0 
50 — Úr sólrósarfræi ...........0.0. 00... 0 0 0 0 
60 — Úr pálmahnetum eða kjörnum ..........00.. 0 0 0 0 
10 — Úr kókoshnetum (kopra) .........0..0..0 00... 0 0 0 0 
80 — Úr rapsfræi eða colzafræi .............0.0.. 0. 0 0 0 0 
90 — Aðrar .........2020000 nn 0 0 0 0 

23.05 00 Víndreggjar; óhreinsaður vínsteinn ...................... 0 0 0 0 
23.06 00 Afurðir úr jurtaríkinu, hæfar sem skepnufóður, ót. a. ...... 0 0 0 0 
23.07 00 Skepnufóður, blandað sykri eða melassa og annað tilreitt | 

skepnufóður ..............0.....0..0000 00. 0; 0 0 0 

1) Tollur í F-dálki gildir aðeins fyrir vörur upprunnar í EFTA-löndum. 

      
A 47 

   



  

Nr. 120. 372 31. desember 1976. 

24. KAFLI 

Tóbak 

Frá, | Frá | Frá) | Fái), 
1977 | 1978 | 1 | 190 

A E|A sa JA E 

1919 SL 195 % |% 
24.01 Tóbak, óunnið; tóbaksúrgangur: 

10 — Virginiatóbak, með stöngli, varmaþurrkað .............. 30! 30, 30 30! 

20 — Annað tóbak, með stöngli ......22.00000000 0. n ne... 30, 30 30 30 

30 — Virginiatóbak, að öllu eða hluta án stönguls, varmaþurrkað 30 30 30 30 

40 — Annað tóbak, að öllu eða hluta án stönguls ............. 30; 30 30 30 

50 — Tóbaksúrgangur .......00..00 000 eeen 30 30 30 30 

24.02 Tóbak, unnið; tóbakssósa og tóbaksextrakt: 
10 — Vindlar, þ. á m. smávindlar ...........00 0... en... 35 35 35 35 

20 — Vindlingar ......0...000 000 venner 50 50 50 90 

— Annað unnið tóbak: 
31 — — Reyktóbak .......0..0000000eeenre rn 35 35 35 35 

321) — — Neftóbak ........000000 00 nenna 21/10}18| 7J14| 3(10/ O 

39 — — Annars ......000000 0 35 35 35! 35 

1) Tollur í E-dálki gildir aðeins fyrir vörur upprunnar Í EFTA-löndum. 
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V. flokkur 

Jarðefni (mínerölsk efni) 

25. KAFLI 

Salt; brennisteinn; mold og steintegundir; aips, kalk og sement 

Athugasemdir: 

1. Sé ekki annað tekið fram teljast til þessa kafla aðeins óunnar vörur eða vörur 
sem eru þvegnar (einnig með kemískum efnum til þess að ná burtu óhreinindum, 
þó þannig að vörurnar breyti ekki eðli sínu), muldar, malaðar, í duftformi, rifnar, 
sáldaðar eða hreinsaðar með fleytingu (flotation), með segulafli eða með öðrum 
mekaniskum eða fysískum aðferðum (þó ekki umkristöllun) en ekki brenndar eða 
meðfarnar á annan hátt en tilgreint er í hinum einstöku númerum. 

  

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

28.02). 
b. Járnoxyd-jarðlitir sem innihalda járnsambönd að jafngildi minnst 70% miðað 

við þunga af Fe.Ox (nr. 28.23). 

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

gerðar (nr. 68.02) og þakhellur og aðrar þess konar hellur til bygginga (nr. 68.03). 
f. Eðalsteinar og hálfeðalsteinar (nr. 71.02). 

8. Tilbúnir natríumklórídkristallar (þó ekki optískar vörur) 2% g að þyngd eða 
meira hver einstakur kristall (nr. 38.19) og optískar vörur úr natríumklóridi 
(nr. 90.01). 

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

Frá þ Frá, | Fri | ráði 
1977 1978 1979 1980 

e ÁA A EJjA E{A E 

Yo 70 | % 1 % | % | %1%|% 
25.01 Matarsalt (steinsalt, salt unnið úr sjó og borðsalt), hreint 

natríumklóríd, saltupplausnir og sjór: 
01 — Matarsalt (steinsalt, salt unnið úr sjó og borðsalt) í smá- 

söluumbúðum 5 kg eða minna ....................... 5 5 5 5 
02 — Fóðursalt ..................2%.00..0 0. 0 0 0 0 
09 — Annað ...............000. 00. 1000 kg 0 0 0 0 

25.02 00 Brennisteinskís, ekki brenndur .......................... 0 0 0 0 
25.03 00 Brennisteinn hvers konar, þó ekki þurreimdur (sublimed), 

felldur eða hlaupkenndur (colloidal) „.................... 0 0 0 0 
25.04 00 Náttúrlegt grafít .................2....00. 0. 0 0 0 0; 
25.05 00 Náttúrlegur sandur hvers konar, einnig litaður, þó ekki 

málmsandur seim telst tilnr. 2601 ...................... 5| 0( 5 01 5/ 0/ 5/ 0 
25.06 00 Kvarts (þó ekki náttúrlegur sandur); kvartsítsteinn, einnig | 

í söguðum eða tilhöggnum stykkjum en ekki slípaður eða 
frekar unninn ....................000 000 00 rn 0 0 0 0 

25.07 00 Leir (t. d. kaólín og bentonít), andalúsít, eyanít og sillímanít, 

einnig brennt (þó ekki þaninn leir sem telst til nr. 68.07); 
múllít; chamotteleir og dímasleir ........................ 0 0 0 0 

25.08 00 Krít ..............0..0.0.0 0000. en 0 0 0 0 

  

  
  

             



25.09 

25.10 

25.11 

25.12 

25.13 

25.14 

25.15 

25.16 

25.17 

25.18 

25.19 

25.20 

00 

10 
20 
00 

ol 
09 

01 
09 
00 

00 

00 

01 

09 
00 

00 

1l 
19 
20 
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Jarðlitir, einnig brenndir eða blandaðir innbyrðis; náttúr- 

legur járngljásteinn ...........00000.0nerenneener. 000. 

Náttúrleg kalsíum- og kalsíumalúmínfosföt, apatít og 

kalsíumfosfatrík krít: 

— Ómulið .......0.2000 eens 

— Mulið .........0000 00 

Náttúrlegt baríua:súlfat (þungspat), náttúrlegt baríumkar- 

bónat (witherít), einnig brennt (þó ekki baríumoxyd) ...... 

Kísilsalli og önnur þess konar kísilsýrurík jarðefni (t. d. 

kísilgúr, infúsóríujörð, díatomjörð) með rúmþyngd 1 eða 

minna, einnig brennt: 

— Kísilgúr ....20..000000 0000 nn unnar 

— Annað .....200000enns sr 

Vikursteinn (pimpsteinn); smergill; náttúrlegt kórund, 

náttúrlegt granat og önnur náttúrleg slípiefni, einnig hita- 

meðfarin: 
— Vikur ........000ss ss 

— Annað ......c.cecssssss 

Flögusteinn, einnig í söguðum og tilhöggnum stykkjum 

en ekki slípaður eða frekar UNNÍNN 22... 0... 

Marmari, travertin og annar kalksteinn til höggmyndagerðar 

eða bygginga, sem hefur rúmþyngd 2,3 eða meira, og ala- 

bastur, einnig í söguðum eða tilhöggnum stykkjum en ekki 

slípað eða frekar ummið ........2000000000 er 0v0nen 00... 

Granít, porfyr, basalt, sandsteinn og steinn til höggmynda- 

gerðar eða bygginga, einnig í söguðum eða tilhöggnum 

stykkjum en ekki slípað eða frekar unnið ................ 

Smásteinar og mulinn og brotinn steinn*(einnig hitameð- 

farið), mulningur, asfalthúðaður mulningur og önnur möl 

sem venjulega er notað í steinsteypu, til vega- eða járn- 

brautarlagningar o. þ. h.; tinna og fjörumöl, einnig hita- 

meðfarið; korn og spænir (einnig hitameðfarið) og duft 

þeirra steintegunda sem teljast til nr. 25.15 eða 25.16: 

— Asfalthúðaður mulningur, olíumöl og önnur möl sem 

venjulega er notað í steinsteypu, til vega- eða járnbrautar- 

lagningar 0. þh. .....00.0000000enrenrenernrn re 

— Annað ......0000nnnns enn 

Dólómít, einnig brennt, og dólómít í söguðum eða tilhöggnum 

stykkjum en ekki slípað eða frekar unnið; samrunnið dólómít 

(þar með tjöruborið dólómít) .........000.00e00 000... 

Náttúrlegt magnesíumkarbónat (magnesít), einnig brennt 

(þó ekki magnesíumoxíð) .......220.000 00 renn er e ee... 

Gips, anhydrít, brennt gips, einnig litað eða lítils háttar 

bætt mýkingarefnum (þó ekki gips til tannlækninga): 

— Gips og anhydrít: 

— — Gips, óunnið, einnig malað ..........00000000..... 

— — Annað .....0000000.. nn sn 

31. desember 1976. 

  

  

      

Frá 1 | Frá !/ | Frá!/, | Frá}, 
1977 1978 1979 1989 

A EJA E|A E|A E 

% | % | % | % | % | %|% 1 % 

0 0, 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

13! ó|ill| 4| 9( 2| 7/ 0 

0 0 0 0 

13! ó6|ll1/ 4| 9) 2| 7) 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

13| ó6|1l' 4| 9) 2} 7) 0 

13/ 6111/ 4| 9 2| 7) 0 

T 0| 7) 0 7| 0 7| 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0              



sl. 

25.21 

25.22 

25.23 

25.24, 
25.25 

25.26 

25.27 

25.28 
25.29 
25.30 

25.31 
25.32 

desember 1976. 375 

00 
00 

Kalksteinn sem ætlaður er til framleiðslu á kalki, sementi 

eða við málmvinnslu: 
— Kalkáburður .........22.0000000 0... 
— Annað ......0000000 nn 
Brennt kalk, leskjað kalk og hydrólískt kalk (þó ekki kalsíum- 
oxyd og kalsíumhydroxyd): 
— Leskjað kalk ............000000 0000 
— Annað ......0000000 00 
Portlandsement, alúmínatsement, slaggsement, og annað 

hydrólískt sement, einnig litað eða sem sementsgjall ....... 
Asbest .........000 0000 renn 
Merskúm (einnig í slípuðum stykkjum) og raf; plötur, stengur 
o. þ. h. sem gert er úr samanlímdu en ekki frekar unnu 
merskúmi eða rafi; harðkol (jet) ............0..00000..0.. 
Gljásteinn (glimmer), þar með talin plimmerblöð; gljásteins- 
ÚFGANSUr .......0.02000000..0nenn rn 
Náttúrlegt steatít, einnig í söguðum eða tilhöggnum stykkjum 
en ekki slípað eða frekar unnið; talk (talksteinn) .......... 
Náttúrlegt krýólít og náttúrlegt chiolít .................. 
Náttúrleg arsensúlfíd ................0.0000000 0... 00n. 
Óhreinsuð, náttúrleg bóröt og efni unnin úr þeim, einnig 
brennd, þó ekki bóröt unnin úr saltupplausnum sem fyrir eru 
í náttúrunni; óhreinsuð náttúrleg bórsýra sem í er 85% 
eða minna af bórsýru (H,.B0,) miðað við þurrefnið .......... 
Feldspat, leucit, nefelín og nefelsyeníts flússpat ........... 

Náttúrlegt strontíumkarbónat (einnig brennt), þó ekki stront- 
íumeoxyd; jarðefni, ót. a.; brotin leirvara ................. 

  

  
      

Nr. 120. 

Frá !/, Frá 1/, Frá !/, Frá !/, 
1977 1978 1979 1980 

A E{jA EA E {A E 

AKA KAKA KAKAFAR 

0 0 0 0 
0 0 0 0 

13| 6(11/ 4 9, 2 7) 0 
0 0 0 0 

13! ó6(1l1' 4 9 2/ 7| 0 
0 0 0 0 

| 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 

0 0 0 0              



Nr. 120. 376 

26. KAFLI 

Málmgrýti, gjall og aska 

Athugasemdir: 

31. desember 1976. 

  

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Gjall og áþekkur iðnaðarúrgangur, útbúinn sem mulningur (nr. 25.17). 

b. Náttúrlegt magnesiumkarbónat (magnesit), einnig brennt (nr. 25.19). 
c. Tómasgjall er telst til 31. kafla. 

d. Gjallull, steinull og önnur þess háttar ull úr jarðefnum (nr. 68.07). 
e. Afklippur, aska og annar úrgangur góðmálma sem fellur til við gull-, silfur- og 

skartgripasmíði (nr. 71.11). 

f. Kopar-, nikkil- og kóbaltgrýti sem fellur til við málmframleiðslu (XV. flokkur). 
2. Orðið málmgrýti í nr. 26.01 tekur til jarðefna sem notuð eru í málmiðnaði til vinnslu 

á kvikasilfri eða málmum þeim sem teljast til nr. 28.50 eða til XIV. eða XV. flokks, 

einnig þótt þau séu í einstökum tilvikum ætluð til annars. Nr. 26.01 tekur hins vegar 

ekki til jarðefna sem hafa sætt meðferð sem ekki getur talist venjuleg í málm- 

iðnaði. 

3. Nr. 26.03 tekur aðeins til ösku og úrgangs sem notað er til málmvinnslu eða til 

framleiðslu á kemiskum málmsamböndum. 

Frái/, | Frá!) | Frá!) | Frá!) 
1977 | 1978 1979 1980 

A E|A E|A E|A E 

26.01 Málmgrýti, einnig hreinsað, og brennt brennisteinskís (pyrít) %|% | % | %|% | %|%|% 
og önnur náttúrleg járnsúlfíd: 

10 — Brennt brennisteinskís (pyríi), einnig mótað ............ 0 0 0 0 
20 — Járngrýti, mótað ........2.22200.0n nn nn 0 0 0 0 

25 — Járngrýti, mótað (kúlur, töflur 0. þ. h) ................ 0 0 0 0 
30 — Kopargrýti .......0..22000 nn 0 0 0 0 
35 — Nikkilgrýti ..........220000 0000 err 0 0 0 0 
40 — Álgrýti 0 0 0 0 
45 — Blýgrýti 00.00.0000... 0 0 0 0 
50 — Zinkgrýti ............002an nr 0 0 0 0 
55 — Tingrýti .........02202000n nan 0 0 0 0 
60 — Mangangrýti, þar með talið manganblandað járngrýti sem 

inniheldur 20%, eða meira af mangan miðað við þunga 0 0 0 0 
65 — Krómgrýti .......0.0222000 nn 0 0 0 0 
10 — Wolframgrýti ..........020 00 0 0 0 0 
75 — Molybden-, níob-, tantal-, títan-, vanadín- eða zirkongrýti . 0 0 0 0 

80 — Úraníum- eða thorífumgrýti ........2..00. 000 0 0 0 0 
85 — Annað málmgrýti ódýrra málma ..........22....000.... 0 0 0 0 
90 — Málmgrýti góðmálma ..........00.00 0... 0 0 0 0 

26.02 00 Gjall, sindur og annar úrgangur frá járn- eða stálframleiðslu = 0 0 0 0 
26.03 00 Aska og annar úrgangur (þó ekki frá járn. eða stálfram- | 

leiðslu) sem málmur er í eða málmsambönd .............. 9 31 8/ 2| 6/ 2| 4( 0 
26.04 00 Annað gjall og aska, ót. a. (þar með talin þangaska) ....... 0; 0 0 0 
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27. KAFLI 

Eldsneyti úr steinaríkinu, jarðolíur og efni eimd úr þeim; 

tjöruefni; jarðvax 

Athugasemdir: 

  

  
      

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Aðgreind kemískt skýrgreind efnasambönd, önnur en hreint metan og própan 

sem telst til nr. 27.11. 

b. Lyfjavörur sem teljast til nr. 30.03. 

c. Blönduð, ómettuð karbonhydrid sem teljast til nr. 33.01, 33.02, 33.04 og 38.07. 

2. Nr. 27.07 tekur — auk þeirra efna sem framleidd eru með eimingu háhitaðrar 

koltjöru — einnig til slíkra efna sem framleidd eru með eimingu lághitaðrar kol- 

tjöru eða annarrar jarðtjöru með vinnslu á jarðolíu eða hvers konar annarri að- 

ferð, ef þungi arómatísku efnishlutanna er meiri en þungi hinna sem ekki eru aróma- 

tískir. 

3. Sem jarðolía og olíur fengnar úr tjörukenndum steinefnum (nr. 27.10) teljast einnig 

aðrar áþekkar olíur og olíur sem innihalda blönduð, ómettuð karbonhydrid, án 

tillits til þess hvernig þær eru framleiddar, ef þungi arómatískra efnasambanda 

er minni en annarra efnasambanda samantalinna. 

4. Til nr, 27.13 teljast ekki aðeins þær vaxtegundir, sem þar eru nefndar, heldur 

einnig tilsvarandi vörur framleiddar með samsetningu eða á annan hátt. 

Frá | Fái) | Fái | Frá 
1977 1978 1979 1980 

A EA E|A E|A É 

71 %1% | % | %|% 
27.01 Steinkol, steinkolatöflur og annað fast eldsneyti unnið úr kolum 

10 — Gljákol (anthracite), einnig mulin en ómótuð ... 1000kg 0 0 0 0 

20 — Önnur kol, einnig mulin en ómótuð ........... 1000 kg 0 0 0 0 

30 — Töflur, kúlur og annað fast eldsneyti unnið úr kolum 
FARA 1000 kg 0 0 0 0 

27.02 Brúnkol og brúnkolatöflur: 
10 — Brúnkol, einnig mulin en ómótuð ............ 1000 kg 0 0 0 0 

20 — Brúnkolatöflur ...........2....0. 0. 1000 kg 0 0 0 0 

27.03 Mór, mótöflur og mómylsna: 
10 — Mór, einnig pressaður í balla en ómótaður ..... 1000 kg 0 0 0 0 

20 — Mótöflur .............0 00 1000 kg 0 0 0 0 

27.04 Koks og hálfkoks úr steinkolum, brúnkolum eða mó: 

10 — Ursteinkolum ..........20000 00 1000 kg 0; 0 0 0 

20 — Úr brúnkolum eða mó .......0.00.0..00 00... 1000 kg 0 0 0 0 

27.05 00 Gaskoks ...........0.0000.0 0000 1000 kg 0 0 0 0              
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Frá, | Frá), | Frái/, | Frá!) 
9 1978 1979 1980 
A E|A E|A E|A E 

% | | % | Vo | 0 | 70 | | % 
Koltjara, brúnkolatjara, mótjara og önnur jarðtjara, einnig 
tjara eimd að nokkru leyti, tjara framleidd úr blöndu af hiki 
ásamt kreósótolíu eða ásamt annarri olíu framleiddri úr 
koltjöru með eimingu .........00000000 00... nan 0 0 0 0 
Olíur og önnur efni framleidd með eimingu úr háhitaðri 
koltjöru; áþekk framleiðsla og skýrgreind er í 2. athuga- 
semd við þennan kafla: 
— Bensen (bensól) .........00.2200 00 nn nr 0 0 0 0 
— Tólúen (tólúól) ...........20000.00 0 0 0 0 0 
— Kylen (æylól) ...........0. 0 0 0 0 0 
— Annað ........000 0 0 0 0 
Koltjörubik og annað bik unnið úr koltjöru eða annarri jarð- 
tjöru: 
— Koltjörubik og annað jarðtjörubik ...........0..00..... 20 20 20 20 
— Bikkoks .......00..2%0 0000 20 20 20 20 
Jarðolíur og olíur fengnar úr tjörukenndum steinefnum, 
óhreinsaðar ..............0.0.00000 000. 100 kg 0 0 0 0 

Jarðolíur og olíur fengnar úr tjörukenndum steinefnum, 
hreinsaðar; vörur ótaldar annars staðar sem í er minnst 

70% af jarðolíum eða olíum fengnum úr tjörukenndum 
steinefnum miðað við þunga, enda séu þessar olíur einkennandi 
fyrir vörurnar: 
— Bensín, þar með flugvélabensín : 
— — Flugvélabensín ..........0002020 00. n nn 0 0 0 0 
— — Annað ......000.0000 nr 50 50 50 50 
— Bensínkennt þotueldsneyti ........0...000.20 0 0 0 0 0 
— Aðrar þunnar olíur og blöndur: 
— — Lakkbensín (white spirit) .........00020000 00... 0 0 0 0 
— — Annað .......22000000n nr 0 0 0 0 
— Steinolía, þar með talið steinolíukennt þotueldsneyti : 
— — Steinolía, hreinsuð til ljósa (ljósasteinolía, kerósín) .. 15 15 15 15 
— — Þotueldsneyti (jet fu€l) .........000.200 000... 0 0 0 0 
— — Annað .......0000000 00. n nn 0 0 0 0 
— Aðrar milliþykkar olíur og blöndur ................... 0 0 0 0 
— Gasolíur .......000000. 0. 100 kg 35 35 35 35 

au. au. au. au. 
— Brennsluolíur .........000... 00 100 kg 35 35 35 35 

au. au. au. au. 
— Smurolíur, aðrar þykkar olíur og blöndur: 
— — Smurolía og smurfeiti .........0...200000.00.... 2 2 2 2 
— — Ryðvarnarefni og ryðolía ............0000000000.. 20 20 20 20 
— — Annars ......0020000 nn 0 0 0 0 
Petróleumgas og önnur loftkennd karbonhydríd: 
— Fljótandi própan og bútan : 
— — Í 1 kg umbúðum og stærri ...............0..000.. 2 2 2 2 
— — Atiað ......000000. nn 20 20 20 20 
— Fljótandi loftkennd karbonhydríd, önnur en própan og bútan 20 20 20 20 
— Petroleumgas og önnur lofíkennd karbonhydríd í loftkenndu 

formi 0... 20 20 20 20            



sl. 
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27.16 
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00 Vaselín ...........000000.00 0000 uerer 
Parafín, smákristallað vax, móvax, ósókerít, ceresín, montan- 

vax og aðrar vaxtegundir af mínerölskum uppruna, einnig 
litað .........0.0000000 00 
Jarðolíubítúmen, jarðolíukoks og önnur úrgangsefni frá jarð- 
olíum eða olíum fengnum úr tjörukenndum steinefnum: 
— Jarðolíukoks .........0....00 
— Ánnað ........0000 rr 
Bítúmen og asfalt, náttúrlegt, bítúmenskífa, asfaltsteinn og 
tjörusandur .............0....00000000... 
Bítúmenblöndur að meginstofni úr náttúrlegu asfalti, náttúr- 
legu bítúmeni, jarðolíubítúmeni, jarðtjöru eða jarðtjörubiki 
(t. d. asfaltmastix og „cut backs“) ....................... 
Rafmagn ..........0.0)0.0000 0000 r nn 
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Frá 1), | Frá i/ Frá l/, | Frá!) 
1977 1978 1979 1980 

A EA EA E|A E 

% | | % | % | Yo %0| %}% 
0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

10 0 0 0 

0 0 0 0 

10 0) 0 0 

0 0! 0 0
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VI. flokkur 

Kemísk og önnur svipuð framleiðsla 

Athugasemdir: 

1. a. Vörur (aðrar en geislavirkt málmgrýti) sem svara til skýrgreininganna við nr. 

28.50 eða 28.51 skulu teljast til þessara númera og einskis annars númers toll- 

skrárinnar. 
b. Vörur sem svara til skýrgreininganna við nr. 28.49 eða 28.52 skulu teljast til 

þessara númera og einskis annars númers tollskrárinnar, þó með þeim takmörk- 

unum sem leiðir af ákvörðunum fyrri málsgreinar (a). 

9. Vörur sem svara til skýrgreininganna við nr. 30.03, 30.04, 30.05, 32.09, 33.06, 35.06, 

37.08 eða 38.11 skulu teljast til þessara númera og einskis annars númers tollskrár- 

innar, enda séu þær í skömmtum eða smásöluumbúðum, þó með takmörkunum 

þeim sem leiðir af fyrri tölulið (1). 

28. KAFLI 

Ólífræn kemísk efni, lífræn og ólífræn sambönd góðmálma, sjaldgæfra 

jarðalkalímálma, geislavirkra frumefna og ísótópa 

Athugasemdir: 

1. Sé ekki annars getið í skýrgreiningum hinna einstöku tollskrárnúmera þessa kafla 

eða athugasemdum hans tekur hann einungis til þeirra efna er hér skulu talin: 

a. Aðgreind, kemisk frumefni og skýrgreind kemisk sambönd, einnig bótt í þeim 

séu óhreinindi. 
hb. Vatnsupplausnir þeirra efna sem nefnd eru hér að ofan í a-lið. 

c. Aðrar upplausnir þeirra efna sem nefnd eru hér að ofan í a-lið, enda sé það 

vanalegt og nauðsynlegt að hafa efni þessi í uppleystu formi af öryggisástæðum 

eða sökum flutningahæfni og upplausnarefnið geri efnið sjálft ekki hæfara til 

notkunar í sérstöku skyni en hinna algengu nota. 

d. Efni þau sem nefnd eru í a-, b- og c-lið hér að ofan og blönduð hafa verið 

nauðsynlegum efnum til að halda þeim í óbreyttu ástandi í geymslu eða í flutn- 

ingi. 
e. Efni þau sem nefnd eru í a-, b-, c- og d-lið hér að ofan og blönduð hafa verið 

rykvarnar- eða litunarefni til auðkennis eða af öryggisástæðum, enda verði efnin 

sjálf ekki við þá blöndun hæfari til notkunar í sérstöku skyni en hinna algengu 

nota. 
Auk dithionita (hydrósúlfit), sem haldið er í óbreyttu ástandi með lífrænum efnum, 

og súlfoxylata (nr. 28.36), karbónata og perkarbónata ólifrænna basa (nr. 28.42), 

einfaldra og komplexra cvanida ólífrænna basa (nr. 28.43), fúlminata, cyanata og tið- 

cyanata ólifrænna basa (nr. 28.44), lífrænna efna sem teljast til nr. 28.44—28.52 

og karbída málmleysingja og málma (nr. 28.56), teljast einungis eftirtalin kolefna- 

sambönd til þessa kafla: 

a. Oxyd kolefnis, blásýra, fúlmin-, ísócvan-, tiðcyan- og aðrar einfaldar eða komplexar 

cyanósýrur (nr. 28.13); 
b. Oxyhalógenid kolefnis (nr. 28.14); 
c. Disúlfíd kolefnis (nr. 28.15); 

d. Tíóðkarbónöt, selenókarbónöt, tellúrkarbónöt, selencyanöt, tellúrócyanöt, tetra- 

tíócyandíamminókrómöt og önnur komplex cyanöt lífrænna basa (nr. 28.48); 

á
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e. Fast vatnsefnisperoxyd (nr. 28.54), kolefnisoxysúlfid, tiókarbónylhalógenid, 
cyanógen, cyanógenhalogenid og cyanamid og málmderivatar þeirra (nr. 28.58) 
aðrir en kalsiumcyanamid sem inniheldur ekki meira en 25% af köfnunarefni 
miðað við þunga af efninu þurru (31. kafli). 

Til þessa kafla telst ekki: 

a. Natríumklórid og önnur steinefni sem teljast til V. flokks tollskrárinnar. 
b. Önnur lifræn-ólífræn efnasambönd en þau sem talin eru í 2. athugasemd hér að 

framan. 

Vörur sem nefndar eru í 1., 2., 3. eða 4. athugasemd við 31. kafla. 

Ólífræn efni með sjálflýsandi eiginleikum, notuð sem sjálflýsandi efni (nr. 32.07). 

e. Gervigrafít (nr. 38.01), eldslökkvandi efni í hylkjum fyrir slökkvitæki eða annars 

konar hylkjum til notkunar í sama skyni í nr. 38.17, blekeyðandi efni í smásölu- 

umbúðum í nr. 38.19, tilbúnir kristallar (þó ekki til ljóstækniáhalda) úr magnes- 

iumoxydi eða úr halógenidum alkali- eða jarðalkalímálma, enda vegi hver krist- 

all a.m.k. 2% g (nr. 38.19). 

f. Eðalsteinar eða hálfeðalsteinar (náttúrlegir, tilbúnir eða endurgerðir) eða mylsna 

eða duft slíkra steina (nr. 71.02—71.04) og góðmálmar í 71. kafla. 
g.- Málmar sem falla undir eitthvert númer XV. flokks, einnig þótt um kemískt hreinan 

málm sé að ræða. 
h. Efni til ljóstækniáhalda, t.d. úr magnesíumoxydi eða úr halógenidum alkali- 

málma eða jarðalkalímálma (nr. 90.01). 

Kemískt skýrgreindar komplexar sýrur myndaðar úr málmleysingjum, er teljast til 

undirkafla II, og sýrur myndaðar úr málmum er teljast til undirkafla TV, skulu 
teljast til nr. 28.13. 

Til nr. 28.29—28.48 teljast einungis sölt og peroxysölt málma og ammóniums. 
Nema annað leiði af orðalagi einstakra tollskrárnúmera teljast tvöföld sölt og 

komplex sölt til nr. 28.48, 

29
 

- Til nr. 28.50 telst einungis: 

a. Eftirtalin kljúfanleg kemísk frumefni og isótópar: Náttúrlegt úraníum og úraníum- 

ísótópar 233 og 235, plútoníum og plútoníumisótópar. 
b. Eftirtalin geislavirk kemísk frumefni: Technetíum, prómethium, pólóníum, astatine, 

radon, francíum, radíum, actiníum, protactiníum, neptúníum, americíum, og önnur 
kemisk frumefni með hærra atómnúmeri. 

c. Allir aðrir geislavirkir ísótópar, náttúrlegir eða tilbúnir, þar á meðal ísótópar 

góðmálma og annarra málma, er teljast til XIV. og XV. flokks. 

d. Ólifræn og lífræn sambönd þessara frumefna eða isótópa, hvort sem þau eru 

kemiskt skýrgreind eða ekki og blönduð eða ekki. 
e. Legeringar (aðrar en ferró-úraníum), jafnblöndur og „cermets“ sem innihalda 

eitthvert þessara frumefna eða ísótópa eða ólífræn eða lífræn sambönd þeirra. 

f. Hylki gerð geislavirk í kjarnakljúfa, lítt geislandi eða nýgeisluð. 

Hugtakið ísótópar, sem notað er hér að ofan og í skýrgreiningu á nr. 28.50 og 
28.51, felur einnig í sér efni með auknu innihaldi ísótópa en hvorki kemisk frum- 
efni, sem finnast í náttúrunni sem hreinir ísótópar, né úraníum sem hefur verið 
sneytt af U 235. 

- Fosfórjárn (ferrifosfid), sem inniheldur 15% eða meira af fosfór miðað við þunga, 
einnig fosfórkopar (koparfosfid), sem inniheldur yfir 8% af fosfór miðað við þunga, 
telst til nr. 28.55. 

- Kemisk frumefni (t., d. silikon og selenium) til rafeindafræðilegra nota flokkast í 
þessum kafla ef þau eru í óunnu formi sem dregin eða formuð sem hólkar eða 
stengur. Formuð sem skífur, þynnur o. þ. h. teljast þau til nr. 38.19.
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Fé | Fái | Fái, | Frá}, 
3977 1978 1979 1980 

A E|A E|A EJA E 

I Kemísk frumefni 7070 | 0 | 70 | 0 | 70 | 70} 0 

28.01 Halógen (flúor, klór, bróm og joð): | 

10 — Klór ...........0e eeen 0 0 0 0 

20 — Flúor, bróm og joð .........0eeeeeeennnsnnnnnrrerr 0 0 0 0 

28.02 00 Brennisteinn, þurreimdur (sublimed), eða felldur; hlaup- 

kenndur (colloidal) brennisteinn ..........2..200000000.. 0 0 0 0 

28.03 00 Kolefni (einnig kolefnissverta) ..........0.00000000 0000... 0 0 0 0 

28.04 Vatnsefni, eðalgös og aðrir málmleysingjar: 

— Súrefni, köfnunarefni, vatnsefni og eðalgös: 

11 — — Súrefni... 21/10l18) 714) 310. 0 
12 — — Köfnunarefni ........0000.. sn nn 13| ó6(11' 4( 9 2 7| 0 

13 — -- Vatnsefni ......0.000 0000... HIRÐ 1 gl 6! 21 5| 0141 0 

19 — — Annað .....0000ssen sn 0 0 0 0 

20 — Seleníum, tellúríum, fosfór, arsen, silíkon og bór (boron).. 0 0 0 0 

28.05 Alkalí- og jarðalkalímálmar; sjaldgæfir jarðalkalímálmar, 

yttríum og seandíum og blöndur þessara efna innbyrðis; 

kvikasilfur: 

10 — Kvikasilfur .......0.0000 00 nn eennren near 0 0 0 0 

20 — Alkalí- og jarðalkalímálmar; sjaldgæfir jarðalkalí-málmar, | 

yttríum og scandíum og blöndur þessara efna innbyrðis .. 0 0 0 0 

II Ólífrænar sýrur og oxyd málmleysingja 

28.06 00 Saltsýra og klórsúlfórsýra ........0000000.eeeeenenen0. 00. 0 0 0 0 

28.07 00 Brennisteinsdíoxíd ...........000.00. 0. nenna nnr 0 0 0 0 

28.08 00 Brennisteinssýra3 oleum ........00.00.0 00... n 00 n 0... 0 0 0 0 

28.09 00 Saltpéturssýra, nítreringssýra .......2...000.ene0n. ne... 13! ó6l11! 41 9) 2} 7) 0 

28.10 00 Fosfórpentoxyd og fosfórsýra (meta-, ortó- og pyró=) ....... 0 0 0 0 

28.11 00 Arsentríoxyd, arsenpentoxyd og arsensýrur ............... 0 0 0 0 

28.12 00 Bóroxyd og bórsýra ........000.00eeneeenneennnen 0 0 0 0 

28.13 Aðrar ólífrænar sýrur og önnur súrefnissambönd málmleys- 

ingja (þó ekki vatn): 

01 — Kolsýra (koldíoxyd) .......00.0e0rnnrnrnnr near. 13! ó|11/ 4 9( 2} 7/ 0 

02 — Brennisteinstríoxyd ........0000000eeennnnne nn 0 0 0 0 

09 — Annars .........0e sn 0 0 0 0 

II Halógen- og brennisteinssambönd málmleysingja 

28.14 00 Halógeníd og oxyhalógeníd málmleysingja ............... 0 0 0 0 

28.15 00 Súlfíd málmleysingja; fosfórtrísúlfíd ..................... 0 0 0 0 

IV Ólífrænir basar og oxyd, hydroxyd og peroxyd málma 

28.16 00 Ammóníak, vatnssnautt eða í vatnsupplausn .............. 13! ól1l! 4| 9, 21 7) 0 

28.17 Natríumhydroxyd, kalíumhydroxyd, peroxyd natríums og 

kalíums: 

10 — Natríumhydroxyd (vítissóti) í föstu formi .............. 0 0 0 0 

20 — Natríumhydroxyd í vatnsupplausn ....2...00000.0000.. 0 0 0 0 

30 — Kalíumhydroæyd, peroxyd natríums og kalíums ......... 0 0 0 0 
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Frái/, | Frái/ | Frá!) | Frá!j, 
1977 1978 1979 1980 

A E|A E|A E|A E 

% | %0 | %o | 70 | % | 70 | Vo | % 
00  Oxyd, hydroxyd og peroxyd magnesíums, strontíums og baríums  O 0 0 0 
00 Zinkoxyd og zinkperoxyd ..........0.00%0 0000 0 nn. 0 0 0 0 

Áloxyd og álhydroxyd; tilbúið kórundum: 
10 — Áloæyd „02.02.0000. 0 0 0 0 
20 — Álhyðroxyd .....00.000 00 0 0 0 0 
30 — Tilbúið kórundum .........0.0000.0 00. 0 0 0 0 
00 Krómoxyd og krómhydroxyd .........0%2000 0000. 0 0 0 0 
00 Manganoxyd ......0000000.nnnsnnsrsrs 0 0 0 0 
00 Járnoxyd og járnhydroxyd, leirlitur, enda innihaldi hann 

járnsambönd sem nema 70% eða meira miðað við þunga, 
reiknað sem Fe,0, .........200000.0 00 0 0 0 0 

00 Kóbaltoxyd og kóbalthydroxyd .........0000% 00... nn... 0 0 0 0 
00 Títanoxyd .........00000000 enn 0 0 0 0 
00 Tinoxyd (stannóoxyd og stanníoxyd) ........00.0.......... 0 0 0 0 
00 Blýmenja og gul menja .........2.0000000 00 nun. 0 0 0 0 
00 Hydrazín og hydroxylamín og ólífræn sölt þeirra; aðrir 

ólífrænir basar og málmoxyd, hydroxyd og peroxyd ........ 0 0 0 0 

V Málmsölt og málmperoxysölt ólífrænna sýrna 

00 Flúóríd, silíkóflúóríd, flúórbóröt og önnur flúórsölt ......... 0 0 0 0 
Klóríd og oxyklóríd: 

01 — Kalsíumklóríd .......2..000.0000 000 0 0 0 0 
09 — Annað ......0000000 00 0 0 0 0 
00 Klórit og hypoklórit ............02200000 0. ne nn 0 0 0; 0 
00 Klóröt og perklóröt ............0.222000000 0... nn... 0 0 0 0 
00 Brómíd, oxybrómíd, brómöt, perbrómöt og hypóbrómit ..... 0 0 0 0 

00 Jódíd, oxyjódíd, jódöt og perjódöt ....................... 0 0 0 0 
00 Súlfíds pólysúlfíd ...........2202000000 00... 0 0 0 0 
00  Díthíonit, einnig þótt þau séu blönduð lífrænum efnum til 

að halda þeim í óbreyttu ástandi, enn fremur súlfoxylöt .. 0 0 0 0 
00  Súlfít og thíósúlföt ..............200000.. 00. nn... 0 0 0 0 

Súlföt (þ. á m. álún) og persúlföt: 
10 — Natríumsúlfat, súrt natríumsúlfat og natríumpyrósúlfat .. 0 0 0 0 
20 — Önnur .........00200. 0000 0 0 0 0 

Nítrit og nítröt: 
01 — Natríum nítrit .........0000000 00 nn nn 0 0 0 0 
09 — Annað .......00200000 nn senn 0 0 0 0 
00 Fosfit, hypófosfit og fosföt ............02020. 0000... nn... 0 0 0 0 
00 Arsenit og arsenöt ..........00.000. nenna. 0 0 0 0 

Karbónöt og perkarbónöt; ammóníumkarbónat sem inni- 
heldur ammóníumkarbamat: 

10 — Natríumkarbónat (sóti) .........020000..0 0 0 0 0 
20 — Önnur karbónöt og perkarbónöt; ammóníumkarbónat sem 

inniheldur ammóníumkarbamat .........000 00... 0... 0 0 0 0 
00 Cyaníd og eyanósölt .............00000000 0... nn... 0 0 0 0 
00 Fúlmínöt, eyanöt og tíðcyanðt .......0...00000.0..0..... 0 0 0 0 
00 Silíköt, venjulegt natríum- og kalíumsilíkat .............. 0 0 0 0 
00 Bóröt og perbóröt ...........000000000nnnn se 0 0 0 0          
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00  Sölt málmsýrna (t. d. krómöt, permanganöt, stannöt) ...... 
00 Önnur málmsölt og málmperoxysölt ólífrænna sýrna, þó 

ekki azíd .........0...000 nn 

VI Ýmislegt 

00 Hlaupkenndir góðmálmar, amalgöm góðmálma, ólífræn eða 

lífræn sölt og önnur sambönd góðmálma, þar með talin 
albúmínöt, próteínöt, tannöt og önnur sams konar sambönd, 

einnig þótt samböndin séu ekki kemískt skýrgreind ........ 
00 Kljúfanleg kemísk frumefni og ísótópar, önnur geislavirk 

kemísk frumefni og geislavirkir ísótópar, ólífræn eða lífræn 

sambönd þessara frumefna og ísótópa, einnig þótt samböndin 
séu ekki kemískt skýrgreind; legeringar, jafnblöndur og 
„cermets“ sem innihalda eitthvert af þessum frumefnum, 

ísótópum eða samböndum ..........0020000. 0... 0... 
00 Ísótópar og ólífræn eða lífræn sambönd þeirra, einnig þótt 

samböndin séu ekki kemískt skýrgreind, enda teljist ísótóparnir 
og samböndin ekki til nr. 28.30 .......002000. 0000... 

00 Ólífræn eða lífræn sambönd thóríums, úraníums sem sneytt 

hefur verið af U 235, sjaldgæfra jarðalkalímálma, yttríums 
eða scandíums, einnig þótt þeim sé blandað saman ........ 

00 Fljótandi andrúmsloft (einnig þótt eðalgösin hafi verið fjar- 
lægð), samanþjappað andrúmsloft .............0.000..... 

00  Vatnsefnisperoxyd (þar með talið fast vatnsefnisperoxyd) ... 
00 Fosfíd .........0002200 00 sans 

Karbíd (t. d. kísilkarbíd, bórkarbíd, málmkarbíd): 
10 — Kalsíumkarbíd ........0...2.000. 000 nn 
20 — Annað .....0000.0 rr 
00 Hydríd, nítríd, azíd, silícíd og bóríd ................0..... 

00 Önnur ólífræn sambönd (þar með talið eimað vatn, vatn 
til mælingar á rafmagnsmótstöðu og vatn af áþekkum hrein- 
leika); amalgöm önnur en amalgöm góðmálma ........... 

31. desember 1976. 
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29. KAFLI 

Lífræn kemísk efni 

Athugasemdir: 

Sé ekki annars getið í skýrgreiningum hinna einstöku tollskrárnúmera þessa kafla 
tekur hann einungis til þeirra efna er hér skulu talin: 

1. 

a. 

bh. 
Aðgreind, kemiskt skýrgreind lifræn sambönd, einnig þótt þau innihaldi óhreinindi. 
Blöndur af tveimur eða fleiri jafnhlutaefnum (isomers) hins sama lifræna sam- 

bands (einnig þótt blönduð séu óhreinindum), þó ekki blöndur af isómerum 

acykliskra karbonhydríida (nema stereóisómerum), jafnt metiuð sem ómettuð 

(27. kafli). 
Vörutegundir, sem teljast til nr. 29.38—29.42, að báðum númerum meðtöldum, 
eða sykureter og sykurester og sölt þeirra sem teljast til nr. 29.43, eða vöru- 

tegundir sem teljast til nr. 29.44, einnig þótt þær séu ekki kemískt skýrgreindar. 
„ Efni þau sem nefnd eru í a-, b- eða c-lið hér að ofan, uppleyst í vatni. 

Efni þau sem nefnd eru í a-, b- eða c-lið hér að ofan, leyst upp í öðru upp- 

lausnarefni en vatni, enda sé það vanalegt og nauðsynlegt að hafa efni þessi í 

uppleystu formi af öryggisástæðum eða sökum flutningshæfni og upplausnarefnið 

geri efnið sjálft ekki hæfara til notkunar í sérstöku skyni en hinna algengu nota. 

Efni þau sem nefnd eru í a-, b-, c-, d- eða e-lið hér að ofan og blönduð hafa 

verið efnum nauðsynlegum til að halda þeim í óbreyttu ástandi í geymslu eða 

flutningi. 

Efni þau sem nefnd eru í a-, b-, c-, d-, e- og f-lið hér að ofan og blönduð hafa 
verið rykvarnar-, litunar- eða ilmefni til auðkennis eða af öryggisástæðum, enda 
verði efnin sjálf ekki við þá blöndun hæfari til notkunar í sérstöku skyni en 

hinna algengu nota. 

Diazoniumsölt afmælds styrkleika, arylid afmælds styrkleika til notkunar til teng- 
ingar við fyrrnefndu söltin, enn fremur fastir basar afmælds styrkleika í azólitar- 
efni. 

Til þessa kafla telst ekki: 

f
i
 

i. 

Vörur sem teljast til nr. 15.04 eða glyseról (nr. 15.11). 

. Etanól (nr. 22.08 eða 22.09). 

Metan og própan (nr. 27.11). 

- Kolefnissambönd nefnd í 2. athugasemd við 28. kafla. 

Þvagefni (urea) (nr. 31.02 eða 31.05 eftir atvikum). 

Litunarefni úr jurta- eða dýraríkinu (nr. 32.04), tilbúin lífræn litarefni (þar með 

taldir pigmentlitir), tilbúnir lifrænir, ljósnæmir litir, bleikjandi lifræn efni er 
festast við trefjarnar og náttúrlegt indigó (nr. 32.05) og litir og önnur litarefni 
mótuð til smásölu eða í smásöluumbúðum (nr. 32.09). 

Metaldehyd, hexametylentetramin og önnur sams konar efni mótuð sem töflur, 

stengur eða annað þess konar til notkunar sem eldsneyti og fljótandi eldsneyti 

til notkunar í kveikjara í hylkjum sem ekki taka meira en 300 cms (nr. 36.08). 

- Eldslökkvandi efni í hylkjum fyrir slökkvitæki eða annars konar hylkjum til 

notkunar í sama skyni í nr. 38.17, blekeyðandi efni í smásöluumbúðum í nr. 

38.19. 
Efni til ljóstækniáhalda, t.d. etylendíamintartrat (nr. 90.01). 

Vörur sem flokka má í tvö eða fleiri númer þessa kafla skulu taldar til hins síðasta 

þessara númera. 

Til nr. 29.03—29.05, 29.07—29.10 og 29.12—29.21 telst, auk halógen-, súlfó-, nitró- 

og nitrósóderivata, einnig derivatar hvers konar tengsla innbyrðis milli þessara 
substitúenta.
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Nitró- og nítrósósubstitúentar skoðast ekki sem köfnunarefnissambönd í skýr- 

greiningu tollskrárnúmers 29.30. 

  

5. a. Esterar myndaðir úr lífrænum sýrum, er teljast til kafla í flokkum I—VII, og 

úr lífrænum samböndum, er teljast til sömu kafla, flokkast á sama hátt og það 

af estermyndandi samböndum, sem flokkast í það númer, sem síðast er talið. 

b. Esterar myndaðir úr etanóli eða glyceróli með sýrueinkennandi lífrænum sam- 

böndum, sem teljast til undirkaflanna I— VII, flokkast í sama tollskrárnúmer og 

viðkomandi sambönd með sýrueinkennum. 

c. Sölt þeirra estera, sem nefndir eru í a- og b-lið í 5. tölulið hér að ofan og eru með 

ólífrænum bösum, flokkast á sama hátt og viðkomandi ester. 

d. Sölt mynduð úr lífrænum sýrum eða fenólum, sem teljast til kafla í flokkum 

I—VIl og eru með ólífrænum bösum, teljast til sama tollskrárnúmers og við- 

komandi sýra eða fenól. 

e. Halógenid af karboxsýrum teljast til sama tollskrárnúmers og viðkomandi sýra. 

6. Til nr. 29.31—29.34 teljast lífræn sambönd því aðeins að sameindir þeirra séu, auk 
vatnsefnis, súrefnis og köfnunarefnis, mynduð úr atómum annarra málma eða málm- 
leysingja (t. d. brennisteini, arseni, kvikasilfri eða blýi) sem séu í beinum tengslum 

við kolefnisatómin. 

Tollskrárnúmer 29.31 (lífræn brennisteinssambönd) og 29.34 (önnur ólifræn- 

lífræn sambönd) taka ekki til súlfó- eða halógenderivata (hér með taldir samsettir 

derivatar) sem, auk vatnsefnis. súrefnis og köfnunarefnis, eru einungis myndaðir úr 

brennisteins- og halógenatómum með þess konar tengslum við kolefnisatómin að 

samböndin beri einkenni súlfó- eða halógenderivata (eða samsettra derivata). 

7. Nr. 29.35 (mishringliða (heterocyclic) sambönd) tekur ekki til innri etera, innri hemi- 
acetala, metylenetera, ortódifenóla, epoxyda með þrí- eða fjórliðuðum hringjum, hring- 
liða (cyclic) acetala, hringliða fjölhlutasambanda (polymers) af aldehydum, thiðalde- 
hydum eða aldiminum, anhydrida marggildra sýrna, hringliða estera af margliðuðu 

alkóhóli með marggildum sýrum, hringliða úreida og hringliða thíoúreida, imida 

marggildra sýrna, hexametylentetramins og trímetylentrinitramins. 

Frái/, | Frái/ | Frá! | Frá} 
1977 1978 | 1979 1980 

A E|A EA E|A E 

I Karbonhydríd ásamt halógen-, súlfó-, nítró- % | %|% | % | % | %1%|% 

og nítrósóderivötum þeirra 

29.01 Karbonhydríd: 
10 — Etylen .........0.000000nnnenern nn 0 0 0 0 

20 — Própylen .......20.00000ennnneennnnee rn 0 0 0 0 

30 — Bútylen, bútadíen og metylbútadíen ..............0... 0 0 0 0 

— Önnur óhringliða (acyclic) karbonhydríd: | 

4l — — Acetylen .......020000000 0. 00 nr 21/10(18) 7TJ14 3|J10) 0 

49 — — Annars........0sss ns 0 0 0 0 

50 — Cyklóhexan ........00.00000e0 rr 0 0 0 0 

60 — Bensen (bensól) ........00000000sn0n neee 0 0 0 0 

70 — Tólúen (tólúól) ..........222000000 00. nn 0 0 0 0 

15 — Xylen (æylól) .......00.0000 0000 een nenna 0 0 0 0 

80 — Styren .....020.00000 0 venner 0 0 0 0 

85 — Etylbensen .......0000000nnveeenne enn 0 0 0 0 

90 — Önnur hringliða karbonhydríd .............0000000.0..0% 0 0 0 0 
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Halógenderivatar karbonhydrída: 
— Vínylklóríd (klóretylen) ...............0.. 0. 
— Tríklóretylen ..................0. 
— Tetraklóretylen ..................0.. 00. 
— Annað „2... 

II Alkóhól ásamt halógen-, súlfó-, nítró- 

og nítrósóderivötum þeirra 

Óhringliða (aeyelic) alkóhól ásamt halógen-, súlfó-, nítró- 
og nítrósóderivötum þeirra: 
— Metylalkóhól (metanól) ................. 
— Própylalkóhól eða ísóprópylalkóhól (própanól) .......... 
— Bútylalkóhól (bútanól) .............0..0.00 00. 
— Octylalkóhól (octanól) ..............0. 
— Etylenglykol ........... 
— Ánnað .......... lr 
Hringliða alkóhól ásamt halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderi- 
vötum þeirra .................... 00. 

IIl Fenól og fenólalkóhól ásamt halógen-, súlfó-, nítró- 

og nítrósóderivötum þeirra 

Fenól og fenólalkóhól: 
— Fenól (hydroxybensen) og sölt þess .................... 
— Cresól og sölt þess ..............00. 0. 
— Ánnað ............. rr 
Halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivatar fenóla og fenólal. 
kóhóla ..............0..0000 0000 

IV Eter, alkóhólperoxyd, eterperoxyd, epoxyd með 
þrí- eða fjórliðuðum hringjum, acetöl og hemiacetöl 

ásamt halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum þeirra 

Eter, eteralkóhól, eterfenól, eteralkóhólfenól, alkóhólperoxyd 
og eierperoxyd ásamt halogen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderi- 
vötum þeirra ...................... 0. 
Epoxyd, epoxyalkóhól, epoxyfenól og epoxyeter með þrí- eða 
fjórliðuðum hringjum ásamt halógen-, súlfó- og nitrósóderi- 
vötum þeirra: 
— Etylenoæyd (oxiran) ...........0...0.. 000 
— Própylenoæyd ..........0......... 0 
— Ánnað .........000 0 
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Frá! | Frá), | Frá!) | Frá ij 
1977 1978 1979 1980 

A EJA EA E|A E 

% | %1% | %|% | %|%1% 
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Acetöl og hemiacetöl ásamt einföldum og samsettum acetölum 
og hemiaceiölum mynduðum úr atómhópum með súrefnis- 
atómum að einhverju leyti, enn fremur halógen-, súlfó-, 

nitró- og nítrósóderivatar þessara efna ................... 

V Aldehyd 

Aldehyd, aldehydalkóhól, aldehydeter, aldehydfenól og önnur 
aldehyd (einföld eða samsett) með atómhópum mynduðum 

að einhverju leyti úr súrefni; hringliða fjölhlutasambönd 

(polyrners) af aldehydum; paraformaldehyd: 
— Formaldehyd og formalín ......0.000000.0 0. enn nn 

— Annað .......0000 00 sn 

Halógen-, súlfó-, nitró- og nítrósóderivatar efna þeirra er 

teljast tilmr. 2911 ......20.00.02. 000 

VI Keton og quinon 

Keton, ketonalkóhól, ketonfenól, ketonaldehyd, quinon 

quinonalkóhól, quinonfenól, quinonaldehyd og önnur keton 

og quinon (einföld eða samsett) með atómhópum mynduðum 

að einhverju leyti úr súrefni ásamt halógen-, súlfó-, nítró- 

og nítrósóderivötum þessara efna: 

— Áceton 2... 

— Etylmetylketon .........00000 00 neee 

— Annað .......00000n nn 

VII Karboxsýrur og anhydríd, halógeníd, peroxysýrur og per- 

oxyd þeirra, ásamt halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum 

þeirra 

Einbasískar karboxsýrur og anhydríd, halógeníd, peroxysýrur 

og peroxyd þeirra, einnig halógen-, súlfó-, nítró- og nítró- 

sóderivatar þessara sýrna: 

— Edikssýra og sölt hennar .........22200e err... 

— ÆEsterar edikssýru ..........000 000 nunnurnar 

— Metaerylsýra, sölt hennar og esterar ......2.2000000000.. 

— Annað: 
— — Maurasýra ........00000000000n nn nn nennt 

— — Annars ....0.000000 nr 

Tví- eða margbasískar karboxsýrur og anhydríd, halógeníd, 

peroxysýrur og peroxyd þeirra, einnig halógen-, súlfó-, nítró- 

og nítrósóderivatar þeirra sýrna: 

— Malensýruanhydríd ........0000200 anne. 

— Phthalsýruanhydríd .......0000%20 anne 

31. desember 1976. 
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29.16 

29.17 

29.18 

29.19 

29.20 

29.21 

29.22 
29.23 

29.24 

29.25 
29.26 

29.27 

29.28 
29.20 
29.30 

29.31 
29.32 
20.33 

30 
40 
50 
00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 
00 

00 

00 
00 

10 
20 
00 
00 
00 

00 
00 
00 

— Díoetyl ortophthalöt .............0... 0. 
— Ésterar terephthalsýru .................0 0 
— Ánnað ........0 0 
Alkóhól-, aldehyd-, keton- og fenól-karboxsýrur og aðrar 
karboxsýrur (einfaldar eða samsettar) með atómhópum mynd- 
uðum að einhverju leyti úr súrefni ásamt anhydrídum, 
halógenídum, peroxysýrum og peroxydum þeirra og enn fremur 
halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivatar þessara sýrna .... 

VIII Ester ólífrænna sýrna og sölt þeirra ásamt 

halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum þeirra 

Ester brennisteinssýru ásamt söltum og halógen-, súlfó-., 
nítró- og nítrósóderivötum ........................0..... 
Ester saltpéturssýrlings og saltpéturssýru ásamt halógen-, 
súlfó-, nítró- og nítrósóderivötam ....................... 
Ester fosfórsýru ásamt söltum (hér með talin laktófosföt) 
og halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum ............ 
Ester kolsýru ásamt söltum og halógen-, súlfó-, nítró- og 
nítrósóderivötum ...................0.....00. 0. 
Ester annarra ólífrænna sýrna (þó ekki af halógensýrum) 
ásamt söltum og halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum 

IX Köfnunarefnissambönd 

AMÍ 2... 
Amín (einföld eða samsett) mynduð úr atómhópum með súr- 
efnisatómum að einhverju leyti „........................ 
Kvaterner ammóníumsölt og hydroxyd; lesitín og önnur fos- 
fóramínólípíd ................0..0... 0... 
Karboxyamíd; kolsýruamíd ....................0........ 
Karboxyimíd (einnig ortó-bensóiksulfimíd og sölt þess) og 
imín (einnig hexametylentetramín og trímetylentrínítramín) 
Nítril: 
— Ácrylnítril ........0...... 
— Ánnað ...........0.00 0 
Díazó-, azó- og azoxysambönd .......................... 
Lífrænir derivatar af hydrazíni og hydroxylamíni .......... 
Sambönd með annars konar atómhópum sem að einhverju 
leyti eru úr köfnunarefni ..................0..00000....... 

X Ólífræn-lífræn sambönd og mishringliða sambönd 

Lífræn brennisteinssambönd ............................ 
Lífræn arsensambönd ....................00000000... 
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Önnur ólífræn.lífræn sambönd ........0.00000000.0..000.. 

Mishringliða (heterocyclic) sambönd; núkleínsýrur: 

— Laktöm ........0. rss 

— Annað .......0ce rr 

Súlfónamíd ............00000s 00 

Súltón og súltöm .........0.200000ennrnnnee nn enn. 

KI Próvítamín, vítamín, hormón og enzym, 

náttúrleg eða tilbúin 

Próvítamín og vítamín, náttúrleg eða tilbúin (þar með talin 

náttúrleg konsentröt), derivatar þeirra notaðir aðallega sem 

vítamín, og blöndur þessara efna, einnig í upplausn ........ 

Hormón, náttúrleg eða tilbúin; derivatar þeirra notaðir 

aðallega sem hormón; aðrir sterar notaðir aðallega sem 

hormón: 
— Insúlín .......00.0000n sann 

— Hormón úr framhluta heiladinguls og skyld hormón ...... 

— Barksterar (nýrnaberkjuhormón) ......0.0000 0000... 

— Annað 2... 

Enzym: 
— Ostahleypir ........000000.00s eeen nsrðnnnr rn 

— Önnur ......oeeesere sr 

XII Glykósíd og jurtaalkalóíd, náttúrleg eða tilbúin, 

ásamt söltum, eierum, esterum og öðrum derivötum þeirra 

Glykósíd, náttúrleg eða tilbúin, ásamt söltum, eterum, 

esterum og öðrum derivötum þeirra ......00000000.0.... 

Jurtaalkalóíd, náttúrleg eða tilbúin, ásamt söltum, eterum, 

esterum og öðrum derivötum þeirra ........00000.0000... 

XTII Önnur lífræn sambönd 

Sykur, kemískt hreinn, nema sykrósi, glúkósi og laktósi; 

sykureterar og sykuresterar og sölt þeirra, nema vörur í 

nr. 29.39, 29.41 og 29.42 ....0.0000000nenn erna 

Antibíótika: 

— Penicillin og derivatar þess ..c...cc0cennnnnrn0e 000... 

— Streptomycin og derivatar þess ......000000. 0... . 0... 

— Tetracyclin og derivatar þess .......2.00000.0 000... 

— Annað 00. 

Önnur lífræn sambönd ..........0000000 0 ee nenr enn... 

31. desember 1976. 
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30. KAFLI 

Vörur til lækninga 

Athugasemdir: 

1. Með hugtakinu lyf í nr. 30.03 er átt við vörur (aðrar en matvæli og drykki ætlað 

sykursjúkum mönnum eða öðrum sjúklingum, matvæli með auknum vítaminstyrk, 

styrkjandi drykki, ölkelduvatn) sem teljast hvorki til nr. 30.02 né 30.04 og eru 
annað hvort 
a. framleiðsla sem inniheldur tvö eða fleiri efni sem eru blönduð eða sett saman 

til notkunar sem læknislyf eða lyf til að koma í veg fyrir sjúkdóma; eða 

b. óblönduð framleiðsla til notkunar í sama tilgangi í mældum skömmtum eða mótuð 
eða umbúin til smásölu á þann hátt sem venjulegt er um læknislyf eða lyf til að 

koma í veg fyrir sjúkdóma. 

Í samræmi við ofannefndar ákvarðanir og ákvarðanir í d-lið 3. athugasemdar 

skoðast eftirgreindar vörur: 

A. Sem óblönduð framleiðsla: 
1. Óblönduð efni leyst upp í vatni. 
2. Allar vörur sem teljast til 28. og 29. kafla. 
3. Einfaldir plöntuextraktar, sem teljast til nr. 13.03, enda hafi ekki verið frekar 

að þeim unnið en að staðla styrkleika þeirra eða leysa þá upp og skiptir 

þá ekki máli hvert upplausnarefnið er. 
B. Sem blönduð framleiðsla: 

1. Hlaupkenndar upplausnir og dreifur (suspensions) (þó ekki hlaupkenndur 

brennisteinn). 

2. Plöntuextraktar unnir úr blöndu af efnum úr jurtaríkinu. 
3. Sölt þurrkuð úr ölkelduvatni að nokkru eða öllu leyti. 

2. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Vatn frá eimingu rokgjarnra olía úr jurtaríkinu og vatnsupplausnir slíkra olía til 

lækninga (nr. 33.05). 
b. Tannkrem og tannhreinsiefni alls konar, einnig þótt blönduð séu efnum til að 

lækna eða koma í veg fyrir sjúkdóma (nr. 33.06). 

c. Sápa og aðrar vörur í nr. 34.01 sem innihalda lyf. 
3. Til nr. 30.05 telst einungis: 

a. Dauðhreinsað girni (catgut) til læknisaðgerða og annað dauðhreinsað seymi til 

notkunar í sama skyni. 
b. Dauðhreinsað laminaria og laminariastifti (parastifti). 
c. Dauðhreinsuð efni til að stöðva blæðingar, enda geti líkaminn tekið þau til sín. 

d. Efni til skyggingar við röntgenrannsóknir og rannsóknarefni við læknisskoðanir 

til notkunar útvortis eða innvortis (þó ekki vörur þær er teljast til nr. 30.02), 
jafnt óblönduð efni í skömmtum sem blönduð efni. 

Prófefni til blóðflokkunar. 
Sement til tannviðgerða og annað tannfyllingarefni. 

Kassar og annað þess háttar með gögnum til hjálpar í viðlögum. Ga 
= 

  

Frá í/ | Frá), | Frá 1), 
1977 1978 1979 
  

A EA EjA E     
1919 1% 90 7695 1% 

30.01 00 Kirtlar og önnur líffæri til lækninga, þurrkuð, mulin eða | | 

ómulin; extraktar úr kirtlum eða öðrum líffærum eða úr | 

safa þeirra til lækninga; önnur efni úr dýraríkinu framleidd til | 
að lækna eða koma í veg fyrir sjúkdóma, enda séu þau ekki | 

tilgreind eða talin annars staðar ........................ 0 0 0 |    
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30.02 

10 
20 

30.03 

11 
12 
13 
19 

21 
22 
23 
29 

3l 
32 
33 
39 

41 
42 
43 
44, 
49 

30.04 00 

30.05 00 

Antisera, bóluefni, toxín og hreinræktaður sýklagróður (hér 

með talinn smáverugróður sem komið getur af stað gerjun, 
þó ekki ger) ásamt öðrum þess konar vörum: 
— Antisera og bóluefni ..........000.0. nn 
— ÁNNA .......0.000 
Lyf, einnig til dýralækninga: 
— Lyf sem innihalda fúkalyf (antibíótika) eða derivata þeirra: 
— — Skráð sérlyf ........000.2.00 000 
— —- Óskráð sérlyf ..........0..0.000.0 0000. 
— — Lögbókarlyf (Officinellyf) ...................... 
— — Önnur ........0.000.0 00 
— Lyf sem innihalda hormón eða efni með hormónverkun en 

innihalda ekki fúkalyf eða derivata þeirra: 
— — Skráð sérlyf .......00....000.0. nn 
— — Óskráð sérlyf ........2.0000.00 0000 n 
— — Lögbókarlyf (Officinel lyf) ..........2..0.00.0.00.. 
— — Önnur „......2.000000 000. 
— Lyf sem innihalda alkalóíð eða derivata þeirra en inni- 

halda hvorki hormón eða efni með hormónverkun né heldur 
fúkalyf eða derivata þeirra : 

— — Skráð sérlyf ........0.2.0.0.000.0. 00. ann 
— — Óskráð sérlyf ..........00..0000 0000. 
— — Lögbókarlyf (Officinel lyf) ................000.... 
— — Önnur .....00..00 000 
— Önnur lyf: 
— — Skráð sérlyf .......000%.00 000 
— — Óskráð sérlyf ........0...000.. 0000... 
— — Lögbókarlyf (Officinel lyf) ..............0.0..0.0.. 
— — Sælgæti (medicated sweets) ............000.00..0... 
— — Annars .......00000 ns 
Vatt, bindi og aðrar þess konar vörur (t. d. sáraumbúðir, 
heftiplástur, bakstrar) gegndreyptar eða húðaðar með efnum 
til lækninga eða í smásöluumbúðum sem bera þess greinileg 
merki að um vörur til lækninga sé að ræða (að undanteknum 
vörum nefndum í 3. lið athugasemdanna við þennan kafla) 
Aðrar vörur til lækninga .............0.0..0.0. 0000... 

31. desember 1976. 
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31. KAFLI 

Áburður 

Athugasemdir: 

1. Til nr. 31.02 teljast einungis eftirgreindar vörur, enda séu þær ekki mótaðar eða 

í smásöluumbúðum eins og lýst er í nr. 31.05: 
A. Vörur sem ein eða önnur eftirgreind lýsing á við: 

1. Natríumnitrat sem inniheldur ekki meira en 16,3% af köfnunarefni miðað við 

þunga. 
2. Ammóníumnitrat, einnig kemískt hreint. 

3. Ammóníumsúlfatnitrat, einnig kemískt hreint. 
4. Ammóníumsúlfat, einnig kemískt hreint. 

5. Kalsíumnitrat sem inniheldur ekki meira en 16% af köfnunarefni miðað við 
þunga. 

6. Kalsíummagnesíumnitrat, einnig kemískt hreinsað. 
7. Kalsíumcyanamid sem inniheldur ekki meira en 25% af köfnunarefni miðað 

við þunga, einnig þótt það hafi sætt meðferð með olíu. 

8. Þvagefni (urea), einnig kemískt hreint. 
B. Áburður blandaður úr einhverjum af þeim efnum sem nefnd eru í A-lið hér að 

ofan og skiptir hreinleiki efnanna þá ekki máli. 

C. Áburður búinn til úr ammóníumklórídi eða einhverjum þeirra efna sem nefnd 

eru í A- eða B-lið hér að ofan og blandaður kalki, gipsi eða öðrum ólífrænum 

efnum, sem ekki hafa áburðargildi, og skiptir hreinleiki efnanna þá ekki máli. 
D. Fljótandi áburður úr vatns- eða ammóniakupplausn ammóniumniítrats eða þvag- 

efnis, sbr. A-lið 1. athugasemdar, eða blöndun þessara efna. 
2. Til nr. 31.03 teljast einungis eftirgreindar vörur, enda séu þær ekki mótaðar eða í 

smásölubúðum eins og lýst er í nr. 31.05: 
A. Vörur sem ein eða önnur eftirfarandi lýsing á við: 

1. Tómasgjall. 
2. Kalsíumfosföt gerð auðleystari með upphitun, glæðingu eða bræðslu og náttúr- 

leg kalsíumalúminfosföt sem sætt hafa sams konar meðferð. 

3. Súperfosföt (ein., tvi- eða þríföld). 

4. Díkalsíumfosfat sem inniheldur a.m.k. 0,2% af flúor miðað við þunga. 

B. Áburður blandaður úr einhverjum af þeim efnum, sem nefnd eru í A-lið hér að 

ofan, og skiptir hreinleiki efnanna þá ekki máli. 
C. Áburður búinn til úr einhverjum þeirra efna, sem nefnd eru í A- eða B-lið hér 

að ofan, og blandaður kalki, gipsi eða öðrum ólífrænum efnum, sem ekki hafa 

áburðargildi, og skiptir hreinleiki efnanna þá ekki máli. 
3. Til nr. 31.04 teljast einungis eftirgreindar vörur, enda séu þær ekki mótaðar eða í 

smásöluumbúðum eins og lýst er í nr. 31.05: 

A. Vörur sem ein eða önnur eftirgreind lýsing á við: 

1. Óhreinsuð náttúrleg kalíumsölt (t. d. karnallit, kainit, sylvinit). 

2. Óhreinsuð kalíumsölt fengin sem úrgangur við framleiðslu á sykurrófnamelassa. 

3. Kalíumklóríd, einnig kemískt hreint (þó ekki vörur nefndar í c-lið 6. athuga- 

semdar). 

4. Kalíumsúlfat sem inniheldur í mesta lagi 52% K,O miðað við þunga. 

5. Kalíummagnesíumsúlfat sem inniheldur í mesta lagi 30% K,O miðað við þunga. 

B. Áburður blandaður úr einhverjum af þeim efnum, sem nefnd eru í A-lið hér að 

ofan, og skiptir hreinleiki efnanna þá ekki máli. 

4. Mónóammóníum- og diammóniumortófosföt, einnig kemískt hrein, og blöndur þeirra 
teljast til nr. 31.05. 

5. Magnhlutföll, sem um er getið í A-liðum í., 2. og 3. athugasemdar, skulu miðast við 
þurrefni efnisins.
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6. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Dýrablóð er telst til nr. 05.15. 
b. Aðgreind, kemískt skilgreind sambönd (þó að undanteknum efnum þeim sem 

nefnd eru í A-liðum 1., 2. og 3. athugasemdar og 4. athugasemd). 

c. Ræktaðir kalíumklóridkristallar (aðrir en til ljóstækniáhalda) sem vega a.m.k. 

21 g hver (nr. 38.19) en efni til ljóstækniáhalda úr kalíumklóridi teljast til nr. 90.01. 

Frá !/, Frá 1/, Frá !/, Frá !/, 
7 1978 1979 | 1980 
A E|A E|A EJA 

% | % | % | % | % | %| %o| % 
31.01 00 Gúanó og önnur náttúrleg áburðarefni úr jurta- og dýra- | 

ríkinu, einnig blönduð saman, enda hafi efnin ekki sætt | 

kemískri meðferð ...............0.00 000... 0, 0 0) 0 
31.02 Köfnunarefnisáburður úr steinaríkinu eða kemískur köfnunar- | | 

efnisáburður: 
10 — Nairíunnítrat, náttúrlegt, sem inniheldur ekki meira en 

16,3%, af köfnunarefni miðað við þunga ............... 0 0 0 0 
20 — Ammóníumnítrot .........2.00 0 0 0 0 0 
30 — Ammóníumsúlfatnítrat ...........0...2 0. 0 0 0 0 
40 — Ammóníumsúlfat .............20000 nn 0 0 0 0 
50 — Kalksaltpétur (kalsíumnítrat) sem inniheldur ekki meira | 

en 16% af köfnunarefni miðað við þunga; kalsíumnítrat- | 
magnesíumnítrat ..........2.200 nn 0 0 0 0 

60 — Tröllamjöl (kalsíumcyanamíd) sem inniheldur ekki meira 
en 25% af köfnunarefni miðað við þunga .............. 0 0 0 0 

710 — Þvagefni (Ure) ........0000%. 0000 0 0 0 0 
80 — Ánnar .........002000 enn 0 0 0 0 

31.03 Fosfóráburður úr steinaríkinu eða kemískur: 
10 — Tómasgjall (basískt gjall) ........0.. 0 0 0 0 0 
20 — Súperfosföt ......00..00 00 0 0 0 0 
30 — Ánnar .........0020. nn 0 0 0 0 

31.04 Kalíáburður úr steinaríkinu eða kemískur: 
10 — Kalísölt óhreinsuð, náttúrleg ...........000. 0000. 0 0 0 0 
20 — Kalíumklóríd ..........002.0000 000 0 0 0 0 
30 — Kalíumsúlfat sem inniheldur ekki meira en 52% af K,0 

miðað við þunga ..........2000000 0... 0 0 0 0 
40 — Annar 200... 0 0 0 0 

31.05 Annar áburður; hvers konar áburður sem telst til þessa 
kafla og er mótaður í töflur eða svipað form eða er í svo 
smáum umbúðum að hvert stykki vegi 10 kg eða minna brúttó: 

10 — Áburður, ót. a., sem inniheldur þessi þrjú áburðarefni: 
köfnunarefni, fosfór og kalíum .........0.... 0. 0 0 0 0 

20 — Áburður, ót. a., sem inniheldur þessi tvö áburðarefni: 
köfnunarefni og fosfór ........22.2000 0. 0 0 0 0 

30 — Áburður, ót. a., sem inniheldur þessi tvö áburðarefni: 

köfnunarefni og kalíum .........0..000 0. 0 0 0 0 
— Annar áburður, ót. a.; hvers konar áburður sem telst til 

þessa kafla og er mótaður í töflur eða svipað form eða er 
í svo smáum umbúðum að hvert stykki vegi 10 kg eða minna 
brúttó: 

41 — — Áburður í smásöluumbúðum 10 kg eða minni, svo | 
og áburður í töflum 0. þh. ......00.000 00... 40 40 40 40 

40 — — Annars ....0000000 sr 0) 0 0) 0      
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32. KAFLI 

Sútunar- og litextraktar, sútunarsýrur og derivatar þeirra, litarefni, lökk og aðrar 

málningarvörur, kítti, spartl, prentlitir, blek og túsk 

Athugasemdir: 

  

  

      

  

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Aðgreind, kemiskt skýrgreind frumefni og sambönd (þó ekki þau efni sem teljast 
til nr. 32.04 eða nr. 32.05, ólífræn ljósnæm efni í nr. 32.07 ásamt litum og öðrum 

litarefnum mótuðum til smásölu eða í smásöluumbúðum í nr. 32.09). 
b. Tannöt og aðrir tanninderivatar þeirra efna sem teljast til nr. 29.38--29.42, 29.44 

eða 35.01—35.04. 

2. Til nr. 32.05 teljast blöndur ætlaðar til framleiðslu á arólitarefnum á spunatrefjum, 
gerðar úr díazóniumsöltum og tengiliðum til myndunar litarefnisins og haldið með 
sérstökum efnum í óbreyttu ástandi. 

3. Til nr. 32.05, 32.06 og 32.07 telst einnig framleiðsla að meginstofni gerð úr tilbúnum 

lífrænum litarefnum (þar með talin pigment), litlökkum eða öðrum litandi efnum 

og sé framleiðslan ætluð til blöndunar í plast, gúmmíi og önnur þess konar efni í 
litunar skyni eða til tilbúnings á litum til prentunar á vefnaði. Til þessara númera 
teljast þó ekki tilreiddir pigmentlitir sem nr. 32.09 tekur til. 

4. Til nr. 32.09 teljast upplausnir (aðrar en „collodions“) af efnum þeim sem talin eru 
í nr. 39.01—39.06, í rokgjörnum lífrænum upplausnarefnum, enda sé upplausnar- 

efnið meira en 50% upplausnarinnar miðað við þunga. 
5. Orðið litarefni í þessum kafla tekur ekki til efna sem notuð eru sem fylliefni í olíu- 

liti, enda þótt einnig sé hægt að nota þau sem pigment í distemper og aðra slíka 
vatnsliti. 

6. Með prentþynnum, sem teljast til nr. 32.09, er einungis átt við slík efni eins og þau 
sem notuð eru til prentunar, t.d. gyllingar á bókbandi og prentunar á hattböndum 
og gerð eru með þeim hætti er hér segir: 

a. Þunnar arkir úr málmdufti (einnig góðmálmum) sem haldið er saman með lími, 
gelatíni eða úr öðru bindiefni, 

b. Málmur (t.d. gull eða ál) eða pigment á pappir, plasti eða öðru berandi efni. 

Frá) | Frá), | Frá! | Frá ij 
1977 1978 1979 1980 

A E|A E|A E|A E 

% 5 % 9 % 
32.01 00 Sútunarefnaextraktar úr jurtaríkinu ..................... 0 0) 0 0 
32.02 00 Sútunarsýrur (tannin), þar með talið galleplatannín dregið | 

út með vatni, ásamt söltum þeirra, eterum, esterum og öðrum | 
derivötum „0... æ 0. 0 0 

32.03 00 Tilbúin lífræn og ólífræn sútunarefni; framleiðsla til sútumar, —* | 
einnig þótt hún innihaldi náttúrleg sútunarefni; enzym- | 
framleiðsla til forsútunar (t. d. af enzym-, pankreas- eða gerla- | 
UPPRUNA) ........00.00. nr 0| 0 0 

32.04 00 Litarefni úr jurtaríkinu (þar með taldir viðarlitarextraktar | 
og aðrir litarextraktar úr jurtaríkinu, þó ekki indígó) eða | 
úr dýraríkinu ..........0......000000000 0 0 0' 0 0 

32.05 Tilbúin lífræn litarefni (þar með talin pigmentlitarefni); til- | 
búin lífræn efni af þeirri tegund sem eru sjálflýsandi (lumínó- | 
forar) og notuð eru sem slík; ljósnæm efni sem festast við | | 

spunatrefjar, svokölluð ljósnæm bleikiefni; náttúrlegt indigó: | | 
10 — Tilbúin lífræn litarefni (þar með talin pigmentlitarefni) .. 0 0, 0 0 
20 — Annað ........0.0200 000 0 0! 0 0           

A 50 
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Frá! | Frá, | Frá!) | Frá 
1977 1978 1979 1980 
  

  
  

  

A ETA E|A E|A E 

191 19} 1 % %1% 
32.06 00 Litlökk (súbstrat pigment) .........00000000 00... 0! 0! 0 | 0 
32.07 00 Önnur litarefni; ólífrænir, ljósnæmir litir ................ 0; 0 0) 0 

32.08 00 Tilreidd pigment, tilreidd gruggunarefni og tilreiddir litir, | | 
smelt og annar glerungur, fljótandi, gljáamyndandi efni og | 
önnur þess konar framleiðsla sem notuð er við leirmuma- | 
gerð, smeltun og glergerð; engober (slips); glerfrit og annað 
gler sem duft, korn eða flögur .......................... 0 0 0! 0, 

32.09 Lökk, tær eða með pigmenti; distemper, vatnslitir til hitunar | | 
á leðri o. þ. h.; málning og lökk; pigment rifin í línolíu, 
jarðterpentínu, fernis eða öðrum svipuðum efnum notuðum 
við framleiðslu á málningu; prentþynnur; ltir og önnur 
litarefni mótuð til smásölu eða í smásöluumbúðum: 

10 — Málning þynnt með vatni .......2..00000. 0... 38/18ji31 12j23| 6il5' 0 
— Önnur málning og lökk; upplausnir sem skýrgreindar | 

eru í 4. athugasemd við 32. kafla: 
21 — — Upplausnir sem skýrgreindar eru í 4. athugasemd 

við þennan kafla ...........0000000. 0... 0000. 38 18(31(12(23 6|}15, 0 
22 — — Olíumálming ...0000.0000000 nn sr 38:18131/12(23  6}15!' 0 
23 — — Alkydmálming .........00000 000... 38(18|31/12123| ó6j15) 0 

— — Lökk: 
24 — — — Pigmenteruð og/eða lituð ...........0000000. 38(18}31/12(23| 615) O 
25 — — — Önnur 20.00.0000... rðr 38/18(31/12(23) 6|15| 0 
20 — — Annars ......000000r ern 38/18(31'12J23| 6}15, 0 

— Pigment í efnum notuðum við framleiðslu á málningu og | 

lakki: 
31 — — Áldeig ..........0000 00... 7 0| 7 0| 7) 0} 7) 0 
39 — — Annað .....0000000 0 38(18(31(12(23) 6{15| O 

— Annað, þar með talið distemper: 
41 — — Blakkfernis ........00000.00. 000 nn 21/10}18/ TJ1l4/ 3J10/ O 
42 — — Prentþynnur .......0000000000 0. nnnn nn 0 0 0 0 
43 — — Bæs ....0000000 nn 18/ 9115) 6(12| 3 9} O 
49 — — Annars .......0000ssnsssns rr 38118(31/12(23) 615) 0 

32.10 00 Litir til listmálunar, kennslu, auglýsingagerðar, litblæbreyt- 
inga og annars þess konar, í töflum, skálpum (túbum), 

krukkum, flöskum, skálum eða öðru svipuðu, þar með taldar 

litasamstæður með eða án pensla, skála, litspjalda eða annars 
er málun heyrir til ...........2200000 0000. nnnn nn 35 35 35 35 

32.11 00 Þurrkefni .......0.0.000000 00 neee 21/10'18) TI14| 3(10/ O 
32.12 00 Kítti, ágræðslukvoða, spartl; óeldföst efni til yfirborðs- 

lagningar; fylli- og þéttiefni o. þ. h., þar með talið harpix- 
kítti og harpixsememt ..........00000000 0... 38(18(31/12|23| ó6|15' 0 

32.13 Blek, prentlitir og aðrir þess konar litir: 
10 — Prentlitir ..........20200 0. annn err 0 0 0 0 
20 — Annað .......0.0.0 nn 50 50 50 50              
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33. KAFLI 

Rokgjarnar olíur úr jurtaríkinu og resinóíd; ilmvötn, 

hreinlætis- og snyrtivörur 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Framleiðsla gerð að nokkru leyti úr alkóhóli til notkunar í drykkjarvörur til 

bragðbætis sem telst til nr. 22.09. 

b. Sápa og aðrar vörur sem teljast til nr. 34.01. 
c. Terpentinolia og önnur efni sem teljast til nr. 38.07. 

„ Til nr. 33.06 teljast m.a.: 
a. Tilbúinn lyktareyðir fyrir hýbýli, einnig með ilmefni. 

b. Vörur, einnig óblandaðar (þó ekki vörur sem teljast til nr. 33.05), er nota má 

sem ilmvatn eða til hreinlætis eða snyrtingar eða sem lyktareyði fyrir hýbýli 

og eru í smásöluumbúðum er gefa slíka notkun til kynna. 
  

33.01 

33.02 
33.03 

33.04 

33.05 

33.06 

Frá | Frá, | Fát, | Frá!), 
  

      
1977 1978 | 1970 1980 

A E|JA E|A E|{A E 

%o | V0| 70 %o | 70 | 70 | % | Vo 
00  Rokgjarnar olíur (einnig terpensnauðar), fljótandi eða fastar; 

resinÓíd ............00000.0 ene neeere rr 0 0 0 0 
00 Terpenríkar aukaafurðir af rokgjörnum olíum ............ 0 0 0 0 
00 Konsentröt af rokgjörnum olíum í feiti, órokgjörnum olíum, 

vaxi eða öðru þess háttar, fengin með enfleurage eða macer- 
ARON .......0.0.000 rn 0 0 0 0 
Blöndur af tveim eða fleiri ilmandi efnum (náttúrlegum eða 
tilbúnum) og blöndur (þar með taldar alkóhólupplausnir) að 
meginefni úr einu eða fleiri þessara efna, enda sé um að ræða 

hráefni til ilmvatnsgerðar, matvæla- eða drykkjarframleiðslu 
eða annars iðnaðar: 

01 — Bragðbætandi efni tiliðnaðar ....................... 0 0 0 0 
02 — Hmefnitiliðnaðar .................0..000..0.. 0 0 0 0 
03 — Bökunardropar .....0.0..00.0.00 0000 18/ 9|15| 6(12/ 3| 9} 0 
09 — Annað ........000000 0000 0 0 0 0 
00 Vatn frá eimingu rokgjarnra olía og vatnsupplausnir slíkra 

olía, einnig þótt nota megi til lækninga .................. 0 0 0 0 
Timvötn, hreinlætis- og snyrtivörur: 

01 — Hárliðunarvökvar, hárliðunarduft, hárlakk, hárlitir, hár- 
krem, hárþvottalögur (shampoo) og önnur hársnyrtiefni 58|30|46|20|34|10|22| 0 

02 — Andlitsduft ...........00.0.02000 0000. 100 90 90 80 
03 — Húðkrem, húðolía, rakspritt, freyðiböð og önnur húðvötn, 

Ót. A. 22.00.0000 58(30{46|20{34/10|22' 0 
04. — Ilmvötn .......000.000 0000 35 35 35 35 
05 — Naglasnyrtiefni ................20.000 0... 58|30(46/20|34|10|22| O 
06 — Rakkrem og háreyðingarkrem ....................... 100 90 90 80 
07 — Tannsnyrtiefni ................02.00.00 000... 30/15(25(10|20) 5|15/ 0 
08 — Varalitur .....0...00.000..000 0000 100 90 90 80 
11 — Tilbúinn lyktareyðir fyrir hýbýli .................... 58|30(46|20|34|10|22| 0 
12 — Ilmvötn, hreinlætis- og snyrtivörur í settum .......... 100 90 90 80             19 — Annað ........00000000000 000 100 90 90 80  
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34. KAFLI 

Sápa, lífræn yfirborðsvirk efni, þvotta- og hreingerningarefni, smurefni, 

tilbúið vax, tilreiddar vaxblöndur, fægi- og ræstiefni, kerti og aðrar 

þess konar vörur, mótunarefni og vax til tannviðgerða 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

2. 

a. Aðgreind, kemískt skýrgreind efni. 
b. Tannkrem, rakkrem og hárþvottaefni enda þótt vörur þessar séu gerðar að ein- 

hverju leyti úr sápu eða lifrænu yfirborðsvirku efni (nr. 33.06). 
Til nr. 34.01 telst einungis sápa sem leysist upp í vatni. Sápa og aðrar vörur sem 

teljast til nr. 34.01 mega vera blandaðar öðrum efnum (t. d. sótthreinsandi efnum, 

slípiefnum, fylliefnum eða lyfjum). Vörur, sem innihalda slipiefni, flokkast aðeins 

til nr. 34.01 ef þær eru í stykkjum eða mótuðu formi. Að öðrum kosti teljast þær 

til nr. 34.05 sem ræstiduft og aðrar þess konar vörur. 

Sem olíur unnar úr jarðolíu eða olíur unnar úr tjörnkenndum efnum í nr. 34.03 skoð- 

ast einungis vörur þær sem skýrgreindar eru í 3. athugasemd við 27. kafla. 

Sem vaæblöndur, sem hvorki eru jafnblandaðar né innihalda upplausnarefni, í nr. 

34.04 skoðast einungis: 
A. Blöndur af vaxi úr dýraríkinu, blöndur af vaxi úr jurtaríkinu eða blöndur af 

tilbúnu vaxi. 
B. Blöndur ýmiss konar vaxtegunda (úr dýraríkinu, úr jurtaríkinu, úr steinaríkinu 

eða tilbúnar). 
G. Vaxkenndar blöndur, sem eru ekki jafnblandaðar og innihalda ekki upplausnar- 

efni, gerðar að meginstofni úr einni eða fleiri vaxtegundum og innihalda auk 

þess feiti, harpix, steinefni eða annars konar efni. 

Til þessa númers telst ekki: 

a. Vax sem telst til nr. 27.13. 
b. Óblandað vax úr dýra- eða jurtaríkinu sem einungis hefur verið litað. 

  

34.01 

34.02 

ol 
02 
03 
04 

05 
09 

ol 
02 
03 
04. 

  
  

      

Frá | Frá), | Frá) | Frá!) 
1977 | 1928 1979 1980 

A E|JA E|A E{A E 

% | % | % | % | %0 | % | 0 | % 
Sápa; lífrænar yfirborðsvirkar vörur og efnablöndur til notk- 
unar sem sápa í stykkjum eða mótuðu formi, einnig þótt 
þær innihaldi ekki sápu: 
— Blautsápa ......0000000.0 es sssrrn rr 46|25(37|16|28| 8|18) 0 

— Handsápa (toiletsápa) .........000000. 00... 0... 46|25137|16|28| 8|18) 0 

— Raksápa ......00000000.0nn snar 46|25|37|16|28| 8|18| 0 
— Sápa, föst, til þvotta og hreingerninga (önnur en telst til 

nr. 34.01.02 og 34.01.03) ....20000000c0.n nn. 46|25|37/16|28| 8|18/ 0 

— Sápuspænir og sápuduft .........00000000.0...0.0.0.. 46|25|37|16|28| 8!18| O 

— Lyfjasápa og önnur sápa en telst til nr. 34.01.01- 

34.01.05 „00.00.0000. 46|25|37|16(28| 8|18/ 0 
Lífræn yfirborðsvirk efni; yfirborðsvirkar efnablöndur, 
þvotta- og ræstiefni, einnig þótt þau innihaldi sápu: 
— Hrein, óblönduð, lífræn yfirborðsvirk efni: 
— — Anjónvirk efni .........0000000 00 sens... 0 0 0 0 

— — Ekki-jónvirk efni .......000000000 00 ser. 0 0 0 0 

— — Katjónvirk efni .........00000000 00 nn... 0 0 0 0 

— — Önnur „02.00.0000... 00 AAN 0 0 0 0        
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34.03 

34.04 

34.05 

34.06 
34.07 
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05 
06 

07 
08 
09 
00 

00 

01 
02 
03 
04 
09 
00 
00 

— Lífrænar yfirborðsvirkar efnablöndur: 
— — Þvotta- og ræstiefni, einnig þótt þau innihaldi sápu: 
— — — Fljótandi: 
— — — — Í smásöluumbúðum 5 l og minni .......... 
———— Önnur „.....0.000000000 0. 
— — — Föst: 
— — — — Í smásöluumbúðum 10 kg og minni ........ 
———— Önnur 2..00000n0ne nr 
— — Aðrar 22.00.2000 
Smurefni og efnablöndur notaðar við olíu- og fitumeðferð 
vefnaðar, leðurs eða annarra efna, þó ekki efnablöndur sem 

innihalda 70% eða meira, miðað við þunga, af olíum unnum 
úr jarðolíu eða olíum unnum úr tjörukenndum efnum ... 
Tilbúið vax (þar með talið vax leysanlegt í vatni); vax- 
blöndur sem hvorki eru jafnblandaðar né innihalda upp- 
lausmarefni ............00020 00. 
Fægi- og gljáefni fyrir skófatnað, húsgögn, gólf eða málma, 
ræstiduft og aðrar þess konar vörur, þó ekki vaxblöndur sem 
teljast til nr. 34.04: 
— Bón alls konar ........00000000.n nes 
— Ræstiduft ..........00000.00 0 
— Skóáburður og leðuráburður ........000000..0..0.00.. 
— Slípiefni ........0000000 eens 
— Annað ......00020000 nn ns 
Sterín=, paraffín- vaxkerti ásamt öðrum þess konar vörum 
Mótunarefni (þar með talin mótunarefni ætluð börnum til 
dægrastyttingar og samstæður af mótunarefni); vax og ann- 
að mótunarefni til tannviðgerða, í plötum, stöngum, skeifu- 
laga eða öðruvísi í lögum ............000.000....0000.. 

  

  
        

  

Nr. 120. 

Frá !/, Frá !/, Frá !/, Frá !/, 
1977 1978 1979 1980 

HA EJA E JA E|A E 

/|% % | % | % % | %|% 

46125 137! 16|28| 8|18! 0 
46/25137/16|28| 8118) 0 

46!25|37i16128, 8118) 0 
4625 |37!16|28| 8|18| 0 
46|25137|16|28| 8|18| 0 

0, |o 0 0 

0 0 0 0 

46125137|16128| 8118! 0 
4625 |37/16|28) 8|18| 0 
80 80 80 80 

0 0 0 0 
80 80 80 80 
46 |25|37/16128) 8|18| 0 

35 35 35 35              
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35. KAFLI 

Prótein, lím og klístur 

Athugasemdir: 

Til þessa kafla telst ekki: 

  

  

  
  

  

1. a. Prótein sem ætluð eru til lækninga (nr. 30.03). 
b. Póstkort og önnur grafisk verk úr gelatini (49. kafli). 

2. Sem dextrin í nr. 35.05 teljast vörur úr sterkjuúrgangi með lækkuðu sykurinnihaldi 

10% eða minna er nefnast í þurru formi dextrósi. Slíkar vörur með lækkuðu sykur- 
innihaldi yfir 10% teljast til nr. 17.02. 

Frá 1/, Frá 1/, Frá 1/, Frá !/, 
1977 1978 1979 1980 

A E|A E|A EjA E 

9, 1919 19 % 1919, 1%% 
35.01 00  Kaseín, kaseímöt og aðrir kaseínderivatar, kaseínlím ..... 18! 9115 6'12/ 3| 9} 0 
35.02 00  Albúmín, albúmínöt og aðrir albúmínderivatar .......... 0 0, 0 0 
35.03 Gelatín (þar með talið gelatín í ferhyrndum plötum, einnig | 

þótt þær séu litaðar eða unnar á yfirborðinu) og gelatín- 
derivatar; Km unnið úr beinum, húðum, sinum eða öðru | 

þess háttar, fiskilím; matarlím: | 

01  — Lím, annað en matarlím ...........0..00000 000... 00. 18! 9115) 6112) 3} 9, 0 

09  — Annað .....0.00000000 nn ser 70! 70 70 70 
35.04 00  Pepton og önnur próteín og derivatar þeirra; duft unnið úr | 

húðum, einnig þótt það hafi sætt meðferð með krómsöltum 0 0 0 0; 
35.05 00  Dextrín og dextrínklístur; uppleysanleg eða brennd sterkja; | 

sterkjuklístur ...............00.2000 0. 0 0 0! 0 
35.06 Límblöndur, ót. a.3 hvers konar efni sem nota má til lím- | 

ingar og eru í smásöluumbúðum sem bera það með sér að 
um lím sé að ræða, enda vegi innihald í hverju stykki ekki 
meira en l kp: 

01  — Í smásöluumbúðum, enda vegi innihald í hverju stykki | 
ekki meira en lkg ............0.0000.0.0 0. 22112(19| 816) 412) 0 

09 
              — Annað .......000.000 0. 18/ 9115) 6|12/ 3} 9, 0
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36. KAFLI 

Sprengiefni; flugeldar og skrauteldar; eldspýtur, kveikilegeringar 

og tiltekin eldfim efni 

Athugasemdir: 

  

1. Til þessa kafla teljast ekki aðgreind, kemiskt skýrgreind efni önnur en þau sem 

nefnd eru í a- og b-lið 2. athugasemdar þessa kafla. 

2. Til nr. 36.08 telst einungis: 
a. Metaldehyd, hexametylentetramin og önnur þess konar efni, enda séu þau mótuð 

(t. d. í töflur, stengur eða á annan svipaðan hátt) og ætluð til notkunar sem 

eldsneyti; enn fremur eldsneyti að meginefni úr alkóhóli og annað svipað tilbúið 

eldsneyti sem fast efni eða deig. 

b. Fljótandi eldsneyti (t. d. bensín) til notkunar í kveikjara, enda sé það í hylkjum 
er ekki taka meira en 300 cmö. 

c. Bik- og harpixblys, eldkveikjarar og aðrar þess konar vörur. 

Frá | Frá | Frá | Fráti 
1977 1978 | 1979 1980 

A EA EA E|A E 

%0 | Yo | 70 | Vo | Vo Vo %o | %0 
36.01 00  Púður .........0.0..00 00 nnns 18 18 18 18 
36.02 00 Sprengiefni tilbúin til notkunar, þó ekki púður ........... 35 35 35 35 
36.03 00  Kveikiþráður, sprengiþráður ..............0............ 35 35 35, 35 
36.04 00  Hvellhettur og önnur þess konar kveikiefni til notkunar | | 

við sprengingar ..........0.000000.nnn nn 35 35 35 35 
36.05 00  Fíugeldar, skrauteldar og aðrar þess konar vörur ......... 30/15|25 10/20/) 5(15) 0 
36.06 00  Eldspýtur (þó ekki bengalskar eldspýtur) ................ 100 90 90 80 
36.07 00  Ferró-ceríum og aðrar kveikilegeringar, einnig mótaðar .. 80 80 80 80 
36.08 00 Önnur eldfim efni .............20.. 000. nn 80 80 80 80 
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37. KAFLI 

Vörur til ljósmynda- og kvikmyndagerðar 

Athugasemdir: 

91. desember 1976. 

  

1. Til þessa kafla teljast ekki afklippur eða úrgangur. 

2. Til nr. 37.08 telst einungis: 
. Blönduð kemísk efni til ljósmyndagerðar (t.d. ljósnæmar jafnblöndur, framkall- 

arar, festingar- og blæbreytingarsölt). 

b. Óblönduð kemísk efni til notkunar í sama skyni, enda séu þau í hæfilega stórum 
skömmtum eða í smásöluumbúðum og tilbúin til notkunar. 

Til nr. 37.08 telst ekki lakk, klístur og önnur þess konar efni til notkunar við 

ljósmyndagerð. 

Frá | Fát | Frá) | Fái), 
„1977 | 1978 197ð | 1980 
A EJA EjA E|A E 

Yo 70 | % | %| 20 | Vo | Vo %o 
37.01 Ljósnæmar plötur og blaðfilmur, ólýstar, úr hvers konar | 

öðru efni en pappír, pappa eða vefnaði; | | 
01  — Röntgenfilmur og -plötur, ólýstar ................... 30 30 30 30 
02  — Blaðfilmur og -plötur ........0222.00000 00... 0 0; 0 0 
09  — Aðrar ......200.0 ess 35 35| 135 35 

37.02 Ljósnæmar filmur í rúllum, ólýstar, einnig gataðar: | 
01  — Röntgenfilmur .......000000 0000 sn snar 30 30 30 30 
02  — Kvikmyndafilmur ........0.0200 0000. 35 35 35 35 
03  — Filmur, 15 om og breiðari ........0.0..0 000... 0 0 0 0 
04  — Ljóssetningarfilmur (phototypesetting film) .......... 0 ið) 0 0 
09  — Aðrar .....00.0000. nan 35 35 35 35 

37.03 Ljósnæmur pappír, pappi eða vefnaður, lýstur eða ólýstur, 
en ekki framkallaður: 

01  — Ljóssetningarpappír í rúllum (phototypesetting paper). 0 0 0 0 
09  — Annað .......0.00000n 0 35 35 35 35 

37.04 00 Ljósnæmar plötur og filmur, lýstar, en ekki framkallaðar, 

megatív eða pósitíy ..........2222000000 000... 35 35 35 35 
37.05 Plötur og filmur, einnig gataðar (aðrar en kvikmynda- 

filmur), lýstar og framkallaðar, negatív eða pósitív: 
01  — Filmur með lesmáli ..........000.000 0. enn. 0 0 0 0 
09  — Annað ......0000000 0. enn sn 35 35 35 35 

37.06 00  Kvikmyndafilmur, einungis með hljómbandi, lýstar og fram- 
kallaðar, negatív eða pósitív ............0000000000.0.. 35 35 35 35 

87.07 00 Aðrar kvikmyndafilmur, með eða án hljómbands, lýstar og 
framkallaðar, negatív og pósitív ................ lkg 0 0 0| 

37.08 00  Kemísk efni til ljósmyndagerðar (þar með talið leifturduft) 0 0 0 0 
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38. KAFLI 

Ýmis kemísk efni 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. 

b. 

C. 

Aöðgreind, kemiskt skýrgreind frumefni og sambönd með þeim undantekningum, 

er nú greinir: 
1. Tilbúið grafit (nr. 38.01). 

2. Sótthreinsandi efni, efni til varnar gegn og til útrýmingar á skordýrum, svepp- 

um og illgresi, efni til að hindra spírun, rottueitur og önnur þess konar efni 

er teljast til nr. 38.11. 

3. Eldslökkvandi efni í hylkjum fyrir slökkvitæki eða annars konar til notkunar 

Í sama skyni (nr. 38.17). 

4. Efni nefnd í a-, c-, d- eða f-lið 2. athugasemdar hér að neðan. 
Blöndur kemiskra efna og fæðuefna sem notuð eru við tilreiðslu matvæla (yfir- 

leitt í nr. 21.07). 
Lyf (nr. 30.03). 

  

  

  

          

2. Eftirtaldar vörur teljast til nr. 38.19 og einskis annars númers: 

a. Ræktaðir kristallar (aðrir en til ljóstækniáhalda) úr magnesíiumoxydi eða úr 

halógenidum alkalímálma eða jarðalkalimálma, enda vegi hver kristall a. m. k. 
2% g. 

b. Fúsilolia. 
c. Blekeyðandi efni í smásöluumbúðum. 
d. Leiðréttingalakk í smásöluumbúðum fyrir fjölritunarstensla. 
e. Bræðanlegir leirmunir til hitamælinga í leirbrennsluofnum. 
f. Gips sérstaklega tilreitt til notkunar við tannviðgerðir. 
g. Kemísk frumefni í 28. kafla (t. d. silíkon og seleníum) til rafeindafræðilegra nota, 

formuð sem skífur, þynnur o. þ. h., slipuð eða óslipuð, einnig húðuð með jöfnu 
epitaxísku lagi. 

Frá), | Frá!) | Fráij, | Frá), 
1977 | 1978 1979 | 1980 

A EA E|A E|A É 

1419 % 9 %% 
38.01 00 Tilbúið grafít; hlaupkennt (colloidal) grafít annað en jafn. 

blöndur þess í olíu ...............00000000 00 0 0 0 0 
38.02 00 Dýrakol (t. d. beinsverta, fílabeinssverta), einnig notuð ..... 0 0 0 0 
38.03 00 Ávirk kol (aflitandi, afskautandi eða aðsogandi), ávirkt kísil- 

gúr, ávirkur leir, ávirkt álgrýti (bauxite) og önnur ávirk 
náttúrleg steinefni ......................... 0000... 0 0 0 0 

38.04 00 Gasvatn og notaður gashreinsunarleir .................... 0 0 0 0 
38.05 00 Tallolía (tallsýra) ..............0..0..00 00... 0 0 0 0 
38.06 00 Innsoðinn súlfítlútur ....................00000000.0.... 0 0 0 0 
38.07 00 Terpentínuola og önnur upplausnarefni úr terpenum, fram- 

leidd með eimingu eða annarri aðferð úr viði barrtrjáa (t. d. 
balsam-, trjá. og súlfatterpentína), óhreinsað dípenten, óhreins- 
að eymen, „pine-oil“ ......................0....0 0. 0 0 0 0 

38.08 00 Kólófóníum og harpixsýrur ásamt derivötum þeirra (þó ekki 
harpixesterar er teljast til nr. 39.05), harpixkjarni (pínólín) | | | 
og harpixolíur ........0....0.0 0 |o| þo' |o     

A 61
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Viðartjara; viðartjöruolíur (þó ekki upplausnarefni og þynnar 
er teljast til nr. 38.18); viðarkreósót, óhreinsað metanól, 

acetónolía: 
— Metanól, óhreinsað .........2.00000..... ner. 

— Acetónolía .....0..0200000000n senn 
— Annað .......000000nn rns 
Bik úr jurtaríkinu hvers konar; bruggarabik og annað þess 
konar að meginefni úr kólófóníum eða biki úr jurtaríkinu; 
kjarnabindiefni (fyrir mótasand) að meginefni úr náttúr- 
legum harpixefnum ..........0020000 0... 
Sótthreinsandi efni, efni til varnar gegn og til útrýmingar 
á skordýrum, sveppum og illgresi, efni til að hindra spírun, 

rottueitur og önnur þess konar efni, enda séu þan í smá- 
söluumbúðum, séu blöndur efna eða tilreidd sem sérstakar 

vörur til notkunar í ofannefndu skyni (t. d. bönd, kveikir 
eða kerti blönduð brennisteini, flugnaveiðarar): 
— Sótthreinsandi efni ..........00000000 nn 
— Efni til varnar gegn og til útrýmingar á skordýrum ...... 
— Efni til varnar gegn og til útrýmingar á sveppum ........ 
— Efni til varnar gegn og til útrýmingar á illgresi ......... 
— Ántað ......200r snar 
Steining, bæs og annað þess konar til notkunar í pappírs-, 
vefnaðar- eða leðuriðnaði og skyldum iðngreinum ......... 
Bæs fyrir málma, bræðsluefni og önnur hjálparefni til notk- 

unar við lóðun málma og logsuðu, lóð- og logsuðuduft 
ásamt lóð. og logsuðupasta úr málmi og öðrum efnum; 
efni til að þekja eða fylla logsuðu- eða rafsuðuþráð: 
— Lóðningar- og logsuðuefni „.......002000 00... nn... 
— Annað ...... ARNARS 
Efni til varnar banki í vélum, oxyderingu, tæringu eða 

harpixmyndum, efni til aukningar á þykkt smurolíu og 
önnur svipuð efni til blöndunar í jarðolíur ................ 
Tilbúin efni til hvatningar vúlkaniseringar ................ 
Tilbúin efni til ræktunar smáverugróðurs ................ 
Blönduð efni og hleðslur í slökkvitæki; eldslökkvandi efni 
í hylkjum fyrir slökkvitæki eða annars konar hylkjum til 
notkunar í sama skymi .........0.22.000.0 0... 0... 
Blönduð upplausnarefni og þynnar fyrir lakk og annað þess 
háttar ...........00.00 ans 
Kemísk framleiðsla og samsettar vörur kemísks iðnaðar og 
skyldra iðngreina (þar með taldar blöndur úr náttúrlegum 
efnum), úrgangsefni kemískrar framleiðslu og skyldra iðn- 
greina, enda séu vörur þessar ekki taldar annars staðar: 
— Blandaðir hvatar .......00.000 000 
— Eldfast lím, steinlím 0. þ. h. ......000.000 0... 

31. desember 1976. 

  

  

    

Frái/ | Frá | Frá), | Frá! 
1977 1978 1979 1980 

A EJA EJjA EJjA E 

% 1 | 61 % 1 %1%1% 

0 0 0 0 

0 0 0 0; 

0 0 0 0, 

0 0 0 0 

15 15 15 15 

15 15 15 15 

15 15 15 15 

15 15 15 15 

15 15 15 15 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

25 25 25 25 

0 0 0 0 

25 25 25 25 

25 25 25 25 

38118/31'12123| 61}15' 0 

0 0 0 0 

0 0, 0 0              
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— Annað: 

405 

— — Hemlavökvi og frostlögur ....................0... 
— — Steinefnablöndur til vegamerkinga ................ 
— — Íblöndunarefni í steinsteypu ..........0..00...... 
— — Kol til kolburstagerðar .............0000000.0..0.. 
— — Prófefni (reagenser) ..............2.00000 
— — Herðir Se... 

— — Jónskiptar ..........0.0....000 00... 
— — Fljótandi polyklórdifenílar, fljótandi klórparafínar, 

blandaðir polyethylenglykolar .................... 
— — Emulgatorar 
— — Samsett fylliefni og yfirborðsmeðhöndluð fylliefni til 

málningargerðar ..............2.00000 00 
— — Efnablöndur til málmhúðunar með rafgreiningu .... 
— — Hitakeilur (úr leir til hitamælinga í leirbrennslu- 

ofnum) 
— — Annars Sl 
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Frá!) | Frál/ | Frá!/, | Frá!) 
1977 1978 1979 1980 

A EA E|A E{A E 

Yo Yo | % | % | % | % | | % 

35 35 35 35 

20 20 20 20 

21/10J18| 7|14) 310) 0 

0 0 0 0 

25 25 25 25 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0! 0 0 0 

0! 0 0 0 

0 01 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0, 0 0 
50 50, j50 50  



Nr. 120. 406 81. desember 1976. 

VII. flokkur 

Plast — þar með talið sellulósaester og -eter, gerviharpix og 

önnur plastefni — og vörur úr plasti; náttúrlegt gúmmí 
(kátsjúk), tilbúið (syntetískt) gúmmí og faktis og 

vörur úr þessum efnum 

39. KAFLI 

Plast — þar með talið sellulósaester og -eter, gerviharpix og önnur 

plastefni — og vörur úr plasti 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Prentþynnur er teljast til nr. 32.09. 
b. Tilbúið vax er telst til nr. 34.04. 
c. Tilbúið gúmmí eins og það er skýrgreint í 40. kafla og vörur úr því. 

d. Reiðtygi og aktygi, er teljast til nr. 42.01, handtöskur og annað þess háttar til 

ferðalaga í nr. 42.02. 
e. Efni til körfugerðar, vörur úr því og aðrar vörur úr fléttiefnum er teljast til 

46. kafla. 
f. Vörur sem teljast til XI. flokks (spunaefni og vörur úr þeim). 
g. Skófatnaður, höfuðföt, regnhlifar, sólhlífar, göngustafir, svipur (keyri), blævængir 

og hlutar til nefndra vara og aðrar vörur er teljast til XII. flokks. 

h. Glysvarningur er telst til nr. 71.16. 

ij. Vélar, tæki, verkfæri, rafmagnstæki og vörur er teljast til XVI. flokks. 

k. Hlutar til farartækja, er teljast til XVII. flokks. 
1. Ljóstæknivörur úr plasti, gleraugnaumgerðir, teikniáhöld og aðrar vörur er teljast 

til 90. kafla. 
m. Vörur sem teljast til 91. kafla (t. d. klukkur og kassar fyrir úr). 

n. Hljóðfæri, hlutar til þeirra og aðrar vörur er teljast til 92. kafla. 

o. Húsgögn og aðrar vörur í 94. kafla. 

p. Burstar og aðrar vörur er teljast til 96. kafla. 

q. Vörur sem teljast til 97. kafla (t. d. leikföng, leiktæki og íþróttavörur). 

r. Hnappar, rennilásar, greiður, pipumunnstykki, vindlingamunnstykki og annað 

þess háttar, hlutar til hitabrúsa og annars þess háttar, pennasköft, skrúfblýantar 

og aðrar vörur er teljast til 98. kafla. 
2. Nr. 39.01 og 39.02 taka einungis til eftirgreindra efna sem framleidd hafa verið með 

kemiskri samsetningu: 

a. Plast, þar með talið gerviharpix. 

b. Silikon. 
c. Resól, fljótandi pólvisóbútylen og áþekk tilbúin efni framleidd með pólymerisa- 

tion eða pólykondensation. 

3. Nr. 39.01—-39.06 taka því aðeins til efnanna að þau séu þannig á sig komin er nú 

skal greina: 

a. Fljótandi eða deigkennd efni, þar með taldar jafnblöndur og upplausnir. 

b. Stykki, klumpar, korn, flögur eða duft, þar með talið pressu- eða úðaduft. 

c. Einþáttungar með mesta þvermál yfir 1 mm, saumlausar pipur og stengur með 

hvers konar þverskurði, einnig þótt þær hafi verið fágaðar á yfirborðinu, en 

ekki frekar unnar.
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d. Plötur, arkir, þynnur og bönd (þó ekki það sem flokkast í nr. 51.02 skv. 4. athuga- 

semd við 51. kafla), óáprentuð eða prentuð eða með öðrum hætti unnin á yfir- 
borðinu, ósniðin eða sniðin í rétthyrnda lögun og ekki frekar unnin (einnig þótt 
þau verði þannig sniðin að vörum sem tilbúnar eru til notkunar). 

e. Úrgangur og rusl. 

  

39.01 

10 
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22 
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45 
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49 

Efni orðin til fyrir þéttingu (condensation), fjölþéttingu (poly- 
condensation) og fjölaukningu (polyaddition), hvort sem þau 
eru umbreytt með blöndum annarra efna („modifiseruð“) eða 
pólymeriseruð og hvort sem þau eru þráðlaga (linear) eða greind 
(t. d. fenóplast, amínóplast, alkyd, pólyallylester og önnur 
ómettuð pólyester; silíkon): 

Jónskiptar (ion exchangers) .......00000.0 0. 
Fenóplast: 
— Óunnið: 
— — Upplausnir, jafnblöndur og deig ............... 
— — Annað ......00000000 nn. 
— Plötur, þynnur, himnur, blöð eða ræmur (þar með taldir 

hólkar): 
— — Til og með 1 mm á þykkt ......0000.00.00.000.. 
— — Plötur, pressaðar (lamíneraðar) ................ 
— — Annað .......00000000 ene 
— Annað, þar með talinn úrgangur og rusl: 
— — Stengur, prófílar, slöngur, pípur og þræðir ...... 
— — Annars .........0000 0000. 
Amínóplast: 
— Óunnið: 
— — Upplausnir, jafnblöndur og deig ............... 
— — Annað .......00000000 0... 
— Plötur, þynnur, himnur, blöð eða ræmur (þar með taldir 

hólkar): 
— — Til og með 1 mm á þykkt .........0.0000000... 
— — Plötur, pressaðar (lamíneraðar) ................ 
— — Annað ......00000000. nes 
— Annað; þar með talinn úrgangur og rusl: 
— — Stengur, prófílar, slöngur og þræðir ............ 
— — Annars ....0000000 00 
Alkyd og önnur polyester : 
— Óunnin: 
— — Upplausnir, jafnblöndur og deig ............... 
— — Annað ......0000000 0000 
— Plötur, þynnur, himnur, blöð eða ræmur (þar með taldir 

hólkar): 
— — Til og með 1 mm á þykkt ........0000000000.. 
— — Plötur, báraðar .............0.000 00... 0... 

— — Annað ......000000000 nn 
— Annað, þar með talinn úrgangur og rusl: 
— — Einþáttungar yfir 1 mm t. 0. m. 2,5 mm í þvermál 
— — Slöngur með sprengiþoli 80 kg/cm? eða meira .... 
— — Annars .....00000000 00 

  
  

  

  

    

Frá !/, Frá */, Frá '/, Frá !/, 
1977 1978 1979 1980 

A EJA EJjA EA E 

%0 | %0 | % | %01% 1 %|%|% 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

9/ 41 8/ 31 7) 2| 5/ 0 

18/ 9115/| 6112/ 3| 91 0 

20 20 20 20 

15/ 7J13/ 5111/ 2/ 9) 0 

20 20 20 20 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

9) 41 81 31 71 21 510 

18/ 9J15| 6112|/ 3 9/ 0 

20 20 20 20 

15/ 7I13/ 5(11' 2 9/ 0 

20 20 20 20 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

941 8 3/ 71 21 5) 0 

15 10 5 0 

20 20 20 20 

41 2| 4/ 0( 4 0/ 41 0 

7 4 0 0 

20; 20 20 20        
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Frá 1/, Frá !/, Frá !/, Frá 1, 
1977 1978 | 197 | 1980 

A E|A E|A E|A E 

% | %|% | % | % | Vo | 70 | Yo 
Pólyamíd: 
— Óunnið: 
— — Upplausnir, jafnblöndur og deig ............... 0 0 0 0 
— — Annað .........200000 nn 0 0 0 0 
— Plötur, þynnur, himnur, blöð eða ræmur (þar með taldir 

hólkar): 
— — Til og með 1 mm á þykkt .......00000000000.. 941 8, 3| TI 2| 5| 0 
— — Annað ......00000000 0 nn 20 20 20 20 
— Annað, þar með talinn úrgangur og rusl: 
— — Einþáttungar yfir 1 mm t. o. m. 2,5 mmí þvermál 4} 2| 4| 0| 4 0} 4; 0 
— — Slöngur með sprengiþoli 80 kg/em? eða meira .... 7 4 0 0 
— — Annars .........000000 0. 20 20 20 20 
Pólyúretan: 
— Óunnið: 
— — Upplausnir, jafnblöndur og deig ............... 0 0 0 0 
— — Blokkir, blásnar og óskornar .................. 0 0 0 0 
— — Annað .....00.0000000 sn 0 0 0 0 
— Annað, þar með talinn úrgangur og rusl: 
— — Plötur, blásnar ............000..0. 0. 0... 22112|19/ 8|Jló6| 4(12| 0 

— — Slöngur með sprengiþoli 80 kg/em? eða meira .... 7 4 0 0 
— — Annars 20.00.0000. 20 20 20 20 
Epoxyharpixar: 
— Óunnir: 
— — Upplausnir, jafnblöndur og deig ............... 0 0 0 0 
— — Annað 20... nn 0 0 0 0 
— Annað, þar með talinn úrgangur og rusl ............ 20 20 20 20 
Silíkon: 
— Óunnið: 
— — Upplausnir, jafnblöndur og deig ............... 0 0 0 0 
— — Annað .......000000 nenna 0 0 0 0 
— Ánnað .........0rr sn 20 20 20 20 
Önnur efni orðin til fyrir þéttingu, fjölþéttingu eða fjöl- 
aukningu: 
— Óunnin: 
— — Upplausnir, jafnblöndur og deig: 
— — — Pólyeter ......000...0 000 0 0 0 0 
—— — Önnur ........000000 0000. 0 0 0 0 
— — Annað: 
—— — Pólyeter ..............000 0000... 0 0 0 0 
— — — Annars .........00200000 nn 0 0 0 0 
— Plötur, þynnur, himnur, blöð, ræmur eða hólkar : 

— — Til og með 1 mm á þykkt ........0.000000000.. 94 8 3) 17) 2( 5/ 0 
— — Annað ......0000000nn nn 20 20 20 20 
— Annað, þar með talinn úrgangur og rusl: 
— — Stengur, prófílar, slöngur, pípur og þræðir ...... 15| 7J13| 5J11/ 2 9/ 0 

— — Annars ........00000.0 enn 20 | 20 20 20            
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Frá Frá!) | Fái) | Fráð), 
1977 1978 1979 1980 

A E|A E{A E|A E 

Yo 90 %0 1 %o| 70 | % | Vo | % 
39.02 Efni orðin til fyrir pólymeriseringu og kópólymeriseringu (t. d. 

pólyetylen, pólytetrahalógenetylen, pólyísóbútylen, pólystyren, 
pólyvinylklóríd, póly vinylacetat, pólyvinylklórídacetat og aðrir 
pólyvinylderivatar, pólyacrylsýru- og pólymetacrylsýruderi- 
vatar; kúmaróindenharpix): 

01 — Jónskiptar (ion exchangers) .........000 00 0 0 0 0 
— Pólyetylen: 
— — Óunnið: 

11 —-— — Upplausnir, jafnblöndur og deig ............... 0 0 0 0 
12 — —— Annað ......002000000nn ens 0 0 0 0 

— — Einþáttungar, saumlausar pípur, stengur, stafir eða 
prófílar: 

13 — — — Pípurogslöngur ........00000200 0000... 15/ 713) 5111) 2} 9/ 0 
14 — — — Annað 2........20000nnnnn nr 15) 7J13/ 5(11/ 2} 9/ 0 

— — Plötur, þynnur, himnur, blöð eða ræmur (þar með taldir 

hólkar): 
15 — — — Til og með lmm á þykkt .......0....0.0...... 9 41 81 31 7/ 2|} 51 0 
16 — — — Aðrar .........00000000 ner 20 20 20 20 
19 — — Úrgangur og rusl ............0.0.0 00. 0 0 0 0 

— Pólyprópvlen: 
— — Öunnið: 

21 — — — Upplausnir, jafnblöndur og deig ............... 0 0 0 0 
22 — — — Annað ......000000 00 0 0 0 0 

— — Plötur, þynnur, himnur, blöð eða ræmur (þar með taldir 

hólkar): 
23 — — — Tilog með l mm á þykkt .............0....... 9( 41 8 31 1) 2| 50 
24 — — — Annað „.....0000000 00 20 20 20 20 

— — Annað, þar með talinn úrgangur og rusl: 
25 — — — Pípur, slöngur, stafir eða prófílar .............. 15) 7J13! 511) 2 9, 0 
29 — — — Annars .....00000000 00 20 20 20 20 

— Pólystyren og kópólymerar þess: 
— — Óunnið: 

31 — — — Upplausnir, jafnblöndur og deig ............... 0 0 0 0 
— —-— Annað: 

32 — — —-— Blásanlegt (expandible) ...........00.0.0... 0 0 0 0 
33 ———— Annars ........00%0s ner 0 0 0 0 
34 — — Einþáttungar, saumlausar pípur, stengur, stafir eða 

prófílar 22.22.2200... 15) 7Tj13| 56j1l1|' 2} 9) 0 
—— Plötur, þynnur, himnur, blöð eða ræmur 

35 — — — Þynnur, himnur, blöð, ræmur eða hólkar til og með 

lImm á þykkt ......00.0.020 00... 9 41 8 311) 2 5 0 
— —— Plötur: 

36 —— — — Blásnar ........)..00000 00... 22'12}19/ 8116) 412 O 
37 —— — — Aðrar ........000.000 0... 20, 20 20 20 
39 — — Úrgangur og rusl ..........0..0.0 00... nr 0) 0 0 0            
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Frá !/, Frá !/, Frá 1/, Frá 1/, 
1977 1978 1979 1980 

A E|JA E|A E|A É 

70 | % | 70 | % | 70 | 70 | %0 | % 
— Pólyvinvlklóríd: 
— — Óunnið: 

41 — — — Upplausnir, jafnblöndur og deig ............... 0 0 0 0 
42 —— Annað .........202000 0 0 0 0 0 

— — Einþáttungar, saumlausar pípur, stengur, stafir eða 
Prófílar: 

43 — — — Slöngur með sprengiþoli 80 kg/em? eða meira.... T 4 0 0 
44 — — — Annað ........000000000 nn 15| 7}13) 5(11/ 2} 9/ O 
45 — — Gólfdúkur, gólfflísar eða gólfrenningar .............. 35 35 35 35 

—— Plötur, þynnur, himnur, blöð eða ræmur, ót. a.: 

46 — — — Veggdúkur, veggflísar og veggfóður ............ 35 35 35 35 
47 — — — Þynnur, himnur, blöð, ræmur eða hólkar til og 

með l mm á þykkt, ót.a. .......00000.000.0.. 9 4} 8 31 7I 2 5/ 0 
48 — — — Plötur, báraðar ............000000 0000... 15 10 FS) 0 

51 — — — Plötur til myndamótagerðar .................. 0 0 0 0 
52 — — -— Annað ......0..000%00 00 000 20 20 20 20 
54 — — Úrgangur og rusl ...........00.. 0... 0 nn. 0 0 0 0 

— Kópólymerar vinylklóríds og vinylacetats: 
— — Ounnir: 

56 — — — Upplausnir, jafnblöndur og deig ............... 0 0 0 0 
ST — — — Annað .....0.0000.00 0000 0 0 0 0 

— — Einþáttungar, saumlausar pípur, stengur, stafir eða 
prófílar: 

58 — — — Slöngur með sprengiþoli 80 kg/em? eða meira .... 7 4 0 0 
6l — — — Annað ......00000000000en rn 15/ 7I13) 5S(11) 2 9/ 0 
62 — — Gólfdúkar, gólfflísar eða gólfrenningar .............. 35 35 35 35 

—— Plötur, þynnur, himnur, blöð eða ræmur: 

63 — — — Veggdúkur, veggflísar og veggfóður ............ 35 35 35 35 
64 — — — Þynnur, himnur, blöð, ræmur eða hólkar til og með 

1 mm á þykkt, ót. a. ......2000000 000 9 41 8 3} 7) 2 5|/ 0 
65 — — — Plötur, báraðar ............0.0000000 00... 15 10 5 0 
66 —-— — Plötur til myndamótagerðar .................. 0 0 0 0 
6T — — — Annað ......0000000.000 neee 20 20 20 20 
69 — — Úrgangur ogrusl .............0000.0 0000. nn. 0 0 0 0 

— Acrylpólymerar, metacrylpólymerar og acrylo-metacrylkó- 
pólymerar: 

— — Óunnir: 
11 — — — Upplausnir, jafnblöndur og deig ............... 0 0 0 0 
12 — — — Annað ......0..0000000 000. 0 0 0 0 
13 — — Plötur, þynnur, himnur, blöð eða ræmur ............ 20 20 20 20 

14  — — Annað, þar með talinn úrgangur og rusl: 
15 — — — Einþáttungar, pípur, stengur, stafir eða prófílar 15| TJ13| 5|1l| 2} 9|/ 0 
19 —— — Annars ....00000000 0000 20 20 20 20 

— Pólyvinylacetat: 
81 — — Upplavsnir, jafnblöndur og deig .................. 0 0 0 0 
82 — — Stykki, klumpar, korn, flögur eða duft ............ 0 0 0 0 
89 — — Annað .......02000.0 ns. 20, 20 20 20
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33 

34 
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4l 
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52 

— Önnur efni orðin til fyrir pólymeriseringu eða kópólymeri- 
seringu : 

— — Óunnin: 

— — — Upplausnir, jafnblöndur og deig ............... 
—— — Annað ........00.0000 0000. 
—— Plötur, þynnur, himnur, blöð eða ræmur (bar með taldir 

hólkar): 
— — — Til og með l mm á þykkt ..............0...... 
— — — Annað ......000000000. 0000 rr rr 
— — Einþáttungar, saumlausar pípur, stengur, stafir eða 

prófílar : 

— — — Slöngur með sprengiþoli 80 kg/em? eða meira .... 
— — — Annað ........0002020000 0... 
Endurunninn sellulósi, sellulósanítrat, sellulósaacetat og 

önnur sellulósaester, sellulósaeter og aðrir kemískir derivat- 
ar sellulósa, einnig blandað mýkiefnum (t. d. kollódíum og 
celluloið), vúlkanfiber: 
— Endurunninn sellulósi: 
—— Óunninn .......000.0 000 
— — Unninn: 
— — — Stengur, prófílar, slöngur, pípur og þræðir ...... 
— — — Plötur, þynnur, himnur, blöð, ræmur eða hólkar: 

—— — — Þynnrien0,T5mm.........20..00000.0 0. 
— ——— Annað .......0.00000000 00 rn 
— —— Annað ........000.0000 000. 
— Sellulósanítrat: 
— — Án mýkiefna: 
— — — Óunnið: 

— — — — Kollódíum, kollódíumull og skotbómull ...... 
— ——— Annað ..........0000 000... 
— — Með mýkiefnum: 
— — — Óunnið: 
— — — — Upplausnir, jafnblöndur og deig ............ 
———— Annað ..........00.000. 00. 
— — — Unnið: 

— — — — Stengur, prófílar, slöngur, pípur og þræðir ... 

— — —— Plötur, þynnur, himnur, blöð, ræmur eða hólkar: 

——-—— —— Þynnri en 0,75 mm .........0000000.... 
— —— —— Atnað ......... 
—— — — Annað ......0000.00000 0000 
— Sellulósaacetat: 
— — Án mýkiefna: 

— — — Upplausnir, jafnblöndur og deig ............... 
— — — Annað ........0000000.000. nn 
— — Með mýkiefnum: 
— — — Óunnið: 
— — — — Upplausnir, jafnblöndur og deig ............ 
—— — — Annað ........000000.0 00. 

  

  

      

Frái/ | Frái) | Frál/, | Frá), 
1977 1978 1979 1980 

A E|A EA E JA E 

Vo | | % | % | 701 %0 | % | % 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

9 41 8/ 31 7T| 21 5/ 0 

20 20 20 20 

7 4 0 0 

15) 7(13/ 5J11/ 2 9/ 0 

| 

0 0 0 0 

15) 7 13, 51ll1| 2(/ 9/ 0 

91 41 8 31 7) 2| 51 0 

20 20 20 20 

20 20 20 20 

oo 0 0 
0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

15) 7|13!( 5(11/ 2| 9/ 0 

9 4 8/ 31 71 21 510 

20 20 20 20 

20 20 20 20 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0           
A 52 

   



39.04. 

39.05 

39.06 

39.07 
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09 

— — — Unnið: 
— — — — Stengur, prófílar, slöngur, pípur og þræðir ... 

— — — — Plötur, þynnur, himnur, blöð, ræmur eða hólkar: 
— — — —— Þynnri en 0,75 Mm 00.00.0000... 

————— Annað .....2.000000 00... 
— — — Annað .......20.0000.0..0 sv 

— Aðrir kemískir derivatar sellulósa: 
— — - fn mýkiefna: 

— — — Upplausnir, jafnblöndur og deig ............... 
— — — Annað ......0...0.00ss nn 

— — Með mýkiefnum: 
— — — Óunnir: 

— — — — Upplausnir, jafnblöndur og deig ............ 
— — — — Annað ........20.0.0.se ss sn 

— — — Unnir: 
— — — — Stengur, prófílar, slöngur, pípur og þræðir ... 
— — — — Plötur, þynnur, himnur, blöð, ræmur eða hólkar: 

—— ——— Þynnri en 0,T5 Mm „0000... 0000... 

— —-—— —— Annað .......0000 nn 

— — — — Annað .......0.0.0e0sesss ss 

— Vúlkanfiber ........00.0.0 00. enn 

Hert prótein (t. d. hert kaseín og hert gelatín): 
— Upplausnir óunnar, duft, hellur, klumpar og úrgangur 

— Annað ....0..0000000 0. 
Náttúrlegt harpix ummyndað með bræðslu (t. d. bræddur 
kópall), gerviharpix orðið til fyrir estrun á náttúrlegu harpix 
eða harpixsýrum (harpixester), kemískir derivatar af náttúr- 
legu gúmmíi (kátsjúki), t. d. klórkátsjúk, kátsjúkhydróklóríd, 
oxykátsjúk og hringliða (cyclised) kátsjúk: 
— Upplausnir óunnar, duft, hellur, klumpar og úrgangur .. 

— Annað ......00000000r nn 
Önnur fjölhlutaefni með háum sameindaþunga, gervi- 
harpix og plast, algínsýra ásamt söltum hennar og esterum; 

línoxyn: 
— Algínsýra, sölt hennar og esterar ........0.00000.0. 00... 
— Annað: 

— — ANNAFS „...2000000 0. 
Vörur úr efnum sem teljast til nr. 39.01-39.06: 
— Varningur til flutnings eða umbúða um vöru, þar með talin 

ílát án handarhalds sem einnig eru ætluð sem einnota bollar 
til drykkjar; tappar, lok, hettur og annar lokunarbúnaður: 

— — Umbúðakassar að rúmmáli 0,01 mö og stærri ....... 
— — Mjólkurumbúðir ......20.000000ereeeene0er 0. 
— — Fiskkassar ............. Benn 
— — Fiskkörfur og línubalar ..........00000000 0. ..0... 
— — Geymar, ker og önnur ílát með yfir 50 lítra rúmtaki 
— — Pokar, ót. a. .....00000000 sens 

— — Brúsar minni en 10 lítra ....0000000000000 0. ..00.. 
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Frá, | Frá!) | Frá!) | Frá), 
1977 1978 1979 1980 

A E|A EA E|A E 

% | %|% | Vo % | 20 | % | Vo 

15/ 7I13) 5J11' 2J 9/ O 

9| 41 8) 31 7( 2| 50 
20 20 20 20 
20 20 20 20 

0 0 0 0 
0 0 0 0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 

15) 7|13/ 5/11/ 2} 9) 0 

9 4) 8(/ 31 7) 21 5/ 0 
20 20 20 20 
20 20 20 20 

0 0 0 0 

0 0 0 0 
20 20 20 20 

0 0 0 0 
20 20 20 20 

0 0 0 0 

0 0 0 0 
20 20 20 20 

22112|19| 8|16| 4112) 0 
20 20 20 20 

41 2| 4| 0| 4) 0| 4 0 
4' 2| 4) 0| 4/ 0 4/ 0 
30/15(25(|10/20| 5|15| 0 
22(12|19| 8|16/ 4112 0 
58 | 30{|46|20|34/10/22| O              
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Frálj | Frá, | Frá), | Frái), 
1977 1978 1979 1980 

A E|A EJA E|A E 

7 | 70 | %| Vo | 0 | | 70 % 
— — Flöskur, krukkur, dósir, tappar, hettur og brúsar,ót.a. 22|12|19| 8|16| 4|12| 0 
— — Annað .....0.0000000 nn 22(12(19| 8J16| 4J12/ O 
— Hreinlætistæki og vörur til snyrtingar ................. 80 80 80 80 
— Skrautvörur og skartgripir .............0..0.. 100 90 90 80 
— Skrifstofu- og skólavörur: 
— — Bréfa- og skjalabindi, bókabindi, möppur, albúm, 

bókahlífar 0. þh. 2... 0000 30 15125(10!20/ 5|15/ 0 
— — Stenslar og blöð til fjölföldunar .................. 7 7 7 7 
— — Annað .......00000000.0 senn 70 70 70 70 
— Fatnaður og hlutir er honum heyra til ................. 35 (20(31(13|24| 6|16| 0 
— Vörur tl raflýsingar: 
— — Flúrskinslampar .......0.0000000 0... 42(21(34/14|26) T|17| 0 
— — Lampar, lampaskermar og lýsingartæki, ót. a. ...... 50/25|40;18(30/ 9120' 0 
— — Skermar og hjálmar fyrir götuljósker .............. 0 0 0 0 
— — Annað .......00000000n seen 50 40 30 20 
— Vindutjöld, rimlagluggatjöld o. þ. h. og hlutar til þeirra .. 70 70 70 70 
— Annað: 
— — Netjakúlur og netjakúlupokar, nótaflotholt, lóðabelgir 2| 0| 2| 0| 2| 0| 2| 0 
— — Búsáhöld .............2200.00 see nnve 58 (301 46 20(34{10|22| 0 
— — Tilbúin hús og mannvirki og húshlutar; rúður ...... 22112|19/ 8|16| 4(12/ 0 
— — Veggplötur, formsteyptar .....0..0.0..000.0..0.... 40 25 12 0 
— — Úrglös og úrarmbönd ..............0...0.0 00... 50 50 50 50 
— — Smávarningur og annað þess háttar, til að búa, slá 

eða leggja með ýmsa hluti; snagar, fatahengi, hillu- 

hné og annað þess háttar ................0.0...0.. 22112|19) 8(16| 4{12/ 0 
— — Burstahausar ...........000.000. 000 sn ss 21/10(18| TjJ14! 3|10| 0 
— — Handföng .........20000000 00... nn 0 0 0 0 
— — Umgerðir um skuggamyndir ..................... 30/15|25/10|20/ 5(15| 0 
— — Merkispjöld og endurskinsmerki ........... oe 21/10(18| TJ14| 3(10| 0 
— — Vörur sérstaklega tilskipa ....................... 25 25 25 25 
— — Verkfæri, ót. a. .......0000.0.0. ns. 7 4 0 0 
— — Vörur til hjúkrunar og lækninga .................. 35 35 35 35 
— — Björgunar- og slysavarnartæki, eftir nánari skýrgrein- 

ingu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ........... 0 0 0 0 
— — Pípu- og vélaþéttingar, vörur til tækninota og hlið- 

stæðir smáhlutir til véla ......... een 0 0 0 0 
— — Pípur, ót. a., pípuhlutar (fittings) og tengidósir fyrir 

raflagnir; pípu- og kapalfestingar ................. 15| 7J13) 5(11| 2| 9| O 
— — Boltar, rær, undirlög (skinnur) o. þh. „........... 25 17 9 0 
— — Blómapottar ........0000.0000 eens 22112119| 8|16/| 4|12| O 
— — Skúffuskápar ..........2000.0.000000 rn 42 (21|34/14|26| TJ1T| 0 
— — Aðrar vörur úr plasti ..........0....0.....000...... 70 70 | 70 70      
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40. KAFLI 

Náttúrlegt gúmmí (kátsjúk), tilbúið gúmmí (gervigúmmí) og faktis 

og vörur úr þessum efnum 
Athugasemdir: 

1. Sé ekki annað tekið fram hér í tollskránni tekur orðið gúmmí til eftirtaldra vöru- 

tegunda, einnig vúlkaniseraðra eða hertra: Náttúrlegs gúmmis (kátsjúks), balata, 

gúttaperka og þess háttar náttúrlegs gúmmís, gervigúmmiís, faktis framleidds úr olium 

og til þessara vörufegunda endurunninna. 

9. Þessi kafli tekur ekki til eftirgreindra vara úr gúmmíi og spunaefnum sem teljast 

yfirleitt til XI. flokks: 

a. Prjónavoð og heklvoð eða vörur úr þeim, teygjanlegur vefnaður eða vefnaður 

með innsettu eða innofnu gúmmíi (annað en vélreimar, færi- eða lyftibönd eða 

reimar, úr gúmmíkenndu prjónuðu eða hekluðu efni, sem teljast til nr. 40.10); 

aðrar teygjanlegar spunavoðir eða vörur úr þeim. 

Slöngur úr spunaefnum og ábekkar leiðslur úr spunaefni, þaktar eða fóðraðar með 

gúmmíi að innanverðu (nr. 59.15). 

Ofin spunaefni, gegndreypt, þakin eða limd saman með gúmmíi (nema vörur er 

teljast til nr. 40.10), ef 
1. bunginn er 1% kg/m? eða minna; eða 
2. þunginn er yfir 1% kg/m? og í vörunni er yfir 50% af vefnaðarefnum miðað 

við þunga. 
Einnig vörur úr þessum efnum. 

Flóki, gegndreyptur eða bakinn með gúmmii, ef spunaefnin eru yfir 50% af þunga 

vörunnar; einnig vörur úr slíkum efnum. 

Trefjadúkur og sams konar trefjaefni, gegndreypt eða þakin með gúmmii eða með 

gúmmíi sem bindiefni, hver sem þyngdin er á hvern fermetra, og vörur úr honum. 

Dúkur úr trefjum límdum samhliða saman með gúmmíi, hver svo sem þunginn 

er miðaður við fermetra, einnig vörur úr þessum efnum. 

Plötur, þynnur og ræmur úr blásnu gúmmii, frauðgúmmii eða svampgúmmiíi, 

í tengslum við spunaefni, og vörur úr þeim, skulu þó teljast til 40. kafla ef spuna- 

efnið er aðeins notað til styrktar. 

3. Til þessa kafla teljast ekki heldur eftirtaldar vörur: 

a. 
b. 
c. 

d. 
e. 

f. 

Skófatnaður, hlutar til hans og aðrar vörur er teljast til 64. kafla. 

Höfuðfatnaður, þar með taldar baðhettur, og hlutar til hans sem teljast til 65. kafla. 

Harðgúmmíhlutar til véla, áhalda og verkfæra, svo og aðrar þær vörur til raf- 

magnsiðnaðar sem teljast til XVI. flokks. 

Vörur sem falla undir 90., 92., 94. eða 96. kafla. 

Vörur sem teljast til 97. kafla (bó ekki iíþróttahanskar og vörur sem teljast til 

nr, 40.11). 
Hnappar, greiður, pípumunnstykki, pennasköft og aðrar vörur í 98. kafla. 

4. Orðið gervigúmmí í 1. athugasemd hér að ofan og í nr. 40.02, 40.05 og 40.06 tekur til: 

a. Ómettaðra tilbúinna efna sem með herslu með brennisteini má óafmáanlega breyta 

í efni sem ekki sveigjast og eftir bestu vúlkaniseringu (og án blöndunar annarra 

efna, svo sem mýkingarefna og styrkjandi fvlliefna sem ekki eru nauðsynleg til 

að mynda þverbindingu) mynda efni sem við 18? til 292 C hita má teygja þrisvar 

sinnum upprunalega lengd sína án þess að þau slitni og, eftir að þan hafa verið 

teygð tvisvar sinnum upprunalega lengd sina, draga sig saman innan fimm min- 

útna þannig að þau verði ekki yfir 1% sinni upphafleg lengd sín. 
Til slíkra efna teljast cis-pólyisoprene (IR), pólybútadien (BR), pólyklór- 

bútadien (CR), pólybútadien-styren (SBR), pólyklórbútadíen acrýlonitril (NCR), 

pólybútadien-acrýlonitril (NBR) og bútylgúmmíi (TIR).
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b. „Thioplasts“ (TM). 
c. Náttúrlegs gúmmís, breytts við samruna eða blöndun við gerviplast, depólymeriser- 

aðs náttúrlegs gúmmís og blandna af ómettuðum gerviefnum með mettuðum gervi. 
hápólymerum, enda uppfylli það þau skilyrði varðandi vúlkaniseringu, teygjan- 
leika og samdráttarhæfni sem um getur í a-lið að ofan. 

Til nr. 40.01 og 40.02 telst ekki: 
a. Náttúrlegt og tilbúið gúmmilatex (þar með talið forvúlkaníserað gúmmiílatex) 

blandað vúlkaníseringsefnum eða hvetjandi efnum, fylliefnum eða styrktarefnum, 
mýkingarefnum, litarefni (þó ekki litarefni sem aðeins er bætt við til auðkenn- 
ingar) eða öðrum efnum; þó telst latex sem aðeins hefur verið stabiliserað eða 
innsoðið og latex sem er viðkvæmt fyrir hita og elektrópositivt latex til nr. 
40.01 eða 40.02, hvort sem við á. 

b. Gúmmi sem hefur verið blandað sóti (einnig með viðbót af jarðolíu) eða kísil- 
sýru (einnig með viðbót af jarðolíu) á undan útfellingu eða hvers konar efni 
eftir útfellingu. 

c. Blöndur þeirra efna sem tilgreind eru í 1. athugasemd við þennan kafla, einnig 
með viðbót annarra efna. 

Þráður, sem er úr toggúmmii einu og er yfir 5 mm í þvermál, telst til nr. 40.08 og 
skiptir lögun þverskurðarins ekki máli. 
Til nr. 40.10 teljast vélareimar og færibönd úr spunaefnum sem eru gegndreypt, 
yfirdregin, yfirlögð eða límd saman með gúmmii eða gerð úr spunagarni —  ein- 
þráða, fleirþráða eða með kaðalgerð — gegndreyptu eða þöktu gúmmii. 

- Í nr. 40.06 telst forvúlkaníserað gúmmiíilatex vera óvúlkaniserað gúmmilatex. 
Í nr. 40.07—40.14 skal balata, gúttaperka og áþekk náttúrleg teygjanleg efni, 

og faktis unnið úr olíu og slík efni endurunnin úr þessum vörutegundum, teljast 
vúlkaníserað gúmmí, einnig þótt þær hafi ekki verið vúlkaniseraðar. 

  

  

      

9. Sem plötur, þynnur og bönd í nr. 40.05, 40.08 og 40.15 teljast aðeins plötur, þynnur 
og bönd óáprentuð, áprentuð eða öðruvísi unnin á yfirborði, en ekki tilsniðin nema 
i rétthyrnd stykki og ekki frekar unnin. 

Orðin stengur og prófílar í nr. 40.08 og orðin stengur, prófílar og pípur Í nr. 
40.15 taka til, og taka einungis til, þessara vara (hvort sem þær eru skornar í stykki 
og unnar á yfirborði eða ekki) að þær séu ekki öðruvísi unnar. 

Frá, | Frá!) | Frá!) | Frá), 
1977 1978 1979 | 1980 

A E|A E|A E|A E 

01 701 70 | % | 70 70 0 }'% 
I Hrágúmmí 

40.01 Náttúrlegt gúmmílatex, einnig blandað tilbúnu gúmmílatexi; 
forvúlkaniserað náttúrlegt gúmmílatex; náttúrlegt gúmmí, 
balata, gúttaperka og áþekk náttúrleg teygjanleg efni: 

10 — Náttúrlegt gúmmílatex, einnig blandað tilbúnu gúmmí- 
latexi; forválkaníserað náttúrlegt gúmmílatex ........... 0 0 0 0 

20 — Annað náttúrlegt gúmmí ................. 0000. 0 0 0 0 
30 — Áninað ..........00000 00. 0 0 0 0 

40.02 Tilbúið gúmmílatex; forvúlkaníserað tilbúið gúmmiílatex; 
gervigúmmií; faktis unnið úr olíum: 

10 — Pólybútadíen-styren latex, einnig forvúlkaníserað ........ 0 0 0 0 
20 — Annað tilbúið gúmmílatex, einnig forvúlkaníserað ....... 0 0 0 0 
30 — Pólybútadíen (BR) ...............2.... 0000. .n. 0 0 0 0              



40.03 
40.04. 

40.05 

40.06 

40.07 

40.08 

40.09 

40.10 
40.11 
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40 
50 
60 
70 
00 
00 

00 

00 

— Pólyklórbútadíen (CR) ........2..2.00. 000 n ran. 
— Pólybútadíen-styren (SBR) .............02000 0... 
— Bútylsúmmí (IIR) .........222200000e neee 
— Annað gervigúmmií; faktis unnið úr olíum ............. 
Endurunnið gúmmí ............00000000 0. renn ve enn 
Úrgangur og afklippur af toggúmmíi; slitnar vörur úr tog- 
gúmmíi sem aðeins eru hæfar til endurvinnslu á gúmmíi; 
duft unnið úr úrgangi eða slitnum vörum úr toggúmmíi 

TI Óvúlkaniserað gúmmí 

Plötur, þynnur og bönd úr óvúlkaniseruðu náttúrlegu gúmmíi 
eða gervigúmmíi, þó ekki reyktar þynnur eða krepþynnur 
sem teljast til nr. 40.01 eða 40.02; korn úr óvúlkaniseruðu 
náttúrlegu gúmmíi eða gervigúmmíi tilbúið til vúlkani- 
seringar; óvúlkaniserað náttúrlegt gúmmí eða gervigúmmí 
sem fyrir eða eftir útfellingu hefur annað hvort verið blandað 
sóti (með eða án viðbótar af jarðolíu) eða kísilsýru (með eða 
án viðbótar af jarðolíu), í þess konar lögun sem þekkt er 
undir heitinu „masterbatch“ ..........0..0.0000000 0000... 

Óvúlkaniserað náttúrlegt gúmmí eða gervigúmmí, þar með 
talið gúmmílatex annars konar lögunar eða í öðru ástandi 
(t. d. stengur, pípur og snið — prófílar — upplausnir og 
jafnblöndur); vörur úr óvúlkaniseruðu náttúrlegu gúmmíi 
eða gervigúmmúíi (t. d. húðaður eða gegndreyptur spunaþráður; 

hringir og skífur) ........000002000eoeeeereeernnn nn 

II Vörur úr toggúmmíi 

Þræðir og snúrur úr toggúmmiíi, einnig þakið spunavörum; 

spunagarn, gegndreypt eða þakið með toggúmmíi .......... 
Plötur, þynnur, bönd, stengur og þræðir úr toggúmmíi: 
— Svampgúmmí, þó ekki bönd, stengur og þræðir ........ 
— Gólfdúkur .....000000000nsssseersee rns 
— Stengur, prófílar og bönd ..........000000 00.00.0000. 

— Annað .......000000. 0. 

Pípur og slöngur úr toggúmmíi: 
— Pípur og slöngur með sprengiþoli 50 kg/em? eða meira .. 

— Aðrar .....0000000 nan 

Vélareimar og færibönd úr toggúmmíi ..............0.... 

Hjólbarðar alls konar, skiptanlegir hjólbarðaslitfletir, slöngur 

og felgubönd úr toggúmmíi, á alls konar hjól: 

— Hjólbarðar fyrir bifreiðar, nýir .....2..0000000n0n00... 

— Hjólbarðar fyrir almenningsvagna og vörubifreiðar, nýir 

— Hjólbarðar fyrir flugvélar, nýir ......000.0000.00 000... 

— Hjólbarðar fyrir bifhjól (þar með talin létt bifhjól) og 

reiðhjól, mýir ........0000.eennevennsessasnnr 

— Slöngur fyrir hjólbarða ...........00000 0... enn en... 

31. desember 1976. 

  

  

  

Frá), | Frá) | Frá!/, | Frá! 
1977 1978 1979 1980 

A E|JA EA E|A E 

% | % | % | % | % | % | %o | % 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

| 

0 0 0 0 

| 

| 
0 0 0 0; 

| 
| 

0 0 0 0 

18| 9|15/ 6|12/ 3J 9 0 

30/15|25/10|20) 5115! 0 

35 35 35 35 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

7 4 0 0 

25 17 9 0 

0 0 0 0 

40 40 40 40 

40 40 40 40 

0 0 0 0 

40 40 40 40 

40 40 40 40              
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40.12 

40.13 

40.14 

40.15 

40.16 

00 

ol 
09 

— Aðrir hjólbarðar, þar með taldir sólaðir hjólbarðar : 
— — Hjólbarðar hvers konar, notaðir „................. 
— — Annars .....2..00.00000 0000 
Vörur úr toggúmmíi til lækninga og hjúkrunar, einnig að 
hluta úr harðgúmmíi .................0..0.000000...... 
Fatnaður alls konar (þar með taldir hanskar) og tilheyrandi, 
úr toggúmmíi: 
— Kafarabúningur ..................0.00 000 ne 
— Hanskar ...........00.....0.0.0. 00 

Aðrar vörur úr toggúmmiíi: 
— Botnrállur (bobbingar) og trollpokahlífar ............. 
— Björgunartæki, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins .........................0..0.. 
— Burstahausar ......................0 0000... 
— Vélaþéttingar og þéttilistar ......................... 
— Vörur til tækninota ......................0 0000. 
— Verkfæri, ót. a. .......0..00002... 0 
— Vörur sérstakloga tilskipa .......................... 
— Hurðir ...............0..0.0. 

— Annars ...........20.0 0000 

IV Harðgúmmií (ebónít og vúlkanít) og vörur úr því 

Harðgúmmí í bitum, plötum, þynnum, böndum, stöngum 
með hvers konar þverskurði (prófílum), pípum og þráðum; 
úrgangur af harðgúmmíi og duft úr því .................. 
Aðrar vörur úr harðsúmmíi: 
— Til lækninga og hjúkrunar .....................0.... 
— Annars ..........0.0.000 0 

  

  

    
  

Nr. 120. 

Frá !/, Frá !/, Frá !/, Frá !/, 
1977 1978 1979 1980 

A EA EA EA E 

Vo %| 70 | Vo | % | %|%|% 
35 35 35 35 
40 40 40 40 

35 35 35 35 

20 20 20 20 
38/(20|31(13(24/ 6{16/ 0 
35 35 35 35 
38/20(31(13(24| 6|16! 0 

2 0 2) 0| 2 0 2/ 0 

0 0 0 0 
21/10|18/ TJ14) 3}10/ 0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 
7 4 0 0 

25 25 25 25 
30 30 30 30 
22112(19| 8(16| 4112/ 0 
70 70 70 70 

| 

0 0 0 0 

35 35 35 35 
70 70 70 70              
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VITI. flokkur 

81. desember 1976. 

Húðir, skinn, leður, loðskinn og vörur úr þeim; reið- og aktygi; 

ferðabúnaður, handtöskur og áþekk ílát; vörur úr þörmum 

1. 

(öðrum en silkiormaþörmum) 

41. KAFLI 

Húðir og skinn, óunnið (þó ekki loðskinn), og leður 

Athugasemdir: 

Til þessa kafla telst ekki: 

a. Afklippur og annar þess háttar úrgangur af óunnum roðum, húðum og skinnum 

(nr. 05.05 og 05.06). 
b. Fuglshamir og hlutar af þeim með tilheyrandi fjöðrum eða dún (nr. 05.07 eða 

67.01). 
c. Húðir eða skinn með hárum, óunnin, sútuð eða unnin (43. kafli). Til nr. 41.01 

teljast þó óunnar húðir eða skinn, með hárum, af nautpeningi (þar með taldir 

vísundar), af hestum og öðrum dýrum af hestaættinni, sauðfé og lömbum (þó 

ekki persían, astrakan, karakúl og áþekk lambskinn, og skinn af indverskum, 

kínverskum, mongólskum og tibetskum geitum og kiðlingum), svinum (þar með 

moskussvin), hreindýrum, gemsum, gasellum, rándýrum, elgum, krónhjörtum og af 

  

  

    
  

              

hundum. 
9. Með leðurlíki er alls staðar í tollskránni aðeins átt við vörur þær sem teljast til 

nr. 41.10. 

Frátj, | Frá, | Frá!), | Frá!) 
1977 | 1978 1979 | 1980 

A EA E|A E|A E 

% | % | % 1 % | % | Vo | 70 | % 
41.01 Húðir og skinn, óunnin (ný, söltuð, þurrkuð, pækluð eða 

kölkuð), einnig klofin, hér með taldar gærur: 
— Húðir af nautpeningi og hestum, þó ekki af kálfum: 

11 — — Nautshúðir í botnvörpur, óunnar en saltaðar og/eða 

blásteinslitaðar ........0..000002 0... nn nr 4| 2} 4| 0| 4/ 0J 4/ 0 

19 — — Aðrar .......0.0000nnene nn 9( 4 8 3| 7 2} 51 0 

20 — Kálfsskinn ..........00.0000 0000 nnne erna 9| 4| 8 3{ 7. 2} 5S/ 0 

30 — Geitaskinn og kiðlingaskinn ..........2.00000 0000... 91 4 8 31 7) 2| 5 0 

40 — Sauðskinn og lambskinn með ull ..........2000000000.. 9 41 8 3|/ 7} 2| 5| 0 

50 — Sauðskinn og lambskinn ullarlaus .......0.00.000. 000... 9) 41 8, 31 7| 2} 5/ 0 

60 — Aðrar húðir og skinn ........2.0.0 000. n rann 941 8. 31 7 2(5/ 0 

41.02 Leður úr nautshúðum (þar með talið vísundaleður) og leður 

úr hrosshúðum (þó ekki vörur sem teljast til nr. 41.06-41.08): | 

10 — Kálfsleður .......22..00000000 rann 13/ ó6(11/ 4(| 9, 2| 7) 0 

20 — Leður úr nautshúðum (þó ekki kálfsleður) og leður úr 

hrosshúðum ..........00000.0ee enn 0 0 0 0 

41.03 00 Leður úr sauð- og lambskinnum (þó ekki vörur sem teljast 

til nr. 41.06-41.08) .........2020000cn renn 9 4) 8(/ 3| 7| 21 5/ 0 

41.04 00 Leður úr geita- og kiðlingaskinnum (þó ekki vörur sem 
teljast til nr. 41.06-41.08) ........0.0000 000 een... . 9( 4 8 3| 7/ 2( 5/ 0
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41.05 

41.06 
41.07 
41.08 
41.09 

41.10 

ol 
09 
00 
00 
00 
00 

00 

Annað leður (þó ekki vörur sem teljast til nr. 41.06-41.08): 
— Svínsleður 
— Leður, ót. a. (þ. á m. fiskroð) ....................... 
Þvottaskinn (chamois-dressed leather) 
Bókfell (pergament) ..................0 0... 
Lakkleður og gervilakkleður; málmþakið leður ............ 
Afklippur og úrgangur frá leðri, bókfelli og leðurlíki, enda 
sé það ekki hæft til framleiðslu á vörum úr leðri; enn 
fremur leðurdust, leðurduft og leðurmjöl ................. 
Leðurlíki að meginstofni úr leðri eða leðurþráðum, í plötum 
eða rúllum sr... 

  

  
  

  
  

  

Nr. 120. 

Frá | Kéi J Fái) | Káta 
1977 1978 1979 1980 

A E A E A E A E 

% | % | % | % 1 % | %|%1% 

ol al gl 3| 7 gl so 
9 4l gl 3| 1 gl so 

14 14 | | 
14) 14) 14 | 

0 0 0 0; 

9 algl3 7 gl s|o 

'o 0 0         

A 53 
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42. KAFLI 

Vörur úr leðri; reið- og aktygi; ferðabúnaður, handtöskur og áþekk ílát; 

vörur úr þörmum (öðrum en silkiormaþörmum) 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. 

b. 

F
E
R
Ð
 

9
 

Dauðhreinsað girni (catgut) til læknisaðgerða og annað þess háttar dauðhreinsað 

efni til notkunar í sama skyni (nr. 30.05). 

Fatnaður og annað er honum heyrir til (þó ekki hanskar), fóðrað með loðskinni 

eða loðskinnsliki eða með loðskinni eða loðskinnslíki á yira borði, nema þessi 

skinn séu aðeins leggingar til skrauts (nr. 43.03 eða 43.04). 

Burðarnet og annað þess háttar er telst til XI. flokks. 

Vörur er teljast til 64. kafla. 

Höfuðfatnaður og hlutar til hans er teljast til 65. kafla. 
Svipur, keyri og aðrar vörur er teljast til nr. 66.02. 

Strengir, trumbuskinn og aðrir hljóðfærahlutar (nr. 92.09 eða 92.10). 
Húsgögn og húsgagnahlutar (94. kafli). 
Vörur sem teljast til 97. kafla (t. d. leikföng, leiktæki og iþróttavörur). 

Hnappar, flibbahnappar, ermahnappar, smellur o. þ. h. og efni og hlutar til þessara 

vara sem teljast til nr. 98.01 eða 71. kafla. 

  

    

  

2. Til fatnaðar og þess sem honum heyrir til (nr. 42.03) telst m. a. hanskar (þar með 

iþróttahanskar), svuntur og önnur hlifðarföt, axlabönd, belti, axlarólar, armbönd, 

þar með talin úrarmbönd. 

Frá, | Frá, | Réi | Frá! 
„1977 | 1978 | 1979 | 1980 
A EJA E|A E|A É 

9191 % 1 1 %1% | % | % 
42.01 00 Ak- og reiðtygi (t. d. hnakkar, aktygi, klafar, vagnólar, 

hnéhlífar) úr hvers konar efni og fyrir hvers konar dýr ..... 46(25137|16|28) 8118) 0 

42.02 Ferðabúnaður (t. d. ferðaskrínur, fataskrínur, hattöskjur, 

ferðatöskur, bakpokar), innkaupatöskur, handtöskur, skóla- 
töskur, skjalatöskur, veski, pyngjur, snyrtiskrín, verkfæra- 

skrín, tóbakspungar, slíður, skrín, öskjur (fyrir vopn, hljóð- 
færi, sjónauka, skarigripi, flöskur, hálsbúnað, skófatnað, 

bursta) og áþekk ílát, úr leðri, leðurlíki, vúlkanfiber, plast- 
plötum, plastþynnum, pappa eða vefjarefnum: 

10 — Handtöskur .........222000. nun 50/25|40)18|30| 9(20/ 0 

20 — Ferðabúnaður og snyrtiskrín ...........2200 0000... 50/25(40/18{30/ 920) O 

30 — Skólatöskur og skjalatöskur ...........00000 0000... 50/25|40/18130) 9|20) 0 

— Annað: 
41 — — Seðlaveski og pyngjur .......000000000 00... 50/25140/18|30/ 920) 0 

49 — — Ánnars ........0.00 nes 50/25|40!18{30) 9120) 0 

42.03 Fatnaður úr leðri og leðurlíki og það sem honum heyrir til: 

0l — Belti .........000.0000 enn 38/20|31/13|24) 6|16/ 0 

02 — Hanskar .......0..000e.sesesssssrr rr 38/20(31'13|24| 6|16|/ 0 

03 — Úrarmbönd ........00.000.00n seen 50 50 50 50 

04 — Röntgenhanskar .........00020..0 enn 35 35 35 35 

05 — Rafsuðuhanskar, hlífðarsvuntur, hlífðarermar úr leðri ..  O 0 0 0 

09 — Annar .......000000 ens 38(20131/13124| 6}16| O 

42.04 00 Vörur úr leðri eða leðurlíki til tækninota ................. 10| 0(10} 0|10/ 0J10/ O            
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42.05 
0l 

02 
03 
09 

42.06 00 

421 

Aðrar vörur úr leðri eða leðurlíki: 

— Leðurrendur til skógerðar sem bera það með sér að þær 
séu sérstaklega unnar til þess ................. AR 

— Handföng ............. 
— Vörur til lækninga ...... 
— Annars 000... 
Vörur úr þörmum (öðrum en silkiormaþörmum), gullsláttar- 
himnum, blöðrum eða sinum 

  

  
  
  

Nr. 120. 

Frá l/, | Frá!/, | Frá!/, | Frá!/, 
1977 1978 1979 1980 

A ETA EA EA E 

% | 7 70 | % %o | Vo | %o | 0 

I 
0; 0, 0 0 
01 0) 0 0 

35| |35) |35 35 
65) |65, 65 65 

65, ós, 165, 165)          
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43. KAFLI 

Loðskinn og loðskinnslíki og vörur úr þeim 

Athugasemdir: 

31. desember 1976. 

  

  

  

1. Með loðskinnum er alls staðar í tollskránni (nema í nr. 43.01) átt við sútaðar eða 
unnar húðir eða skinn með hárum og af alls konar dýrum. 

2. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Fuglshamir og hlutar af þeim með föstum upprunalegum fjöðrum og dún (nr. 

05.07 eða 67.01). 
b. Óunnar húðir og skinn með hárum sem teljast til 41. kafla. 
c. Hanskar úr leðri og loðskinni eða úr leðri og loðskinnsliki (nr. 42.03). 

d. Skófatnaður, skófatnaðarhlutar og aðrar vörur er teljast til 64. kafla. 
e. Höfuðfatnaður og hlutar af honum er teljast til 65. kafla. 

f. Vörur sem teljast til 97. kafla (t. d. leikföng, leiktæki og íþróttavörur). 

3. Með plötum, krossum o. þ. h. í nr. 43.02 er átt við loðskinn eða hluta af þeim (þó 

ekki skinn sem „hleypt hefur verið fram“, lengd) sem hafa verið saumuð saman í 

ferhyrning, rétthyrning, kross eða trapisu án annarra efna. Önnur samansaumuð 
loðskinn, sem eru tilbúin til notkunar eða aðeins þarf að skera til fyrir notkun, svo 

og loðskinn og hlutar af þeim sem eru saumuð saman sem fatnaður, fatahlutar, annað 

er fatnaði heyrir til eða frá er gengið sem annarri vöru, telst til nr. 43.03. 

4. Fatnaður og annað er honum heyrir til (þó ekki það sem nefnt er í 2. athugasemd 

hér að framan), sem hefur verið fóðrað með loðskinni eða loðskinnslíki eða er með 
loðskinni eða loðskinnslíki á ytra borði, telst til nr. 43.03 eða 43.04 eftir atvikum, 

enda sé um meira en leggingar einar að ræða. 

5. Með loðskinnslíki er alls staðar í tollskránni átt við sérhverja eftirlíkingu loðskinns 
sem er úr ull, hári eða öðrum trefjum sem eru límdar eða saumaðar saman við leður, 

spunaefni eða annað efni. Ofnar eftirlíkingar af loðskinni flokkast sem spunavörur 
(t. d. nr. 58.04). %R 

Frá, | Frái/, | Frá!/, | Frá), 
1977 1978 1979 1980 

A E|A E|A E|A E% 

1951 919 | %1% | %1% 
43.01 Loðskinn óunnin: 

10 — Minkaskinn ..........2.0.0000 000 18/ 9(15| 6/12/ 3{ 9/ 0 
20 — Önnur .......00000 0000 seer rr 18| 915) 6112! 3(/ 9/ Ó 

43.02 Loðskinn, sútuð eða unnin (þar með talin loðskinn saumuð 
saman í plötur, krossa o. þ. h.); loðskinnshlutar og afklippur 

(þar með talin höfuðskinn, skinn af fótum og skottum), 
sútað eða unnið, ekki saumað saman: 

0l — Minkaskinn ........0.200.2000. eens 21/10|J18/ TJ14' 3(10' 0 
09 — Önnur .....00000000 00 21/10|18/ T|J14) 3(10/ 0 

43.03 Vörur úr loðskinnum: 
01 — Fatnaður ..........0000000 0... 38/20(31/13!24| ó|l6| O 
09 — Aðrar .....0...2000000 nn 38120(31/13(24| ó6|16/ 0 

43.04 Loðskinnslíki og vörur úr því: 
01 — Loðskinnslíki .........0..02000000 00. nv enn 0 0 0 0 
09 — Vörur úr loðskinnslíki ............0.0000000 0... 0... 38 20{31/13|24| 6{16| 0                
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IX. flokkur 

Trjáviður og vörur úr trjáviði; viðarkol; korkur og korkvörur; 

körfugerðarvörur og aðrar vörur úr fléttiefnum 

44. KAFLI 

Trjáviður og vörur úr trjáviði; viðarkol 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. 

0
0
 

vV
o0

55
 

#
2
5
 

a 

Trjáviður sem aðallega er notaður til framleiðslu á ilmvörum, lyfjum, efnum til 
varnar gegn skordýrum, sveppum o. þ. h. (nr. 12.07). 

Trjáviður sem aðallega er notaður til litunar og sútunar (nr. 13.01). 

Ávirk viðarkol (nr. 38.03). 
Körfugerðarvörur og aðrar vörur úr fléttiefnum er teljast til 46. kafla. 
Skófatnaður og hlutar til hans er teljast til 64. kafla. 

Göngustafir og hlutar til þeirra og hlutar í regnhlifar, sólhlífar, svipur og keyri 

(66. kafli). 
Plötur, flögur, hellur og annað þess konar úr tréspónum, trjáúrgangi og þess háttar, 

límt saman með sementi, gipsi eða öðrum Þbindiefnum úr steinaríkinu (nr. 68.09). 
Glysvarningur er telst til nr. 71.16. 

Farartæki og hlutar til þeirra og aðrar vörur í XVII. flokki. 

Vörur er teljast til 91. kafla (t. d. klukkur og klukkukassar). 
Hljóðfæri og hlutar til þeirra (92. kafli). 

Hlutar í skotvopn (nr. 93.06). 

Húsgögn og húsgagnahlutar (94. kafli). 

Vörur sem teljast til 97. kafla (t. d. leikföng, leiktæki og íþróttavörur). 

Reykjarpipur, pípuhlutar o. þ. h., hnappar, blýantar og aðrar vörur er teljast til 

98. kafla. 

Með orðunum sérstaklega unninn trjáviður í þessum kafla er átt við trjávið sem 

fyrir kemiska meðferð, vinnslu með vélum eða með öðrum tækjum hefur fengið 

slíkan þéttleika, hörku eða hæfni að hann stenst betur kemísk áhrif, mekanísk áhrif 

eða áhrif frá rafmagni, og sé um samanlímdar plötur eða samanlímdan trjávið að 
ræða verður vinnslan að vera önnur og meiri en traust samanlíming. 

„ Til nr. 44.19—44.28 teljast einnig vörur úr spónlögðum trjáviði, krossviði, holtré, 

sérstaklega unnum trjáviði eða gerviviði. 

- Nr. 44.25 tekur ekki til verkfæra og áhalda ef málmur er í blöðum þeirra, eggjum, 
tönnum eða hliðstæðum hlutum sem ákvarða aðalnot þeirra. 

  

44.01 

44.02 

10 — Eldsneyti úr trjáviði, í bolum eða bútum, greinar eða 
hríslur í böggum .............0000 00 15 15 15 15 

20 — Viðarúrgangur, þar með talið sag ..................... 15 15 15 15 
00  Viðarkol (þar með talin kol úr hnetuskurn), einnig samanlímd 30 30 30 30 

  

Frá !/, Frá !/, Frá 1/, Frá }/, 
1977 1978 1979 1930 

A EA EJjA EA E 
    
% | %|% 

Eldsneyti úr trjáviði, í bolum eða bútum, greinar eða hríslur 
í böggum; viðarúrgangur, þar með talið sag: 

        

% | % 

    

%|% 

 



44.03 

44.04. 

44.05 

44.06 
44.07 
44.08 

44.09 

44.10 

44.11 
44.12 
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10* 
20* 

10 

21 
29 
00 

00 
00 

Trjábolir óunnir, einnig þótt börkur og greinar hafi verið tek- 
ið af: 
— Trjábolir til framleiðslu á viðarslípi (pulp wood) ........ 
—- Trjábolir af barrtrjám, til framleiðslu á borðum, plönkum, 

spæni 0. þh. 0. 
— Trjábolir af öðrum trjátegundum en barrtrjám, til fram- 

leiðslu á borðum, plönkum, spæni o. þ. h. .............. 
— Trjábolir óunnir aðrir: 
— — Staurar og spírur í fisktrönur ..................... 
— — Girðingarstaurar ............22.00. 000... 
— — Síma- og rafmagnsstaurar ............20...00.... 
— — Annars ........00.0 nr 
Trjábolir, kantaðir á tveimur eða fjórum hliðum en ekki 
frekar unnir: 
-—- Trjábolir af barrtrjám ............2... 00... 
— Trjábolir af öðrum trjátegundum .............000000.. 
Trjáviður, sagaður eftir endilöngu, flettur eða birktur en 
ekki frekar unninn, meira en 5 mm að þykkt: 
— Úr barrtrjám: 
— — Þilfarsplankar úr „oregon-pine“, „pitch-pine“ eða 

„douglas-fir“, 75 X125 mm eða stærri ............. 

— — Annar ....200 00 
— Úr öðrum trjátegundum: 
—— Úreik ..........0.00000. 0000 
— — Úr beyki ........0.0.0000 00... 
— — Úr birki og hlymi ........000.0.0000 00. 00. 
— — Úr rauðviði (mahogni) .......0000.00. 00... 
— — Úrteakviði ..........0.2.0002.0.0 000. 
— — AÐNAF 2... 
Kubbar til gatnagerðar .............0.00.000 0... 0... 
Járn- og sporbrautaþvertré ................0.0 000... .0... 
Trjáviður í tunnustafi, klofinn, aðeins einn aðalflötur sagaður 

en ekki frekar unninn; tunnustafir, ef einn aðalflötur er 
sagaður ávalur en ekki frekar unmir ..................... 
Trjáviður í tunnubönd; klofnar stoðir, staurar og stafir, 

yðdað en ekki sagað niður eftir endilöngu; pulpviður í 
smástykkjum eða mylsnu; tréspænir notaðir við ediksgerð 
eða við hreinsun á vökvum: 
— Pulpviður í smástykkjum eða mylsnu ............2.... 
— Annar: 
— — Trjáviður í tunnubönd ..........000000 00.00.0000... 
— — Annað .......000000n. ns 
Trjáviður í göngustafi, regnhlífar, keyri, golf kylfur, verkfæri, 
áhöld o. þ. h., grófunninn eða gerður sívalur en ekki renndur, 
beygður eða frekar unninn .............00000000000.00.. 
Tréþráður; eldspýtnaefni; trépinnar í skó ................. 
Viðarull og viðarmjöl ..............220020 0000... 

*Tilgreina ber rúmmetratðlu á aðflutningsskýrslu. 

31. desember 1976. 

  

  

  

Frá if, | Frái/, | Frá?/, | Frál/, 
1977 1978 1979 1980 

A E A E A E A E 

% | % | % | % | % | %1%|}% 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 | 0 0 0 

p) 2 2 2 
10 10 10 10 
25 25 25 25 
25 25 25 25 

25 25 25 25 
25 25 25 25 

| | | 

15 13 6 0 
25 17 9 0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

25 25 25 25 
25 25 25 25 

0 0 0 0 

25 0 0 0 

0 0 0 0 
25 25 25 25 

25 0 0 0 
30 30 30 30 

0 0 0 0)              



ðl. 

44.13 

44.14 

44.15 

44.16 
44.17 

44.18 

44.19 

44.20 

44.21 

44.22 

44.23 

44.24 
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Trjáviður, heflaður, plægður, grópaður, fasaður eða unninn 
á annan svipaðan hátt, þar með talið ósamsett efni í parketgólf: 

— Úr barrtrjám: 
11“ — — Þilfarsplankar úr „oregon-pine“, „pitch-pine“ eða 

„„douglas-fir“, 75 X125 mm eða stærri ............. 

19* — — Annar ....0.0000n ss 

— Úr öðrum trjátegundum: 
21* — — Parketstafir .......00002000 000... 

20 — — Annar .....0000r00 enn 

00* Viður sagaður, skorinn eða flagaður eftir endilöngu en ekki 
frekar unninn og ekki yfir 5 mm að þykkt; spónaþynnur 
og þynnur í krossvið, ekki yfir 5 mm að þykkt ............ 
Krossviður og aðrar áþekkar límdar trjávörur (þar með 
talinn spónlagður trjáviður og aðrar límdar plötur); innlagður 

viður (með áteiknuðu eða máluðu mynstri): 
10 — Krossviður, eingöngu gerður úr viðarþynnum ........... 

20 — Aðrar áþekkar límdar plötur ............0.00 0000... 
30 — Annað .....0..00000 enn 

00  Holplötur (lamelplötur), einnig lagðar ódýrum málmum .... 
00 Sérstaklega unninn (improved) viður í plötum, blokkum eða 

þess komar ............0000000 000 v venner 

00 Gervitrjáviður úr spónum, sagi, viðarmjöli eða öðrum viðar- 
kenndum úrgangi, haldið saman með náttúrlegum harpix, 
gerviharpix eða öðru lífrænu bindiefni, í plötum, bitum eða 
þess háttar ............222.0000nncc0 rann 

00 Ramma- og húsgagnalistar úr trjáviði og lHstar með hvers 
konar þverskurði til skreytinga innanhúss, fyrir raflagnir 

og annað þess háttar ..............000000000 0... 0... 
00  Myndarammar, rammar fyrir spegla og aðrar slíkar umgerðir 

Úr trjáviði .........220..2.000 0... r rn 

00 Umbúðakassar, rimlakassar, öskjur og aðrar umbúðir úr 
trjáviði ..........20..00000.00nnnnnerrnn err 

ER Ámur, tunnur, ker, balar, fötur og aðrar slíkar beykisvörur 
Bú úr trjáviði, hlutar í þessar vörur, þó ekki tunnustafir þeir 

sem teljast til nr. 44.08: 
01 — Tunnur og hlutar til þeirra ................ 00.00.0000. 

09 — Annað .......000000 00. nnnnss rns 
Trésmíðavörur til bygginga (þar með talin ósamsett, til- 

sniðin hús og samsett parketgólf): 
01 — Hús tilhöggvin ........00000000.0eneennner unn 
02 — Gluggar og gluggakarmar ..............00. 0... .0 0... 
03 — Hurðir og hurðakarmar ..........000000 00... 0... 
04 — Innréttingar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins ...........000000. 0000... 

09 — Annað .....000000ee enn 

00 Búsáhöld úr trjáviði ................0.0..00 0... 0000... 

*Tilgreina ber rúmmetratölu á aðflutningsskýrslu. 

Nr. 120. 

  

  

  
  

  

Frá | Frá!/, | Frá!/, | Frá! 
1977 1978 1979 1980 

A E|A EJjA E{A E 

% 1 % | % | % | % | % | % | % 

15 15 15 15 

25 25 25 25 

30 '15125/10|20/ 5(15/ 0 

18) 9|15| 6(12/ 3| 9! 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

38/18{31/12|23| 6|15| 0 

421921134/14126/ TJ1T| O 

30115125|10(20| 5(/15| O 

0 0 0 0 

25 25 25 25 

22112(19| 8{16| 4J12) 0 

22112|19| 8|16| 4J12| 0 

22/12119| 8{l6| 4112}; 0 

38/18(31/12|23! 6|15| 0 

30|15|25|10|20/ 5j15/ Ó 

58 30146|20134(10|22' O              
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44.26 
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44.28 

Nr. 
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02 
03 
09 
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ol 
09 

81 
83 
84, 
85 
86 
87 
88 
gl 
92 
93 
94 
95 

99 
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Verkfæri, áhöld og hlutar til þeirra úr trjáviði (handföng, 
sköft og þess háttar), burstatré, sköft og handföng úr trjá- 
viði fyrir bursta og kústa; skósmíðaleistar og blokkir úr tré 
fyrir skósmíði: 
— Burstatré ...........0000000 0 
-- Skósmíðaleistar ................000000. 0... 
— Sköft og handföng ........0.0000000. 00... 
— Annað ......0000000 000 
Snældur, kefli og þess háttar úr renndum viði ............. 
Gólflampar, borðlampar og önnur ljósatæki, úr trjáviðis 

húsgögn úr trjáviði sem ekki teljast til 94. kafla; skrín, 
vindlingakassar, bakkar, ávaxtaföt, skreytingar og aðrir 

skrautmunir, úr trjáviði; öskjur, kistur og hylki úr trjáviði, 

fyrir verkfæri, teikniáhöld, hljóðfæri o. þ. h.; vörur úr trjáviði 

til persónulegra nota eða til skrauts, sem menn hafa almennt 
í vösum sínum, í handtöskum eða á sér; hlutar úr trjáviði 

til þessara vara: 
— Lampar og önnur lýsingartæki ...................... 
— Annað ......00000000 0 
Aðrar vörur úr trjáviði, ót. a.: 
— Toghlerar ......0.0.22000 0000 
— Merkispjöld og endurskinsmerki ..................... 
— Átar ........000 nn 
— Stýrishjól ..........0000..000 nn 
— Hnakkvirki og aktygjaklafar ................000..... 
— Glugga- og dyratjaldastengur ...........000000000... 
— Herðatré ............000.00 00 

— Handföng .........2000002.0000 ne 
— Tréteinar (drýlar) ...........0.0000000 0000. 
— Líkkistur .........0000.000 0. 
— Smávarningur og annað þess háttar til að búa, slá, eða 

leggja með ýmsa hluti; snagar, fatahengi, hilluhné og 
annað þess háttar .............0000000.0 0022... 

— Annars ......00..00 000 

31. desember 1976. 

  

  

    
  

  

  

Frá | Frá), | Frá!) | Frá 
1977 1978 1979 1980 

A E|A E|A E|A E 

1 % | % 

| 

21/10(18/ 714) 3|10/ 0 
0 0 0 0 

21/10(18' 7|14| 3(10/ 0 
7 4 0 0 
0 0 0 0 

| 
| 

950/25{40/18/30' 9|20/ 0 
58 | 301 46(20(34(10|22| O 

0 0 0 0 
21/10}18/ 7T|l4/ 3|10/ 0 
30/15|25(10|20/ 51}15| O 
25 25 25 25 

0 0 0 0 
22(12{19/ 8j16/ 4112/ 0 
58 30/46|20|34/10122| 0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

42(21(34(14(26| TI1T| 0 

30 30 30 30 
70 70 70 70            
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45. KAFLI 

Korkur og korkvörur 

Athugasemdir: 

Nr. 120. 

  

  

    
  

  

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Skófatnaður og hlutar til skófatnaðar er teljast til 64, kafla. 
b. Höfuðfatnaður og hlutar til höfuðfatnaðar er teljast til 65. kafla. 
c. Vörur sem teljast til 97. kafla (t. d. leikföng, leiktæki og íþróttavörur). 

2. Náttúrlegur korkur, lauslega skorinn í ferhyrnd stykki, og náttúrlegur korkur, sem 
tekið hefur verið af ysta barkarlagið, telst til nr. 45.02 en ekki til nr. 45.01. 

Frá!) | Fráij | Frá!) | Frá!) 
1977 1978 1979 1980 

A E|A E|A E|A E 

70 | % | % | % | % | %|%|% 
45.01 00 Náttúrlegur korkur, óunninn, mulinn eða malaður; kork- 

ÚFgANÐUr .........0.0.000 0000. 0 0 0 0 
45.02 00 Náttárlegur korkur í stykkjum, plötum, þynnum eða ræmum, 

þar með taldir teningar og ferhyrningar til framleiðslu á 
TÖppPUM „.........00 00 21 1l 0 0 

45.03 Vörur úr náttúrlegum korki: 
01 — Netja- og nótakorkur .............00..000. 0000... 2 2 2 2 
02 — Björgunaráhöld úr korki, eftir nánari skýrgreiningu og 

ákvörðun fjármálaráðuneytisins ..................... 0 0 0 0 
03 — Korktappar ..........000.%. 000. 0 ss 0 0 0 0 
09 — Aðrar ..........0020000 000 ner 40 40 40 40 

45.04 Pressaður korkur með eða án bindiefna og vörur úr slíkum 
korki: 

01 — Korkvörur tilskógerðar ..............000.00000000.. 0 0 0 0 
02 — Korkur í plötum eða rúllum ..................00.... 35 35 35 35 
03 — Vélaþéttingur, pípur o. þ. h. úr korki „............... 0 0 0 0 
05 — Korkur í flöskuhettur ................00..0.......0... 0 0 0 0 
09 — Annað ...........0.0. 00... 60 60! |60 60           

A 54 
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46. KAFLI 

Körfugerðarvörur og aðrar vörur úr fléltiefnum 

Athugasemdir: 

  

  

  

                     

1. Með fléttiefnum er m. a. átt við strá, hálm, tágar, reyr, bambus, sef, trjáviðarspæni, 

ræmur af viðartrefjum og viðarberki, óspunnin vefjarefni, einþáttunga og ræmur úr 

plasti og pappirsræmum, en ekki ræmur úir leðri, leðurlíki eða flóka, mannshár, hross- 

hár, einþráðunga, né ræmur og spunagarn sem telst til 51. kafla. 

2. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Seglgarn, reipi og kaðlar, einnig fléttað (nr. 59.04). 

b. Skófatnaður og höfuðfatnaður og hlutar til þeirra er teljast til 64. og 65. kafla. 

c. Ökutæki og hlutar til þeirra úr fléttiefnum (87. kafli). 

d. Húsgögn og hlutar til þeirra (94. kafli). 

3. Með fléttiefnum bundnum saman í plötur í nr. 46.02 er átt við fléttiefni lögð hlið við 

hlið og bundin þannig saman hvort sem bindiefnið er spunaefni eða annað. 

Tá | Fá | Fá!) | Frá! 
1977 | 1978 | 197 | 1980 
BA E|A ETA E|A E! 

b%%%%%%|%|% 
46.01 00 Fléttur og aðrar þess konar vörur úr fléttiefnum til hvers | 

konar nota, einnig fléttaðir borðar .................00.... #25 25 25 25 

46.02 Fléttiefni bundin saman eða ofin saman í plötur, þar með. 

talið mottur, teppi og skermar; flöskustrá: á 

01 — Gólfmottur, teppi 0. þh... 50 25|40(18|30, 9120. 0 
02 — Skermar ........c.eenessesrssrnrrnr rr... 901 25140/18(30) 9120) 0 

09 — Annað ........0.ense ns í 60 60 60 60 

46.03 Körfugerðarvörur og aðrar vörur gerðar fyrst og fremst úr 

fléttiefnum eða vörum þeim sem teljast til nr. 46.01-46. 02; 

vörur úr lúffuknippum: (822) 

01 — Fiskkörfur og kolakörfur ........00.0000.0 000... í 4| 8 31 1| 2( 5/ 0 

02 — Handföng og höldur úr fléttiefnum ................... A) 0 0 0 

09 — Annað ...........ceeeensennn (1001 90 í 90 80
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X. flokkur 

Nr. 120. 

Efnivörur í pappír; pappi, pappír og vörur úr þeim efnum 

47. KAFLI 

Efnivörur í pappír 

  

47.01 

70 
80 

47.02 00 

Pappírsmassi, vél- eða kemískt unninn úr hvers konar trefja- 
efni úr jurtaríkinu: 
— Vélunninn viðarmassi .........0000000 00... 
— Kemískur viðarmassi í upplausnarstigum (dissoling 

graðdes) .........000000 00 
— Kemískur viðarmassi, sóta eða súlfat, óbleiktur ......... 

— Kemískur viðarmassi, sóta eða súlfat, bleiktur eða hálf- 
bleiktur (þó ekki í upplausnarstigum) ................. 

— Kemískur viðarmassi, súlfít, óbleiktur ................. 

— Kemískur viðarmassi, súlfít, bleiktur eða hálfbleiktur (þó 
ekki í upplausnarstigum) 00.00.0000... 

— Hálfkemískur viðarmassi ...........000 0 
— Pappírsmassi úr öðru en trjáviði .............00.0.... 
Úrgangspappír og úrgangspappi; úrgangsvörur úr pappír eða 
pappa aðeins hæfar til pappírsgerðar ..................... 

  
    

Frá) | Fái | Frá!) | Frá !), 
1977 1978 1979 1980 

A EA E|A E|A E 

% | % | Yo % | % | % | % | % 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0              
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48. KAFLI 

Pappír og pappi; vörur úr pappírsmassa, pappír og pappa 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki; 

a. Prentþynnur er teljast til nr. 32.09. 

b. Ilmpappír og andlitsfarðapappir (nr. 33.06). 
c. Pappir gegndreyptur eða þakinn sápu (nr. 34.01), pappir gegndreyptur eða þakinn 

ræstiefnum (nr. 34.02) og sellulósavatt gegndreypt með fægi- og gljáefnum o. s. frv. 

(nr. 34.05). 
d. Ljósnæmur pappír og pappi (nr. 37.03). 
e. Samfellur af plasti og pappír eða pappa (nr. 39.01 

og vörur úr slíkum efnum (nr. 39.07). 

f. Vörur er teljast til nr. 42.02 (t. d. ferðabúnaður). 

g. Körfugerðarvörur og aðrar vörur úr fléttiefnum (46. kafli). 

h. Pappírsgarn og spunavörur úr því (XI. flokkur). 

ij. Slípiefni með pappír og pappa sem undirlag (nr. 68.06) og gljásteinsflögur með 

sams konar undirlagi (nr. 68.15). (Hins vegar telst pappir og pappi þakið gljásteins- 

dufti til nr. 48.07). 
k. Málmþynnur styrktar með pappir eða pappa (XV. flokkur). 
1. Gataður pappir og pappi í hljóðfæri (nr. 92.10). 

m. Vörur er teljast til 97. kafla (t. d. leikföng, leiktæki og íþróttavörur) eða vörur 

er teljast til 98. kafla (t. d. hnappar). 

2. Til nr. 48.01 og 48.02 telst einnig pappir og pappi sem er sléttur, gerður með vatns- 

merki, einnig óekta, svo og pappir og pappi sem er litaður eða marmararákaður í 
gegn Í massanum með hvaða hætti sem er, enda leiði ekki annað af 3. athugasemd 

hér á eftir. Hins vegar teljast ekki til þessara númera pappír og pappi sem er frekar 

unninn, t. d. yfirlagður eða gegndreyptur. 
3. Pappir og pappi sem er þannig gerður að talist getur til tveggja eða fleiri af nr. 

48.01—-48.07 telst til þess númers sem er síðast í röðinni. 

4. Til nr, 48.01—-48.07 telst ekki pappir, pappi eða sellulósavatt í eftirgreindu ásig- 

komulagi: 

a. Í ræmum eða rúllum sem eru 15 em á breidd eða minna. 

b. Í rétthyrndum örkum ef engin hliðanna er yfir 36 cm. 

c. Með annarri lögun en rétthyrndri. 

Handgerður pappír eða pappi af hvaða stærð og lögun sem er telst þó til nr. 48.02 
ef hinn ójafni kantur sem myndast við framleiðsluna hefur ekki verið numinn 

burtu að nokkru eða öllu leyti, enda leiði ekki annað af 3. athugasemd hér á undan. 

5. Sem veggfóður og linkrústa (nr. 48.11) skoðast einungis: 

a. Pappir í rúllum hæfur til vegg- og loftskreytinga og er 
— annað hvort með einni eða tveimur auðum röndum, með eða án kennimerkis, 

— eða án auðrar randar, litaður, mynsturprentaður, upphleyptur eða skreyttur 
á annan hátt á yfirborði og ekki yfir 60 cm á breidd. 

b. Pappírsbryddingar, pappirsrandir og pappirshorn til vegg- og loftskreytinga. 

6. Nr. 48.15 tekur m. a. til pappirsullar og pappirsræma (einnig samanbrotinna eða 

Þakinna á yfirborði) sem ætlað er til notkunar sem fléttiefni, og til salernispappirs 

í rúllum og pökkum, en hins vegar ekki til vara sem nefndar eru í 7. athugasemd 
hér á eftir. 

7. Til nr. 48.21 teljast m. a. spjöld í statistiskar vélar, rifgötuð blöð og spjöld í Jacquard- 
vélar og þess háttar vélar, blúndur, hilluborðar, dúkar, pentudúkar og vasaklútar, 

vélaþéttingar, steyptar og formaðar vörur úr pappírsmassa og fatasnið. 

  39.06), vúlkanfíber (nr. 39.03)
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8. Til þessa kafla telst pappír, pappi og sellulósavatt og vörur úr þeim, með áprentun 
eða myndum, ef þessi áprentun eða myndir eru ekki ákvarðandi um notkun þeirra 
eða valda því að þær teljast til prentaðra verka í 49. kafla. 

  

48.01 

48.02 
48.03 

48.04, 

48.05 

48.06 

48.07 

| 
I Pappír og pappi í rúllum og örkum | 

Pappír og pappi (þar með talið sellulósavatt), vélunninn, í| 
rúllum eða örkum: 

10 — Dagblaðapappír .........0.00.000 sn 
20 — Prentpappír (annar en dagblaðapappír) og skrifpappír ..' 
30 — „Kraft liner“ .............. 00. ! 

40 — Krafipappír í poka .......00.0.0...0 00. 
50 — Annar krafipappír og kraftpappi .......00.0.. 00... 
60 — Hálfkemísk milliborð ..................0 00. 
10 — Súlfítumbúðapappír ...........0..... 0. 
80 — Annar pappír og pappi ....0...0.0.0.0 00 
00 Handgerður pappír og pappi ...0........000.0 00... 

Pergamentpappír og -pappi og annar feitiheldur pappír og 
pappi, einnig eftirlíkingar, og pergamyn, í rúllum eða örkum: 

01 — Smjörpappír og hvítur pergamentpappír sem vegur allt að 
100 gf? 20... 

09 — Annað ........2200000 0000 
00 Pappír og pappi úr samanlímdum blöðum, ógegndreyptur eða 

óyfirdreginn, með eða án innri styrkingar, í rúllum eða örkum 
Pappír og pappi, bylgjaður (einnig með álímdu sléttu lagi), 
krepaður, felldur, mynstraður eða gataður, í rúllum eða 
örkum: 

10 — Kraftpappír, krepaður eða felldur, einnig með upphleyptu 
mynstri eða gataður ...................0. 00... 

20 — Krepaður eða felldur pappír (annar en kraftpappír), einnig 
með upphleyptu mynstri eða gataður, til heimilisnota eða 
SMYTÍÖNGAr ........00.n 

30 — Annar krepaður eða felldur pappír, einnig með upp- 
hleyptu mynstri eða gataður ...........000.0.0.0. 0... 

— Annað: 

41 — — Bylgjupappi og bylgjupappír ...........000.0.... 
42 — — Pappi og pappír, mynstraður eða upphleyptur 

(embossed) .........000.00000 0000 nn 
49 — — Annars .......0000000000 nn 
00 Pappír og pappi, línustrikaður eða krossstrikaður en ekki 

prentaður á annan hátt, í rúllum eða örkum .............. 

Pappír eða pappi, gegndreyptur, húðaður, yfirdreginn, litaður 
eða skreyttur á yfirborði eða áprentaður (þó ekki pappír og 
pappi sem telst til nr. 48.06, eða prentaðar vörur er teljast 
til 49. kafla), í rúllum eða örkum: 

10 — Prent- eða skrifpappér .............0 0000... 
20 — Pappír og pappi (annar en prent- eða skrifpappír), húð- 

aður eða gegndreyptur með tilbúnum harpixum (þó ekki 
límborinn) .....0....0..000 00 

— Tjöru-, bítúmen- eða asfalipappír og -pappi: 
31 — — Þakpappi, báraður ...........0.00000 0000... 0... 
39 — — Þakpappi og annar asfaltborinn pappi, ót. a. ....... 

  
    

Frá!/, | Frá!/, | Frá!/ | Frá!) 
1977 1978 1979 1980 

A EA EJA E {A E 

%0 | Vo | % | %0 | %  % | %|% 

0 0 0 0 

"0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

0 0 0 0 

#0 0 0 0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

20 20 20 20 

30/15(25/10(20/ 5|15| O 

0 0 0 0 

13, ó6|11) 4} 9/ 2} 7| 0 

0 0 0 0 

20 20 20 20 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

15 10 5 0 

21/10(18! 7|14! 3(10/ 0              



48.08 
48.09 

48.10 
48.11 
48.12 

48.13 

48.14 

48.15 
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41 
42 
43 
44, 

45 
46 
47 
48 
öl 
59 
00 

10 
20 

00 
00 
00 

00 

ol 
02 
03 
04 
09 

10 
20 

3l 
32 

33 
34 
35 

39 

— Annar: 
— — Efni í mjólkurumbúðir ........00000. 00.00.0000... 
— — Pappír og pappi, áprentaður, ót.a. .........2..... 
— — Óáprentaður pappír eða pappi, vax- eða límborinn 
— — Áprentaður krepaður, felldur eða bylgjaður pappír, 

einnig með upphleyptu mynstri eða gataður, til heim- 
ilisnota eða snyrtingar ........0..0000000000.0 000... 

— — Veggfóður ..........00.%%% 0. eens 
— — Einangrunarplötur .........000000000 00 nennu ne. 
— — Umbúðapappír, áprentaður ...........00.000.0... 
— — Pappi til myndamótagerðar ............0...0.0.... 
— — Efni í vélaþéttingar .........0.000000 0... nn... 
— — ANNAFS „00.00.0000 nnn rr 
Síublokkir, þynnur og plötur úr pappírsmassa ............. 
Byggingarplötur úr viðartrefjum eða öðrum jurtatrefjum, 
einnig límdar með náttúrlegum harpix, gerviharpix eða 

öðrum þess háttar bindiefnum: 
— Byggingarplötur úr pressuðum trefjum (hardboard) ...... 
— Aðrar ......00000 nan 

II Tilskorinn pappír eða pappi og vörur úr pappír og pappa 

Vindlingapappír, tilskorinn, einnig heftur eða í hylkjum .... 
Veggfóður og línkrústa; gagnsær gluggapappír ............ 
Gólfpappír og gólfpappi, með eða án línóleumhúðar, einnig 
tilskorinn .........0..00.0 000. sss rr 
Kalkerpappír og annar pappír til fleirritunar, stensilpappír og 
annar hliðstæður pappír, tilskorinn, einnig í öskjum ....... 
Skrifblokkir, umslög, bréfkort, póstkort (án mynda); öskjur, 

möppur o. þ. h. sem aðeins innihalda bréfsefni, umslög og 

annað af því tagi til bréfaskrifta: 

— Umslög, óáprentuð ........00000000 erna nr 
— Umslög, áprentuð ........000000000 0000 nn nn 
— Bréfsefni í öskjum, möppum 0. þh. ....0000000...... 
— Skrifblokkir .........0000000. seen 
— Anmað .....0.0000000 0. 
Annar pappír og pappi, tilskorið í stærðir eða form: 
— Salernispappír í rúllum eða örkum .......0.00..0000.. 
— Gúmmíborinn eða límborinn pappír í lengjum eða rúllum 

— Annars: 
— — Ráúllur í reiknivélar, ritsímatæki o. þh. ........... 

— — Skrifpappír, fjölritunarpappír og teiknipappír, óá- 

prentaður .......20000000neenner rn 
— — Tilskornar síuplötur ...........00000. 000... 0... 
— — Umbúðapappír, áprentaður .......000.0.. 00... 

— — Línu- eða krossstrikaður pappír og pappi en ekki 
prentaður á annan hátt ...........20.0.000000... 

— — Annars .......0000nsssssrrre rr 

31. desember 1976. 

  

  

  

Frá !/, Frá !/, Frá !/, Frá !/, 
1977 1978 1979 1980 

A E A E A E A E 

% 1 % | % 1 %|% !%|%|% 

0 0 0 0 
131 6l11/ 41 9, 2| 7! 0 
0. |o 0 0 

30 15125 10190) 515. 0 
35| (35) |ss| 135 
30. |2o, {10 0 

o gl gl 2|6 2|4 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

20, |2ol (20) |20 
0 0 0 0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 

20) |%o. |! |7o 
35! |ss! |ss| 35 

3s| |ss, |ss, |3s 

7 7 7 7 

30! |so, so! |30 
50, |so, |so, |50 
sol |sol |5so| |50 
30 15|25 1020) 5|15| 0 
35  |35, |35| 135 

3015 25 10(20) 5115, 0 
4 4 4 4 

3s| |ss |3s| |3s 

7 1 7 7 
0 0 0 0 
ol gl gl 2| 6 2l4/ 0 

30 (1525 10|20| 5|15 0 
30. |so| |30) |30              
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48.16 

48.17 

48.18 

48.19 

48.20 

48.21 

ol 
02 
03 

04. 
05 
06 

07 

08 

11 
12 
19 
00 

00 

Kassar, pokar og aðrar slíkar umbúðir, úr pappír og pappa: 
— Pappakassar og öskjur: 
— — Til umbúða um útflutningsvörur, enda sé á þeim við- 

eigandi áletrun: 
— — — Úr bylgjupappa ............0.0 0... 
— — — Úr pappa sem vegur 600 g/m? eða meira ........ 
— — — Annað 
— — Annað: 
— — — Úr bylgjupappa .........0.0.0 000... sn 
— — — Úr pappa sem vegur 600 g/m? eða meira ........ 
—— — Annars ........0..02. 0000. 
— Pappírspokar: 
— — Margfaldir, til umbúða um kartöflur, sement og áburð, 

enda sé á þeim viðeigandi áletrun, svo og aðrir marg- 
faldir pappírspokar til umbúða, að flatarmáli 0,2 m? 
Og STÆFTI 22.00.0200... 

— — Margfaldir, til umbúða um útflutningsvörur, enda sé 

á þeim viðeigandi áletrun ........................ 
— — Aðtir ......000000 0. 
— Mjólkurumbúðir ................0.. 00. 
— Átnað ......000000000.0 ner 
Spjaldskrárkassar, geymsluöskjur og annað þess háttar úr 
pappír og pappa til notkunar í skrifstofum, verslunum o. þ. h. 
Skrifstofubækur, stílabækur, minnisbækur og blokkir, pönt- 

unarbækur, kvittunarblokkir, dagbækur, ritundirlög, bréfa- 

og skjalabindi, bókabindi, skrifmöppur og annað þess háttar 
úr pappír og pappa; sýnishornaalbúm og önnur albúm og 
bókahlífar úr pappír og pappa .......00000.0 000... 
Vörumiðar og merkimiðar, einnig áprentað og límborið: 
— Vöru- og merkimiðar, óáprentaðir ................... 
— Áprentaðir merkimiðar fyrir útflutningsafurðir ........ 
— Annað .........0000 0000... 
Vinsli, spólur og annað þess háttar úr pappírsmassa, pappír 
eða pappa, einnig gatað eða hert ................0..0.... 
Aðrar vörur úr pappírsmassa, pappír, pappa eða sellulósavatti: 
— Spjöld fyrir gatspjaldavélar, einnig í lengjum .......... 
— Bakkar, föt, diskar, bollar o. þ. h.: 

— — Bollar og drykkjarmál ............00...0.0 000... 
— — Ánað .......0000000 0000 
— Vasaklútar, þurrkur, handþurrkur, serviettur, borðdúkar, 

lök og annað pappírslín; pappírsnærfatnaður : 
— — Pappírsnærfatnaður .............0..0. 0000... 
— — Handþurrkur, samanbrotnar ..................... 
— — Afinað .....0..00000 0000 ner 
— Dömubindi og stautar (tampons); barnableiur .......... 
— Annars: 
— — Pípur og vélaþéttingar, vörur til tækninota og aðrir 

hliðstæðir smáhlutir til véla ...................... 
— — Línuritaspjöld, pappír og pappírsrúllur í sjálfritandi 

vélar Sr... 80. 
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Frá | Frá!/, | Frát; | Frá!) 
1977 1978 1979 1980 

A EA EA E|A E 

%1%1%1%| 01 %|%|% 
| 

41 21 4/ 0} 4) 0| 41 0 

4' 2| 4) 0| 4/ 0} 4/ 0 

4 21 4) 0} 41 0| 4 0 

22112(19! 81ló6| 4/12/ 0 

22112(19/ 8/1l6| 4(12!' 0 

22112(19| 8/16/ 4(12/ 0 

9 41 81 30 7. 21 5/ 0 

2 0 2) 0( 2) 0| 2' 0 

22(12|19/ 8|16| 4}12| 0 

13| ó6|11/ 4 9! 2(/ 7| 0 

22(12(19/ 8|ló6| 4|12/ 0 

22(12(19) 8|J1l6/ 4(12' 0 

30/15125/10|20'! 5|15' 0 

18| 9(15| 612! 3| 9/ 0 

4} 2} 4} 0} 4| 0( 4/ 0 

30/15125/10}20/ 5|15! 0 

0 0 0 0 

15 15 15 15 

42(21|34/14126| T{17| 0 

70 70 70 70 

38'20|31113(24| 6|16| 0 

58 30|46|20134,10|22! 0 

70 70 70 70 

21/10118| 7|14) 3(10) 0 

0 0 0 0 

15 15 15 15              



Nr. 120. 

53 
54 
55 

56 
57 
58 
69 
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— Lampar og lampaskermar ..................00... 
— Pappír í dýptarmæla ..........022000000 0... 
— Umbúðakassar og öskjur úr pappírsmassa eða sellu- 

lósavatti sr. 
— Fatnaður, Ót. a. .......00000000 s.n... 

— Umgerðir um skuggamyndir 
— Fatasnið 
— Annars 

31. desember 1976. 

  

  

    

  

Frá | Frá) | Frá!) | Frá), 
1977 1978 1979 1980 

A EA E|JA E|A E 

% | % | % | %1 70 | Vo | Vo | 70 
50/25|40/18|30| 9|20/ 0 

4) 4 4 4 

22112119| 8|16) 4|12| 0 

38/20(31(13124| ó6|lé| 0 

30115125/10|20' 5|15| O 

0 0 0 0 

70 | 70 70 70            



ðl. desember 1976. 435 Nr. 120. 

49. KAFLI 

Prentaðar bækur, blöð, myndir og annað prentað mál; handrit, 

vélrituð verk og uppdrættir 

Athugasemdir: 

  

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Pappir, pappi, sellulósavatt og vörur úr þessum efnum með áprentun eða myndum, 
ef áprentunin eða myndirnar eru ekki aðalatriðið fyrir eðli varanna og notkun 
(48. kafli). 

b. Spil og aðrar vörur er teljast til einhvers númers 97. kafla. 
c. Frumgerðir af stungum, þrykki og steinprentun (nr, 99.02), frímerki, stimpil- 

merki og önnur slík merki í nr. 99.04, safnmunir og aðrar vörur er teljast til 
99. kafla. 

2. Blöð og tímarit, sem heft eru í annað en pappir, og tvö eða fleiri eintök eða hefti 
af blöðunum og tímaritum bundin saman teljast til nr. 49.01 en ekki til nr. 49.02. 

3. Til nr. 49.01 telst einnig: 
a. Endurprentanir af listaverkum, teikningum o. þ. h. með tilheyrandi texta um 

verkin eða höfunda, tölusett til að bindast saman. 
b. Myndir sem fylgja bundnum bókum eða eru viðbætur við þær. 
c. Bækur og bókahlutar sem flutt er inn í heftum eða örkum og hefta á saman eða 

binda á inn. 
Prentmyndir og myndir án texta í heftum eða lausum örkum teljast hins vegar 

til nr. 49.11, 
4. Til nr. 49.01 og 49.02 telst hvorki prentað mál sem er gefið út í auglýsingaskyni af 

aðila eða fyrir aðila, sem bar er tilgreindur, né prentað mál sem fyrst og fremst er 
gefið út í auglýsingaskyni (þar með talin ferðakynningarstarfsemi). Slíkt prentað 
mál telst til nr. 49.11. 

5. Með myndabókum fyrir börn (nr. 49.03) er átt við barnabækur þar sem myndirnar 
en ekki textinn eru aðalatriðið. 

6. Til handrita og vélritaðra verka (nr. 49.06) teljast einnig vélrituð eftirrit og eftir- 
myndir af verkunum á ljósnæman pappír. Ákvæði þessa kafla um prentuð verk gilda 
einnig um sams konar efni fjölritað. 

7. Með póstkort með mynd í nr. 49.09 er átt við kort þar sem myndin er aðalatriðið 
og prentunin á það bendir til notkunar þess sem póstkorts. 

Frá !/, Frá !/, Frá }/, Frá !), 
1977 1978 1979 1980 

A E{A E|A E|A E 

% | Vo % | %0| %0 | %|%|% 49.01 Prentaðar bækur, bæklingar og önnur þess konar rit, einnig 
einblöðungar: | 

01 — Á íslensku .............0... 0. 13) ó|11 4| 9) 2 7) 0 
09 — Á erlendu máli .........)......0.. 0 0 0 0 0 

49.02 00 Blöð og tímarit, einnig með myndum .................... 0 0 0 0 
49.03 00 Myndabækur og teiknibækur fyrir börn .................. 0 0, 0 0 
49.04 00 Hljóðfæranótur, prentaðar eða skrifaðar, einnig bundnar og | 

með myndum .................0..000 0000 0 0 0 0 
49.05 Landabréf, sjókort og önnur þess háttar kort alls konar, 

þar með taldar kortabækur og veggkort, prentað; prentuð 
jarðlíkön og himinmyndarlíkön: 

01 — Landabréf, sjókort og önnur þess háttar kort af Íslandi 
og landgrunninu, þar með taldar kortabækur og veggkort 0 0 0 0 

02 — Önnur landabréf, sjókort o. þe. 0 0 0 0 
03 — Jarðlíkön og himinmyndarlíkön ..................... 0 0 0 0 

  

      
  

            
A 55 

 



49.06 

49.07 

49.08 
49.09 

49.10 

49.11 
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00 

ol 
02 
09 
00 
00 

00 

11 
19 

21 

29 

Bygginga- og vélauppdrættir, aðrir tæknilegir uppdrættir og 
aðrir slíkir uppdrættir, í frumriti eða eftirmyndir; handrit 
og vélrituð verk .........0.20000 0000 0e nan 
Ónotuð frímerki, stimpilmerki og önnur slík merki sem ern 
gild eða verða gild hér á landi; pappír með slíkum merkjum; 
peningaseðlar, skuldabréf, hlutabréf og önnur þvílík verð- 

bréf; ávísanahefti: 

— Frímerki, ónotuð .......200000000 00 nn 

— Peningaseðlar .......22220000 0000. enn nn 
— Annað ......0.0.00.00 
Færimyndir alls komar ..........222000000 000... 
Póstkort, jólakort og önnur hamingjuóskakort með myndum, 

prentuðum á hvaða hátt sem er, einnig með skrauti ....... 

Almanök alls konar úr pappír eða pappa, þar með taldar 
almanaksblokkir ...........02000 00. .nnnennnnn 
Annað prentað mál, þar með taldar prentaðar myndir og 

ljósmyndir: 
— Auglýsingavara, vöruskrár (catalogues) o. þ. h.: 
— — Með erlendum texta ......000000.0 00... 
— — Annars .....000.sse nn 

— Annað: 
— — Biblíumyndir og myndir til notkunar við kennslu 

í skólum ......000000000 ens 
— — AnNarS „...0000 00 

31. desember 1976. 

  

  
      

  

  

  

Fái | Fái | Ká | Frá!), 
1977 1978 1979 1980 

A E A E A E A E 

1 % 1799 

0! 0 0 01 

| | | | | 

0 0 0 01 
0 0 0 0 
9 als 3| 7) 2|5s/0 

30 15|25 10120) 5115! 0 

58 30| 46 2034 1022! 0 

9 al gi 3| 71 2|s 0 

0 0 0 0 
30 15125/10120) 5|15| 0 

0 o |o 0 
3011525|10|20| 5(15| 0          
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Kl. flokkur 

Spunaefni og vörur úr þeim 

Athugasemdir: 

Í. Til þessa flokks telst ekki: 

a. 

b. 

h. 

ij. 

B. 

Burstar og dýrahár til burstagerðar (nr. 05.02), hrosshár og hrosshársúrgangur 

(nr. 05.03). 
Mannshár og vörur úr þvi (nr. 05.01, 67.03 og 67.04), þó ekki síudúkur og 

grófgerður vefnaður úr mannshári til notkunar í olíupressur og til annars þess 

háttar er telst til nr. 59.17. 

Efni úr jurtaríkinu sem teljast til 14. kafla. 
Asbest, er telst til nr. 25.24, og vörur úr asbesti og aðrar vörur sem teljast til 

nr. 68.13 og 68.14. 

Vatt, bindi og aðrar þess konar vörur til notkunar við lækningar og þráður til 

að sauma saman skurði og sár (nr. 30.04 og 30.05). 

Ljósnæmur vefnaður (nr. 37.038). 

Einþáttungar úr plasti með mesta þvermál yfir í mm og ræmur úr plasti (til- 

búinn hálmur og þess háttar) sem eru meira en 5 mm að breidd (39. kafli); enn 

fremur fléttur og vefnaður úr slíkum einþáttungum og ræmum (46. kafli). 

Ofin spunaefni, trefjadúkur og sams konar trefjaefni, gegndreypt, þakin eða límd 

saman með gúmmii, og vörur úr slíkum efnum, er teljast til 40. kafla. 

Húðir og skinn með ull eða hári (41. og 43. kafli), vörur úr loðskinni (nr. 43.03) 

ásamt eftirlíkingum af loðskinni og vörum úr þeim (nr. 43.04). 

Vörur úr spunaefnum er teljast til nr. 42.01 og 42.02. 

Vörur í 48. kafla (t. d. sellulósavatt). 

Skófatnaður og hlutar til hans, legghlífar og aðrar þess konar vörur er teljast 

til 64. kafla. 

Höfuðfatnaður og hlutar til hans er teljast til 65. kafla. 

- Hárnet (nr. 65.05 eða eftir atvikum 67.04). 

Tilbúin blóm, blævængir og aðrar vörur er teljast til 67. kafla. 

Garn, snúrur, vefnaður og annað þess háttar, þakið slípiefni (nr. 68.06). 

Glerirefjar og vörur úr þeim, aðrar en útsaumur gerður úr glerþráðum á sjáan- 

legum grunni (70. kafli). 

Húsgögn og rúmfatnaður (94. kafli). 

Vörur er teljast til 97. kafla (t. d. leikföng, leiktæki og íþróttavörur). 

- Vörur sem geta talist til einhvers númers í 50.—57. kafla og eru úr tveimur eða 

fleiri spunaefnum flokkast samkvæmt eftirgreindum reglum: 

a. Vörur sem í er meira en 10% að þunga af náttúrlegu silki teljast til 50. kafla, 

og við flokkun í númer í kaflanum skal miðað við þá tegund hins náttúrlega 

silkis sem mest er af í vörunni, reiknað eftir þyngd, og þannig með farið 

eins og varan væri öll úr þeirri silkitegund einni. 

b. állar aðrar vörur flokkast í samræmi við þá spunatrefjategund sem mest er 

af að þunga í vörunni og þannig með farið eins og varan væri öll úr þeirri 
trefjategund einni. 

Þegar farið er eftir því er að ofan greinir gilda eftirfarandi reglur: 
a. Málmgarn skal skoðast sem sérstakt spunaefni og þungi þess tekinn sem saman- 

lagður þungi spunatrefjanna og málmþráðanna sem það er gert úr. Við toll- 
flokkun vefnaðar ber að telja málmþráð sem spunaefni.
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Þegar í tollskrárlið er gert ráð fyrir að vörur séu úr mismunandi spunatrefja- 

tegundum (t, d. mismunandi tegundum náttúrlegs silkis, ullar o. s. frv.) ber 

að skoða þessar mismunandi trefjategundir sem eina tegund. 

Í öllum öðrum tilvikum en því er um getur í alið B-liðar þessarar athuga- 

semdar skal ekki telja þunga allra annarra efna en sjálfra spunatrefjanna 

með þunga vörunnar. 

G. Ákvarðanir þær sem getið er í A- og B-liðum þessarar athugasemdar taka einnig 

til garns sem um getur í 3. og 4. athugasemd hér á eftir. 

3. A. Í XI. flokki skoðast seglgarn, línur og kaðlar (þó með þeim undantekningum, er 

gr einir í B-lið þessarar athugasemdar), garn (ðtvinnað, eintvinnað eða marg- 

tvinnað) sem þannig er gert er nú segir: 

a. 

b. 

d. 

e. 

f. 

B. Se 

a. 

b. 

c. 

d. 

€. 

Garn úr silki, bourette-silki og chappe-silki sem vegur meira en 2 g/m (18 000 

denier). 

Garn úr tilbúnum trefjum (þar með talið garn úr tveim eða fleiri einþáttung- 

um er teljast til 51. kafla) sem vegur meira en Í g/m (9 000 denier). 

Garn úr hampi eða hör: 

1. Pólerað eða fágað og lengdin á kílógramm, margfölduð með tölu þráð- 

anna, er minni en 7 000 metrar. 

2. Ópólerað og ófágað, sem vegur meira en 2 g/m. 

Garn úr kókostrefjum gert úr þrem eða fleiri þráðum. 

Garn úr öðrum trefjum úr jurtaríkinu sem vegur meira en 2 g/m. 

Garn styrkt með málmi. 

m seglgarn, línur og kaðlar skoðast ekki: 

Garn úr ull, hrosshári eða öðru dýrahári og pappírsgarn, enda sé það ekki 

styrkt með málmi. 

Vöndlar (tow) til framleiðslu á stuttum tilbúnum trefjum og margþátta garn, 

ósnúið eða með minna en 5 snúningum á metra. 

Silkiormaspuni (silk worm gut), eftirlíkingar af girni (catgut) úr silki eða 

tilbúnum spunatrefjum ásamt einþáttungum er teljast til 51. kafla. 

Garn í sambandi við málmþráð eða yfirdregið með málmi (þó ekki garn 

styrkt með málmi). 

Chenillegarn og yfirspunnið garn er telst til nr. 58.07. 

4. A. Garn umbúið fil smásölu í 50., 51., 53., 54., 55. og 56. kafla, annað en það sem 

gr 

a. 

einir í B-lið þessarar athugasemdar hér að neðan telst eftirfarandi: 

Garn í hnyklum eða á vinslum, keflum, pappahólkum eða öðru þess háttar 

þegar þungi hvers stykkis (með kefli eða öðru því sem á er undið) fer 

ekki fram úr: 

1. 200 g sé um garn úr hör eða ramí að ræða; 

2. 85 g sé um garn úr náttúrlegu silki eða endalausum tilbúnum spuna- 

trefjum að ræða; 

3. 125 g sé um garn úr öðrum spunatrefjum að ræða. 
Garn í hespum eða skreppum þegar þungi hverrar hespu eða skreppu fer 

ekki fram úr: 

1. 85 g sé um garn úr náttúrlegu silki eða endalausum tilbúnum spuna- 

trefjum að ræða; 

2. 125 g sé um garn úr öðrum spunatrefjum að ræða. 
Garn í hespum eða skreppum sem skipt er í sundur með þráðum þannig að 

minni hankir séu sjálfstæðar og allar jafnar að þyngd sem ekki fer fram úr: 

í. 85 g sé um garn úr náttúrlegu silki eða endalausum tilbúnum spuna- 

irefjum að ræða; 
2. 125 g sé um garn úr öðrum spunatrefjum að ræða.   
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B. Garn umbúið til smásölu telst ekki: 

a. Ótvinnað garn úr hvers konar spunatrefjum, nema það er hér segir: 

1. Ótvinnað garn úr ull eða öðru fingerðu dýrahári, enda sé það óbleikt. 

2. Ótvinnað garn úr ull eða öðru fingerðu dýrahári, sem hefur verið bleikt, 

litað eða þrykkt, þegar lengd þess er undir 2 000 m/kg. 

b. Tvinnað eða margtvinnað garn, óbleikt: 

1. Úr náttúrlegu silki, hvernig sem frá því er gengið. 

2. Úr öðru efni en ull eða öðrum fíngerðum dýrahárum, enda sé það í hesp- 

um eða skreppum. 

c. Tvinnað eða margtvinnað garn úr náttúrlegu silki, bleikt, litað eða þrykkt 

þegar lengdin er 75 000 m/kg eða meira. 

d. Ótvinnað, tvinnað eða margtvinnað garn úr hvers konar spunatrefjum: 

1. í krossbrugðnum hespum eða skreppum; 

2. uppsett eða útbúið á annan hátt sem gefur til kynna að nota eigi garnið 

í spunatrefjaiðnaði (t. d. á spólum, hólkum, spunakeilum, snældum o. Þ. h.). 

5. a. Snúðofið telst efni vera (nr. 55.07) þegar uppistaðan er að öllu eða nokkru leyti 

mynduð úr föstum þráðum og snúðþráðum sem vafið er hálfar eða heilar um- 

ferðir eða meira utan um hina föstu uppistöðuþræði og mynda lykkjur er halda 

ívafsþráðunum föstum. 

b. Ómynstrað (nr. 58.08) telst það efni sem er gert úr kerfi af möskvum eins í 

lögun og að stærð alls staðar á yfirborðinu án nokkurs mynsturs eða fyllingar á 

möskvunum. Ekki er tekið tillit til smámillibila sem verða til er möskvarnir eru 

gerðir. 
6. Með unnum vörum er í þessum flokki átt við: 

a. Vörur sem eru klipptar og hafa aðra lögun en rétthyrnda. 

b. Vörur fullofnar og tilbúnar til notkunar (eða tilbúnar til notkunar eftir ein- 

falda klippingu) án þess að þörf sé saumaskapar eða annarrar meðferðar (t. d. 

sumar tegundir af þurrkum, handklæðum, borðdúkum, hálsklútum og teppum). 

c. Vörur sem eru saumaðar eða faldaðar (þó ekki vörur í metramáli sem eru 

klipptar og hafa verið saumaðar eða faldaðar einungis til þess að fyrirbyggja 
að vefnaðurinn trosni) eða eru með hnýttu kögri við einn jaðar eða fleiri. 

d. Vörur sem eru sniðnar (lögunin skiptir ekki máli) og úr hafa verið dregnir 

þræðir. 

e. Vörur sem hafa verið saumaðar saman, settar saman með límingu eða á annan 
hátt (þó ekki vörur í metramáli úr tveim eða fleiri lengdum sama efnis sem 
hafa verið skeyttar saman á endunum hver fram af annarri og vörur í metra- 

máli samsettar úr tveim eða fleiri lögum af efni, einnig þótt vatt sé haft sem 

millilag). 
7. Til 50.—57. kafla og einnig — enda sé annað ekki tekið fram — til 58.—60. kafla 

teljast ekki vörur sem samkvæmt skýrgreiningu í 6. athugasemd hér að ofan geta 

skoðast unnar. Til 50.—57. kafla teljast ekki vörur sem talist geta til 58. eða 59. 

kafla.
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50. KAFLI 

Silki og silklúrgangur 

Fái | Fát, | Frá, | Fái), 
1977 1978 1979 1939 

A E{A EjA E|A E 

95 9719 91 9 % 
50.01 00 Silkiormahjúpar sem nota má til afvinslu ................ 0 0! 0 0 
50.02 00 Náttúrlegt silki, óspummið ..........0.000000.0000.. 0... 0 0" 0 0 | 
50.03 00 Úrgangur náttúrlegs silkis (þar með talið chappe-silki, | | 

bourettesilki og silkiormahjúpar, sem ekki er hægt að nota | | 
til afvinslu, ásamt uppkembdum silkivefnaði) ............. 0; 0; 0) 0; 

50.04 00 Garn úr náttúrlegu silki (þó ekki garn úr chappe=-silki og | | 
bourette-silki), ekki umbúið til smásölu .................. 15, 7|13) 511) 21 9) 0 

50.05 00 Garn úr chappe-silki, ekki umbúið til smásölu ............ 15) 7J13 $5(11/ 2; 9) 0 
50.06 00 Garn úr bourette=silki, ekki umbúið til smásölu ........... 15, 7i13) 511, 21 9) 0 

50.07 00 Garn úr náttúrlegu silki, chappe-silki og bourette-silki, | | 
umbúið til smásölu ..................20000000 0. 15| 7}13) 5J11/ 21 9) 0 

50.08 00 Silkiormaspunis eförlíkingar af girni (catgut) úr náttúr- 
legu silki ............0..00000 00. 18, 9115) 6J12 3} 9} 0 

50.09 00 Vefnaður úr náttúrlegu silki (þó ekki bourette-silki) ....... 15/ 7TJ13) 5f11/ 2/ 9) 0 
50.10 00 Vefnaður úr bouvette=silki ...............00000000...0. 00. 15| TJ13) 511) 2} 9/ O        



31. desember 1976. 441 

51. KAFLI 

Endalausar tilbúnar trefjar 

Athugasemdir: 

1. Með tilbúnum trefjum er hvarvetna í tollskránni átt við trefjar eða spunaþræði 

sem gerðir eru úr lífrænum pólymerum: 

Með pólymerisation eða þéttingu úr mónómerum lífrænum efnum, t. d. pólya- a. 

b. 

midum, pólyeterum, pólyúretönum og pólyvinylderivötum. 

Nr. 120. 

Með kemískri umbreytingu á náttúrlegum lífrænum pólymerum (svo sem sellulósa, 

kaseini, próteinum og algínötum), t. d. viskósa-, acetat-, kopargervisilki og alginat- 

trefjar. 

Vöndlar (tow) til framleiðslu á stuttum tilbúnum spunatrefjum teljast ekki til nr. 

51.01 heldur til 56. kafla. 

  

    
      

3. Sem garn úr endalausum tilbúnum trefjum skoðast ekki garn gert að meginstofni 

úr trefjum sem slitnar hafa verið í sundur á vélrænan hátt (56. kafli). 

4. Einþáttungar úr tilbúnu trefjaefni, sem hvergi eru meira en 1 mm í þvermál, teljast 

til nr. 51.01 þegar þungi þeirra er minni en 6,6 mg/m (60 denier), en annars til 

nr. 51.02. Einþáttungar, sem hvergi eru minni en Í mm í þvermál, teljast til 39. kafla. 

Ræmur úr tilbúnu trefjaefni (tilbúinn hálmur og þess háttar) teljast til nr. 

51.02 þegar breidd ræmunnar er ekki meira en 5 mm, en annars til 39. kafla. 

Frá) Frá) | Ft), | Frá), 
2977 | 1978 | 1979 1980 
A EA EA E{A E 

19, 9191 %%|% | % 
51.01 Garn úr endalausum tilbúnum trefjum, ekki umbúið til 

smásölu: 
10 — Vefkennt garn úr endalausum pólyamídtrefjum ......... 4| 0| 4} 0| 4/ 0|} 4| 0 
20 — Óvefkennt garn úr endalausum pólyamídtrefjum, ósnúið 

eða með færri en 50 snúninga á metra ................ 41 01 4} 01 41 0| 4/ 0 
30 — Annað óvefkennt garn úr endalausum pólyamídtrefjum .. 4) 0| 4J 0J 4/ 0. 4) O 
40 — Vefkennt garn úr endalausum pólyestertrefjum ......... 4 0| 4 0} 4/ 0} 4/ 0 
50 — Óvefkennt garn úr endalausum pólyestertrefjum, ósnúið eða 

með færri en 50 snúninga á metra ......2...0.00000... 4 0} 4' 0} 4) 0| 4) 0 
60 — Annað óvefkennt garn úr endalausum pólyestertrefjum ... 4| 0| 4| 0| 4 0} 4) 0 
710 — Garn úr öðrum endalausum syntetískum trefjum ........ 4' 0} 41 0} 4) 0} 4/ 0 
80 — Garn úr endalausu „viscose ræyon“ Ll... 4' 01 41 0} 4/ 01 4 0 

85 — Garn úr hvers konar endalausum acetattrefjum .......... 4 0| 4) 0) 4 0} 4} 0 
90 — Garn úr öðrum endalausum uppkembdum trefjum ....... 4} 0} 4J 0 4) 0| 4/ 0 

51.02 Einþáttungar, ræmur (tilbúinn hálmur og þess háttar) og 
eftirlíkingar af girni (catgut) úr tilbúnu trefjaefni: 

10 — Úr syntetísku trefjaefni ..........2.200. 0. 41 0} 41 0} 4J 0{ 4 0 
20 — Úr uppkembdum trefjum ...........0.0. 0. 41 07 41 0| 41 0| 4/ 0 

51.03 Garn úr endalausum tilbúnum trefjum, umbúið til smásölu: 
10 — Úr endalausum syntetískum trefjum .................% 13| óf11| 4{ 9| 2} 7/ 0 
20 — Úr endalausum uppkembdum trefjum ................. 13) 6|11! 41 9/ 2 7| O 

51.04 Vefnaður úr endalausum tilbúnum trefjum (þar með talinn 
vefnaður úr einþáttungum og ræmum er teljast til nr. 51.01 
eða 51.02): 

10 — Vefnaður úr línutvinnuðu garni (tyre cord fabric) úr 
endalausu syntetísku spunaefni ...........200. 0000... 1) 0| 7) 0} 7) 0| 7/ 0 

— Vefnaður (annar en úr línutvinnuðu garni) sem í er 
85%, eða meira að þunga af endalausu syntetísku spunaefni : 
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21 — 

30 — 

50 — 

60 — 

442 

— Grófur einskeftur vefnaður úr flötum einþáttungum 
3—5 mm á breidd 

— Annar .......0000000 rðr 
Vefnaður (annar en úr línutvinnuðu garni) sem í er 
minna en 85“, að þunga af endalausu syntetísku spunaefni 
Vefnaður úr línutvinnuðu garni (tyre cord fabric) úr 
endalausu uppkembdu spunaefni ..............0....... 
Vefnaður (annar en úr línutvinnuðu garni) sem í er 
85% eða meira að þunga af endalausu uppkembdu spunaefni 
Vefnaður (annar en úr línutvinnuðu garni) sem í er minna 
en 85% að þunga af endalausu uppkembdu spunaefni .... 

31. desember 1976. 

  

  

  
  

  

Frái/ | Frá), | Frá!) | Frá 
1977 1978 1979 1980 

A E|A E|A E|A E 

% | 70 | Yo | %0 | | %o | % | % 

2' 0| 2(/ 0 2) 02) 0 

1 0(| 7) 0 7) 01 7| 0 

1 0 7) 0| 7) 01 7| 0 

1017) 0| 7/ 0} 7} 0 

1 0 7| 0| 7) 0| 7) 0 

11 0| 7) 0( 7) 0| 7T| 0              



31. desember 1976. 
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52. KAFLI 

Spunavörur í sambandi við málm 

Frá, | Krái4 | Frá!) | Frá!) 
1977 1978 1979 1980 

a E|A E|A E|A 

% | %0 | % | % | % | % | % | % 
52.01 00 Málmgarn, spunnið úr trefjagarni og málmi eða þakið með 

málmi með hvers konar aðferð .......................... 13 | 6|11| 4( 9/ 2/ 7 | 0 
52.02 00 Vefnaður úr málmþræði eða málmgarni (er telst til nr. 52.01), | | | 

enda sé hann nothæfur til fatnaðar, sem húsgagnaáklæði | | | | 
eða til annars þess háttar ..............0.0.0... 0. 13! ólir! al 9 gl 710   

A 56 
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53. KAFLI 

UIl og annað dýrahár 

Athugasemd: 

Með fíngerðum dýrahárum er átt við hár af alpaka, lama, vikuna, yakuxa, úlfalda, 

angórageit, tíbetgeit, kashmirgeit og öðrum svipuðum geitum (þó ekki hinni venjulegu 

geit), kanínu (þar með talin angórakanina), héra, bifur, bifurrottu og bísamrottu. 

  

53.01 

53.02 

53.03 

53.04 

53.05 

53.06 

53.07 

53.08 

53.09 

53.10 

53.11 

53.12 
53.13 

  

      

            

Frá, | Frá, | Fái), | Frá!) 
„1977 | 1978 | 1970 | 1980 

A E|A E|A E|A E 

UII, hvorki kembd né greidd: 9, | % | % | % | % | %}%|% 

10 — Ull, óþvegin eða þvegin á skepnunni ............20.... 0 0 0 0 
20 — Önnur ull .........0220000 eeen 0 0 0 0, 

Önnur dýrahár (fíngerð eða grófgerð), hvorki kembd né greidd: 
10 — Fíngerð dýrahár ...........00000000 0. nn nn. 0 0 0 0| 
20 — Grófgerð dýrahár ...........0%0000000n nn ann 0 0 0 0; 
00 Úrgangur úr ull og öðru dýrahári (fíngerðu eða grófgerðu), þó | 

ekki tættur eða kembdur ............20000. 0... 0... 0 0 0 0, 

00 Úrgangur úr ull og öðru dýrahári (fíngerðu eða grófgerðu), | 

tættur eða kembdur (þar með taldar tættar tuskur) ........ 0 0 0 0 
UII og annað dýrahár (fíngert eða grófgert), kembt eða greitt: 

10 — Lopadiskar úr ull .........22222000000 0000. 0 0 0 0 
20 — Annað 20.00.0000. 0 0 0 0 

Garn úr kembdri ull (woolen yarn), ekki umbúið til smásölu: | 

10 — Garn sem í er 85%, eða meira að þunga af ull .......... 5 0) 5/ 0( 5 01 5/ 0 

20 — Annað ......2022000000sn renn 5( 0} 5J 0/ 5) 0( 5/ 0 
Garn úr greiddri ull (kambgarn) (worsted yarn), ekki umbúið 
til smásölu: 

10 — Garn sem í er 85%, eða meira að þunga af ull .......... 5! 0( 5| 0( 5/ 0} 5( 0 

20 — Annað .......00.00 nn 5) 0| 5/ 0| 5/ 0|/ 5 0 

00 Garn úr fíngerðu dýrahári (kembdu eða greiddu), ekki um- 

búið til smásölu ..............000000 0... en nn nn. 0 0 0 0 

00 Garn úr hrosshári og öðru grófgerðu dýrahári, ekki umbúið 
til smásölu ........000.00.0. 00 svn sr 15/ TJ13| 5S|11( 2 9/ 0 
Garn úr ull, hrosshári eða öðru dýrahári (fíngerðu eða gróf- 

gerðu), umbúið til smásölu: 
10 — Garn sem í er 85%, eða meira að þunga af ull eða fíngerðu 

dýrahári ........000...0. en seene nn 18/ 9115| 6(12| 3| 9/ O 

20 — Annað ......000020 nn 18| 9(15| ó6|12) 3} 9) 0 
Vefnaður úr ull eða fíngerðu dýrahári: 

10 — Vefnaður úr kembdri ull eða kembdu fíngerðu dýrahári 
sem í er 85%, eða meira að þunga af ull eða fíngerðu dýrahári 13; 5| 9| 0| 9) 0} 9) 0 

20 — Vefnaður úr greiddri ull eða greiddu fíngerðu dýrahári 

sem í er 85), eða meira að þunga af ull eða fíngerðu dýrahári 13! 5| 9| 0| 9} 0 9) O 

30 — Vefnaður sem í er minna en 85% að þunga af ull eða fín- 
gerðu dýrahári, blandað að mestu eða eingöngu með enda- 

lausum syntetískum trefjum ......0.000.0000 00... 13/ 5| 9| 0( 9( 0} 9' 0 

40 — Vefnaður sem í er minna en 85%, að þunga af ull eða fín- 
gerðu dýrahári, blandað að mestu eða eingöngu með stuttum 

syntetískum trefjum .......0.000000. nennu 13/ 5 9( 0| 9} 0| 9) O 

50 — Annar „....ccc0eer rns nn 13|/ 5| 9| 0( 9) 0} 9 0 

00  Vefnaður úr grófgerðu dýrahári öðru en hrosshári ......... 15) TJ13| 5|11' 2; 9/ O 

00  Vefnaður úr hrosshári ............0.000000 00... ee... 15| 7J13) 511/ 2( 9/ 0  
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54. KAFLI 

Hör og ramí 

Nr. 120. 

  

54.01 

54.,02 

54.03 
54.04 
54.05 

10 
20 
30 
00 

00 
00 

ol 

09 

Hör, óunninn eða tilreiddur, þó ekki spunninn; hörruddi og 

úrgangur úr hör (þar með taldar tættar tuskur): 
— Hör, óunninn eða útbleyttur ............0...0....00.. 
— Hör, mulinn, barinn, tættur eða unninn á annan hátt .... 

— Hörruddi og úrgangur úr hör ( þar með taldar tættar tuskur) 
Ramí, óunnið eða tilreitt, þó ekki spunnið; ramíruddi og 

úrgangur úr ramí (þar með taldar tættar tuskur) .......... 
Garn úr hör eða ramí, ekki umbúið til smásölu ........... 

Garn úr hör eða ramí, umbúið til smásölu ................ 

Vefnaður úr hör eða ramí: 
— Vefnaður, einlitur og ómynstraður, eingöngu úr hör eða 

ramí eða úr þeim efnum ásamt öðrum náttúrlegum 
Jurtatrefjum ............0000 0000 

— Annar ......0.000 020. 

  

      

  

Frá | Frá!) | Frá, | Frá) 
1977 1978 1979 1980 

A EA EA E|JA E 

0 | Vo | % | % | %01 % | % | % 

0 0 0i |o 
0 0 0 0 
0 0, |o |o 

| 
0 0| 0 0 
4 0| 4 0| 4) 0| 4/ 0 

13/ ól11 4| 9) 2| 7) 0 
| 

15/ 713, sl! 2| 9( 0 
15 7|13) s|11| 2| 9| o            
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55. KAFLI 

Baðmull 

Fát | Fá, | Frá | Frá! 
1977 | 1978 1979 1980 

A E|A E|JA E|A E 

% | Yo % | Yo | 70 | 70 | 0 | % 
55.01 00 Baðmull, hvorki kembd né greidd ..............000000... 0 0 0 0 
55.02 00 Baðmullarlinters .........0000000..ssserennsnen 0 0 0 0 
55.03 Baðmullarúrgangur (þar með taldar tættar tuskur), hvorki 

kembdur né greiddur: 
01 — Vélatvistur .........0000.0.ssnsnnssss rr 25 17 9 0 
09 — Anmar ........00000eee sn 0 0 0 0 

55.04 00 Baðmull, kembd eða greidd  ............000000000000.0.. 0 0 0 0 
55.05 Garn úr baðmull, ekki umbúið til smásölu: 

10 — Garn sem mælist ekki meira en 14000 mlkg ............ 0 0 0 0 

20 — Garn sem mælist meira en 14000 m/kg til og með 40000 m/kg 0 0 0 0 
30 — Garn sem mælist meira en 40000 m/kg allt að 80000 m/kg 0 0 0 0 
40 — Garn sem mælist 80000 m/kg eða meira ................ 0 0 0 0 

55.06 Garn úr baðmull, umbúið til smásölu: 
0l — Tvinni .......000000 nes ssssa sn 0 0 0 0 

09 — Annað .......0..000000 eens 0 0 0 0 

55.07 Snúðofin efni úr baðmull: 
10 — Óbleikt og ómersað ..........0..0..0 0. ann nn 15| T|13| 5|11) 2| 9/ 0 

20 — Önnur .......0...0000 000 nn nr 15| 713) 5|11 2| 9/ 0 
55.08 Handklæðafrottéefni og svipuð frottéefni úr baðmull: 

10 — Óbleikt og ómersað ..........0..00 enn 15| 7J13! $|11) 2( 9 O 

20 — Önnur .....00000000 0 15| 7|J13| 5|11/ 2| 9/ 0 

53.09 Annar vefnaður úr baðmull: 
10 — Vefnaður sem í er 85% eða meira að þunga af baðmull, 

óbleiktur og ómersaður ......20.00000000nnee0 nn. TL 0| 7} 0(| 7| 0| 7} 0 

20 — Annar vefnaður sem í er 85%, eða meira að þunga afbaðmull 4) O| 0) 0| 0) 0J 0 0 

30 — Vefnaður sem í er minna en 85% að þunga af baðmall, 

óbleiktur og ómersaður ..........000000 00... 0... 0| 7} 0| 7} 0| 7) 0 

40 — Annar vefnaður sem í er minna en 85%, að þunga afbaðmull 4| 0| 0} 0| 0| 0J} 0| 0                
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56. KAFLI 

Stuttar tilbúnar trefjar 

Athugasemd: 

Sem vöndlar (tow) til framleiðslu á stuttum tilbúnum trefjum (nr. 56.02) skoðast 
einungis vöndlar sem myndaðir eru úr samhliða þráðum sömu lengdar og vöndullinn 

og 
a. 

eru 

yfir 2 m að lengd, 

Nr. 120. 

  

b. með færri snúninga en 5 umferðir á hverjum m, 

c. myndaðir úr þráðum sem vega minna en 6,6 mg/m (60 denier), 

d. teygðir svo mikið að ekki sé hægt að teygja þá til viðbótar meira en svo að lengd 
þeirra tvöfaldist (á einungis við um trefjar nefndar í alið 1. athugasemdar við 
51. kafla), 

e. að þyngd yfir 2 g/m (18 000 denier). 

Vöndlar (tow), sem eru ekki yfir 2 m að lengd, teljast til nr. 56.01. 

Frá, | Frái/, | Frá), | Frá!) 
1977 | 198 | 197 1980 

A E|A EA EjA E 

0 | % | %0 | % | % | % | % | % 
56.01 Stuttar tilbúnar trefjar, hvorki kembdar, greiddar né að öðru 

leyti undirbúnar undir spuna: 
10 — Pólyamídtrefjar ............0.000.0. 0. 0 0 0 0 
20 — Pólyestertrefjar ...............0.0.0 0 0 0 0 0 
30 — Acrylirefjar ............0..000. 00. 0 0 0 0 
40 — Aðrar syntetískar trefjar .................0 0000... 0 0 0 0 
50 — Uppkembdar trefjar ...............2.... 00... 0 0 0 0 

56.02 Vöndlar (tow) til framleiðslu á stuttum tilbúnum trefjum: 
10 — Úr pólyamídtrefjum ................. 0. 0 0 0 0 
20 — Úr pólyestertrefjum .............0 000. 0 0 0 0 
30 — Úr aeryltrefjum ..............0 0000 0 0 0 0 
40 — Úr öðrum syntetískum trefjum ..........0.0.0 0 0 0 0 0 
50 — Úr uppkembdum trefjum 2... 0 0 0 0 

56.03 Úrgangur ú úr stuttum tilbúnum trefjum (þar með talinn garn- 
úrgangur og tættar tuskur), hvorki kembdur, greiddur né að 
öðru leyti undirbúinn undir spuna: 

10 — Úr syntetískum trefjum ..........0...0 0 0 0 0 0 
20 — Úr uppkembdum trefjum .............000. 00. 0 0 0 0 

56.04 Stuttar tilbúnar trefjar og úrgangur slíkra trefja, kembdar, 
greiddar eða að öðru leyti undirbúnar undir spuna: 

10 — Pólyamídtrefjar og úrgangur þeirra ................... 0 0 0 0 
20 — Pólyestertrefjar og úrgangur þeirra ................... 0 0 0 0 
30 — Aecryltrefjar og úrgangur þeirra .............0.000.... 0 0 0 0 
40 — Aðrar syntetískar trefjar og úrgangur þeirra ............ 0 0 0 0 
50 — Uppkembdar trefjar og úrgangur þeirra ............... 0 0 0 0 

56.05 Garn úr stuttum tilbúnum trefjum eða úrgangi slíkra trefja, 
ekki umbúið til smásölu: 
— Garn sem í er 85%, eða meira að þunga af stuttum synte- 

tískum trefjum: 
11 — — Til veiðarfæragerðar .............0.0.0 00.00.0000. 0 0 0 0 
19 — — Annað .....2.000000000.0een ner 4| 0| 4/ 0| 4/ 0| 4/ 0 

  

  
  

             



56.06 

56.07 
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20 

30 

40 

gl 
89 

10 

20 

30 

10 

20 

30 

40 

50 

— Garn sem í er minna en 85% að þunga af stuttum synte- 
tískum trefjum, blandað að mestu eða eingöngu með baðm- 
(1 AAA 

— Garn sem í er minna en 85% að þunga af stuttum syn- 
tetískum trefjum, blandað að mestu eða eingöngu með ull 
eða fíngerðu dýrahári .....20.000.000 0000 

— Garn sem í er minna en 85% að þunga af stuttum syn- 
tetískum trefjum, öðrum en baðmull, ull eða fíngerðu dýra- 
hári 2... 

— Garn sem í er 85%, eða meira að þunga af stuttum upp- 
kembdum trefjum: 

— — Til veiðarfæragerðar ........20...0000 0... ..... 
— — Annað .....0.0000n sanns 
— Garn sem í er minna en 85% að þunga af stuttum upp- 

kembdum trefjum, blandað að mestu eða eingöngu með 
baðmull ........00.00 00 

— Garn sem í er minna en 85% að þunga af stuttum upp- 
kembdum trefjum, blandað að mestu eða eingöngu með 
ull eða fíngerðu dýrahári ......2...00. 0000... 

— Garn sem í er minna en 85% að þunga af stuttum upp- 
kembdum trefjum, blandað að mestu eða eingöngu með 
trefjum öðrum en baðmull, ull eða fíngerðu dýrahári: 

— — Til veiðarfæragerðar .........020000000 00... 0... 
— — Annað ......0000000 0. ns 
Garn úr stuttum tilbúnum trefjum eða úrgangi slíkra trefja, 

umbúið til smásölu: 
— Garn sem í er 85%, eða meira að þunga af stuttum syn- 

tetískum trefjum ........2222..0000n rn 
— Garn sem í er minna en 85% að þunga af stuttum syn- 

tetískum trefjum ..........200..nennrr 
— Garn úr stuttum uppkembdum trefjum ................ 
Vefnaður úr stuttum tilbúnum trefjum eða úrgangi slíkra 

trefja: 
— Vefnaður sem í er 85% eða meira að þunga af stuttum 

syntetískum trefjum .........2.202000 00. 
— Vefnaður sem í er minna en 85% að þunga af stuttum 

syntetískum trefjum, blandað að mestu eða eingöngu með 
baðmull ........0000 00 

— Vefnaður sem í er minna en 85% að þunga af stuttum 
syntetískum trefjum, blandað að mestu eða eingöngu með 
ull eða fíngerðu dýrahári .......22...0%00 000. n 00. 

— Vefnaður sem í er minna en 85% að þunga af stuttum 
syntetískum trefjum, blandað að mestu eða eingöngu með 
endalausu tilbúnu spunaefni ...........00 00... 00... 

— Vefnaður sem í er minna en 85% að þunga af stuttum 
syntetískum trefjum, blandað að mestu eða eingöngu með 
trefjum öðrum en baðmall, ull, fíngerðu dýrahári eða enda- 
lausu tilbúnu spunaefni ..........000000..nnn. nn 

31. desember 1970. 

  

  

  
  

  

Frá 1/, | Frá!/, | Frá!/, | Frá!) 
1977 1978 1979 1980 

A EA E|A E|A E 

19 | % 1 % | % % | 701 % 

| 
4| 0 * 0| 41 0|4/ 0 

| 
4 0| 40 0| 4) 0} 40 

al ol 41 o| 40 0| 410 

0 0 0 0 
41 01 4/ 0} 4) 0| 4/ O 

41 0} 4| 0} 4) 0| 4) 0 

41 0| 4 0( 41 0( 4) 0 

0 0 0 0 

41 0} 4/ 0} 4! 0} 4) 0 

13! 6|11/ 4| 9 21 7/ 0 

13| ó|1l1|! 4} 9 2 7) 0 
13! 6|11/ 41 9( 2 7/ 0 

11' 4 7) 0 7} 0 7| 0 

1l/ 41 7. 0/ 7) 0( 7} 0 

11 4| 7) 0} 7) 0| 7} 

11! 4( 7|/ 0| 7} 0| 7) 0 

1l1/ 4| 7| 0| 7) 0} 7' 0                
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Frá | Fráij, | Fái) | Frá!) 
1977 1978 1979 1980 

A E|A E|A E E 
  

  
  

31. desember 1976. 449 

60 — Vefnaður sem í er 85% eða meira að þunga af stuttum 
uppkembdum trefjum ...........000nnnnað 

70 — Vefnaður sem í er minna en 85% að þunga af stuttum 
uppkembdum trefjum, blandað að mestu eða eingöngu með 
baðmull .........00000 0 

80 — Vefnaður sem í er minna en 85% að þunga af stuttum upp- 
kembdum trefjum, blandað að mestu eða eingöngu með ull 
eða fíngerðu dýrahári ........0.0.000n nn 

85 — Vefnaður sem í er minna en 85%, að þunga af stuttum upp- 
kembdum trefjum, blandað að mestu eða eingöngu með 
endalausu tilbúnu spunaefni ARNARS 

90 — Vefnaður sem í er minna en 85% að þunga af: stuttum upp- 
kembdum trefjum, blandað að mestu eða eingöngu með 
trefjum öðrum en baðmull, ull, fíngerðu dýrahári eða enda- 
lausu tilbúnu spunaefni ..........00.0. 000. 
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57. KAFLI 

91. desember 1976. 

Önnur spunaefni úr jurtaríkinu; pappírsgarn og vefnaður úr því 

  

57.01 

57.02 

57.03 

57.04 

57.05 

57.06 
57.07 

97.08 
57.09 
57.10 
57.11 
57.12 

00 

00 

00 

  
  

Frá | Frá! | Frá, | Frá!) 
1977 1978 1979 1980 
A E|A E|A E|A E 

% | 70 | 70 | % | Vo %0 | %0 1 % 
Hampur (cannabis sativa), óunninn eða tilreiddur, þó ekki 
spunninn; hampruddi og úrgangur úr hampi (þar með talinn 
garnúrgangur, tættar tuskur og tættar línur og kaðlar) ...... 0 0 0 0 
Manilahampur (musa textilis), óunninn eða tilreiddur, þó 
ekki spunninn; ruddi og úrgangur úr manilahampi (þar með 
talinn garnúrgangur, tættar tuskur og tættar línur og kaðlar) 0 0 0 0 
Júta og aðrar basttrefjar, óunnið eða tilreitt, þó ekki spunnið; 

ruddi og úrgangur úr jútu og basttrefjum (þar með talið 
garnúrgangur, tættar tuskur og tættar línur og kaðlar) ..... 0 0 0 0 
Önnur spunaefni úr jurtaríkinu, óunnin eða tilreidd, þó ekki | 
spunnin; ruddi og úrgangur úr þessum spunaefnum (þar með | 
talinn garnúrgangur, tættar tuskur og tættar línur og kaðlar): 
— Trefjar úr sísalhampi og öðrum agavategundum; ruddi og 

úrgangur úr þessum trefjum, þar með taldar tættar tuskur | 
og tættar línur og kaðlar .........00000.00 00 0 0 0 0 

— Kókostrefjar og -úrgangur, þar með taldar tættar tuskur og 
tættar línur og kaðlar ............000000. 0... 0 0 0 0 

— Áðrar trefjar og úrgangur þeirra, þar með taldar tættar 
tuskur og tættar línur og kaðlar ................0.00... 0 0 0 0 

Garn úr hampi: 
— Eingirni til veiðarfæragerðar ........................ 0 0 0 0 
— Annað .......0000000nnnnnnn 15( 7(13/ 5J11/ 2( 9) 0 
Garn úr jútu og öðrum basttrefjum sem teljast tilnr.5703 . 13| 5| 9| 0(| 9| 0} 9/ 0 
Garn úr öðrum spunaefnum úr jurtaríkinu: 
— Eingirni til veiðarfæragerðar ........................ 0 0 0 0 
— Annað ......2000000 000 nn 15| 7|J13) 5|11/ 2 9/ 0 
Pappírsgarn .........0.20.2000000een ner 0 0 0 0 
Vefnaður úr hampi ............20.000 000... 0 0 0 0 
Vefnaður úr jútu og öðrum basttrefjum sem teljast tilnr.57.03 0 0 0 0 
Vefnaður úr öðrum spunaefnum úr jurtaríkinu ............ 0 0 0 0 
Vefnaður úr pappírsgarmi ..................0000000 00... 0 0 0 0              
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58. KAFLI 

Gólí- og veggteppi; flauel-, flos- og chenillevefnaður; bönd, leggingar, snúrur; 

tyll, hnýtt netefni, laufaborðar; knipplingar og útsaumur 

Athugasemdir: 

1. 

"o 

Til þessa kafla teljast ekki gegndreypt eða húðuð efni úr spunatrefjum, teygjubönd 

og Önnur teygjanleg efni úr spunatrefjum, drifreimar í færibönd og aðrar vörur 

er teljast til 59. kafla. Útsaumur á hvers konar efni úr spunatrefjum telst þó til 

nr. 58.10. 
Nr. 58.01 og nr. 58.02 taka auk gólfteppa (þar með taldir gólfdreglar og mottur) 
einnig til annarra áþekkra vara, enda þótt þær séu ætlaðar til annarrar notkunar. 

Þessi númer taka ekki til flókateppa sem falla undir 59. kafla. 

Sem ofin bönd (nr. 58.05) skoðast: 
a. Ofin vara, ekki yfir 30 cm á breidd, hvort sem hún er ofin þannig eða skorin 

úr breiðari stykkjum, með föstum jöðrum (ofnum, límdum eða gerðum á annan 

hátt) á báðum hliðum. 
b. Saumlausar, rörlaga ofnar vörur sem flattar út eru ekki meira en 30 cm á breidd. 

c. Skábönd með beygðum faldi, enda sé breiddin ekki meira en 30 em þegar fald- 

arnir hafa verið flattir út. 

Bönd með ofnu kögri teljast til nr. 58.07. 

  

  

  
  

4. Til hnýttra netefna (nr. 58.08) teljast ekki vörur framleiddar úr seglgarni, línum 

eða köðlum, en þær vörur teljast til nr. 59.05. 
5. Sem úfsaumur (nr. 58.10) skoðast einnig útsaumur með málmþræði eða glertrefj- 

um á sýnilegum grunni úr spunatrefjum, svo og ásaumur (applíkation) af palljettum, 

perlum eða skrauti úr spunaefni eða öðru efni. Til nr. 58.10 teljast hins vegar 

ekki útsaumuð vegg- og gólfteppi (nr. 58.03). 
6. Til þessa kafla teljast einnig vörur (bönd, knipplingar o. s. frv.) úr málmþræði, 

enda sé hægt að nota þær í fatnað, sem húsgagnaáklæði eða til annars þess háttar. 

Frá) | Fri) J Fá, | Fri 
1977 1978 1979 1980 

A EA EA E|ÁA E 

4 | 90 Vol Vo Vo | Vo | Vo | % 
58.01 Gólfteppi (þar með taldir gólfdreglar og moitur), hnýtt, einnig 

fullfrágengin: 
10 — Úr ull eða fíngerðu dýrahári ..............0. 000... 50/25(40/18}30/ 9i20| O 
20 — Úr öðrum spunaefnum ..........00.0 00 50/25(40/18130/ 9!20/ 0 

58.02 Önnur gólfteppi (þar með taldir gólfdreglar og mottur), einnig 
fullgerð, kelím-, sumak-, karamaniteppi og önnur svipuð teppi, 
einnig fullgerð: 

10 — Kelím=, sumak-, eða karamaniteppi 0. þ. h. ............ 50(25140/18(30| 9}20) 0 
20 — Teppi úr ull eða fíngerðu dýrahári, límbundin (tufted) 50125|40/18}30) 9}20/ 0 
30 — Teppi úr ull eða fíngerðu dýrahári, gegnumofin .......... 50/25|40/18(30/ 9|20| 0 
40 — Teppi úr ull eða fíngerðu dýrahári, önnur en límbundin 

eða gegnumofin ........... 0 50/25{40/18/30/ 9}20| 0 
50 — Teppi úr tilbúnu spunaefni, límbundin (tufted) ......... 50/25(40'18130) 9120| 0 
60 — Teppi úr tilbúnu spunaefni, gegnumofin ............... 50/25140/18(30/ 9(|20| 0 
710 — Teppi úr tilbúnu spunaefni, önnur en límbundin eða 

gegnumofin ........0....0 0 50/25|40/18({301 9120) 0 
80 — Teppi úr öðrum spunaefnum, límbundin (tufted) ........ 50/25(40/18(30) 9120'/ 0 
90 — Teppi úr öðrum spunaefnum, önnur en límbundin ...... 50/25|40/18(30) 9j20/ 0           

A 57 

   



58.03 

58.04 

58.05 

58.06 

58.07 

58.08 

58.09 

58.10 

00 
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Handofin veggteppi (góbelín, flandern, aubusson, beauvais og 
önnur þess konar teppi) og handútsaumuð veggteppi (með gó- 
belínsaumi, krosssaumi 0. s. frv.) .......00.0.0 00... 
Flauel-, flos- og chenillevefnaður (þó ekki vörur þær er teljast 
til nr. 55.08 og 58.05): 
— Úr ull eða fíngerðu dýrahári ........0....000 0000... 
— Úr baðmull: 
— — Molskinn ........002000000 000 ns 
— — Árnar .......0000n0e nn 
— Úr syntetískum trefjum ............. 00 
— Úr uppkembdum trefjum ...........00.. 
— Ánnar 2... 
Ofin bönd og bönd búin til úr samanlímdu samhliða garni 
eða trefjum (þó ekki vörur er teljast til nr. 58.06) ......... 
Ofnir einkennismiðar, merki og annað þess háttar, ekki 
útsaumað, í metramáli eða klippt niður í tiltekna lögun 
Og stærð ........0...0.20 0 nn 
Chenillegarn (þar með talið hnökrað chenillegarn), yfirspunnið 
garn (þó ekki garn er telst til nr. 52.01 og yfirspunnið garn 
úr hrosshári); fléttur og aðrar hvers konar leggingar og snúrur 
í metramáli; skúfar með hvers konar lagi og annað þess háttar: 
—- Chenillegarn, yfirspunnið garun (þó ekki garn er telst til 

nr. 52.01 og yfirspunnið garn úr hrosshári) ............ 
— Garn og kaðlar þess konar úr syntetískum trefjum sem 

vegur 0,5 g metrinn eða meira, ót. a. .......0.00.00... 

— Netateinar með sökkum og flotholtum ................ 
— Annað ....0..00200n0e ns 
Tyll og annað netefni (þó ekki ofið, prjónað eða heklað), 
ómynstrað: 
— Fiskinet og fiskinetjaslöngur ...............0....0.... 
— Annað 20.00.2000. 
Tyll og annað netefni (þó ekki ofið, prjónað eða heklað), 
mynstrað; hand- og vélgerðir laufaborðar og knipplingar í 
metramáli sem ræmur eða mótíf .............02..00..02... 
Útsaumur sem metravara, ræmur eða mótíf .............. 

81. desember 1976. 

  

  

      

              

Frá 1/, Frá 1/, Frá !/, Frá !/, 
1977 1978 1979 1980 

A EA EA EA E 

% | 70 | 701 Yo % | % % | % 

| | 
38! 20131'13!24 | 6116) 0 

9 of 9 0| 91 0| 9) 0 

5, 0/ 0 0 0 

5 0( 0 0 0 

91 01 9 0} 9 0( 9/ 0 

9 0} 9/ 0} 9} 0} 91 0 

9! 0} 9; 0} 9 0( 9/ 0 

9 ol 9, 0( 9 090 

9| 0| 9! 0{ 91 0| 9) 0 

15) 7|13! 5J11/ 2 9' 0 

4) 21 4) 01 4) 0| 4/ 0 

13! ó6lll| 4|{ 9! 2} 7/ 0 

9! 0} 9| 0| 9| 0} 9) 0 

4 21 4! 0| 4/ 0| 4/ 0 

15! 7|I13| 511! 21 9/ 0 

15! 7113) 5111) 2} 9/ 0 

15) 7113) 5(11! 2| 9/ 0
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59. KAFLI 

Vatt og flóki; seglgarn, línur og kaðlar; gegndreypt og húðuð efni úr 

spunatrefjum; vörur úr spunatrefjum til tækninotkunar og 

annarrar sérstakrar notkunar 

Athugasemdir: 

1. Með spunavörum er í þessum kafla einungis átt við ofin efni sem teljast til 50.—-57. 

kafla og nr. 58.04 og 58.05, fléttur og aðrar hvers konar leggingar og snúrur sem 
metravara er telst til nr. 58.07, tyll og hnýtt netefni er telst til nr. 58.08 og 58.09, 
laufaborða og knipplinga er teljast til nr. 58.09 og prjóna- og heklefni er telst til 
nr. 

2. A. 

B. 

60.01. 

Til nr. 59.08 teljast spunaefni sem eru gegndreypt, yfirdregin, yfirlögð eða límd 

saman með efnum úr sellulósaderivötum eða öðrum plastefnum, hver sem þungi 

þeirra er á fermetra og hvert sem eðli plastefnisins er (þétt, froða, svampur eða 

þanið), 

Til þessa númers teljast þó ekki: 

a. Efni úr spunatrefjum sem ekki sýna það berum augum að þau hafi verið 

gegndreypt, yfirdregin eða yfirlögð (yfirleitt í 50.--58. og 60. kafla). Í þessu 

sambandi skal ekki tekið tillit til litarbreytinga sem kunna að hafa átt sér stað. 

b. Vörur sem ekki er hægt að beygja með höndunum utan um hólk með 7 mm 

þvermáli við 15“--30* C hita án þess að þær brotni við beyginguna (yfir- 
leitt 39. kafli). 

c. Vörur sem í er spunaefni sem er algerlega hulið plastefni eða húðað eða þakið 
slíku efni á báðum hliðum (39. kafli). 

Til nr. 59.12 teljast ekki: 
a. Efni úr spunatrefjum sem ekki sýna það berum augum að þau hafi verið gegn- 

dreypt, yfirdregin eða yfirlögð (yfirleitt í 50.—58. og 60. kafla). Í þessu sam- 

bandi skal ekki tekið tillit til litarbreytinga sem kunna að hafa átt sér stað. 

b. Efni úr spunatrefjum með máluðum mynstrum (nema leiktjöld, bakgrunnur 

i myndastofur og annað þess háttar). 

c. Efni úr spunatrefjum sem hafa verið þaktar hnökrum, kornmylsnu eða öðru 

Þess háttar þannig að fram komi mynstur á efninu. 

d. Efni úr spunatrefjum með steiningu sem gerð hefur verið að meginstofni úr 

sterkju. 

3. Með spunavörum gegndreyptum, húðuðum eða límdum saman með gúmmii í nr. 59.11 

er 

a. 

átt við: 
Spunavörur gegndreyptar, húðaðar eða límdar saman með gúmmíi 

1. að þunga ekki yfir 1% kg/m? eða 
2. að þunga yfir 1% kg/m?* þegar magn spunatrefjanna er yfir 50% af þunga 

vörunnar. 

Efni úr samhliðalögðu garni límdu saman með gúmmíi, hver sem þungi þess 

er á fermetra. 

Plötur, þynnur og ræmur úr blásnu gúmmii, frauðgúmmíi eða svampgúmmiíi 

í sambandi við spunavöru, þó ekki þær vörur sem teljast til 40. kafla, sbr. sið- 

ustu málsgrein 2. athugasemdar við 40. kafla. 

4. Til nr. 59.16 telst ekki: 

a. 

b. 

Drifreimar og færibönd, að þykkt minna en 3 mm, sem metravara eða í af- 

skornum stykkjum. 

Drifreimar og færi- eða lyftibönd úr spunatrefjum, gegndreypt, húðuð eða limd 
saman með gúmmíi, einnig drifreimar og færi- eða lyftibönd gerð úr garni sem 

hefur verið gegndreypt eða húðað með gúmmíi (nr. 40.10).
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5. Til nr. 59.17 teljast eftirgreindar vörur sem ekki falla undir neinn annan lið í 
XI. flokki: 
a. Neðangreindar vörur úr spunatrefjum (nema þær vörur sem eðli sínu samkvæmt 

teljast til nr. 59.14—59.16): 
1. 

"> 

5. 
6. 

7. 

Efni úr spunatrefjum, flóki og ofið efni þakið flóka, húðað, þakið eða límt 
saman með gúmmíi, leðri eða öðru slíku efni sem algengt er að nota á kamba, 

svo og önnur sams konar efni algeng til notkunar í vélum og verksmiðjum. 

Kvarnagrisja. 

Limdúkur og annað þess konar grófofið efni sem algengt er að nota í olíu- 

pressur og til annarrar svipaðrar notkunar, úr spunatrefjum eða mannshári. 

Efni úr spunatrefjum (flókuð eða óflókuð, einnig þótt þau hafi verið gegn- 
dreypt eða húðuð) eins og þau sem algengt er að hafa við pappírsgerð og 
til annarra tækninota, enda séu þau 
a. rörlaga eða endalaus og ein- eða tvíofin, 
b. í flötum stykkjum og ofin með tvöfaldri eða margfaldri uppistöðu og/eða 

ívafi. 
Efni úr spunatrefjum, styrkt með málmi, til tækninota. 

Efni framleitt úr garni, er telst til nr. 52.01, þeirrar tegundar sem algengt er 
að hafa við pappírsgerð og til annarra tækninota. 
Véla- og pipuþéttingar úr snúrum, böndum og öðru þess háttar, einnig húðaðar 
gegndreyptar eða styrktar með málmi. 

Spunavörur almennt notaðar til véla eða í verksmiðjum (nema vörur er teljast 
til nr. 59.14—-59.16), t. d. þéttingar, spenniskifur, fágunarskifur og aðrir véla- 

hlutar. 

  

59.01 

59.02 

59.03 

59.04 

01 
02 
03 
09 

10 

21 
22 
29 

ol 
09 

ol 
02 
04. 
05 
09 

Frá) | Frá, | Frá! Fá 
1977 1978 1979 
  

    

  

A E|A E|A E|A E 

% | Yo | Yo 70 | 70 | Vo | 70 | 70 
Vatt og vörur úr því; fis, ló og hnútar úr spunatrefjum: 
— Vatt ......000000000n ene 0 0 0 0 
— Dömubindi .........0000 000... nn n nn 21'10(18/ 714! 3(10/ 0 
— Aðrar vörur Úr Vatti ........0.200000 nn. 25 25 25 25 
— Annað ......00000000 rns 0 0 0 0 
Flóki og vörur úr honum, einnig gegndreypt eða húðað: 
— Gólfteppi 2...ccc.00rn rann 30|15(25(10|20/ 5|15) 0 
— Annað: 
— — Flóki ......0000000.0 nuna 0 0 0 0 
— — Þakfilt úr flóka ............0000. 0000 nn nn. 21/10}18/ TJ14| 310) 0 
— — Annað 20.00.0000... 15| 0|15| 0|15| 0}J15| 0 
Trefjadúkur, önnur sams konar trefjaefni, og vörur úr 
slíkum efnum, einnig gegndreypt eða húðað: 
— Trefjadúkur .........0.0..00.00nnannnr 13 5| 9( 0( 9( 0 9) 0 
— Vörur úr trefjadúk ...........222000000 0... 00... 38/20}31/13|24' 6|16| O 

Seglgarn, línur og kaðlar, einnig fléttað: 
— Færi og línur til fiskveiða .........000.. 0000... 00... 4' 21 4| 0| 4 0| 4J O 
— Kaðlar .......00002200000nnn enn 4| 21 4} 0| 4) 0 4/ 0 
— Seglgarn .......000000 00 n senn 9 0| 9} 0 9/ 0} 9) 0 
— Einþáttungar úr syntetískum trefjum, til veiðarfæragerðar 0 0 0 0 
— Annað ......000000eer ens 15| 7|13) 5|11| 2| 9} 0            



sl. 

59.05 

59.06 

59.07 

59.08 

59.09 

59.10 

59.11 

59.12 

59.13 

59.14 
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Hnýtt net úr seglgarni, línu eða kaðli, einnig í tilskornum 
stykkjum eða fullgerð; tilbúin fiskinet úr seglgarni, línu eða 
kaðli: 

01 — Fiskinet og fiskinetjaslöngur úr gerviefnum ........... 
02 — Fiskinet og fiskinetjaslöngur úr öðrum efnum en gervi- 

efnum ......00.000r rn 
09 — Önnur net 2.....000000000 nennt 

Áðrar vörur úr garni, seglgarni, línu eða kaðli, þó ekki spuna- 
vörur eða vörur úr þeim: 

01 — Spyrðubönd ......00.000000nnnesssns 
02 — Skóreimar .......00.0000ssssnnn rs 
03 — Öngultaumar ........0.20.00.000 0000 
09 — Annars ........00000sses ess 

Spunavörur þaktar gúmmílími, sterkjuklístri eða öðru þess 
háttar, til bókbands, framleiðslu á hylkjum o. þ. h.; afritaléreft 
(kalkerléreft), Histmálunarléreft, stífléreft (buckram) og aðrar 
áþekkar vörur til hattagerðar eða svipaðra nota: 

01 — Bókbandsléreft, listmálunarléreft, skóstrigi og aðrar þess 
háttar vörur til skógerðar, þakið gúmmílími, sterkju- 

klístri og þess háttar ..............200000 0000... 
09 — Annað .....000200000nnn sess 

Spunavörur, gegndreyptar, yfirdregnar, yfirlagðar eða límdar 
saman með efnum úr sellulósaderivötum eða öðrum plast- 
efnum: 

01 — Límbönd til einangrunar eða umbúða ................ 
09 — Aðrar ......0000000nsssesssrs 

Spunavörur, gegndreyptar eða þaktar olíu eða öðru efni að 
meginstofni úr olíu: 

01 — Presenningsdúkur .............0000000 0... AR 
02 — Einangrunarbönd ..........00000.00 00 nn nn 
09 — Aðrar 22.00.0000. 
00 Línóleum og efni framleitt með undirlagi úr spunaefnum á 

svipaðan hátt og línóleum, tilskorin eða ótilskorin eða þeirrar 
tegundar sem venjulega er notuð sem gólfdúkur; gólfdúkur 
framleiddur með undirlagi úr spunaefnum sem þakið er öðrum 
efnum, einnig tilsmiðinn ...............000000 00... 0... 
Spunavörur (þó ekki prjónaðar eða heklaðar), gegndreyptar, 
húðaðar eða límdar saman með gúmmíi: 

01 — Sjúkradúkur .........200%00 0. sessa 
02 — Einangrunarbönd ..........0.0000 0 ssnnsnansn 
09 — Aðrar ......00000000 nn nn 
00 Spunavörur, gegndreyptar eða húðaðar á annan hátt; máluð 

leiktjöld, málaður bakgrunnur í myndastofur og annað þess 
háttar ...............020.nnnnnn ra 

00 Teygjanleg efni (þó ekki prjónuð eða hekluð), gerð úr spuna- 
trefjum í sambandi við gúmmíþræði ..................... 

00 Kveikir úr spunatrefjum, ofnir, fléttaðir eða prjónaðir, í 
lampa, ofna, kveikjara, kerti og annað þess háttar; glóðar- 
netefni hringprjónað og hringlaga glóðarsokkar ..... .. 
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Frái/, | Frá!) | Frá!) | Frá!) 
1977 1978 1979 1980 

A E|A E|JA E|A E 

% | % | %0 | % | Yo | %0 | %| % 

4| 21 4/ 0( 4/ 01 4/ OO 

4| 21 4/ 0| 4 0J 4 0 

38/20131'13(24| ó6|16| 0 

91 3| 8! 21 61 21 41 0 

15 15 15 15 

41 2( 4/ 0 4) 0 4| 0 

35 35 35 35 

0 0 0 0 

15/ 7|I13| 5(11/ 2 9/ 0 

25 25 25 25 

9| 0| 9/ 01 9} 0} 91 0 

0 0 0 0 

25 25 25 25 

15) 7I13/ 5/11/ 2} 9/ 0 

35 35 35 35 

35 35 35 35 

25 25 25 25 

20 20 20 20 

15| 7|13/ 5(11/ 2( 9/ 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0                



Nr. 120. 456 

59.15 00 

59.16 00 

59.17 00 

Vatnsslöngur og aðrar svipaðar slöngur úr spunatrefjum, 
einnig þótt þær séu styrktar með málmi eða öðru efni ...... 
Drifreimar og færi- eða lyftibönd úr spunatrefjum, einnig 
þótt þau séu styrkt með málmi eða öðru efni ............. 
Spunaefni og vörur úr spunatrefjum almennt notaðar til véla 
eða í verksmiðjum ..................000. 0000. 

31. desember 1976. 

  

  
  

Frá 1), 
1980 
, E 

  

          

Frá), | Frái/, | Frá ij, 
1977 1978 1979 

A EJA E|A E 

%0 | % | % | %0 | 70 | % 

25' |2s) |25 

0 0 0 

0 0 0   

A 

%% 

25 
o, 
ol 
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60. KAFLI 

Prjóna- og heklvörur 

Athugasemdir: 

  

  
  

  

  

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Heklaðir laufaborðar og knipplingar er teljast til nr. 58.09. 

b. Prjóna- og heklvörur er teljast til 59. kafla. 

c. Lífstykki, mjaðmabelti, brjóstahaldarar, axlabönd, sokkabandabelti, sokkabönd og 

annað þess háttar (nr. 61.09). 

d. Notaður fatnaður og aðrar vörur er teljast til nr. 63.01. 

e. Sjúkravörur, t. d. sjúkrabelti, kviðslitsbindi og annað þess háttar er telst til 

nr. 90.19. 
2. Til nr. 60.02—60.06 teljast prjóna- og heklvörur og hlutar af þeim sem eru 

a. prjónaðar eða heklaðar í heilu lagi og innfluttar annaðhvort sem sérstök stykki 

eða fjöldi stykkja sem metravara, 

b. saumaðar saman eða unnar á annan hátt. 

3. Sem teygjanlegar prjónavörur (nr. 60.06) skoðast ekki vörur sem einungis eru með 

gúmmíþræði eða öðru teygjanlegu efni til jaðranna, til uppihalds eða þess háttar. 

4. Þessi kafli tekur einnig til vara sem gerðar eru úr málmþræði og nota má til 

fatnaðar, sem húsgagnaáklæði eða til annars þess konar. 

5. Í þessum kafla telst sú vara vera 
a. teygjanleg sem gerð er úr spunaefnum í sambandi við gúmmiþráð, 

b. gúmmíborin sem er gegndreypt, yfirdregin, yfirlögð eða límd saman með gúmmíi 
eða gerð úr spunaþráðum, húðuðum eða gegndreyptum með gúmmii. 

Frá | Frá | Frá), | Frá!), 
1977 | (1978 | 197 | 1980 

a EA EA F|A E 

% | % | %o | %0 | 701 Vo | %0 | % 
60.01 Prjónavoð og heklvoð, ekki teygjanleg eða gúmmíborin: 

10 — Úr ull eða fíngerðu dýrahári ........0.0..00.0 0. 00... 15) 7(13/ 5|11/ 21 9) 0 
— Úr baðmull: 

21 — — Hringprjónuð grisja til umbúða um kjöt ........... 2 01 2 01 2) 0} 2' 0 
29 — — Annað .......2.00.000.0 een 101 7) 0| 7) 01 7) 0 
30 — Úr tilbúnum trefjum ...........0.0 00 1 07) 0| 7 0|7|0 
40 — Úr uppkembdum trefjum ........0.... 0... n nr. 1 01 7} 0) 7) 0| 7/ 0 

— Önnur: 
51 — — Úrsilki ..........00000 0000. 0 00 TL 0} 7|( 0} 7) 01 7 0 
59 — — Annars .........00.0.0. sen 107 7 710 

60.02 Hanskar, vettlingar og belgvettlingar, prjónaðir eða heklaðir, 
ekki teygjanlegir eða gúmmíbornir: | 

01 — Hanskar og vettlingar úr ull ..........00000000.0 0... 38/20}31/13{24| 6{16| 0 

02 — Hanskar og vettlingar úr baðmull ................... 38/20|31/13124' 6{16) 0 
09 — Aðrir .......00000000 renn 38120(31/13|24'! ó6|16| 0 

60.03 Sokkar, leistar, sokkahlífar og annað þess háttar, prjónað 
eða heklað, ekki teygjanlegt eða gúmmíborið: | 

01 — Heilsokkar kvenna úr silki eða gerviþráðum ........... 30/15125(10|20) 5}15| 0 
02 — Sokkar (þó ekki heilsokkar kvenna), leistar, sokka- | 

hlífar og annað þess háttar úr silki eða gerviþráðum ... 38 20(31'13(24 6|16| 0 
03 — Sokkar, leistar, sokkahlífar og annað þess háttar úr ull . 38 (20|31/13|24| 6|16| 0              
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Frá | Frá, | Frá!) | Frái), 
1977 1978 1979 1980   

  A EA EA EA E 
  

% | % | % | %0 | % | V0 | 70 | % 
04 — Sokkar, leistar, sokkahlífar og annað þess háttar eingöngu 

úr baðmull ..........00000000000 000 38/20}31/13|24) 6|16| 0 
05 — Sjúkrasokkar ..............00000000. 0... 941 8 31 7) 2| 50 
09 — Annað .......20000%00 00 nn 38120|31, 1324) 6{16) 0 

60.04 Nærfatnaður prjónaður, ekki teygjanlegur eða gúmmíborinn: 
10* — Sokkabuxur úr ull eða fíngerðu dýrahári ............... 38'20131(13|24' 6|16) 0 
15 — Annar nærfatnaður úr ull eða fíngerðu dýrahári ........ 38/20/31'13(24/ 6|16| O 
20 — Karla- og drengjaskyrtur úr baðmull .................. 38/20131(13124/ 6{16| O 
25 — Annar nærfatnaður úr baðmull ....................... 38 20}31/13|24| 6}16| O 
30* — Sokkabuxur úr syntetískum trefjum ................... 38(20(31(13124' 6116| 0 
35 — Karlmanna- og drengjaskyrtur úr syntetískum trefjum ... 38|20}31!13124| 6|16| 0 
40 — Annar nærfatnaður karlmanna og drengja úr syntetískum 

trefjum 2... 38(20/31(13124/ 6{16| 0 
45 — Nærfatnaður kvenmanna, telpna og smábarna (annar en 

sokkabuxur) úr syntetískum trefjum .................. 38120131(13124| 6116| 0 
50 — Nærfatnaður úr uppkembdum trefjum ................. 38120131/13124) 6|16| 0 

Nærfatnaður úr öðrum trefjum: 
61 —— Úrsilki „................00.0. 0. 38(20(31/13(24) 6|16| 0 
69 — — Annar .......00000r rr 38(20(31(13(24/ 6{16| O 

60.05 Ytri fatnaður og aðrar vörur prjónaðar eða heklaðar, ekki 

teygjanlegar eða súmmíbornar: 
05 — Peysur, treyjur, tvísett, vesti og náttjakkar úr ull eða 

féngerðu dýrahári .............00. 000 38/20(31/13124) 6{16| O 
10 — Peysur, treyjur, tvíseti, vesti og náttjakkar úr baðmull 38!20131/13|24! 6|16! O 
15 — Peysur, treyjur, tvísett, vesti og náitjakkar úr syntetískum 

trefjum ..........0 0 38|20|31(13124) 6|16| 0 
20 — Peysur, treyjur, tvísett, vesti og náttjakkar úr uppkembdum 

trefjum ......... rr 38(20(31|13124| 6|16/ 0 
25 — Peysur, treyjur, tvísett, vesti og náttjakkar úr öðrum trefjum 38 | 20}31|13|24| 6}16} 0 
30 — Kjólar, pils, dragtir og jakkakjólar handa kvenmönnum, 

              
telpum og smábörnum, úr ull eða fíngerðu dýrahári ...... 38/20|31'13124/ 6{16| O 

35 — Kjólar, pils, dragtir og jakkakjólar handa kvenmönnum, 
telpum og smábörnum, úr baðmull .................... 38(20(31(13|24| ó6(l6| O 

40 — Kjólar, pils, dragtir og jakkakjólar handa kvenmönnum, 

telpum og smábörnum, úr syntetískum trefjum .......... 38|20(31(13|24| 6(16| O 
45 — Kjólar, pils, dragtir og jakkakjólar handa kvenmönnum, 

telpum og smábörnum, úr uppkembdum trefjum ......... 38/20/31'13|24| 6|16| O 
50 — Kjólar, pils, dragtir og jakkakjólar handa kvenmönnum, 

telpum og smábörnum, úr öðrum trefjum .............. 38(20|31/13(24/ 6|16| 0 
505 — Ánnar ytri fatnaður og hlutar til fatnaðar úr ull eða fín- 

gerðu dýrahári ............000.0000 0 nn 3820}31(13|24| 6{16/ O 
60 — Annar ytri fatnaður og hlutar til fatnaðar úr baðmull 38}20{31|13|24| 6|16| 0 
65 — Annar ytri fatnaður og hlutar til fatnaðar úr syntetískum 

trefjum ............ 38|20}31/(13|24') 6|16/ O 
10 — Annar ytri fatnaður og hlutar til fatnaðar úr uppkembdum 

trefjum 2... 38|20(31/(13|24'| ó6|16/ O 
15 — Annar ytri fatnaður og hlutar til fatnaðar úr öðrum trefjum 38|20}31;13|24) 6|16| 0 

*Tilgreina ber paratölu á aðflutningsskýrslu.
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60.06 

sl 
82 
89 

10 

21 
22 
29 

— Aðrar vörur: 
— — Kjötpokar ..............00000 0000 
— — Földuð vara í metramáli ............00000....0.... 
— — Annars .....0.00000 0000 
Prjóna- og heklvoð og prjónaðar og heklaðar vörur, teygjan- 
legar eða gúmmíbornar (þar með taldir teygjanlegir sokkar 
og teygjanlegar hnéhlífar): 
— Prjóna- og heklvoð ............00000 000 
— Prjónaðar eða heklaðar vörur : 
— — Sjúkrasokkar og aðrar prjónaðar sjúkravörur ........ 
— — Hanskar ..........0000000 eens 
— — Annað ......00000000.nnse 

  

  

    

Frá !/, Frá !/, Frá 1/, Frá 1, 
1977 1978 1979 1930 

A E|A EA E|A E 

% | % | % | %|% | % | % | % 

0 0 0 0 

15) 7I13) 5|11/ 2} 9/ 0 

38/20(31/13124| 6|16| 0 

15) Tjl3| 5111/ 2/ 9/ O 

91 4| 8/ 3| 7) 2| 51 0 

38120/31/13|24| 6|16| 0 

22112119| 8({16) 4|12/ O             

A 58 
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61. KAFLI 

Fatnaður úr spunavörum og annað er honum heyrir til 

Athugasemdir: 

1. Númer í þessum kafla taka þvi aðeins til vöru sem þar er lýst að hún sé gerð úr 

efnum úr einhverjum spunatrefjum (þar með talið flóki, trefjadúkur, fléttur og legg- 

ingar í nr. 58.07, tyll og hnýtt netefni og borðar) eða úr efni úr málmþræði. Til 
kaflans teljast ekki prjónavörur, þegar undan eru skildar prjónavörur þær er telj- 

ast til nr. 61.09. 
Til þessa kafla telst ekki: 

a. Notaður fatnaður og aðrar vörur er teljast til nr. 63.01. 
b. Sjúkravörur, t. d. sjúkrabelti, kviðslitsbindi og annað þess háttar er telst til 

nr, 90.19. 
Að því er tekur til nr. 61.01—61.04 gildir eftirfarandi: 

a. Fatnaður sem ber hvorki greinilega með sér að hann sé ætlaður karlmönnum 
eða drengjum né kvenmönnum eða telpum skoðast fatnaður handa kvenmönnum 
og telpum og telst eftir atvikum til nr. 61.02 eða 61.04. 

b. Sem fafnaður smábarna skoðast: 
1. Fatnaður handa ungbörnum sem ber það ekki með sér hvort hann sé ætlaður 

einungis drengjum eða einungis telpum. 

2. Bleiur. 
Klútar og aðrar þess konar vörur ferhyrndar í laginu eða því sem næst teljast til 

vasaklúta (nr. 61.05) þegar lengd engrar hliðar fer fram yfir 60 cm. Klútar teljast 

til nr. 61.06 þegar lengd einhverrar hliðar fer fram yfir 60 em. 
Númer í þessum kafla taka til spunaefna (þó ekki prjóna- og heklvoðar) sem sniðin 

eru til framleiðslu á vörum í þessum kafla. Númer 61.09 tekur þó einnig til prjóna- 
og heklvoðar sem sniðin er til framleiðslu á vörum sem taldar eru í þessu númeri, 

innflutt sem sérstök stykki eða fjöldi stykkja sem metravara. 

  

61.01 

60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 

  
      

              

Fái | Frá, | Frá) | Frá! 
1977 1978 | 1970 | 1980 

A E|A E|A E|A E 
Ytri fatnaður handa karlmönnum og drengjum: % % | %1%|% | %|%|% 
— Fatnaður úr efnum (öðrum en prjóna- og heklvoð) sem 

teljast til nr. 59.08, 59.09, 59.11 eða 59.12 ............. 38(20(31(13|24/ 6|16| 0 
— Yfirfrakkar og aðrir frakkar úr ull eða fíngerðu dýrahári 38|20(31|13|24') 6(16/ 0 
— Yfirfrakkar og aðrir frakkar úr öðrum trefjum .......... 38(20}31(13(24) 6(16| O 
— Jakkaföt úr ull eða fíngerðu dýrahári ................. 38(20(31(13(24| 6|16/ 0 
— Jakkaföt úr baðmull ............2200. 00. 0 ne 38/20(31/13(24| ó|16' 0 
— Jakkaföt úr tilbúnum trefjum .........00.00.0 00... 38(20(31/13|24/ 6|16/ 0 
— Jakkaföt úr öðrum trefjum ..........0... 0... 38/20(31'13|24) 6|16/ 0 
— Buxur, stuttbuxur o. þ. h. úr ull eða fíngerðu dýrahári 38|20|31/13|24| 6|16/ 0 
— Buxur, stuttbuxur o. þ. h. úr baðmull ............0.... 38(20|(31/13(24) 6}16/ 0 
— Buxur, stutíbuxur o. þ. h. úr tilbúnum trefjum .......... 38(20(31(13(24/ 6}16/ 0 
— Buxur, stuttbuxur o. þ. h. úr öðrum trefjum ............ 38(20|31'13124| 6|16| 0 
— Jakkar, sportjakkar o. þ. h. úr ull eða fíngerðu dýrahári 38) 20|31/13|24) 6|16) 0 
— Jakkar, sportjakkar o. þ. h. úr baðmull ............... 38/20|31/13|24| 6|16' 0 

— Jakkar, sportjakkar o. þ. h. úr tilbúnum trefjum ....... 38/20(31(13|24' 6|16) 0 
— Jakkar, sportjakkar o. þ. h. úr öðrum trefjum .......... 38/20|31'13(24) 6|16| 0 
— Annar fatnaður úr ull eða fíngerðu dýrahári ........... 38/20/31/13|24'| 6|16| 0 
— Annar fatnaður úr baðmull .........0000%0 00. nn. 38/20(31/13(24| 6|16/ 0 
— Annar fatnaður úr tilbúnum trefjum .......0..0..0.... 38/20(31(13|24' 6(16| 0 
— Annar fatnaður úr öðrum trefjum ..........0.0000.... 38/20(31/13|24| 6|16/ O
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61.02 Ytri fatnaður handa kvennmönnum, telpum og smábörnum: 

05 — Fatnaður úr efnum (öðrum en prjóna- og heklvoð) sem 
teljast til nr. 59.08, 59.09, 59.11 eða 59.12 ............. 

10 — Kápur og jakkar úr ull eða fíngerðu dýrahári ........... 
15 — Kápur og jakkar úr baðmull .........2.000000000 000... 
20 — Kápur og jakkar úr tilbúnum trefjum ................. 
25 — Kápur og jakkar úr öðrum trefjum .............0..2... 
30 — Dragtir og jakkakjólar úr ull eða fíngerðu dýrahári ...... 
35 — Dragtir og jakkakjólar úr baðmull ...........0.00...... 
40 — Dragtir og jakkakjólar úr tilbúnum trefjum ............ 
45 — Dragtir og jakkakjólar úr öðrum trefjum ............... 
50 — Kjólar úr ull eða fíngerðu dýrahári ................... 
55 — Kjólar úr baðmull .............200 000. 
60 — Kjólar úr tilbúnum trefjum ..........0... 00... 
65 — Kjólar úr öðrum trefjum .............200 0... 0n 
T0 — Pils úr ull eða fíngerðu dýrahári ..................... 
715 — Pils úr baðmull ............0000 00 
80 — Pils úr tilbúnum trefjum ..........00.0 0... nn. 
85 — Pils úr öðrum trefjum ..............00 0... 
91 — Blússur úr baðmull .............0200 0. 
92 — Blússur úr tilbúnum trefjum .............0..0 0000... 
93 — Blússur úr öðrum trefjum .........0000.0 nn 
95 — Annar fatnaður úr ull eða fíngerðu dýrahári ........... 
96 — Annar fatnaður úr baðmull ...........0.00000 0000... 
97 — Annar fatnaður úr tilbúnum trefjum ..............0... 
98 — Annar fatnaður úr öðrum trefjum ................... 

61.03 Nærfatnaður handa karlmönnum og drengjum (þar með taldir 
flibbar, skyrtur og ermalín): 

10* — Skyrtur úr baðmull ............0...0.0 ner 
20* — Skyrtur úr tilbúnum trefjum .............. 0... 
30* — Skyrtur úr öðrum trefjum ..........2..0.0 20... 

— Annar nærfatnaður úr baðmull: 
41 — — Náttfatnaður .......000.000.0 000... 
40 — — Annað ......0.00000snnnnnnrs rr 

— Annar nærfatnaður úr tilbúnum trefjum: 
5l — — Náttfatnaður ...........0.000.0 0... nn. 
59 — — Annað ........000000 00 

— Annar nærfatnaður úr öðrum trefjum: 
6l —- — Náttfatnaður ........00000000 0... enn 
69 — — Annað ........00.00000 sn 

61.04 Nærfatnaður handa kvennmönnum, telpum og smábörnum: 
— Úr baðmull: 

11 — — Náttfatnaður ..........000020 000. n ss 
12 — — Bleiur 00.00.0000. sn ern 
19 — — Annað .....0c00000eesn rss 

* Tilgreina ber stykkjatölu á aðflutningsskýrslu. 

  

  
    

Frá | Fái | Frá! | Frá 
1977 1978 1979 1980 

A E|A E|A E|A E 

% | % | % | % | 701 %0 | % | % 

38/20131/13|124| 6|16| 0 
38!20131/13|24| ólló| 0 
38! 20}31/13|24| 6|1ló6|/ 0 
38/20|31113|24| ó6|16| 0 
381 20(31'13|24/| 6|16| 0 
38/20|}31/13(24| 6|16| 0 
381 20|}31/13124| 6|16| 0 
381 20|31/13|24/ 6|16| 0 
38/20|31/13(24| 6|16| 0 
38120|31/13(24| 6|16| 0 
38120131/13|24| 6|16| 0 
38120|31/13124| 6|16| O 
38(20|31(13|24| 6|16| 0 
381 20|31(13124/ 6|16| 0 
38/20131/13|24| ó6|16| 0 
38;20|31/13(24| ó6|1l6| 0 
38120}31/13|24| 6|16|/ 0 
38120|31/13|24| 6|16| 0 
38120131(13|24| 6|16/ 0 
381 20|31(13|24) 6|16| 0 
38/20131|13(24| 6{16| 0 
38/20131/13|24| 6|16| 0 
38120|31/13|24| 6{16/ 0 
38120(31/13(24| 6|16| 0 

38120131(13|24| ó|16| 0 
38120131(13(24| ó6|16| 0 
38120}31/13|24| ó6|16| 0 

38120|31/13|24| 6{16|/ 0 
38/20|31/13|24| 6|16| 0 

38120|}31/13|24| 6116| 0 
38/20}31|13124| ó6|16| 0 

38|20|31/13124| 6|16/ 0 
38|20131/13/24| 6|16! 0 

38/20(31/13|24/ ó6|16| 0 
381 20|31/13124| 6|16| O 
38/120(31|13(24| ó6|16| 0                



61.05 
61.06 
61.07 
61.08 

61.09 

61.10 

61.11 

Nr. 120. 462 

— Úr tilbúnum trefjum: 
— — Náttfatnaður ..........020000000000 0... 

— Ánnar: 
— — Nærfatnaður .......0000000000nnnnn rn 
— — Bleiur .....0.0200000 0000. 
— — Annars ........0000.... oossssssnnsss 
Vasaklútar ..............0000000 000. 
Sjöl, klútar, möttlar, slör og annað þess háttar ............ 

Slaufur, slipsi og hálsbindi ............................. 
Kragar, ermalín, uppslög, brjóst, vesti, hálsfellingarlín og 
annað þess háttar er tilheyrir klæðnaði kvenna og telpna 
Lífstykki, mjaðmabelti, brjóstahaldarar, axlabönd, sokkabönd 

og annað þess háttar (einnig þótt vörurnar séu prjónaðar eða 
heklaðar), einnig teygjanlegt: 
— Brjóstahaldarar ...........220 000... e ne 
— Annað: 
— — Lífstykki og mjaðmabelti ....................2... 
— — Annars ......000000000 0 
Hanskar, vettlingar, belgvettlingar, sokkar og leistar, ekki 
prjónaðir eða heklaðir ...............000000000 000... 0... 
Tilbúnir hlutar til fatnaðar (t. d. axlapúðar, belti, ermahlífar 
Og VASAF) .....0000.00000 0 

81. desember 1976. 

  

  
  

Frá }/, Frá '/, Frá !/, Frá 
1977 1978 1979 1980 

A E A E A E A E 

70 | Vo | %o | %0 | %0 | % | “0 | % 

38/20(31/13(24| 6|16/ 0 

38'20(31/13(24| ó|1ló6| 0 

38/20131/13(24| 6|16| 0 

38/20{31/13|24| 6|16|/ 0 

38/20|31/'13|24| 6|16| 0 

38/(20|}31/13|24/ ó6|ló6| 0 

38/20(31/13|24| 6{16! 0 

38(20|31/13|24| 6l16|/ O 

38/20(31/13|24| 6}16|/ O 

38/20}31/13|24| 6|1l6| 0 

38/20(31/13|24/| ó6|1l6| 0 

38/20(31/13j24) 6|16| 0 

38/20|31(13|24| 6|16| 0 

38120|31/13(24/ ó|l6| ú 

12| 0(12| 0(12| 0J12) 0              
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62. KAFLI 

Aðrar tilbúnar vörur úr spunaefni 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla teljast einungis tilbúnar vörur gerðar úr spunaefni (öðru en flóka, 
trefjadúk eða sams konar trefjaefni) eða úr fléttum og leggingum í nr. 58.07, þó ekki 

prjóna- og heklvörur. 

Nr. 120. 

  

  

    

2. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Vörur er teljast til 58., 59. og 61. kafla. 
b. Notaður fatnaður og aðrar vörur er teljast til nr. 63.01. 

Frá !/, Frá !/, Frá !/, Frá !/, 
mm | 193 1979 1980 

A E|A E|A E|{A É 

% 1 919 
62.01 Ferðaábreiður og önnur svipuð teppi: 

10 — Rafmagnsábreiður .........000 0000 nes 46|25|37|16|28| 8(18| O 
20 — Aðrar ábreiður og teppi úr ull eða fíngerðu dýrahári ..... 46|25(37|16|28| 8118} 0 
30 — Aðrar ábreiður og teppi úr baðmull ..........0.00000.. 46|25(37|16}28| 8|18| 0 
40 — Aðrar ábreiður og teppi úr tilbúnum trefjum ........... 46|25|37(16!28| 8|18! Ó 
50 — Aðrar ábreiður og teppi úr öðrum trefjum ............. 46|25|37/16|28| 818! 0 

62.02 Sængurlín, borðlín, handklæði, þvottaklútar og þurrkur; 
gluggatjöld og aðrar spunavörur í vistarverur manna: 

10 — Sængurlín úr baðmull .......0000000 00 nn unnur 46|25|37|16|28| 8|18| 0 
20 — Sængurlín úr öðrum trefjum ..........0.0. 00. n....... 46|25137/16|28| 8|18| 0 
30 — Borðlín úr baðmull .........00.00000 2 enn 46|25|37|16(28| 8118) O 
40 — Borðlín úr öðrum trefjum ..........00000 0... nn. 46(25137|16|28| 8|18! 0 
50 — Handklæði, þvottaklútar og þurrkur úr baðmull ......... 46 |25|37(16(28| 8118) O 
60 — Handklæði, þvottaklútar og þurrkur úr öðrum trefjum ... 46|25|37|16|28/ 8118) O 

— Aðrar vörur úr baðmull: 
TI — — Földuð vara í metramáli ..........0000. 00.00.0000. 15) 713) 5|11/ 2} 9) O 
19 — — Annars .......00000 0 46'25|37|16|28| 8|18| 0 

— Aðrar vörur úr öðrum trefjum: 
81 — — Földuð vara í metramáli .........00000000....00.. 15) 7J13|) 511) 2} 9) 0 
89 — — Annars .....0c0c00ersrssss sr 46|25|37|16|28| 8|18| O 

62.03 Sekkir og pokar til umbúða: 
01 — Kjötpokar úr spunaefnum ......000000.0n0 00. .00.0 2| 0| 2 0} 2 0} 2/ 0 
02 — Sekkir og pokar úr jútu ....00.0.0000000.. 0. .....0.. 21 0( 2 0( 2} 0 2/ 0 
09 — Aðrir .....0.0.00000 unns 21 0| 2) 0( 21 0 2/ 0 

62.04 Ábreiður, segl, sóltjöld, utanhússgluggatjöld, tjöld og viðlegu- 
útbúnaður: 
— Úr baðmull: 

11 — — Presenningar og segl ...........000000 0... 0... 21/10|18| T(14| 3(10/ O 
12 — — Tjöld ..........0000% 00 nn nn 46/25|37|16|28) 8118) O 
19 — — Annað ......0000000ens runs 46|25|37(16|28| 8|18| 0 

— Annað 
21 — — Presenningar og segl ..........000000 00... 0... 21/10|18/ 7(14/ 3|10/) 0 
22 — — Tjöld .........200000 eens 46|25|37|16|28, 818) 0 
29 — — Annars ....00..00nssnsssssss rr 46|25|37|16|28| 8|18| 0              



62.05 
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0l 
02 

04. 
05 
07 
11 
12 
19 

Aðrar tilbúnar spunavörur (þar með talin snið): 
— Skóreimar .......000.0000 nn nn 
— Björgunar- og slysavarnatæki, eftir nánari skýrgreiningu 

og ákvörðun fjármálaráðuneytisins .................. 
— Úrarmbönd ..........000..000 00. n00 nn 
— Rúðuþéttingar .......2..000200 00 .nnn ern 
— Geymar með yfir 50 lítra rúmtaki.................... 
— Skóskraut úr spunavöru .......0000.00 0000 nn. 
— Lóðabelgir ............000000n ae ensn nn 
— Annars .......2.000n nn 

31. desember 1976. 

  

    

Frá !/, Frá !/, Frá !/, Frá !/, 
1977 1978 1979 1980 

A EA EJA EA 

% 1919 % | %1%|%|% 
15, 15 15 15 

0 {oo 0 0 
50 | 50 50 50 
35 35 35 35 
35 35 35 35 

4} 0| 4) 0| 41 0| 4. 0 
4 2} 4 0| 4} 0} 4/ 0 
46|25|37|16|28| 818) 0                
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63. KAFLI 

Notaður fatnaður og aðrar notaðar spunavörur; tuskur 

  Frá !/, Frá !/, Frá !/, Frá !/, 
1977 1978 1979 1980 

  
  

A E A E A EA E 

% | % | % | %| % 1 %|%|% 
  

63.01 00 Fatnaður og hlutir er honum heyra til, ferðaábreiður og 
önnur svipuð teppi, búshlutir (þó ekki vörur er teljast til nr. 
58.01-58.03) úr spunatrefjum, einnig skófatnaður og höfuð- 
fatnaður úr hvers konar efni, enda beri vörur þessar allar 
það greinilega með sér að þær séu slitnar af notkun og þær 
séu án umbúða eða í böllum, sekkjum eða öðrum svipuðum | 
umbúðum ..........2.00000000 erna 22|12|19| 8|16| 4|12| 0 

63.02 00 Notaðar og nýjar tuskur, úrgangur og slitnar vörur úr segl- | 
garni, línu eða kaðli ................0000000 0... 00... 21'10(18| TJ14| 3|10/) 0              
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XII. flokkur 

Skófatnaður, höfuðfatnaður, regnhlífar og sólhlífar, svipur og keyri 

og hlutar til þeirra; unnar fjaðrir og vörur úr þeim; tilbúin blóm; 

vörur úr mannshári; blævængir 

64. KAFLI 

Skófatnaður, legghlífar o. þ. h., og hlutar af þessum vörum 

Athugasemdir: 

1. Til kaflans telst ekki: 
a. Skófatnaður án viðfests sóla, prjónaður eða heklaður (nr. 60.03) eða úr annarri 

spunavöru (nema úr flóka, trefjadúk eða sams konar trefjaefni) (nr. 62.05). 
b. Notaður skófatnaður sem telst til nr. 63.01. 
c. Skófatnaður, legghlifar o. þ. h. úr asbesti (nr. 68.13). 
d. Skófatnaður fyrir fatlaða og aðrar vörur fyrir fatlaða og hlutar af þeim (nr. 

90.19). 
e. Leikföng og skautaskór með viðfestum skautum (97. kafli). 

2. Sem Álutar í nr. 64.05 og 64.06 teljast ekki skónaglar, iljárn, reimahringir, skó- 

krókar, spennur, skóskraut, borðar, reimar, skúfar og annað skraut sem flokkast í 

viðeigandi númer eftir eðli sínu og efni. Þá teljast ekki til kaflans hnappar og 
aðrar vörur Í nr. 98.01. 

3. Sem gúmmí og plast í hr. 64.01 teljast einnig hvers konar spunaefni sem eru borin 
eða yfirdregin á ytra borði með öðru hvoru þessara efna eða báðum. 

  

64.01 

64.02 

64.03 
64.04 
64.05 

64.06 

Frá !/, Frá !/, Frá !/, Frá !/, 

  

      

              

1977 1978 í 1979 1980 
A E|A E|A E|A E 

% | Vo | %0 | %0 | V0 | %0 | 70 % 
Skófatnaður með ytri sóla og yfirhluta úr gúmmíi eða plasti: 

0l* — Stígvél ......00.00 nr 25 25 25 25 
02* — Skíða- og skautaskór ...........0.00... 0... 25 25 25 25 
03* — Skóhlífar og vöðlur .........00000 000. ner 50 50 50 50 
09* — Annað ......00000000 nn 38120|31(13(24| 6(16| 0 

Skófatnaður með ytri sóla úr leðri eða leðurlíkisdúk, skó- 

fatnaður (þó ekki skófatnaður sem telst til nr. 64.01) með 
ytri sóla úr gúmmíi eða plasti: 

01* — Kvenskór og barnaskór, ót. a. ......0.0000000 000... 38/20|31(13(24| 6|16| 0 
02* — Stígvél, með yfirhluta úr leðri ...................... 38 20131/13(24!| ó6|16| 0 

03* — Skíða- og skautaskór .........00000000 000. nn... 25 25 25 25 
04* — Skóhlífar ..........0000000 000. 50 50! 50 50 
05* — Með yfirhluta úr vefnaði eða flóka og ytri sóla úr gúmmíi 

eða plasti „.........02200000.00 nn 30/15|25(10(20/ 5}15| 0 
09* — Annað .........000000 0000 38/20(31/13(24'| 6(16/ 0 
00* Skófatnaður með ytri sóla úr trjáviði eða korki ........... 38/20/31(13|24/ 6!16| 0 
00* Skófatnaður með ytri sóla úr öðrum efnum ............... 38120}31'13|24| 6|16| 0 

Hlutar af skófatnaði (þar með yfirhlutar, innri sólar og hælar 
til áskrúfunar) úr öðrum efnum en málmi: 

01 — Yfirhlutar, þó ekki hælkappar eða tákappar ........... 20 13 6 0 
09 — Aðrir .......0000000 nr 0 0 0 0 
00 Legghlífar, vefjur, öklahlífar, kricketþófar, og aðrar þess | 

konar vörur, einnig hlutar af þeim ...................... 65 65 65 65 | 

* Tilgreina ber paratölu á aðflutningsskýrslu.
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65. KAFLI 

Höfuðfatnaður og hlutar til hans 

Athugasemdir: 

Nr. 120. 

  

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Notaður höfuðfatnaður sem telst til nr. 63.01. 
b. Hárnet úr mannshári (nr. 67.04). 
c. Höfuðfatnaður úr asbesti (nr. 68.13). 
d. Brúðuhattar og aðrir leikfangahattar, svo og pappirshattar, pappirshúfur og annar 

þess háttar höfuðfatnaður til notkunar á grímudansleikjum o. þ. h. (97. kafli). 

2. Til nr. 65.02 telst ekki saumað hattaefni nema það sé saumað saman í sívafning úr 
samfléttingum, böndum eða ræmum. 

Frá), | Frá) | Frá, | Fát, 
1977 1978 1979 1930 

A E|A E|A EJA E 

% | Vo} %0 | 70 | %0 | % 1 % | % 
65.01 00  Þrykkt hattaefni úr flóka, hvorki formpressað né með til- 

löguðum börðum; slétt eða sívalt hattaefni úr flóka........ 30 30 30 30 
65.02 00  Þrykkt hattaefni, fléttað eða gert úr samíléttingum, úr 

hvaða efni sem er, hvorki formpressað né með tillöguðum 
börðum ..........000000 0000 30 30 30 30 

65.03 00 Hattar og annar höfuðfatnaður úr flóka, gert úr hattaefni 
af því tagi sem telst til nr. 65.01, einnig fóðrað og/eða 
bryddað .........00000000 000 38(20(31/13(24/ 6!16| 0 

65.04 00 Hattar og annar höfuðfatnaður, fléttað eða gert úr sam- 
fléttingum, böndum eða ræmum, úr hvaða efni sem er, 
einnig fóðrað og/eða bryddað .....................0.... 65 65 65 65 

65.05 00 Hattar og annar höfuðfatnaður (þar með talin hárnet) úr 
prjóna- eða heklvoð eða úr laufaborðum, knipplingum, flóka 
eða öðrum spunaefnum (þó ekki úr samfléttingum, böndum 
eða ræmum), einnig fóðrað og/eða bryddað .............. 38/18(31/12(23/ 6{15| 0 

65.06 Annar höfuðfatnaður, einnig bryddaður eða fóðraður: 
01  — Hlífðarhjálmar ........0..0000 0. .0eeeer rr 7 7 7 1 
02  — Höfuðfatnaður úr loðskinni og loðskinnslíki .......... 38/20(31/13124/ 6{16|/ 0 
09) — Annars .......000000 00 65 65 65 65 

65.07 00  Svitagjarðir, fóður, hlífar, form, grindur (þar með taldar 
fjaðragrindur fyrir sambrotshatta), skyggni og hökubönd, 
fyrir höfuðfatmað .............222000000 00. 30 30 30 30 

  

      

          

A 59 
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66. KAFLI 

31. desember 1976. 

Regnhlífar, sólhlífar, göngustafir, svipur og keyri og hlutar til þessara vara 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Göngustafir o. þ. h. með mælikvarða (nr. 90.16). 
b. Göngustafir með skotvopni, korða, inngreyptu blýi o. þ. h. (93. kafli). 
c. Leikfangsregnhlífar og aðrar vörur er teljast til 97. kafla. 

2. Nr. 66.03 tekur ekki til útbúnaðar og hluta úr spunaefnum og ekki heldur til hlífa, 

skúfa, óla, hylkja o. þ. h. úr hvaða efni sem er. Þessir hlutar, sem fluttir eru inn 

með, en ekki settir í vörur þær sem teljast til nr. 66.01 og 66.02, flokkast hver fyrir 
sig eftir gerð sinni. 
  

  

      

              

Frá, | Frá, | Fái, | Frá!) 
1977 | 1978 | 1970 | 1980 

A E|A E|A E|A E 

% | 0 | % | %0 | V0 | 70 | % | /o 
66.01 00 Regnhlífar og sólhlífar (þar með taldar göngustafsregnhlífar, 

regnhlífatjöld, garðsólhlífar o. þ. h) .........0.002000.... 45 45 45 45 
66.02 00  Göngustafir (þar með taldir klifurstafir og setustafir) og 

keyri, svipur 0. þ. h. ........0000000 00 25 25 25 25 
66.03 00 Hlutar og útbúnaður til og fylgihlutir með þeim vörum er 

teljast til nr. 66.01 og 66.02, ót. a. ......00000.00...0.. 25 25 25 25
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67. KAFLI 
Unnar fjaðrir og dúnn og vörur úr fjöðrum og dún; tilbúin blóm; 

vörur úr mannshári; blævængir 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Síudúkur úr mannshári (nr. 59.17). 
b. Blómamyndir úr knipplingum, laufaborðum, útsaumi eða annarri spunavöru (XI. 

flokkur). 
Skófatnaður og skófatnaðarhlutar (64. kafli). 
Höfuðfatnaður og höfuðfatahlutar (65. kafli). 
Fiðursópar (nr. 96.04), duftpúðar (nr. 96.05) og sáld úr mannshári (nr. 96.06). 
Leikföng, íþróttavörur og dansleikjaglysvarningur (97. kafli). 

Til nr. 67.01 telst ekki: 
a. Vörur þar sem fjaðrir eða dúnn eru aðeins til fyllingar eða bólstrunar (t. d. 

sængurfatnaður). 
b. Klæðnaður og tilheyrandi þar sem fjaðrir eða dúnn eru aðeins sem legging 

eða stopp. 

c. Tilbúin blóm og blöð og hlutar af þeim, svo og aðrar vörur sem teljast til 
nr. 67.02. 

d. Blævængir (nr. 67.05). 

F
i
 

  

  

      

3. Nr. 67.02 tekur ekki til: 
a. Glervarnings (70. kafli). 
b. Gerviblóma, blaða og ávaxta úr leir, steini, málmi, trjáviði eða öðru efni, enda 

sé hvert stykki út af fyrir sig steypt, smíðað, skorið út, Pressað eða unnið á 
annan hátt, eða það gert úr fleiri hlutum sem eru tengdir saman á annan hátt 
en að binda þá saman, líma þá saman eða tengja þá saman með áþekkum hætti. 

Frá!/, | Frál/, | Frál/, | Frá if 
1977 1978 1979 1980 

A E|A E|A E|A æ 

70 70 | % | % | % | %|%1% 
67.01 00  Hamir og aðrir hlutar af fuglum með tilheyrandi fjöðrum 

og dún; fjaðrir, fjaðrahlutar, dúnn og vörur úr þessum efn- 
um (þó ekki vörur sem teljast til nr. 05.07 og unnir fjaðra- | 
stafir og fjaðrahryggir) ................0...0..00.0..... 100 90 90 80 

67.02 00 Tilbúin blóm, blöð og ávextir, svo og hlutar af þeim; vörur 
úr tilbúnum blómum, blöðum og ávöxtum .............. 100 90 90 80 

67.03 00  Mannshár, greitt, þynnt, bleikt eða unnið á annan hátt; ull 
og annað dýrahár, unnið til hárkollugerðar o. þ. h. ........ 35 35 35 35 

67.04 00 Hárkollur, gerviskegg, augabrúnir, augnahár, hárlokkar, 
fléttur o. þ. h. úr manns- eða dýrahári eða úr spunaefni; 
hárnet og aðrar vörur úr mannshári .................. 35 35 35 35 

67.05 00  Blævængir, ekki mekanískir, úr hvaða efni sem er; grindur     og handarhöld á blævængi og hlutar til slíkra grinda og         handarhalda, úr hvaða efni sem er ..................... 100! 90 90 80  
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XI. flokkur 

Vörur úr steini, gipsi, sementi, asbesti, gljásteini og öðrum slíkum 

efnum; leirvörur; gler og glervörur 

68. KAFLI 

Vörur úr steini, gipsi, sementi, asbesii, gljásteini og öðrum áþekkum efnum 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

  

  

    
  

a. Jarðefni er teljast til 25. kafla. 
b. Húðaður eða gegndreyptur pappir og pappi sem telst til nr. 48.07 (t. d. pappir 

og pappi húðaður með gljásteinsdufti eða grafíti, tjöru- eða asfaltborinn pappir 

og pappi). 

c. Húðaður eða gegndreyptur vefnaður sem telst til 59. kafla (t. d. gljásteinshúðaður, 

tjöru- eða asfaltborinn vefnaður). 

d. Eðalsteinar og hálfeðalsteinar og vörur úr þeim sem teljast til 71. kafla. 

e. Verkfæri og verkfærahlutar er teljast til 82. kafla. 

f. Litógrafsteinar er teljast til nr. 84.34. 

g. Rafmagnseinangrarar (nr. 85.25) eða einangrunarhlutar sem teljast til nr. 85.26. 

h. Slípisteinn fyrir tannlækna (nr. 90.17). 

ij. Vörur er teljast til 91. kafla (t. d. klukkur og klukkukassar). 

k. Vörur er teljast til nr. 95.07. 

1. Vörur er teljast til 97. kafla (t. d. leikföng, leiktæki og íþróttavörur). 

m. Hnappar (nr. 98.01), grifflar (nr. 98.05) og skrifspjöld (nr. 98.06). 

n. Listaverk, safnmunir og forngripir er teljast til 99. kafla. 

9. Orðin unnir minnismerkja- og byggingarsteinar taka ekki aðeins til þeirra stein- 

tegunda sem taldar eru í nr. 25.15 og 25.16 heldur einnig til allra annarra náttúr- 

legra steintegunda (t. d. kvartsits, tinnu, dólómits og steatits) sem unnar eru á sama 

hátt. Þetta tekur þó ekki til flögusteins. 

Frá ij | Frá | Fái | Fá, 
1977 | 1978 1979 1980 

a E|A EA E|A E 

% | % 1 % | % | % | % | 70 | % 
68.01 00  Gatna-, kant- og gangstéttarsteinar úr náttúrlegum stein- 

tegundum (flögusteinn undanskilinn) ...........0200.... 21'10l18| T|J14| 3{10/ 0 

68.02 Unnir minnismerkja- og byggingarsteinar og vörur úr þessum 

steinum (þar með taldir mósaíkteningar), þó ekki vörur sem 

teljast til nr. 68.01 og til 69. kafla: 

01  — Lýsingartæki .........00.000.aeenennrr nr 50125140/18(30| 9}20/ O 

02  — Búsáhöld og skrautmunir ......00000000. 00... 00... 80 80 80 80 

03. — Húsgögn ......00000 0000 ne nur rns 50125140118130| 9J20/) O 

09  — Annað ......00cee eens 30/15(25/10120| 515! O 

68.03 00  Unninn flögusteinn og vörur úr flögusteini, þar með taldar 

vörur úr samanlímdum flögusteini ..................... 35 35 35 35 

68.04 00  Kvarnasteinar, hverfisteinar, slípihjól o. þ. h. (þar með 

talin speldi, hnúðar, skífur og oddar til mölunar, slípunar, 

fágumar, réttingar og skurðar) úr náttúrlegum steintegund- 

um (einnig samanlímt) úr samanlímdum eða tilbúnum slípi- 

efnum og úr leir, einnig með skafti, öxli og öðru þess háttar | 
             



ðl. 

68.05 

68.06 

68.07 

68.08 

68.09 

68.10 

68.11 

68.12 

68.13 

68.14 

68.15 

desember 1976. 471 

00 

00 

00 

ol 
09 
00 

ol 
02 
09 

01 
09 

01 
02 
09 

00 

Nr. 120. 

  

úr öðrum efnum en þó án grindar; sneiðar og aðrir fullunnir 
hlutar af slíkum steinum og hjólum úr náttúrlegum stein- 
tegundum (einnig samanlímdum), úr samanlímdum náttúr- 
legum eða tilbúnum slípiefnum eða úr leir ............... 
Brýni og annar handfægi- og slípisteinn, olíusteinn, hein 
o. þ- h. úr náttúrlegum steintegundum, úr samanlímdum 
náttúrlegum og tilbúnum slípiefnum eða úr leir .......... 
Náttúrlegt og tilbúið slípiefni sem duft eða korn, fest á 
vefnað, pappír, pappa eða annað efni, einnig skorið til, saumað 
saman og Íest saman á annan hátt...................... 
Gjallull, steinull og önnur þess háttar ull úr jarðefnum blásið 
vermiculit, blásinn leir, frauðað gjall og önnur blásin jarðefni; 
blöndur og vörur úr hita- og hljóðeinangrandi jarðefnum 
(þó ekki vörur sem teljast til nr. 68.12, 68.13 og til 69. kafla) 
Vörur úr asfalti eða öðru áþekku efni (t. d. jarðolíubiki eða 
koltjörubiki): 
— Þak- og veggasfalt ........2222220000.... 0. 0... 
— Annað ......000200 0 
Plötur, flísar, hellur og þess háttar vörur úr jurtatrefjum, 

viðartrefjum, strái, viðarspónum eða viðarúrgangi (þar með 
talið sag), límt saman með sementi, gipsi eða öðru bindiefni 
úr steinaríkinu .........2...02.0.02000. 000... nn 
Vörur úr gipsi eða gipsblöndum: 
— Til bygginga ......0.00%00 senn ir 
— Steypumót .....000ssnnsssrrrrrns rs 
— Aðrar .......0000.n ns 
Vörur úr sementi (þar með talið gjallsement), úr steinsteypu 
eða tilbúnum steini (þar með talinn malaður marmari bundinn 
saman með sementi), einnig styrkt: 
— Tilbygginga ........00000.s0nnnnnnns 
— Aðrar .......0000.00 ess 
Vörur úr asbestsementi, úr sellulósasementi o. þ. h.: 

— Tilbygginga .....0...00000ssnssnnsn san 
— Þakplötur, báraðar ...........200000. 00... 
— Aðrar ........000 rr 
Unnið asbest og vörur úr því (t. d. asbestplötur, asbestþráður 
og ashestspunavara, asbestfatnaður, asbestvélaþéttingar), 
einnig styrkt, þó ekki vörur sem teljast til nr. 68.14; blöndur 

að meginstofni úr asbesti, eða asbesti og magnesíumkarbó- 
nati, og vörur úr þessum blöndum: 
— Vélaþéttingar úr asbesti, asbestblöndum o. þ.h. ..... 
— Annað ......020000 nn 
Núningsmótstöðuefni (sneiðar, skífur, hringar, bönd, plötur 

rúllur o. f1.) í hemla, tengsli o. þ. h., unnið að meginstofni úr 
asbesti, öðrum jarðefnum eða sellulósa, einnig í sambandi 
við spunaefni eða önnur efni ...............0.0.0.00.0.. 
Unninn gljásteinn og vörur úr gljásteini, þar með talin gljá- 
steinsblöð fest á pappír eða spunaefni (t. d. míkanít og 
gljásteinsþynnur) ..........000000.nnsnsnnsn rn 

  
    

  

Frá), | Frá!/ | Frá!/ | Frá! 
1977 1978 1979 1980 

A E|A EA E|A E 

% | % |% | % | % | % | % | % 

7 4 0 0 

7 4 0 0 

15 10 5 0 

35 25 12 0 

21/10}18| 7{14| 3J10/ 0 

35 25 12 0 

0 0 0 0 

35 25 12 0 

0 0 0 0 

80 80 80 80 

21'10118| T{14| 3(10/ 0 

46(25137|16|28| 8|18| 0 

35 25 12 0 

15 10 5 0 

80 80 80 80 

0 0 0 0 

25 17 9 0 

25 25 25 25 

| 
22112119| 8|16| 4|12| 0            
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Fái | Fái), | Fái, | Frá), 
1977 | 1978 | 1979 | 1980 

A E|A E|A E|A E 

0 | 70 | %0 | %0 | % | % | %|% 
68.16 Vörur úr steini eða jarðefnum (þar með taldar vörur úr mó), 

ót. a.: 
01  — Búsáhöld ..................00..00 0000 80 80 80 80 
02. — Vörurtil bygginga ...................... ee 21(10(18) 714! 3|10| 0 
03  — Jurtapottar til gróðursetningar (sem eyðast í jörðu) .. 20 20 20 20 
09) — Aðrar .......0...2... 0000 80 80 80 80          
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69. KAFLI 

Leirvörur 

Athugasemdir: 

Nr. 120. 

  

1. Kafli þessi tekur aðeins til leirvara sem hafa verið brenndar eftir mótun. Slíkar 

vörur teljast til nr. 69.04—69.14 en til þessara númera teljast hvorki hitaeinangr- 

andi vörur né eldfastar vörur. 
2. Til þessa kafla teljast ekki: 

a. Vörur er teljast til 71. kafla (t. d. skraut- og glysvarningur). 

b. „Cermets“ sem telst til nr, 81.04. 

c. Rafmagnseinangrarar (nr. 85.25) og einangrunarhlutar er teljast til nr. 85.26. 

d. Gervitennur (nr. 90.19). 
e. Vörur er teljast til 91. kafla (t. d. klukkur og klukkukassar). 
f. Vörur er teljast til 97. kafla (t. d. leikföng, leiktæki og íþróttavörur). 

g. Reykjarpípur, hnappar og aðrar vörur er teljast til 98. kafla. 

h. Listaverk, safnmunir og forngripir er teljast til 99. kafla. 

Frá), | Frá | Frá!) | Frá! 
1971 1978 1979 1980 

A EA E|A E|A E 

% | % | %  % | %0| 70 | 70 | 70 

I Hitaeinangrandi og eldfastar vörur 

69.01 00  Hitaeinangrandi múrsteinn, hellur, flísar og aðrar hitaein- 
angrandi vörur úr kísilsalla eða öðrum kísilsýruríkum jarð- 
efnum (t. d. kísilgúr, infúsóríujörð og díatómjörð) ......... 0 0 0 0 

69.02 00  Eldfastur múrsteinn, hellur, flögur og aðrar áþekkar eld- 
fastar byggingarvörur, þó ekki þær sem teljast tilnr.69.01.. 0 0 0 0 

69.03 00 Aðrar eldfastar vörur (svo sem tilraunaker, deiglur, múfflur, 
stútar, tappar, fótstykki, kælislöngur, lokar, pípur, plötur 

og stengur), þó ekki þær sem teljast til nr. 69.01 .......... 0 0 0 0 

II Aðrar leirvörur 

69.04 00 Múrsteinn til bygginga (þar með talinn steinn í gólf, undir- 
lagsflögur 0. þh.) ......200000000n nn 0ren 35 25 12 0 

69.05 00  Þaksteinn, reykháfsrör, reykháfshlífar, reykháfsfóðringar, 

þakbrúnasteinn og aðrar vörur úr leir til bygginga, einnig 
til skrauts ............0000.0 000 35 25 12 0 

69.06 00  Pípur og rennur (þar með talin horn, beygjur o. þ. h. pípu- 
hlutar (fittimgs)) ...........000 0000. 21/10|18| 7|14/ 3|10| O 

69.07 00 Steinn og flögur, án glerungs, fyrir gangstíga, gólf, veggi og 
eldstór .........00000000 eens 35 35 35 35 

69.08 00 Steinn og flögur, með glerungi, fyrir gangstíga, gólf, veggi 
og eldstór .........0000.000n nn ner 35 35 35 35 

69.09 00 Vörur til notkunar í rannsóknarstofum og til kemískra- og 
tækninota; ker og þess háttar ílát til notkunar í landbúnaði; 

pottar, krukkur og aðrar slíkar vörur sem almennt eru 
notaðar við flutning eða pökkun á vörum ............... 35 35 35 35 

69.10 00  Eldhúsvaskar, handlaugar, salernisskálar, þvagskálar, baðker 

og þess háttar hreinlætistæki .......................... 80 80 80 80 
69.11 00 Borðbúnaður og aðrar vörur almennt notaðar í húshaldi eða 

til hreinlætis, úr postulíni (þar með talið biscuit og parían) 80 80 80 80 
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Frá) | Frá!) | Fá! | Frá! 
1977 1978 1979 1980 
  

    A EA E A E A E 
  

  

%o | Vo | 70 | % | %0 | 70 | %0 | % 
69.12 00 Borðbúnaður og aðrar vörur almennt notaðar í húshaldi eða 

til hreinlætis, úr annars konar leir en postulíni „.......... 80 80 80 80 
69.13 Leirstyttur og aðrar vörur til skreytingar, skrauthlutir til 

persónulegra nota; húsgögn: 
01  — Lampar og lýsingartæki ........................... 50/25}40(18|30/ 9120| 0 
09) — Annað .......0000200000 0000 58 | 30146(20|34/10(22| 0 

69.14 00 Aðrar vörur úr leir, ót.a. ...............0...000000 70 70 70 70            
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70. KAFLI 

Gler og glervörur 

Athugasemdir: 

  

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Leirglerungur (nr. 32.08). 
b. Vörur er teljast til 71. kafla (t. d. skraut- og glysvarningur). 
c. Rafmagnseinangrarar (nr. 85.25) og einangrunarhlutar er teljast til nr. 85.26. 

d. Innspýtingarsprautur, gerviaugn, hitamælar, loftvogir, rakamælar og aðrar vörur 

er teljast til 90. kafla. 
e. Leikföng, leiktæki, íþróttavörur, jólatrésskraut og aðrar vörur er teljast til 97. 

kafla. Gleraugu án hreyfitækja í brúður og í aðrar vörur, sem teljast til 97. kafla, 

heyra þó þessum kafla til. 

f. Hnappar, hitaflöskur, sprautuilát og aðrar vörur í 98. kafla. 

2. Nr. 70.07 tekur einnig til vara, sem eru framleiddar úr gleri því sem þar er til- 

greint, ef vörurnar eru ekki rammaðar inn eða í sambandi við önnur efni. 

3. Sem glerull í nr. 70.20 telst: 

a. Steinull sem miðað við þunga inniheldur 60% eða meira af kísil (SiOs). 

b. Steinull sem miðað við þunga inniheldur minna en 60% af kísil (Si0o) en meira 

en 5% af alkalioxyd (K,0 og/eða Na:0) eða meira en 2% af saltpéturssýru 
B,0.). 

Önnur steinull telst til nr. 68.07. 
4. Orðið gler í tollskránni tekur einnig til kvarts- og kísilglers. 

Frá) | Frá | Frá | Fái), 
1977 1978 1979 1980 

A E|A E|A E|A E 

% | %0 | 70 | %0 | 0 | % | 70 | % 
70.01 00  Glerbrot og annar glerúrgangur, glermassi (þó ekki optískt 

gler) .......0..00000000 ns 0 0 0 0 
70.02 00  Glerungur og smelt í massa, stöngum eða pípum .......... 0 0 0 0 
70.03 00 Gler í kúlum, stöngum eða pípum (þó ekki optískt gler), 

ÓUNNIð .........000000020222 nn 0 0 0 0 
70.04 00  Óunnið steypt eða valsað gler (þar með talið gler sem við 

framleiðsluna hefur verið yfirlagt öðru gleri eða styrkt með 
málmþræði), með rétthyrningslögun, einnig mynstrað ...... 0 0 0 0 

70.05 00  Óunnið teygt eða blásið gler (einnig þakið öðru gleri við 
framleiðsluna) með rétthyrningslögun ................... 0 0 0 0 

10.06 00  Steypt, valsað, teygt eða blásið gler (einnig yfirlagt öðru 
gleri við framleiðslu eða styrkt með málmþræði) með rétt- 
hyrningslögun og slípað eða fágað á yfirborði en ekki frekar 
UNNI .......000000000 02 0 0 0 0 

70.07 Steypt, valsað, teygt eða blásið gler (þar með talið gler 
yfirlagt öðru gleri við framleiðsluna eða styrkt með málm- 
þræði), skorið í aðra lögun en rétthyrnda, beygt eða unnið 
(t. d. kantslípað eða áletrað), einnig slípað eða fágað; marg- 
laga einangrunargler, blýgreyptar rúður og þess háttar: 

01  — Marglaga einangrunargler ............0..0....000... 30/15|25(10120/ 5|15/ 0 
09  — Annað ..........222000000000rr rr 50 35 20 0 

70.08 00  Öryggisgler úr hertu eða marglaga gleri, einnig tilskorið 
eða formað ...........0....2.0 00... 30/15(25(10(20/ 5115| 0 

70.09 00  Glerspeglar (þar með taldir bifreiðaspeglar), einnig í umgerð 
eða með baki .................2.2200.00 000... 58(30(46/20(34/10|22/ 0 
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Frá | Frái/, | Fráð) | Frá!) 
1977 1978 1979 1980 
  

  A EJA EA E|JA E 
  

70.10 Ámur, flöskur, krukkur, byttur og sívöl ílát úr gleri, sm % | %|% | %|%|%1%|% 
algengt er að nota við flutning og pökkun á vörum; tappar 
og önnur lok úr gleri: 

01  — Öl- og gosdrykkjaflöskur .........0..00.000 0000... 0 0 0 0 
09  — Annað .....0.000000 00 0 0 0 0 

70.11 00 Glerkúlur og glerpípur fyrir rafmagnsglólampa, rafeinda- 
lampa 0. þh. ...........000 0000 30 30! !30 30 

70.12 00  Glergeymar í hitaflöskur og þess háttar ílát .............. 80 80 | 80 80 
70.13 00 Borðbúnaður, húsbúnaður, snyrtiáhöld, hreinlætistæki og 

skrifstofuáhöld, skrautmunir o. þ. h. úr gleri (þó ekki vörur 
sem teljast til mr. 70.19) ...........200.000 000... 80 80 80 80 

70.14 Ljósabúnaður úr gleri, endurkastsgler og optískir hlutir úr 
gleri en ekki optískt unnið eða úr optísku gleri: 

01  — Lampar oglampaskermar ........0.00.0 0000... 50 /25(40(18|30| 9|20/ 0 
02  — Glös fyrir olíulampa ......0...0000000 nn... 35 35 35 35 
03  — Luktagler og endurskinsgler fyrir farartæki .......... 35 35 35 35 
09  — Anmað ......000000000r nr 80 80 80 80 

70.15 00  Klukku- og úrgler og áþekk gler (þar með talin sólbirtugler 
en ekki linsulaga til réttingar á sjón), íhvolf, beygð o. þ. h.; 
holar glerkúlur og kúluhlutar til framleiðslu á klukku- og 
úrglerjum 0. þh. .........0.0000 0000... 50 50 50 50 

70.16 00 Steinar, flögur, hellur, reitir og aðrar vörur, úr pressuðu eða | 

mótuðu gleri, sem algengt er að nota í byggingariðnaði; frauð- 

  

            
og holgler í hellum, flögum, plötum og með áþekkri lögun .. 35 25 12 0) 

70.17 Glervara eingöngu notuð við efnarannsóknir, við hjúkrun og | 
rannsóknir á sjúkum og við lyfjagerð, einnig með rúmmáls- 
merkjum eða rúmtaksréttingum; glerlyfjahylki: 

01  — Glerlyfjahylki ..........0.0000000 00. nan senn. 0 0 0 0 

09  — Annað .......000000 000 eeen 35 35 35 35 
70.18 00 —Optískt gler og vörur úr því, þó ekki optískt unnar; efni til 

framleiðslu á gleraugnalinsum ...........00..0000 0... 50 50 50 50 

70.19 00  Glerperlur, eftirlíkingar á perlum, eðalsteinum og hálfeðal- 
steinum, brot, flísar og aðrir áþekkir smáhlutir úr gleri og 
vörur úr þeim; glerteningar og smáplötur, einnig með undir- 
lagi, í mósaík eða til svipaðrar skreytingar; gerviaugu, þar 
með gerviaugu í leikföng, en ekki fyrir menn; skrautmunir 

og aðrar vörur til skreytingar unnar með glerblásturlampa; 

glerkorn (ballotimi) ............2...000.0 0... en... 80 80 80 80 

70.20 Glertrefjar (þar með talin glerull), garn, vefnaður og vörur 
úr þessum efnum: 

10  — Garn, vöndlar og vafningar .......0.00..0... 0000... 0 0 0 0 
20  — Vefnaður, þar með talinn mjór vefnaður .............. 30 20 10 0 

— Annað: 
31  — — Glertrefjar, óspunnar, einnig í þynnum eða lögum . 0 0 0 0 

32  — — Til einangrunar .......0000000 000 35 25 12 0 
39 — — Annars ...00..0000 sn 35 35 35 35 

70.21 Aðrar vörur úr gleri: 
01  — Netjakúlur .........0000.0000 00 ne ner 2 2 2 2 

09  — Annars „.......0000000 eens 70 70 70 70  
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XIV. flokkur 

Náttúrlegar perlur, eðalsteinar og hálfeðalsteinar, góðmálmar, 
góðmálmsplett og vörur úr þessum efnum; glysvarningur 

(imitation jewellery); mynt 

71. KAFLI 

Náttúrlegar perlur, eðalsteinar og hálfeðalsteinar, góðmálmar, góðmálmsplett, 
og vörur úr þessum efnum; skraut- og glysvarningur 

Athugasemdir: 

1. Leiði ekki annað af a-lið 1. athugasemdar við VI. flokk eða af ákvæðunum hér á eftir 
teljast til þessa kafla — og aðeins til hans — allar vörur sem að öllu eða nokkru 
leyti eru úr 

a. 

b. 

2. a. 

b. 

náttúrlegum perlum eða eðalsteinum eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum, tilbúnum 
eða endurgerðum), 

góðmálmum eða góðmálmspletti. 
Til nr. 71.12, 71.13 og 71.14 teljast ekki vörur ef óverulegur hluti þeirra er úr 
góðmálmi eða góðmálmspletti, svo sem minni háttar útbúnaður eða skreytingar 
(t. d. stafamerki, leggingar og randskreytingar). Tekur b-liður 1. athugasemdar 
hér á undan því ekki til slíkra vara. 
Nr. 71.15 tekur ekki til vara sem innihalda góðmálma eða góðmálmsplett nema 
slík efni séu aðeins óverulegur hluti viðkomandi vöru. 

3. Til þessa kafla telst ekki: 

A
 

S
R
:
 

Amalgöm góðmálma og hlaupkenndir (colloidal) góðmálmar (nr. 28.49). 
Dauðhreinsað sárasaumsefni, tannfyllingarefni og aðrar vörur er teljast til 30. 
kafla. 

Vörur sem teljast til 32. kafla (t. d. gyllingarvökvar). 
Handtöskur og aðrar vörur er teljast til nr. 42.02 og 42.03. 
Vörur sem falla undir nr. 43.03 og 43.04. 
Spunavörur er teljast til XI. flokks. 
Skófatnaður (64. kafli) og höfuðbúnaður (65. kafli). 
Regnhlifar, göngustafir og aðrar vörur er teljast til 66. kafla. 

- Blævængir er teljast til nr. 67.05. 
Mynt (72. eða 99. kafli). 

- Slípivörur þær er teljast til nr. 68.04—68.06 eða til 82. kafla og í eru agnir eða 
duft úr eðalsteinum eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum eða tilbúnum); vörur í 
82. kafla sem eru með eðalsteina eða hálfeðalsteina (náttúrlega, tilbúna eða 
endurgerða) sem virka hluta, enda sé undirstaða steinanna úr óeðlum málmi; 
vélar, verkfæri og rafmagnsvörur og hlutar til þessara vara sem teljast til XVI. 
flokks, nema vörur sem að öllu leyti eru gerðar úr eðalsteinum eða hálfeðal- 

steinum (náttúrlegum, tilbúnum eða endurgerðum) en þær teljast til þessa kafla. 
Vörur er teljast til 90., 91. og 92. kafla (vísindatæki, úr, klukkur og hljóðfæri). 

Vopn og hlutar til þeirra (93. kafli). 
Vörur sem falla undir 2. athugasemd við 97. kafla. 

- Vörur er teljast til 98. kafla, aðrar en þær sem teljast til nr. 98.01 og 98.12. 
Frumverk af högg- og standmyndum (nr. 99.03), safnmunir (nr. 99.05) og forn- 
gripir yfir 100 ára gamlir (nr. 99.06) nema náttúrlegar perlur, eðalsteinar og 
hálfeðalsteinar.
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4. 

10. 

11. 

a. Orðið perlur tekur einnig til ræktaðra perla. 

b. Góðmálmur tekur til silfurs, gulls, platinu og annarra platinumálma. 
c. Orðin aðrir platínumálmar taka til iridiums, osmíums, palladíums, rhódíums og 

rúteníums. 
Málmlegeringar (þar með gslæddar blöndur), sem í eru góðmálmar, teljast góðmálms- 

legeringar í þessum kafla ef — og því aðeins ef — góðmálmurinn í þeim er 2% 

eða meira miðað við þunga legeringarinnar. Flokkast slíkar legeringar eins og 

hér greinir: 

a. Málmlegeringar með 2% eða meira af platínu miðað við þunga flokkast eins 

og platinumálmar. 
b. Málmlegeringar með 2% eða meira af gulli miðað við þunga, en innihalda enga 

Platinu, flokkast sem gulllegeringar; einnig þótt í þeim sé platina, ef hún vegur 

minna en 2% miðað við þunga. 
c. Aðrar málmlegeringar í þessum kafla, sem innihalda 2% eða meira af silfri, 

flokkast sem silfurlegeringar. 
Í þessum tölulið skoðast platínumálmarnir sem einn málmur og með þá farið eins 

og þeir væru platína. 
Sé ekki annars getið í athugasemdum þessum eða annars staðar í tollskránni flokk- 

ast sem góðmálmar, eða nánar tiltekinn góðmálmur, góðmálmslegeringar þær sem 
samkvæmt 5. athugasemd hér á undan skulu flokkast þannig. Hins vegar tekur 

heitið góðmálmur hvorki til vara þeirra sem eru skýrgreindar í 7. athugasemd hér á 
eftir né til plettvara eða annarra vara sem eru húðaðar með góðmálmum. 

Heitið góðmálmsplett (góðmálmsdublé) tekur til málma sem eru lagðir góðmálmi 

á einni eða fleiri yfirborðshliðum með lóðninsu, logsuðu, heitvölsun eða á annan 
mekanískan hátt. Heitið tekur einnig til þess, ef óeðlir málmar eru innlagðir góð- 

málmum. 
Með skrautvörum í nr. 71.12 er átt við: 
a. Smávarning til persónulegs skrauts. (einnig settur eðalsteinum) (svo sem hringar, 

armbönd, hálsmen, brjóstnælur, eyrnahringir, úrfestar, slifsisnálar, úrkeðjur, eyrna- 

lokkar, ermahnappar, brjósthnappar, krossar eða heiðursmerki og önnur tignar- 

merki, einnig þau sem hafa trúarlegt gildi). 

b. Vörur til persónulegra nota sem algengt er að bera í vösum, handtöskum eða á 
sér (t. d. vindlingaveski, duftdósir, lyklahylki, tóbaksdósir og pilludósir). 

Með gull- og silfursmíðavörum í nr. 71.13 er átt við t. d. skrautmuni, borðbúnað, 

snyrtiáhöld, áhöld til reykinga og önnur búsáhöld, skrifstofnáhöld og hluti sem 

hafa trúarlegt gildi og annað þess háttar. 
Með glysvarningi (imitation jewellery) í nr. 71.16 er átt við tilsvarandi vörur og 

tilgreindar eru hér á undan í a-lið 8. athugasemdar (þó ekki hnappa, skyrtu- og 

ermahnappa eða aðrar vörur er teljast til nr. 98.01, hárgreiður, hárspennur og þess 

háttar vörur er teljast til nr. 98.12), enda sé ekki notað til smíði þeirra náttúrlegar 

perlur, eðalsteinar eða hálfeðalsteinar (náttúrlegir, tilbúnir eða endurgerðir), góð- 

málmar eða góðmálmsplett (nema þá sem óverulegur hluti) en eru 
a. að öllu eða nokkru leyti úr óeðlum málmum, með eða án góðmálmshúðar, 

b. gerðar úr tveimur mismunandi efnum (t. d. trjáviði og gleri, beini og rafi, 

perlumóður og plasti), og er þá ekki tekið tillit til efnis sem aðeins er til að 

halda hlutunum saman (t. d. snúra sem perlur eru festar á). 

Hylki, dósir og þess háttar sem flutt er inn með þeim vörum sem þessi kafli tekur 

til flokkast í sama númer og viðkomandi vörur ef slíkar umbúðir eru ætlaðar þeim 

og venjulegt er að umbúðirnar séu seldar með þeim. Hylki, dósir o. þ. h., sem flutt er 

inn sérstaklega, flokkast eftir efni og gerð.
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Frá, | Frá!) | Frá) | Frá!) 
1977 1978 1979 1980 

A E|A E|A E|A E 

% | % | %0 | 70 | % | Vo | 7 % 
I Náttúrlegar perlur, eðalsteinar og hálfeðalsteinar 

71.01 00 Náttúrlegar perlur, óunnar eða unnar (þar með taldar óflokk- 
aðar perlur dregnar á þráð aðeins vegna flutnings) en ekki 
uppsettar, inngreyptar eða Hokkaðar í festi saman á þráð ... 0 0 0 0 

71.02 Eðalsteinar og hálfeðalsteinar, óunmir, slípaðir eða unnir á 
annan hátt (þar með taldir óflokkaðir steinar dregnir á 
þráð aðeins vegna flutnings) en ekki uppsettir, inngreyptir eða 
flokkaðir í festi saman á þráð: 

10 — Óunnir demantar, óflokkaðir ................0...0.... 0 0 0 0 
20 — Flokkaðir demantar til iðnaðarnota, einnig unnir ....... 0 0 0 0 

30 — Aðrir flokkaðir demantar, óunnir eða aðeins sagaðir, 
klofnir eða brotnir ...........0 nn AR 0 0 0 0 

40 — Aðrir demantar .........00000 0. 0 0 0 0 
50 — Aðrir eðalsteinar eða hálfeðalsteinar ...........0..000... 0 0 0 0 

71.03 00 Tilbúnir og endurunnir eðalsteinar og hálfeðalsteinar, óunnir, 
slípaðir eða unnir á annan hátt (þar með taldir óflokkaðir 
steinar dregnir á þráð aðeins vegna flutnings) en ekki upp- 
settir, inngreyptir eða flokkaðir í festi saman á þráð ....... 0 0 0 0 

71.04 00 Duft og agnir úr náttúrlegum eða tilbúnum eðalsteinum eða 
hálfeðalsteinum .............2.200000.00 0. nn 0 0 0 0 

II Góðmálmar og góðmálmsplett, óunnið eða hálfunnið 

71.05 Silfur, þar með talið silfur með gull. og platínuhúð, óunnið 
eða hálfunnið: 

10 — Óunnið ........00..000 00 nan 0 0 0 0 
20 — Ánnað .......220000nenr err 0 0 0 0 

71.06 00 Silfurplett (silfurdublé), óunnið eða hálfunnið ............. 0 0 0 0 
71.07 Gull, þar með talið platínuhúðað gull, óunnið eða hálfunnið: 

— Til almennra nota: 
ll — — Gullstengur .......0.20000 000 snar 0 0 0 0 
19 — — Annað ........0000000 00 enn 0 0 0 0 
20 — Til myntsláttu ..........222000000 0... 0 0 0 0 

71.08 00 Óeðlir málmar og silfur, með gullhúð, óunnið eða hálfunnið 0 0 0 0 
71.09 Platína og aðrir platínumálmar, óunnir eða hálfunnir: 

10 — Platína og platínulegeringar, óunnið .......0.00000.0.. 0 0 0 0 
20 — Aðrir platínumálmar og legeringar þeirra, óunnið ....... 0 0 0 0 
30 — Platína og aðrir platínumálmar og legeringar þeirra, 

hálfunnið ........... anars 0 0 0 0 
71.10 00 Óeðlir málmar og góðmálmar, með platínuhúð eða húð af 

öðrum platínumálmum, óunnið eða hálfunnið ............. 0 0 0 0 
71.11 Afklippur, mylsna og annar góðmálmsúrgangar: 

10 — Úr gulli, þó ekki blandað öðrum góðmálmum ........... 0 0 0 0 
20 — Annað .......00000n0 rss 0 0 0 0              
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Fráij | Frá), | Fé | Frá), 
1977 1978 1979 | 1980 

A E|A E|A E|A E 

719 191 %1%%% 
HI Skraut- og glysvarningur, gull. og | 

silfursmíðavörur og aðrar vörur 

Skrautvörur og hlutar til þeirra, úr góðmálmum eða góð- 
málmspletti ......................... 0. 38(18|31112(23| 6(15/ 0 
Gull- og silfursmíðavörur og hlutar til þeirra, úr góðmálm- | 
um eða góðmálmspletti, þó ekki vörur sem teljast til nr. 
T1.12: 
— Hnífar, skeiðar, gafflar o. þ. h. úr silfri eða silfurpletti 60 60 60 60 
— Annað .....20.0.000 0000 60 60 60 60 
Aðrar vörur úr góðmálmi eða góðmálmspletti: 
— Til tækninota .................0... 000. 0 0 0 0 
— Annars .........0000.00 00. 60 60 60 60 
Vörur sem eru úr eða í eru náttúrlegar perlur, eðalsteinar og 
hálfeðalsteinar (náttúrlegir, tilbúnir eða endurgerðir) ....... 60 60 60 60 
Annar glysvarningur (imitation jewellery) ................ 38:18131(12)23) ól|15| 0
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72. KAFLI 

Mynt 

Athugasemd: 

Safnmunir (nr. 99.05) teljast ekki til þessa kafla. 
  

  
      

  

Frá), | Frá, | Fráij | Frá, 
1977 1978 1979 1980 

A EJA EA E|A E 

1%1% | %|%|% 
72.01 Mynt: | | | | 

10 — Óútgefin mynt (önnur en gullpeningar) ........00.0.... 0 0 0 0 
20 — Önnur ........00 rr 0 0 ol 0
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XV. flokkur 

Ódýrir (óeðlir) málmar og vörur úr þeim 

Athugasemdir: 

1. Til þessa flokks telst ekki: 

Tilreiddir litir, blek og aðrar vörur sem hafa málmduft eða málmflögur að grunni 

og teljast til nr. 32.08, 32.09, 32.10 og 32.13. 

- Ferró-cerium og aðrar kveikilegeringar (nr. 36.07). 
Höfuðfatnaður og höfuðfatahlutar er teljast til nr. 65.06 og 65.07. 

- Regnhlifagrindur og aðrar vörur er teljast til nr, 66.03. 

Vörur er teljast til 71. kafla (t. d. legeringar með góðmálmi, ódýrir málmar 
þaktir góðmálmshúð og glysvarningur). 
Vörur er teljast til XVI. flokks (vélar, mekanísk áhöld og rafmagnsvörur). 

Samsettir járnbrauta- og sporbrautateinar (nr. 86.10) og aðrar vörur er teljast 
til XVII, flokks (ökutæki, skip, bátar og flugvélar). 

E
p
 

- Tæki, áhöld og aðrar vörur úr ódýrum málmum er teljast til XVIII. flokks, einn- 

ig úr og úrfjaðrir. 
- Högl í skotfæri (nr. 93.07), vopn, skotfæri og aðrar vörur er teljast til XIX. 

flokks. 
Vörur er teljast til 94. kafla (húsgögn, rúmfatnaður o. fl.). 

Handsáld (nr. 96.06). 
- Vörur er teljast til 97. kafla (t. d. leikföng, leiktæki og íþróttavörur). 
„ Hnappar, pennastengur, blýantshöld, pennar og aðrar vörur er teljast til 98. 

kafla. 

2. Með orðunum hlutar til almennra nota er hvarvetna í tollskránni átt við: 

a. 

b. 

C. 

Vörur þær sem teljast til nr. 73.20, 73.25, 73.29, 73.31 og 73.32 og tilsvarandi vörur 

úr öðrum ódýrum málmum. 

Fjaðrir og fjaðrablöð úr ódýrum málmum, þó ekki úrfjaðrir og klukkufjaðrir 
(nr. 91.11). 

Vörur í nr. 83.01, 83.02, 83.07, 83.09, 83.12 og 83.14. 
Orðið hlutar í 73.—82. kafla (að undanteknum númerunum 73.29 og 74.13) tekur 

ekki til hluta til almennra nota, eins og þau orð eru skýrgreind hér á undan. 

13.—81. kafli tekur ekki til vara sem teljast til 82. og 83. kafla, enda leiði ekki 
annað af ákvæðum þessarar athugasemdar eða 1. athugasemdar við 83. kafla. 

3. Flokkun legeringa (annarra en járnlegeringa og koparforlegeringa sem skýrgreindar 

eru í 73. og 74. kafla): 

a. 

d. 

Legeringar af ódýrum málmum, sem í er meira en 10% af nikkli miðað við 

þunga, flokkast sem nikkillegering nema í blöndunni sé meira af járni, miðað við 

Þunga, en nokkrum öðrum málmi. 

Aðrar legeringar úr ódýrum málmum flokkast eftir þeim málmi sem mest er af 
í legeringunni, miðað við þunga. 
Málmlegeringar gerðar úr ódýrum málmum, er teljast til þessa flokks, en einnig 
að hluta úr efnum sem teljast ekki til flokksins, flokkast eins og legeringar úr 

ódýrum málmum er teljast til þessa flokks, ef þyngd hinna ódýru málma er 

jafnmikil eða meiri en annarra efna. 

Í þessum flokki tekur orðið legering til glæddra blandna úr dufti ódýrra málma 

og ósamfelldra innri blandna þeirra fenginna með bræðslu (þó ekki „cermets“). 

4, Sé ekki annað tekið fram eiga tilvísanir til ódýrra málma hvarvetna í tollskránni 

einnig við legeringar þeirra sem flokkast eins og viðkomandi málmur samkvæmt 

3. athugasemd hér að ofan.
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5. Flokkur samsettra vara: 

Vörur sem eru úr tveimur eða fleiri ódýrum málmum (þar með taldar vörur 
sem samkvæmt hinum almennu skýringarreglum í upphafi tollskrárinnar flokkast 
sem vörur úr ódýrum málmum) flokkast eftir þeim málmi sem mest er af í vörunni 

miðað við þunga. Við framkvæmd þessarar reglu skoðast: 

a. Járn og stál eða ýmsar tegundir járns og stáls sem sama málmtegund. 

b. Málmlegering, sem samkvæmt reglunum í 3. athugasemd hér á undan flokkast 

eins og tiltekinn málmur, eins og hún væri úr þeim málmi. 

c. „Cermets“, sem telst til nr. 81.04, sem ódýr málmur. 

6. Sem brotajárn og úrgangsmálmur teljast í þessum flokki vörur sem aðeins er hægt 

að nota til endurvinnslu málmanna eða til framleiðslu kemískra efna. 

73. KAFLI 

Járn og stál og vörur úr hvoru tveggja 

Athugasemdir: 

1. Eftirfarandi heiti hafa þessa merkingu í þessum kafla: 

a. Hrájárn og steypnjárn (nr. 73.01). 
Járn sem í er minnst 1,9% af kolefni miðað við þunga og auk þess eftir atvikum 

eitt eða fleiri af eftirtöldum legeringarefnum í því magni sem fram er tekið hér 

á eftir (miðað við þunga): 

minna en 15% fosfór, 

ekki meira en 8% kísill, 

ekki meira en 6% mangan, 
ekki meira en 30% króm, 

ekki meira en 40% wolfram, 
ekki meira en 10% samtals af öðrum legeringaefnum (t. d. nikkli, kopar, 

áli, títan, vanadium, molybden). 

Járnlegeringar, sem nefndar eru hert (non-distorting) verkfærastál og í eru 1,9% 

af kolefni eða meira, miðað við þunga, en hafa markverðustu einkenni stáls, 

teljast til stáls og flokkast í viðeigandi tollskrárnúmer. 

b. Spegiljárn (nr. 73.01); 
Járn sem í er meira en 6% og ekki yfir 30% af mangan miðað við þunga og 

að öðru leyti er í samræmi við a-lið þessarar athugasemdar. 

c. Járnlegeringar (nr. 73.02): 

Legeringar úr járni (aðrar en koparforlegeringar eins og þær eru skýrgreindar 
í 1. athugasemd við 74. kafla) sem óhentugt er að nota til smiða eða völsunar 

en venjulega notaðar sem hráefni við framleiðslu á járni og stáli og í eru einn 

eða fleiri eftirgreindir málmar í því magni sem fram er tekið (miðað við þunga): 

meira en 8% kísill. 
meira en 30% mangan, 

meira en 30% króm, 

meira en 40% wolfram, 

meira en 10% af öðrum legeringarmálmum (áli, titan, vanadíum, kopar, mol- 

ybden, niobium eða öðrum legeringarmálmum, þó aldrei meira en 10% 
af kopar). 

Magn járns má þó ekki vera minna en 4% miðað við þunga í járnlegeringum sem 
í er kísill, ekki minna en 8% í járnlegeringum sem í er mangan en ekki kísill 
og ekki minna en 10% í öðrum járnlegeringum. 

A 61
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d. 

ij. 

m. 

Stállegeringar (nr. 73.15): 
Stál sem í er eitt eða fleiri eftirgreind legeringarefni í því magni sem fram 

er tekið: 
Meira en 2% samtals mangan og kisill, 
eigi minna en 2% mangan, 
eigi minna en 2% kísill, 
eigi minna en 0,50% nikkill, 

eigi minna en 0,50% króm, 

eigi minna en 0,10% molybden, 

eigi minna en 0,10% vanadium, 

eigi minna en 0,30% wolfram, 

eigi minna en 0,30% kóbalt, 
eigi minna en 0,30% ál, 
eigi minna en 0,40% kopar, 

eigi minna en 0,10% blý, 
eigi minna en 0,12% fosfór, 

eigi minna en 0,10% brennisteinn, 

eigi minna en 0,20% samtals fosfór og brennisteinn, 

eigi minna en 0,10% af hverju einstöku öðru legeringarefni. 

Kolefnisrikt stál (nr. 73.15): 
Stál sem í er ekki minna en 0,6% af kolefni miðað við þunga, minna en 0,04% 

af fosfór eða minna en 0,04% af brennisteini, en þó minna en 0,07% af fosfór 

og brennisteini samanlagt. 

Hnoðað hrájárn (puddled bars) og hrástengur (nr. 73.06): 
Efni þau til smíða, völsunar eða umbræðslu sem verða til annað hvort 

— fyrir hömrun á hnoðuðu hrájárni til þess að losna við gjall eða 

— með samruna vegna glóðvölsunar á pökkum af járn- eða stálúrgangi eða 

hnoðuðu hrájárni. 

Steypt hrájárn (ingots) (nr. 73.06): 

Stykki til smíða eða völsunar framleidd í hrájárnssteypumótum. 
Gjallfrítt hrájárn (blooms) og hrájárnsdrumbar (billets) (nr. 73.07): 
Hálfunnin vara með rétthyrndum þverskurði og sé flatarmál þverskurðarins meira 

en 1225 mm? en þykktin meiri en fjórði hluti breiddarinnar. 

Hrájárnsplötur (slabs) og hrájárnsrenningar (sheet bars) (nr. 73.07): 

Hálfunnin vara með rétthyrndum þverskurði, þykkt eigi minni en 6 mm, breidd 

minnst 150 mm og þykktin ekki meiri en fjórði hluti breiddarinnar. 

. Plötuefni í rúllum (nr. 73.08): 

Hálfunnin vara upprúlluð, heitvölsuð, með rétthyrndu þversniði, þykkt ekki 

minni en 1,5 mm, breidd meiri en 500 mm og þyngd eigi minni en 500 kg hvert 

stykki. 
Alhæfiplötur (universal plates) (nr. 73.09): 
Vara með rétthyrndum þverskurði, heitvölsuð eftir endilöngu í alhæfivölsum, 

þykkt eigi minni en 5 mm né meiri en 100 mm og breidd meiri en 150 mm, 

þó ekki yfir 1200 mm. 

Bönd (nr. 73.12): 

Völsuð vara með skornum eða óskornum brúnum og rétthyrndum þverskurði, 

þykkt eigi yfir 6 mm, breidd mest 500 mm og þykktin eigi meiri en tíundi hluti 

breiddarinnar, í ræmum og rúllum, einnig pressuðum saman. 

. Þynnur og plötur (nr. 73.13): 
2 

Völsuð vara (þó ekki plötuefni í rúllum samkvæmt k-lið hér á undan), af hvaða 

þykkt sem er, og ef platan er með rétthyrningslögum, þá að breidd yfir 500 mm. 

Til nr. 73.13 teljast einnig plötur með annarri lögun en rétthyrndri, einnig gataðar,
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báraðar, gáraðar, fágaðar og húðaðar plötur, þó Þannig að plöturnar fái ekki 
við þessa vinnslu frekari einkenni efna eða vara sem teljast til annarra númera. 

o. Vír (nr. 73.14): 
Kalddregin og óhol vara með hvers konar þverskurði og 13 mm að mesta þver- 
máli eða minna. Til nr. 73.26 og 73.27 telst einnig vara gerð úr völsuðum vír, 
enda sé þykktin hin sama og hér segir. 

p. Stál í stöngum (einnig virstengur) (nr. 73.10): 
Óhol vara sem skýrgreiningarnar í h, ij-, k, |-, m-, n- og o-lið hér á undan 
geta ekki átt við og er í þverskurði að lögun sem hringur, snið úr hring, ávöl, 
sem jafnhliða þríhyrningur, ferningur, rétthyrningur, reglulegur sexhyrningur, 
reglulegur átthyrningur eða regluleg trapisa. 

Skýrgreiningin tekur einnig til steypustyrktarjárns, sem — að slepptum 
minniháttar raufum, brúnum og annarri missmíð framkominni við völsunina 
— svarar til ofangreindrar skýrgreiningar. 

qa. Jarðborspípur (nr. 73.10): 
Holar stálstengur, hæfar fyrir námubora, með hvers konar þverskurði, ytra þver- 
mál eigi minna en 15 mm og ekki meira en 50 mm og mesta innra þvermál 
ekki meira en % af mesta ytra þvermáli. Aðrar holar stengur úr stáli teljast til 
nr. 73.18. 

r. Prófíljárn og -stál (nr. 73.11): 
Óhol vara sem ekki telst til nr. 73.16 og skýrgreiningarnar í h-, ij-, k-, I, mr, 
n- og o-lið hér á undan geta ekki átt við og ekki hefur þverskurð í líkingu af 
hring, sniði úr hring, ávalan, sem jafnhliða þríhyrningur, ferningur, rétthyrn- 
ingur, reglulegur sexhyrningur, reglulegur átthyrningur né regluleg trapisa. 

2. Til nr. 73.06—73.14 teljast ekki stállegeringar né kolefnisríkt stál (nr. 73.15). 
3. Járn- og stálframleiðsla af því tagi sem telst til nr. 73.06—-73.15 og húðuð (plettuð) 

er með annars konar járni eða stáli flokkast eftir þeirri tegundinni sem mest er 
af miðað við þunga. 

4. Járn sem framleitt er með rafgreiningu flokkast eins og járn framleitt á annan hátt. 
5. Með orðunum háþrýstipípur úr stáli (nr. 73.19) er átt við hnoðsaumaðar, logsoðnar 

eða „saumlausar“ sívalar stálpipur og stálhné með innra þvermáli meira en 400 mm 
og með veggjarþykkt yfir 10,5 mm. 

Frá) | Frá) | Frá), | Fái), 
1977 1978 1979 1980 

A E|A EJA E|A E 

%| 70 | % | %| %0 | %|% | % 
13.01 Hrájárn, steypujárn og spegiljárn, í klumpum, drumbum, 

stykkjum eða með annarri áþekkri lögun ................. 0 0 0 0 
73.02 Járnlegeringar: 

10 — Ferrómangan ...............0..0. 000 0 0 0 0 
20 — Ferrósilíkon ................ 0000 0 0 0 0 
30 — Aðrar .........2.0...0 0... 0 0 0 0 

13.03 Úrgangur og brot af járni eða stáli: 
10 — Úr hrájárni eða steypujárni ................0 0 0 0 0 
20 — Úr stállegeringum .................. 00. 0 0 0 0 
30 — Annað ......... AAA 0 0 0 0 

1304 00 Kornað járn eða stál, einnig flokkað; vírkúlur úr járni eða stáli 0 0 0 0 
13.05 Járn- eða stálduft; járn- eða stálsvampur: 

10 — Járn- eða stálduft, þar með talið járnsvampsduft ........ 0 0 0 0 
20 — Járn- eða stálsvampur, þó ekki í duftformi ............. 0 0 0 0              
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Hnoðuð (puddled) hrájárns- og stálstykki og stengur; steypt 
hrájárns- og stálstykki (ingots), klumpar, drumbar o. þ. h. 
stykki, úr járni eða stáli: 

— Hnoðuð járn- og stálstykki og stengur, klumpar, drumbar 
0. þh. esne 

— Steypt hrájárns- og stálstykki .........2222000000 00... 
Gjallfrítt hrájárn (blooms), drumbar (billets), plötur (slabs) og 
renningar (sheet bars) — einnig tinaðir — úr járni og stáli; 
lauslega formuð stykki með hömrun, að öðru leyti óunnin, 

úr járni eða stáli ............2.0002.0000.c0ennn 0. 
Plötuefni í rúllum úr járni eða stáli ..................... 
Alhæfiplötur (universal plates) úr járni eða stáli .......... 
Stengur (einnig vírstengur) úr járni eða stáli, heitvalsaðar, 
slegnar, þrykktar eða kaldunnar; jarðborspípur úr stáli: 

— Vírstengur: 
— — Vír, yfir 6 mm að gildleika ........2000000. 0000... 

— — Steypustyrktarjárn, 13 mm og grennra ............ 
— — Valsaður vír, 6 mm og grennri ......000.000.0..00.. 
— — Annað .....000000.s0 ss 
— Aðrar stengur heitvalsaðar eða þrykktar en ekki frekar unnar: 
— — Steypustyrktarjárn ........000002..0nn0. 000... 
— — Annars ....0.0000s rns 

— Annað: 
— — Jarðborspípur Úr stáli ........0.0020000000....... 
— — AnNArS ..00000ssssnnsrnsr 
Prófíljárn og -stál, heitvalsað, þrykkt eða kaldunnið; þilstál 
með boruðum eða slegnum götum eða án gata, einnig samseit: 
— U, I eða H prófílar, minna en 80 mm, heitvalsaðir eða 

þrykktir en ekki frekar unnir .......0.0002000 0000... 
— U, Í eða H prófílar, 80 mm eða meira, heitvalsaðir eða 

þrykktir en ekki frekar unnir; prófíljárn og -stál, slegið 
(forged) en ekki frekar unnið ........20.000000 00... 

— Annað prófíljárn og -stál, heitvalsað eða þrykkt en ekki 
frekar unnið .......2.00000 00 en enn 

— Prófíljárn og -stál, kaldunnið en ekki frekar unnið ...... 
— Annað prófíljárn og -stál .......20.00020 000. 
— Þilstál ........0000000 00 nnsnr rss 
Bönd úr járni eða stáli, heit- eða kaldvölsuð .............. 
Þynnur og plötur úr járni eða stáli, heit- eða kaldvalsaðar: 
— Valsaðar en ekki frekar unnar, yfir 4,75 mm að þykkt 

— Valsaðar en ekki frekar unnar, 3—4,75 mm að þykkt 

— Valsaðar en ekki frekar unnar, minna en 3 mm að þykkt 
— Tinaðar ......0.0200000 00 nan 

—- Aðrar: 
— — Járnplötur, báraðar (þakjárn) .........000000000.. 
— — Annars ......000000 enn 
Járn- eða stálvír, einnig húðaður en ekki einangraður: 

— Logsuðuvír ........0000n0eennnneeens ner 

— Vír, 6 mm og gr€nnri ....cecc0000nnnnnn see. 

— Annað ......00eesnn senn 

81. desember 1976. 

  

  

      

Frálj | Frál/, | Frá!) | Frá), 
1977 1978 1979 1980 

A EA E|A EjJA ÉE 

% | 70 | % | 70 | %0 | 70 | %0 | %o 
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Stállegeringar og kolefnisríkt stál með sama lagi og tilgreint er 

í nr. 73.06-73.14: 

— Hrásteypa (ingots) úr kolefnisríku stáli ................ 

— Hrásteypa úr ryðfríu eða hitaþolnu stáli ............... 

— Hrásteypa úr öðrum stállegeringum ..........2200000.. 

— Gjallfrí hrásteypa (blooms), drumbar (billets), plötur (slabs), 

stengur (sheet bars) (einnig tinhúðaðar) og hálfunnin járn- 

stykki úr kolefnisríku stáli .........22.2.0000000..... 

— Gjallfrí hrásteypa, drumbar, plötur, stengur (einnig tin- 

húðaðar) og hálfunnin járnstykki úr ryðfríu eða hitaþolnu 

stáli .......2000n0 ene nnrr 

— Gjallfrí hrásteypa, drumbar, plötur, stengur (einnig tin- 

húðaðar) og hálfunnin járnstykki úr öðrum stállegeringum 

— Plötuefni í rúllum úr kolefnisríku stáli ............... 

— Plötuefni í rúllum úr ryðfríu eða hitaþolnu stáli ........ 

— Plötuefni í rúllum úr öðrum stállegeringum ............ 

— Vírstengur úr kolefnisríku stáli .........22.00.00000.. 

— Vírstengur úr ryðfríu eða hitaþolnu stáli ............... 

— Vírstengur úr öðrum stállegeringum ............2.20... 

— Stangajárn (þó ekki vírstengur) og jarðborspípur úr kol- 

efnisríku stáli ........2.02000000n eeen 

— Stangajárn (þó ekki vírstengur) og jarðborspípur úr ryð- 

fríu eða hitaþolnu stáli ........2..202.. 0. enn... 

— Stangajárn (þó ekki vírstengur) og jarðborspípur úr öðrum 
stállegeringum .......0000220u neee 

— Prófíljárn úr kolefnisríku stáli ...........2..2..00.0.. 

— Prófíljárn úr ryðfríu eða hitaþolnu stáli ............... 

— Prófíljárn úr öðrum stállegeringum .....0....002000... 

— Alhæfiplötur .......02.0000.0e0eennen nn 
— Plötur og þynnur úr kolefnisríku stáli, valsaðar en ekki 

frekar unnar, yfir 4,75 mm að þykkt ........0.00.000.. 

— Plötur og þynnur úr ryðfríu eða hitaþolnu stáli, valsaðar 
en ekki frekar unnar, yfir 4,75 mm að þykkt ............ 

— Plötur og þynnur úr öðrum stállegeringum, valsaðar en 
ekki frekar unnar, yfir 4,75 mm að þykkt „02.02.0202... 

— Plötur og þynnur úr kolefnisríku stáli, valsaðar en ekki 
ekki frekar unnar, 3—4,75 mm að þykkt ............... 

— Plötur og þynnur úr ryðfríu eða hitaþolnu stáli, valsaðar 
en ekki frekar unnar, 3—4,75 mm að þykkt ............ 

— Plötur og þynnur úr öðrum stállegeringum, valsaðar en 
ekki frekar unnar, 3—4,75 mm að þykkt 02... 

— Plötur og þynnur úr kolefnisríku stáli, valsaðar en ekki 
frekar unnar, minna en 3 mm að þykkt ......02..000... 

— Plötur og þynnur úr ryðfríu eða hitaþolnu stáli, valsaðar 
en ekki frekar unnar, minna en 3 mm að þykkt ......... 

— Plötur og þynnur úr öðrum stállegeringum, valsaðar en 
ekki frekar unnar, minna en 3 mm að þykkt ............ 

— Aðrar plötur og þynnur úr kolefnisríku stáli ............ 
— Aðrar plötur og þynnur úr ryðfríu eða hitaþolnu stáli .... 
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Frá 1/, Frá !/, Frá 1/, Frá 1/, 
3977 | 1978 1979 1980 
A E|A JA E|A 

0 | Yo | % 1 % | % | %| % | % 
12 — Aðrar plötur og þynnur úr öðrum stállegeringum ........ 0 0 0 0 
80 — Bandaefni úr kolefnisríku stáli ....................... 0 0 | 0 0 
81 — Bandaefni úr ryðfríu eða hitaþolnu stáli ............... 0 01 0 0 
82 — Bandaefni úr öðrum stállegeringum.................... 0 0 0 0 
90 — Vír úr kolefnisríku stáli ............................ 0 0 0 0 
91 — Vír úr ryðfríu eða hitaþolnu stáli ..................... 0 0 0 0 
92 — Vír úr öðrum stállegeringum ..................0...... 0 0 0 0 

73.16 Eftirgreindar vörur úr járni eða stáli til lagningar á járnbraut- 
um og sporvagnabrautum: Teinabrautir, öryggisteinar, skipti- 
teinar, tengispor, skiptistykki, trjónustengur, tannhjólateinar, 
brautarbitar, tengispangir, teinafestingar, festingafleygar, und- 
irstöðuplötur, teinagrip, teinastengur, festiplötur og annað efni 
sérstaklega ætlað til lagningar járnbrauta og smíði þeirra: 

10 — Teinar úr járni eða stáli fyrir járnbrautir og sporvagna .. 0 0' 0 0 
20 — Annað ......2200000 00 0 0 0 0 

13.17 00 Pípur úr steypujárni .......................0 0000. 25 17 9 0 
73.18 Pípur og efni í þær, úr járni (nema steypujárni) eða stáli, 

þó ekki háþrýstileiðslur til vatnsaflsstöðva: 
— „Saumlausar“ pípur; efni í pípur: 

11 — — Pípur til smíða, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörð- 
un fjármálaráðuneytisins ............... FRA 0 0 0 0 

19 — — Annað ........00000000n sn 25 17 (0) 0 
— Annað: 

21 — — Pípur til smíða, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörð- 
un fjármálaráðuneytisins ........................ 0 0 0 0 

22 — — Pípurtilraflagna .................0..0 0000 00. 25 17 9 0 
29 — — Annars ......220000000r 25 17 9 0 

73.19 00 Háþrýstileiðslur úr stáli, til vatnsaflsstöðva, einnig styrktar 25 25 25 25 
13.20 Pípuhlutar (fittings), t. d. hólkar, hné, tengi og nipplar, úr 

járni eða stáli: 

01 — Fyrir háþrýstileiðslur, eftir nánari skýrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins ..................... 0 0 0 0 

— Aðrir: 
02 — — Úrsteypujármi .................... 00... 25 17 9 0 
03 — — Úr ryðfríu stáli ......................0.....000... 25 17 9 0 
09 — — Annars ........000000 000 25 17 9 0 

73.21 Mannvirki (t. d. skemmur og aðrar byggingar, brýr og brúar- 
hlutar, stíflur, turnar, súlnagrindur, þök, þakgrindur, glugga- | 

og hurðagrindur, hlerar, handrið, stöplar og súlur), úr járni | 
eða stáli; plötur, bönd, stengur, bjálkar, prófíljárn, pípur o. | 

þ- h., tilsniðið til notkunar í mannvirki, úr járni eða stáli: 

01 — Innréttingar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 
málaráðuneytisins .............00.000.00 00... 38(18(31112(23! ó6|15/ 0 

02 — Brýr og brúarhlutar ...............00.00..00 0000. 22(12{19| 816) 4/12| 0 
03 — Hús, þ.m.t. skemmur ......0............. FRIÐ 22(12|19| 8116! 4112! 0 
04 — Hurðir og hurðagrindur ......................000... 22112119) 8116| 4112/ 0 
05 — Möstur, turnar og súlnagrindur ...................... 22(12{19) 8116) 4|12! 0 
06 — Steypumót (mótakerfi) ................0...00.0.00... 12 012 0|12' 0/12| 0 
09 — Annað .........000000000 00. 22(12(19) 8jló| 4|12/ 0        
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Frá) | Frá, | Frái/, | Frá), 
1977 1978 1979 1980 

A E|A E|A E|A É 

% | % | % | Vo | %0 | 70 | %o| % 
73.22 Geymar, ker og önnur slík stór ílát, úr járni eða stáli, með 

yfir 300 lítra rúmtaki, undir alls konar efni (þó ekki undir 
samanþjappaðar eða fljótandi gastegundir), einnig klædd að 
innan og hitaeinangruð en ekki með mekanískum búnaði eða 
hitunarbúnaði: 

01 — Tankar úr ryðfríu stáli, sérstaklega fyrir mjólk ........ 9 31 8/ 2} 6( 2) 4) 0 
09 — Annað .......000000nnsns rss 30/15125(10(20) 5(15/ 0 

73.23 Föt, tunnur, brúsar, dósir og áþekk ílát, úr járn- eða stál- 

þynnum eða plötum, venjulega notuð við flutning á vörum 
eða sem umbúðir: 

01 — Tunnur „....000000 000 nn ns 18) 9j15| 6|12/ 3} 9) 0 
02 — Mjólkurbrúsar, 101 eða stærri ..........2.2.2.0.00... 10 10 10 10 

03 — Niðursuðudósir o. þ. h. dósir ......0.000000.00 0000... 30(15|25/(10}20/ 5|15) 0 
04 — Áletraðar dósir utan um útflutningsvörur ............. 41 21 4/ 0) 41 0| 4) Ó 
09 — Annað ....0.00.000000 nenna 38/18}31/12(23| 6|15| O 

73.24 00 Ílát úr járni eða stáli, undir samanþjappaðar eða fljótandi 
gastegundir ..........0000.00000srerrnesrr rn 25 17 9 0 

13.25 Margþættur vír, strengir, kaðlar, vírfléttur o. þ. h., úr járni 

eða stáli, þó ekki einangraðir rafmagnsstrengir: 

01 — Vírkaðlar að þvermáli 0,5 cm og grennri .............. 20 20 20 20 
02 — Vírkaðlar meira en 0,5 em að þvermáli ............... 0 0 0 0 
09 — Annað .....0.000000n0nnsenrr 35 35 35 35 

73.26 00 Gaddavír úr járni eða stáli; snúnar g gjarðir eða flatur vír, með 
eða án gadda, laussnúinn tvöfaldur vír til girðinga, úr járni 

eða stáli .........0...200.0000re rn 15 10 5 0 
13.27 Vírnet, vírdúkur, vírgrindur, girðingarnet, steypustyrktarnet 

og áþekk efni, úr járn- eða stálvír: 
01 — Steypustyrktarnet .........200000000...... AR 35 25 12 0 
02 — Net (einnig plasthúðað) úr vír sem ekki er grennri en 

2 mm í þvermál (BWG 13) ......220200000 000... 10 10 10 10 
03 — Vírdúkur .......00.200000 neee 0 0 0 {0 
09 — Annað ....000000 00 sn sn 35 25 12 0 

73.28 00 Möskvateygðar (expanded) plötur úr járni eða stáli ........ 0 0 0 0 
73.29 Keðjur og hlutar til þeirra, úr járni eða stáli: 

01 — Keðjur með leggi 10 mm í þvermál og þar yfir ........ 4 4 4 4 
02 — Snjó- og hlífðarkeðjur fyrir ökutæki og vinnuvélar svo og 

hlutar til þeirra ..........2000000 000... 35 35 35 35 
03 — Keðjur til véla (drifkeðjur) ........0000000 00.00.0000. 0 0 0 0 
09 — Annað .......0000000n sr 25 25 25 25 

73.30 00 Akkeri, drekar og hlutar til þeirra, úr járni eða stáli ....... 4 4 4, 4 
13.31 Naglar, stifti, heftur, lykkjur, kengir, kassakrækjur, sinklar, 

bólunaglar, spíkarar og teiknibólur, úr járni eða stáli, einnig 

með haus úr öðrum efnum, þó ekki kopar! 
01 — Galvanhúðaður saumur .......000.00.0 0000... 0... 30/15|25(10(20| 5(15| 0 

02 — Heftur og lykkjur í neglingarvélar og „tæki ........... 0 0 0 0 

09 — Annað ......0.000000nn reset 30115|25|10|}20) 5j15|) 0    
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Boltar og rær, með eða án skrúfugangs, skrúfur og skrúf- 
naglar, (þar með taldir skrúfkrókar og augaskrúfur), úr járni 
eða stáli; hnoð, fleinar, spenniskífur og undirlagsplötur úr 
járni eða stáli ....................,........0....0... 
Saumnálar, hannyrðanálar, teppanálar, bandprjónar, hekl. 
nálar o. þ. h.; hannyrðateinar, úr járni eða stáli „.........., 
Títuprjónar, öryggisnælur, hárnálar, hárliðunarklemmur og 
aðrar áþekkar vörur úr járni eða stáli (þó ekki hattprjónar 
og aðrir prjónar til skrauts): 
— Títuprjónar .........00.0..00 0. 
— Annað ........2.00000 000 
Fjaðrir og fjaðrablöð úr járni eða stáli: 
— Til húsgagna ..........00.000.000 0000. 
— Annað ......00000200n een 
Ofnar, eldavélar, eldstór (einnig þótt þær séu aukalega með 
geymi til miðstöðvarhitunar), arnar og önnur lofthitunartæki, 
bakaraofnar, suðuáhöld, hitaplötur með brennara, þvotta- 
pottar með eldstó eða brennara og áþekkur útbúnaður til 
heimilisnotkunar, einnig hlutar til þessara áhalda, úr Járni eða 
stáli, enda sé ekki um rafmagnstæki að ræða: 
— Eldunartæki og diskahitarar : 
— — Eldavélar og ofnar fyrir kol og annað fast eldsneyti 
— — Eldavélar og ofnar fyrir fljótandi eldsneyti .......... 
— — Gasofnar og gaseldavélar „....................... 
— — Diskahitarar ...........0.......00.00 000. 
— Önnur tæki .............. 
— Hlutar ........0....0. 000 
Katlar (þó ekki katlar sem teljast til nr. 84.01) og miðstöðvar- 
ofnar, ekki rafmagnshitaðir, og hlutar til þeirra, úr járni eða 
stáli; lofthitarar og lofthitadreifarar (þar með slíkir sem geta 
dreift köldu eða fersku lofti), ekki rafmagnshitaðir, með inn- 
byggðri hreyfilknúinni viftu eða blásara, og hlutar til þeirra 
úr járni eða stáli: 
— Miðstöðvarkatlar og hlutar til þeirra ................. 
— Miðstöðvarofnar og hlutar til þeirra, þar með talin ofnrif 
— Hálfunnir miðstöðvarofnar og hálfunnin ofnrif ........ 
— Annað .....0000000000 nr 
Áhöld til heimilishalds, hreinlætistæki til innanhússnota, og 
hlutar til slíkra vara, úr járni eða stáli: 
— Búsáhöld og hlutar til þeirra: 
— — Úr ryðfríu stáli .....................0000 0000. 
— — Annað ........0000.000 ner nr 
— Hreinlætistæki til innanhússnota og hlutar til þeirra: 
— — Skálar úr ryðfríu stáli, pressaðar til vaskagerðar en 

ekki frekar unnar .........0.0.0.00.000 00... 
— — Hreinlætistæki og hlutar til þeirra, úr ryðfríu stáli . 
— — Vörur til hjúkrunar og lækninga .................. 
— — Annað .......00000000 00. 

31. desember 1976. 
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Frá !/, Frá !/, Frá 1/, Frá !/, 
1977 1978 1979 1980 

A E{A E|A EA E 

7191 %1%1%1%|%1% 
Járn- og stálull; pottahreinsarar, svampar, hanskar o. þ. h. 

til hreinsunar og fágunar, úr járni eða stáli: 
— Járn- og stálull ...........0.000000000 rn 25 17 9 0 
— Annað ......00000000.snsess sr 80 80 80 80 
Aðrar vörur úr járni eða stáli: 
— Vörur úr steypujárni, grófmótaðar (in the rough state) ... 0 0 0 0 
— Vörur úr steypustáli, grófmótaðar ..................... 0 0 0 0 
— Grófunnin járn- eða stálsmíði og stönsuð vara .......... 0 0 0 0 
— Annað: 
— — Botnrúllur (bobbingar) ...........0000000 0000... 2 0( 2 0| 2) 0| 20 
— — Toghlerar .........002...0 000 nese rr 2 0 2/ 0| 2/ 0|} 2/ 0 
— — Hleraskór .........00%000 0000 een 2 0| 2( 0( 2 0( 2| 0 
— — Veiðarfæralásar, sigurnaglar, netjakúlur og sökkur .. 2/ 0| 2/ 0| 2 0} 2! 0 
— — Fiskkassar ........0.....0000..... eens 4 2| 4 0| 4 0| 4/ 0 
— — Fiskkörfur og línubalar ...............0.000..00.. 4 2{ 41 0| 4) 0| 4/ 0 
— — Girðingarstaurar ........00.000....00 10 10 10 10 
— — Grindur og kassar til flutnings á mjólkurflöskum og 

mjólkurhyrnum .........2000000 0000. 4; 2} 4 0| 41 0( 4/ 0 
— — Tengidósir og tengikassar fyrir raflagnir ........... 15/ 7J13) 5111| 2| 9 0 
— — Vörur sérstaklega til skipa ........... oo 25 25 25 25 
— — Skeifur ......0000000000 seen 42 21134/14|26| TI1T| 0 
— — Jarðstrengsmúffur ........0.00.0.000 00... 25 25 25 25 
— — Formuð brennsluhólf, kúpaðir botnar í katla og þrýsti- 

ker ........ seen 0 0 0 0 
— — Penslablikk ............00000000.000 ner. 0 0 0 0 
— — Geymar, ker og önnur ílát með 50—-300 lítra rúmtaki 30|15/25|10|20| 5115| 0 
— — Tengi og klemmur fyrir slöngur úr plasti, gúmmíi, 

vefnaði o. þ. h.; lásar fyrir vélreimar og færibönd ... 25 17 9 0 
— — Annars .......0200000 0000 nn 70 70 | 70 70           

A 62 
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74. KAFLI 

Kopar og vörur úr honum 

Athugasemdir: 

1. Með koparforlegeringum (master alloys) (nr. 74.02) er átt við legeringar sem auk 

annarra legeringarmálma innihalda, miðað við þunga, meira en 10% af kopar og ekki 

eru nothæfar til völsunar eða smíða, en eru venjulega notaðar sem íblöndunarefni 

við framleiðslu á öðrum legeringum eða sem eyðandi efni á súrefni, brennistein eða 

til annars þess háttar við framleiðslu á málmum sem innihalda ekki járn. Kopar- 

fosfit, sem í er meira en 8% af fosfór miðað við þunga, telst til nr. 28.55. 
Eftirtalin orð hafa í þessum kafla þá merkingu sem tilgreint er við hvert þeirra: 

a. Vír (nr. 74.03): 
Völsuð, þrykkt eða dregin óhol framleiðsla með hvers kyns löguðu þversniði og 

mesta þvermáli 6 mm eða minna. 

b. Unnar stengur, teinar, horn og prófílar (nr. 74.03): 
Völsuð, þrykkt, dregin eða hömruð óhol framleiðsla, að mesta þvermáli yfir 6 

mm, og hefur útflött meiri þykkt en svarar tíunda hluta breiddarinnar. Einnig 

steypt eða glædd framleiðsla sömu lögunar og stærðar sem að lokinni fram- 

leiðslu hefur verið frekar unnin (meira en svo að aðeins hafi verið fjarlægðar 

ójöfnur eða glóðarleifar) án þess þó að hafa við það öðlast einkenni vöru er 

telst til annars tollskrárnúmers. 

Vírstrengur og drumbar (billets) með mjókkuðum endum eða unnin á ann- 

an hátt eingöngu til að auðvelda innstungu þeirra í vélar, sem vinna úr þeim 

t. d. valsaðan vír eða pípur, skoðast þó sem óunninn kopar í nr. 74.01. 

c. Unnar plötur, þynnur og ræmur (nr. 74.04): 

Unnin framleiðsla með flötu yfirborði (hringuð upp eða ekki) að mesta þver- 

máli yfir 6 mm og að þykkt meira en 0,15 mm, sem þó sé ekki yfir einum tíunda 

hluta breiddarinnar. 

Nr. 74.04 tekur meðal annars til slíkrar framleiðslu þótt hún sé tilskorin, götuð, 

boruð, með hryggjum eða rásum, fáguð eða húðuð, enda fái hún ekki við þessa 

meðferð einkenni framleiðslu sem telst til annarra tollskrárnúmera. 

Nr. 74.07 tekur meðal annars til pipna og holra stanga sem hafa verið fágaðar eða 

húðaðar eða formaðar eða unnar, svo sem beygðar, hringaðar, skrúfskornar, boraðar, 

þrengdar, keilusniðnar eða settar krögum. Nr. 74.08 tekur meðal annars til pípuhluta 

(fittings) sem hafa fengið svipaða meðferð. 
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Frá ij, | Frá) | Frá!) | Frá! 
1971 1980 1978 1979 
  

  A E A EA E {A 
E 

  

% | % | % | %| % | Vo | 70 
Koparsteinn, óunninn kopar (einnig hreinsaður); kopar- 
úrgangur og brotakopar: 
— Koparsteinn; koparsemeni (felldur kopar) .............. 0 
— Koparúrgangur og brotakopar .......22000. 0000... 0 
— Kopar, óhreinsaður .......0....0000 eeen 0 
— Kopar, hreinsaður, þar með taldar koparlegeringar ...... 0 
Koparforlegeringar (master alloys) .............00000.... 0 
Stengur, prófílar og vír, úr kopar: 
— Stengur og prófílar .......... FARA ERÐRSSNSRÐRRRÐ 0 
— Vír ...... sessa 0 
— Log- og rafsuðuvír .....000000000.0.0.... or 0 
Plötur og ræmur, úr kopar .........0.000000 000... 00... 0) 
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Koparþynnur sem eru í mesta lagi 0,15 mm að þykkt (án 
undirlags), einnig upphleyptar, mynstraðar, tilskornar, gat- 
aðar, húðaðar, áprentaðar eða festar á pappír eða annað 
efni til styrktar: 
— Þynnur í vatnskassaelement og efni í prentaðar straum- 

TÁSÍT ......00000 00. 

Koparduft og koparflögur ..................0....0....0... 
Pípur, pípuefni og holar stengur, úr kopar: 
— Úr fosfór brons-legumálmi, óunnum .............0.... 
— Áfnað .......00000000 000 
Pípufittings úr kopar, t. d. tengi, hné, hólkar og beygjur 
Geymar, ker og önnur þess konar ílát úr kopar, með yfir 300 
lítra rúmtaki, undir alls konar efni (þó ekki undir saman- 
þjappaðar eða fljótandi gastegundir), einnig klædd að innan 
eða hitaeinangruð, en ekki með mekanísk tæki eða útbúnað 
fyrir upphitun eða kælingu ......................00.0... 
Margþættur vír, strengir, kaðlar, vírfléttur o. þ. h. úr kopar, 
þó ekki einangraðar raftaugar og rafstrengir „............. 
Vírnet, vírdúkur, styrktarvefnaður o. þ. h. (einnig endalaus 
bönd), úr koparvír ...........00000000..00 00. 
Möskvateygðar (expanded) plötur úr kopar ............... 
Keðjur og keðjuhlutar, úr kopar .................000.... 
Naglar, stifti, heftur, lykkjur, kengir, krækjur, sinklar, bólu- 
naglar, spíkarar og teiknibólur, úr kopar eða úr járni eða stáli 
með koparhaus ..............000.000.0 000. 
Boltar og rær, með eða án skrúfugangs, skrúfur og skrúf- 
naglar (þar með talið skráfkrókar og augaskráfur); hnoð, 
fleinar, spenniskífur, undirlagsplötur, úr kopar ............ 
Fjaðrir úr kopar .................00..00 0000 
Suðu- og hitunartæki af því tagi sem almennt eru notuð 
á heimilum — ekki rafmagnstæki — og hlutar til þeirra, úr 
kopar .......00.20000000e rr 
Önnur áhöld til heimilishalds, hreinlætistæki til notkunar 
innanhúss, og hlutar til þessara tækja og vara, úr kopar: 
— Búsáhöld og hlutar til þeirra .................000 000... 
— Hreinlætistæki til innanhússnota og hlutar til þeirra 
Aðrar vörur úr kopar: 
— Veiðarfæralásar, sigurnaglar, snurpunótahringir o. þ. h. 

til veiðarfæra ...........00..0.00 sn 
— Vörur sérstaklega til skipa .......................... 
— Rafmagnstengidósir ................0...200.0.00..... 
— Vörur úr kopar eða koparlegeringum, grófmótaðar en 

ekki frekar unnar .........0.0....00.0 00... 
— Annars .....00.20000 00. 
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75. KAFLI 

Nikkill og vörur úr honum 

Athugasemdir: 

1. Eftirtalin orð hafa í þessum kafla þá merkingu sem tilgreint er við hvert þeirra: 

a. Vír (nr. 75.02): 
Völsuð, þrykkt eða dregin óhol framleiðsla með hvers kyns löguðu þversniði og 

mesta þvermáli 6 mm eða minna. 

b. Unnar stengur, teinar, horn og prófilar (nr. 75.02). 

Völsuð, þrykkt, dregin eða hömruð óhol framleiðsla, að mesta þvermáli yfir 6 

mm og hefur útflött meiri þykkt en svarar tíunda hluta breiddarinnar. Einnig 

steypt eða glædd framleiðsla sömu lögunar og stærðar sem síðar hefur verið 

unnin á yfirborði (meira en svo að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur eða 

glóðarleifar). 

c. Unnar plötur, þynnur og ræmur (nr. 75.03). 

Unnin framleiðsla með flötu yfirborði (hringuð upp eða ekki), að mesta þvermáli 

yfir 6 mm og að þykkt ekki meira en einn tíundi hluti breiddarinnar. 

Nr. 75.03 tekur meðal annars til slíkrar framleiðslu þótt hún sé tilskorin, götuð, 

boruð, með hryggjum eða rásum, fáguð eða húðuð, enda fái hún ekki við þessa 

meðferð einkenni framleiðslu sem telst til annarra tollskrárnúmera. 

9. Nr. 75.04 tekur meðal annars til pípna og holra stanga (og hluta þeirra (fittings)) 

sem hafa verið fágaðar eða húðaðar eða formaðar eða unnar, svo sem beygðar, 

hringaðar, skrúfskornar, boraðar, þrengdar, keilusniðnar eða settar krögum. 

  

  
    

              

Frá 1/, Frá */, Frá '/, Frá !/, 
1977 | 1978 | 1979 | 1980 

A EA E|A E|A É 

% | % | % | % | % | 7070 % 

75.01 Nikkilsteinn, nikkilspeis, önnur millistigsframleiðsla á nikklis 

óunninn nikkill (þó ekki forskaut (electro-plating anodes) er 
teljast til nr. 75.05), nikkilúrgangur og brotanikkill: 

10  — Nikkilsteinn, nikkilfrauð og önnur millistigsframleiðsla á 

mikkli ..........000000 annnars 0 0 0 0 

20  — Nikkilúrgangur og brotanikkill .......2....0.000000.. 0 0 0 0 

30  — Nikkill, óunninn ......22000000 nn. nn 0 0 0 0 

75.02 Stengur, prófílar og vír, úr nikkli: 
01  — Stengur og prófílar úr nikkli ............2000000.0.. 0 0 0 0 

02  — Vír úr nikkli ..........00000000e seen ee 0 0 0 0 

75.03 00 Plötur og ræmur úr nikkli, nikkilþynnur; nikkilduft og 

mikkilflögur ............000.000.eevonneenenn en 0 0 0 0 

75.04 00 —Pípur, pípuefni, holar stengur og pípuhlutar (svo sem tengi, 

hné, hólkar og kragar), úr nikkli ..............0..2..... 25 17 9 0 

75.05 00 —Forskaut úr nikkli (þar með talin forskaut framleidd við 

rafgreiningu), unnin og óunninn .........000000..00... 0 0 0 0 

75.06 Aðrar vörur úr nikkli: 
01  — Naglar, stifti, skrúfur o.þ.h. ........000000000000.. 30/15125|10(20| 5|15/ O 

02  — Hreinlætistæki ......0...20200000000 0... 80 80 80 80 

03  — Búsáhöld ..........0000000.0sseseverre rn 80 80 80 80 

09 — Annars .......sseeeer ss 70 | 70 70 70
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76. KAFLI 

Ál og vörur úr því 

Athugasemdir: 

1. Eftirtalin orð hafa í þessum kafla þá merkingu sem tilgreint er við hvert þeirra: 

a. Vír (nr. 76.02): 
Völsuð, þrykkt eða dregin óhol framleiðsla með hvers kyns löguðu þversniði og 

mesta þvermáli 6 mm eða minna. 

Unnar stengur, teinar, horn og prófilar (nr. 76.02). 

Völsuð, þrykkt, dregin eða hömruð óhol framleiðsla, að mesta þvermáli yfir 6 

mm, og hefur útflött meiri þykkt en svarar tíunda hluta breiddarinnar. Einnig 

steypt eða glædd framleiðsla sömu lögunar og stærðar sem síðar hefur verið 
unnin á yfirborði (meira en svo að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur eða 

glóðarleifar). 
Unnar plötur, þynnur og ræmur (nr. 76.03). 

Unnin framleiðsla með flötu yfirborði (hringuð upp eða ekki), að mesta þvermáli 

yfir 6 mm og að þykkt meira en 0,20 mm, sem þó sé ekki yfir einum tíunda hluta 

breiddarinnar. 

Nr. 76.03 tekur meðal annars til slíkrar framleiðslu þótt hún sé tilskorin, götuð, 

boruð, með hryggjum eða rásum, fáguð eða húðuð, enda fái hún ekki við þessa 

meðferð einkenni framleiðslu sem telst til annarra tollskrárnúmera. 

  

2. Nr. 76.06 tekur meðal annars til pipna og holra stanga sem hafa verið fágaðar eða 

húðaðar eða formaðar eða unnar, svo sem beygðar, hringaðar, skrúfskornar, boraðar, 

þrengdar, keilusniðnar eða settar krögum. Nr. 76.07 tekur meðal annars til pipu- 

hluta (fittings) sem hafa fengið svipaða meðferð. 

Frá, | Fráð), | Frá!j, | Frá}, 
1977 | 1978 | 1970 | 1980 

A EJA E{A E|A E 

% | %0 | % | % | 70 | % | % | Yo 
76.01 Ál, óunnið; álúrgangur og brotaál: 

10 — Álúrgangur og brotaál .......0000000. 000 senn 4 21 4/ 0| 4/ 0| 4/ 0 
20 — Ál, óunnið ......000... FAR RSÐSÐARSRRRRRRRÐ 4| 2} 4 0| 4 0| 4J 0 

76.02 Stengur, prófílar og vír, úr áli: 
01 — Stengur og prófílar .....0...000000.00nnnn enn. 0 0 0 0 
02 — SuðuvÍr ....000000ennnnnnnssrrr rr 0 0 0 0 
09 — Annað ......000000000sesr essa 0 0 0 0 

76.03 Plötur og ræmur úr áli: 
01 — Báraðar eða mótaðar plötur til bygginga ............. 15 10 5 0 
09 — Annað ......0.00000.0.00nnnnn ns 0 0 0 0 

76.04 00 Álþynnur sem eru í mesta lagi 0,20 mm að þykkt (án undir- 
lags), einnig upphleyptar og mynstraðar, tilskornar, gataðar, 
húðaðar, áprentaðar eða festar á pappír eða annað efni til 

styrktar ........0000000ssnnnsnnssrre 0 0 0 0 

76.05 00 Álduft og álflögur ..........0.0.0000 00. nennt 0 0 0 0 
76.06 Pípur, pípuefni og holar stengur, úr áli: 

01 — Prófílpípur til smíða, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörð- 
un fjármálaráðuneytisins ........00000000.0 00... ...... 0 0 0 0 

09 — Annað .....0.0.000000s0sssssnnasr rr 25 17 9 0 
76.07 00 Pípufittings (t. d. tengi, hné, hólkar og beygjur), úr áli ..... 25 | 17 9 0 
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Mannvirki (t. d. skemmur og aðrar byggingar, brýr og brúar- 
hlutar, turnar, súlnagrindur, þök, þakgrindur, glugga- og 
hurðagrindur, hlerar, stöplar og súlur) og hlutar til þeirra 
(þar með taldar plötur, stengur, bjálkar, prófílar, pípur o. þ. h. 
tilsniðið til notkunar í mannvirki), úr áli ................. 
Geymar, ker og önnur slík stór ílát úr áli, með yfir 300 lítra 

rúmtaki undir alls konar efni (þó ekki undir samanþjappaðar 
eða fljótandi gastegundir), einnig klædd að innan og hita- 
einangruð en ekki með mekanískum tækjum eða útbúnaði 
fyrir upphitun eða kælingu ..........000.....0..0.00.0.. 
Föt, tunnur, brúsar og áþekk ílát (þar með stíf og sveigjanleg 
pípulaga ílát), úr áli, venjulega notuð við flutning á vörum 
eða sem umbúðir: 
— Mjólkurbrúsar, 10 1 eða stærri ....................... 

— Tunnur .......00000000... oss 
— Skálpar (túbur) .......000000000.0 nn nn 
— Niðursuðudósir .........2200000000 0... 
— Annað .........0000000 0000 
Ílát úr áli undir samanþjappaðar eða fljótandi gastegundir 
Margþættur vír, strengir, kaðlar, vírfléttur o. þ. h. úr áli, þó 
ekki einangraðar raftaugar og rafstrengir ................ 
Vírnet, vírdúkur, styrktarvefnaður o. þ. h. úr álvír: 
— Steypustyrktarnet ........00.0000 000 
— Net (einnig plasthúðað) úr vír sem ekki er grennri en 

2 mm í þvermál (BWG 13) ...........20000 000... 
— Vírdúkur .........00000000 0000 
— Annað .......000%2000. ene 
Möskvateygðar (expanded) plötur úr áli .................. 
Áhöld til heimilishalds, hreinlætistæki til innanhússnota og 
hlutar til slíkra vara, úr áli; 

— Búsáhöld og hlutar til þeirra .............. 0... 
— Hreinlætistæki til innanhússnota og hlutar til þeirra 
Aðrar vörur úr áli: 
— Netjakúlur .........2200000 0000 
— Fiskkassar ..........00000000 0... 
— Fiskkörfur og línubalar ...........00%000 0000... 
— Naglar, stifti, skrúfur 0. þh. .......000000 0000... 
— Vörur sérstaklega tilskipa ................0000.000.. 
— Anóður ..... FARA 
— Tengidósir og tengikassar fyrir raflagnir .............. 
— Vörur úr áli, grófmótaðar en ekki frekar unnar ....... 
— Sköft og handföng ..........00000.000.0 nenna 
— Geymar, ker og önnur ílát með 50—-300 lítra rúmtaki .. 

— Grindur og kassar til flutnings á mjólkurflöskum og 
mjólkurhyrnum ......00000000 000 

— Annars ......200000000 ene 

31. desember 1976. 

  

  

    
  

            
  

Frá, | Frá), | Fái) | Fé 
Ss 1978 1979 1980 

A A E A E A E 

%T% 1 % | % 1 %|% | % 

22/12(19 8116) 4|12! 0 

3015 |25|10|20/ 5|15! 0 

10, |1o, 10) |10 
18! 9|15/ 612! 3| 9. o 

0 0 0 0 
30115|25/10|20) 5115! 0 
38l18131/12|23) 6|15 0 
25| 17 9 0! 

35 (35) |3s! |3s 

3s| as) |12 0 

10, 10) |10i |10 
0 0 0 0 

35 |2s| {19 0 
0 0 0 0 

sol |go| |eo! {go 
go| sol |so| |8o 

2 2 2 2 
4| 2| 40 o| 4) o| 410 
4 | ál o| ál o| 4 0 

25) 117 9 0 
25| |2s  |2s/ |25 

0 0 0 0 
15| 7|13| sl, 2! 91 0 

0 0 0 0 
21l10|18. 7|14! 3110) 0 
30115|2510|20! 5|15 0 

13| ól11| 4| 9. 9| 7 o 
0; |roi | (70  
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77. KAFLI 

Magnesíum og beryllíum og vörur úr þessum málmum 

Frá, | Fái, | Frái/, | Frá), 
1971 1978 1979 1980 

A E|A E|A E|A E 

0 | Vo | 70 | Vo | 70 Vo | Vo | %o 
77.01 Magnesíum, óunnið; úrgangur (þó ekki spænir af jafnri stærð) 

og brotamagnesíum: 
10 — Magnesíumúrgangur og brotamagnesíum ............... 0 0 0 0 
20 — Óunnið magnesíum .............00.0 0200 0 0 0 0 

1702 00 Stengur og prófílar úr magnesíum; magnesíumvír; plötur, 
ræmur og þynnur úr magnesíum; einnig spænir af jafnri 
stærð, duft og flögur úr magnesíum; pípur, pípuefni og holar 
stengur, úr magnesíum ...........00..000 0... nn... 25 17 9 0 

71.03 00 Aðrar vörur úr magnesíum, Ót.a. .........00000000..00.. 35 35 35 35 

71.04 Beryllíum, unnið eða óunnið, og vörur úr því: 
10 — Óunnið beryllíum; beryllíumúrgangur og brotaberyllíum .. 0 0 0 0 
20 — Unnið beryllíum og vörur úr því ..........00.00..0..0. 35 35 35 35              
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78. KAFLI 

Blý og vörur úr því 

Athugasemdir: 

1. Eftirtalin orð hafa í þessum kafla þá merkingu sem tilgreint er við hvert þeirra: 
a. 

b. 

Vír (nr. 78.02): 
Völsuð, þrykkt eða dregin óhol framleiðsla með hvers kyns löguðu þversniði og 
mesta þvermál 6 mm eða minna. 

Unnar stengur, teinar, horn og prófilar (nr. 78.02). 
Völsuð, þrykkt, dregin eða hömruð óhol framleiðsla, að mesta þvermáli yfir 6 

mm, og hefur útflött meiri þykkt en svarar tíunda hluta breiddarinnar. Einnig 

steypt eða glædd framleiðsla sömu lögunar og stærðar sem síðar hefur verið 
unnin á yfirborði (meira en svo að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur eða 
glóðarleifar). 
Unnar plötur, þynnur og ræmur (nr. 78.03). 

Unnin framleiðsla með flötu yfirborði (hringuð upp eða ekki), að mesta þvermáli 

yfir 6 mm og að þykkt ekki meira en einn tíundi hluti breiddarinnar og er að 

Þyngd yfir 1,7 kg/m2. 
Nr. 78.03 tekur meðal annars til slíkrar framleiðslu þótt hún sé tilskorin, götuð, 

boruð, með hryggjum eða rásum, fáguð eða húðuð, enda fái hún ekki við þessa 
meðferð einkenni framleiðslu sem telst til annarra tollskrárnúmera. 

  

2. Nr. 78.05 tekur meðal annars til pípna og holra stanga (og hluta þeirra (fittings) ) 

sem hafa verið fágaðar eða húðaðar eða formaðar eða unnar, svo sem beygðar, 

hringaðar, skrúfskornar, boraðar, þrengdar, keilusniðnar eða settar krögum. 

Frái/, Frá), | Fái) | Frá! 
1977 1978 1979 1980 

A E|A E|A E|A E 

70 | % | 70 | % | 70 | 70 | %0 | %o 
78.01 Blý, óunnið (þar með talið blý með silfurinnihaldi); blýúr- 

gangur og brotablý: 
10 — Blýúrgangur og brotablý .....22...00.20000n ann 0 0 0 0 
20 — Óhreinsaðblý ........2......0 0000. ene 0 0 0 0 
30 — Hreinsað blý, þó ekki blýlegeringar ............00...... 0 0 0 0 
40 — Blýlegeringar ......000000... 000. 0 0 0 0 

78.02 Stengur, prófílar og vír, úr blýi: 
01 — Stengur og prófílar ......00..0000000. 00. 0 0 0 0 
02 — Vír .....000000000 0 0 0 0 0 

18.03 00 Plötur og ræmur úr blýi .........00000000 0. .nnn nn 0 0 0 0 
78.04 Blýþynnur sem vega ekki meira en 1,7 kg/m? (án undirlags), 

einnig upphleyptar, mynstraðar, tilskornar, gataðar, húðaðar, 

áprentaðar eða festar á pappír eða annað efni til styrktar; 
blýduft og blýflögur: 

01 — Blýðuft ......0.20000000esee ern 0 0 0 0 
09 — Annað ......200000000esee ess 0 0 0 0 

78.05 00 Pípur, pípuefni, holar stengur og pípuhlutar (svo sem tengi, 
hné, hólkar og S-beygjur), úr blýi ............0000000.... 25 17 9 0 

78.06 Aðrar vörur úr blýi: 
01 — Sökkur, netja- og nótablý ..........00200000.0...00. 2 0| 2/ 0| 2 01 2/ 0 
02 — Vörur sérstaklega tilskipa ..........00..000000..00.. 25 25 25 25 
09 — Annars ......0.000ssesesssssssrnsr 35 35 35 35 
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79. KAFLI 

Zink og vörur úr því 

Athugasemdir: 

1. Eftirtalin orð hafa í þessum kafla þá merkingu sem tilgreint er við hvert þeirra: 

a. Vír (nr. 79.02): 

Völsuð, þrykkt eða dregin óhol framleiðsla með hvers kyns löguðu þversniði og 

mesta þvermáli 6 mm eða minna. 

Unner stengur, teinar, horn og prófílar (nr. 79.02). 

Völsuð, þrykkt, dregin eða hömruð óhol framleiðsla, að mesta þvermáli yfir 6 

mm, og hefur útflött meiri þykki en svarar tíunda hluta breiddarinnar. Einnig 
steypt eða glædd framleiðsla sömu lögunar og stærðar sem siðar hefur verið 
unnin á yfirborði (meira en svo að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur eða 

glóðarleifar). 
Unnar plötur, þynnur og ræmur (nr. 79.03). 

Unnin framleiðsla með flötu yfirborði (hringuð upp eða ekki), að mesta þvermáli 

yfir 6 mm og að þykkt ekki meira en einn tíundi hluti breiddarinnar. 
Nr. 79.03 tekur meðal annars til slíkrar framleiðslu þótt hún sé tilskorin, götuð, 

boruð, með hryggjum eða rásum, fáguð eða húðuð, enda fái hún ekki við þessa 
meðferð einkenni framleiðslu sem telst til annarra tollskrárnúmera. 

  

  
      

2. Nr. 79.04 tekur meðal annars til pipna og holra stanga (og hluta þeirra (fittings) ) 
sem hafa verið fágaðar eða húðaðar eða formaðar eða unnar, svo sem beygðar, 
hringaðar, skrúfskornar, boraðar, þrengdar, keilusniðnar eða settar krögum. 

Frá, { Fráð) | Frá), | Fái), 
1977 | 1978 | 1970 | 1980 

A EA E|A EJA E 

%o | Yo | 70 | 90 | % | V0 | % | % 
79.01 Link, óunnið; zinkúrgangur og brotazink: 

10  — Æinkúrgangur og brotagink ..........22.00000. 00... 0 0 0 0 
20  — Óunnið gink ..........00000 000 0 0 0 0 

79.02 Stengur, prófílar og vír, úr zinki: 
01  — Stengur og prófílar .........2..00000 000... 0 0 0 0 
02 — Vír 2... 0! 0 0) 0 

19.03 Plötur og ræmur úr zinki; zinkþynnur; zinkduft og zinkflögur 
10  — Æinkplötur, sinkræmur; zinkþynnur .................. 0 0 0 0 
20  — Zinkduft, bláduft og sinkflögur ..........00.0000 000. 0, 0 0 0 

79.04 00  Pípur, pípuefni, holar stengur og pípuhlutar (svo sem tengi, 
hné, hólkar og beygjur), úr zinki ............000000.... 25 17 9 0 

19.05 00  Þakrennur, mænisplötur, gluggakarmar og aðrir tilbúnir 

byggingahlutar úr Zinki ...........2...000..0 0000... 40 25 | 12 0 
79.06 Aðrar vörur úr zinki: | 

01  — Naglar, stifti, skrúfur 0. þh. ......0000000. 0000... 35 17 9 0 
02  — Hreinlætistæki ............00..00 0000... 80 80 80 80 
03  — Búsáhöld .........00.00 000 0a ns 80 80 80 80 
04  — Forskaut ......02000000 000 0 0 0 0 
09  — Annars ........ se FARA 35 35 35 35             

A 63 
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80. KAFLI 

Tin og vörur úr því 

Athugasemdir: 

1. Eftirtalin orð hafa í þessum kafla þá merkingu sem tilgreint er við hvert þeirra: 

a. Vír (nr. 80.02): 

Völsuð, þrykkt eða dregin óhol framleiðsla með hvers kyns löguðu þversniði og 

mesta þvermáli 6 mm eða minna. 

Unnar stengur, teinar, horn og prófílar (nr. 80.02). 

Völsuð, þrykkt, dregin eða hömruð óhol framleiðsla, að mesta þvermáli yfir 6 

mm, og hefur útflött meiri þykkt en svarar tíunda hluta breiddarinnar. Einnig 

steypt eða glædd framleiðsla sömu lögunar og stærðar sem síðar hefur verið 
unnin á yfirborði (meira en svo að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur eða 

glóðarleifar). 
Unnar plötur, þynnur og ræmur (nr. 80.03). 

Unnin framleiðsla með flötu yfirborði (hringuð upp eða ekki), að mesta þvermáli 

yfir 6 mm, að þykkt ekki meira en einn tíundi hluti breiddarinnar og að þyngd 

yfir 1 kg/m2. 
Nr. 80.03 tekur meðal annars til slíkrar framleiðslu þótt hún sé tilskorin, götuð, 

boruð, með hryggjum eða rásum, fáguð eða húðuð, enda fái hún ekki við þessa 

meðferð einkenni framleiðslu sem telst til annarra tollskrárnúmera. 

  

  

  

2. Nr. 80.05 tekur meðal annars til pipna og holra stanga (og hluta þeirra (fittings)) 

sem hafa verið fágaðar eða húðaðar eða formaðar eða unnar, svo sem beygðar, 
hringaðar, skrúfskornar, boraðar, þrengdar, keilusniðnar eða settar krögum. 

Frá Fri | Fái) | Fát 
„Bi | Bið | 1970 | 1980 

A EA EJA EA E 

70 0} 70 7 70} Vo %0 1 % 
80.01 Tin, óunnið; tinúrgangur og brotatin: 

10  — Tinúrgangur og brotatin ........0.02000 000... 0 0 0 0 
200 — Óunniðtin .......20.00.00 nan 0 0 0 0 

80.02 Stengur, prófílar og vír, úr tini: 
01  — Stengur (þ. á m. lóðtin) og prófílar .............2... 0 0 0 0 
020 — Vír .....00.0000r 0 0 0 0 

80.03 00 Plötur og ræmur úrtimi .........0.0022000.0 000... 0 0 0 0 
80.04 00  Tinþynnur sem vega ekki meira en Í kg/m? (án undirlags), 

einnig upphleyptar, mynstraðar, tilskornar, gataðar, húðaðar, 
áprentaðar eða festar á pappír eða annað efni til styrktar; 
tinduft og tinflögur .............000000. 000 0 0 0 0 

80.05 00  Pípur, pípuefni, holar stengur og pípuhlutar (svo sem tengi, 
hné, hólkar, beygjur), úr timi ........0.0..0..0000000.. 25 17 9 0 

80.06 Aðrar vörur úr tini: 
01  — Skálpar (túbur) ......0.0.00000000 0. 0 0 | 0 0 
02. — Búsáhöld ...........0000000 00... 80 80! 80 80 
09  — Annars ..........0. 0000 35 35| {85 35              
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81. KAFLI 

Aðrir ódýrir málmar og vörur úr þeim 

Athugasemd: 

Til nr. 81.04 teljast aðeins eftirtaldir ódýrir málmar: Vismút, kadmíum, kóbalt, 

króm, gallíum, germaníum, hafnium, indíum, mangan, níob, rheníum, antimón, títan, 

thóríum, thallíum, úraníum sneytt af U 235, vanadin og zirkon. Til þessa númers teljast 

einnig kóbaltsteinn, „cobalt speiss“ og önnur áþekk millistigsframleiðsla kóbaltvinnslu 

og „cermets“. 
  

  
  

        

Frá | Frá, | Fráij J Fái), 
1977 | 1978 1979 1980 

A E{A EJA EjA E 

% | Vo 70 90 20 70 | %0| Vo 
81.01 Wolfram, óunnið og unnið, og vörur úr því: 

10 — Óunnið wolfram, wolframúrgangur og brotawolfram ..... 0 0 0 0 
20 — Unnið wolfram og vörur úr því .........2.0000 0. 0 0 0 0 

81.02 Molybden, óunnið og unnið, og vörur úr því: 
10 — Óunnið molybden; molybdenúrgangur og brotamolybden ... 0 0! 0 0 
20 — Unnið molybden og vörur úr því ......0...00..0. 00. 0 0 0 0 

81.03 Tantal, óunnið og unnið, og vörur úr því: 
10 — Óunnið tantal; tantalúrgangur og brotatantal ............ 0 0 0 0 
20 — Unnið tanial og vörur úr því .........000000 0. 0 0, 0 0 

81.04 Aðrir ódýrir málmar, óunnir og unnir, og vörur úr þeim; 
„cermets“, óunnið og unnið, og vörur úr því: 

10 — Úrgangur og brotamálmur thóríums og úraníums sem sneytt 
hefur verið af U 235; þessir málmar óunnir eða unnir og 
vörur úr þeim .........0. nn 0 0 0 0 

20 — Úrgangur og brotamálmur þeirra málma í þessu númeri 
sem ekki teljast til nr. 81.04.10, svo og „cermets“; þessir 
málmar óunnir; óunnið „cermets“ ............00. 0... 0 0 0 0 

30 — Unnir málmar í þessu númeri aðrir en þeir sem teljast til 
nr. 81.04.10 og vörur úr þeim; unnið „cermets“ og vörur | 

Úr því 2... 0 ; 0 0 0        
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82. KAFLI 

Verkfæri, áhöld, hnífar, skeiðar og gafflar, úr ódýrum málmum; 

hlutar til þeirra 

Athugasemdir: 

  

1. Þegar undan eru skildir lóðunarlampar, hreyfanlegar smiðjur, slipitæki með grind, 

áhöld til hand- og fótsnyrtingar og vörur þær er teljast til nr. 82.07 og 82.15 eru 

í 82. kafla einungis vörur með blaði, egg eða öðrum svipuðum vinnandi hluta úr: 

a. Ódýrum málmi. 
b. Málmkarbíd. 

c. Eðal- og hálfeðalsteinum (náttúrlegum, syntetiskum eða endurgerðum), festum 

á ódýran málm. 
d. Slipiefni, festu á ódýran málm, enda séu vörurnar með tönnum, egg eða öðru þess 

háttar úr ódýrum málmi og eiginleikar málmsins hverfi ekki með áfestingu slipi- 

efnisins. 
2. Hlutar úr ódýrum málmi til þeirra vara er teljast til þessa kafla flokkast til sömu 

númera og vörur þær er hlutarnir eru ætlaðir til, þó að undanskildum hlutum 

þeim sem eru sérstaklega tilgreindir og festingum fyrir handverkfæri (nr. 84.48). 

Hlutar til almennra nota, sem skýrgreindir eru í 2. athugasemd við XV. flokk, teljast 

þó aldrei til þessa kafla. 

Skurðtæki í rafmagnshárklippur teljast til nr. 82.13, og blöð og skurðhöfuð í 

rafmagnsrakvélar teljast til nr. 82.11. 
3. Vörur, er teljast til ýmissa númera þessa kafla og eru fluttar inn sem samstæður 

pakkaðar í kassa, öskjur, hylki eða annað þess háttar, flokkast til þess númers sem 
er með hæstum tolli. Áhöld í samstæðum til hand- og fótsnyrtingar teljast þó til 

nr. 82.13. 
4. Öskjur, kassar, hylki og annað þess háttar, sem flutt er inn með vörum þeim er 

teljast til þessa kafla, flokkast til sama númers og tilsvarandi vara, enda sé það 
ætlað til umbúða um vörurnar og sé að jafnaði selt með þeim. Öskjur, kassar, hylki 

og annað þess háttar, sem flutt er inn sér í lagi, flokkast í samræmi við gerð þess. 

FrálN | Frálj, | Frá!) | Frátj, 
197i 1978 1979 1980 

A E|A E|A E|A E 

% | Yo 701 Vo 1 0 | %0 | 70 | % 
82.01 Eftirtalin handverkfæri: Spaðar, skóflur, hakar alls konar, 

hlújárn, gafflar og hrífur; axir og önnur svipuð höggverk- 

færi; ljáir, sigðir, grasklippur, fleygar og önnur verkfæri til 

notkunar við landbúnað, garðyrkju og skógrækt: 

01  — Ljáir ogljáblöð ........20002000 0. ee nennt rn 14. 14 14 14 

02  — Orf oghrífur ...... ANNARRA 15| 7|13/ 5f11/ 2} 9 0 

09  — Annað ......0.0ccnennen rr 25 25 25 25 

82.02 00  Handsagir og sagarblöð fyrir handsagir og vélsagir (einnig 

tannlaus sagarblöð) ............0000000 000. un 0000 nn... 7 4 0 0 

82.03 Eftirtalin verkfæri: Naglbítar, klippitengur, griptengur og 

aðrar slíkar tengur, einnig til að klippa eða skera; gatjárn 
og gattengur; pípuskerar; boltaskerar og annað þess háttar, 
málmklippur; skrúflyklars þjalir og raspar: 

10 — Skrúflýklar ......2.000%0000 00 nunna 7 4 0 0 

20  — Þjalir og raspar ..oe..00000000 nunnur 7 4 0 0 

30  — Önnur .......00000 renn 7) 4 0 0 

  

  

             



öl. 

82.04. 

82.05 

82.06 
82.07 

82.08 

82.09 

82.10 
82.11 

82.12 

82.13 

82.14 

82.15 
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00 

00 

00 
00 

00 

01 
09 
00 

0l 
09 

ol 
09 

ol 

09 
00 

00 

Handverkfæri og handáhöld (þar með talin glerskurðartæki) 
sem teljast ekki til einhvers annars númers þessa kafla; 
blásturslampar, steðjar; skrúfstykki og þvingur (þó ekki 
vélskrúfstykki); færanlegar smiðjur og slípisteinar með um- 
búnaði (hand- eða fótsnúmir) ..........0.0.0..0.000000. 
Skiptiverkfæri í handverkfæri, mekanísk handverkfæri og 

„smíðavélar (t. d. til að pressa, stansa, bora, snitta, fræsa, 

skera, snúa, víkka, þrengja og skrúfa), hér með talin mót 

til að draga málmþráð og pressa heita málma, einnig stjörnur 
á grjótbora ........0000000 nes snnnnnrns rr 
Hnífar og skurðarblöð í vélar og mekanísk tæki .......... 
Plötur, stengur og oddar og aðrir þess konar lausir hlutar í 
verkfæri, úr hálfbræddum málmkarbídum (t. d. karbíd úr 
wolfram, molybden eða vanadíum) ..................... 
Kaffikvarnir, hakkavélar, safapressur og önnur mekanísk 
búsáhöld til framleiðslu á matvælum og drykkjarföngum, 
enda sé þunginn ekki meira en 10 kg hvert stykki ........ 
Hnífar, sem ekki teljast til nr. 82.06, með skerandi eða sag- 
tenntri egg: 
— Borðhnífar ...........0000000 0. 
— Aðrir .......000000 nr 
Hnífablöð ........0.0..00.. 00 nnnnnnnð rr 
Rakhnífar og blöð til þeirra, rakvélar og rakvélablöð (þar 
með talið efni í rakvélablöð, einnig bandlaga): 
— Rakhmífar ........002.0000.0ne en nnnr nn 
— Annað .......00000000 ri 
Skæri og blöð til þeirra: 
— Ullarklippur, síldarklippur og blöð til þeirra .......... 
— Önnur .....00..00 0000 
Önnur verkfæri til að skera og klippa (t. d. trjáklippur, 
hárklippur, kjötaxir og pappírshnífar), áhöld til hand- og 
fótsnyrtingar (þar með taldar naglþjalir), einnig í samstæðum: 
— Skurðtæki í rafmagnshárklippur, skurðhnífar og kambar 

í ullarklippur; trjáklippur ........000200. 0000... 
— Annað ......0.0.00 ner 
Skeiðar, gafflar, fiskhnífar, smjörhnífar, sleifar og önnur 

svipuð áhöld til notkunar í eldhúsi og til að matast með ... 
Sköft úr ódýrum málmi til vara þeirra er teljast til nr. 82.09, 
82.13 eða 82.l4 ..........0%%00 0. 
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Frá !/, Frá !/, Frá 1/, Frá 1), 

1977 1978 1979 1980 
A A EA E|JA E 

% 1 % 1 % 1 %1% | % | %!% 

7 4 0 0 

7 4 0 0 

7 4 0 0 

7 4 0 0 

70 70 70 70 

80 80 80 80 

80 80 80 80 

25 25 25 25 

25 25 25 25 

100 90 90 80 

25 25 25 25 

70 70 70 70 

25 25 25 25 

70 70 70 70 

80 80 80 80 

25) |25 25 25  
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83. KAFLI 

Ýmsar vörur úr ódýrum málmi 

Athugasemd: 

teljast til 74.—81. kafla. 

31. desember 1976. 

Í þessum kafla er með hugtakinu hlutar aldrei átt við vírkaðla, keðjur, nagla, bolta, 

rær, skrúfur, fjaðrir og aðrar vörur úr járni og stáli er teljast til nr. 73.25, 73.29, 73.31, 

13.32 og 73.35, og eigi heldur við sams konar vörur úr öðrum ódýrum málmum er 

  Fái | Frá | át) | Frá), 
1977 | 1978 1979" | 1980 

A E|A E|A E|A E 

70 | Vo %0 | % | %0 | %0 1 %0 | %o 
83.01 Lásar og skrár (til notkunar með lykli, rafmagni eða öðru) 

og hlutar til þeirra, úr ódýrum málmi; rammar með lás 

fyrir handtöskur, ferðakistur og annað þess háttar og hlutar 
til þeirra, úr ódýrum málmi; lyklar til allra ofan greindra 

vara úr ódýrum málmi: 

01  — Smekklásar, aðrir en hengilásar ..................... 30 30 30 30 
02 0 — Hengilásar .............000000 000. 30 30 30 30 
03  — Húsgagna- og hurðaskrár til notkunar með lykli ...... 0 0 0 0 
04  — Lyklar oglyklaefni .........0000%0 0000 0 0 0 0 
05  — Til bifreiða og annarra ökutækja ................... 30 30 30 30 
09) — Annað .......220000 000 30 30 30 30 

83.02 Smávarningur og annað þess háttar, úr ódýrum málmi, 
til að búa, slá eða leggja með ýmsa hluti, svo sem húsgögn, 
hurðir, stiga, glugga, vindugluggatjöld; enn fremur til vagn- 
gerðar, söðlasmíði, ferðakista, skrína og annars þess háttar 

(þar með taldar sjálfvirkar dyralokur); snagar, fatahengi, 

hilluhné og annað þess háttar úr ódýrum málmi: 
01  — Skrár oglamir, Ót. a. 00.00.0000... 0000... 0 0 0 0 
02 0 — Smávarningur til húsgagna- og húsagerðar ........... 0 0 0 0 
03  — Smávarningur til bifreiða og annarra ökutækja ....... 30 30 30 30 
09) — Annað ......00000000 nn 30 30 30 30 

83.03 Peningaskápar og öryggishólf, eldtraust eða styrkt með 
öðrum hætti, hurðir í slíka skápa og hólf, einnig peninga- 
kassar, skjalakassar og þess háttar styrkt með einhverjum 
hætti, úr ódýrum málmi: 

01  — Öryggishurðir, með eða án karma, til innbyggingar í 
hús .......2...200000 en 22(12119| 8{16| 4/12| 0 

09) — Annað ........0.000 000 80 80 80 80 
83.04 00  Spjaldskrárkassar, skjalagrindur, sundurgreiningarkassar, 

bréfabakkar, handritahaldarar og annað þess háttar til notk- 
unar í skrifstofum, úr ódýrum málmi (þó ekki skrif. 
stofuhúsgögn er teljast til mr. 94,03) .............0...... 80 80 80 80 

83.05 Smávarningur og útbúnaður fyrir lausblaðabindi, bókhalds. 
bækur og annað þess háttar, úr ódýrum málmi; bréfa- 

haldarar, bréfaklemmur, heftur í heftivélar, merki í spjald. 

skrár og aðrar svipaðar vörur til notkunar í skrifstofum, | 
úr ódýrum málmi: | 

01  — Fyrir lausblaðabindi, bókhaldsbækur o. þ.h. ......... 0 0 0! 0 

02 0 — Heftur í heftivélar (heftara) .........0..000 0000... 0 0 0} 0 
09) — Annað ......0.2000000.0 00 30' 30 30! 30' 
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83.06 00  Myndastytiur og aðrir hlutir til skrauts innanhúss, úr 
ódýrum málmi .......0..000000020.nnnnnnnn 

83.07 Lýsingartæki og hlutar til þeirra, úr ódýrum málmi (þó 
ekki slökkvarar, falir fyrir rafmagnslampa, rafmagnslugtir 
fyrir ökutæki, rafhlöðu- eða rafalalugtir og aðrar vörur er 

teljast til 85. kafla): 
01  — Duflaljósker og hlutar til þeirra ...............0..... 
02  — Siglingaljósker, olíulampar, gasljósatæki og hlutar til 

þeirra ........0.000 0000 
03  — Lampar, sérstaklega gerðir til notkunar við uppskurði 

(operation lamps) ......00000 nn 
04  — Götuljósker, svo og ljóskastarar með dreifðum geisla 

til lýsingar á útisvæðum ..........2. 020... 
05  — Flúrskinslampar .......00.0200 00... 
09  — Annað ......0.00000 nn 

83.08 00  Beygjanlegar pípur (barkar) úr ódýrum málmi ........... 
83.09 00  Spennur, töskurammar, sylgjur, krókar, lykkjur, reimkrókar 

og aðrar svipaðar vörur úr ódýrum málmi, almennt 
notaðar til fatnaðar, skófatnaðar, ferðaútbúnaðar, hand- 

taskna og annars þess háttar; holhnoð og klaufhnoð úr 
ódýrum málmi ........22220000.n0n een 

83.10 00 Perlur og paljettur, úr ódýrum málmi ................... 
83.11 00 Bjöllur og klukkur (ekki rafmagns-), einnig hlutar til þeirra, 

úr ódýrum málmi .........0.0.20000000 000... nr 
83.12 00 Rammar úr ódýrum málmi fyrir ljósmyndir, málverk og 

annað þess háttar; speglar úr ódýrum málmi .............. 
85.13 Tappar, „„crown corks“, flöskuhettur, lok, spons með skrúfu. 

gangi, sponslok, flöskulok, innsiglisplúmbur, hornhlífar og 
annar þess háttar smávarningur til umbúða, úr ódýrum 
málmi: 

01  — Spons (einnig með skrúfugangi) og sponslok .......... 
02  — Flöskuheitur, Ót. a. ......20.0000 0000... 

03  — Áprentuð lok á dósir um útflutningsafurðir, enda sé 
á þeim viðeigandi áletrun ........200200............ 

04  — Hettur á mjólkurflöskur og lok á skyrumbúðir ....... 
09  — Annað .......000s0eee rns 

83.14 00 Skilti, nafnplötur, tölustafir, bókstafir og annað þess háttar, 
úr ódýrum málmi ............0.200.0000n enn 

83.15 00 Þráður, stengur, pípur, plötur, rafsuðuvír og aðrar þess 
konar vörur, úr ódýrum málmi eða málmkarbídum, þaktar 

eða fylltar með flússefni, til notkunar við lóðun, logsuðu og 

rafsuðu á málmi eða málmkarbídum; þráður og stengur úr 
pressuðu dufti af ódýrum málmi, til notkunar við málmhúð- 
un með úðum „..........022000. 00... 0n en 

  

  
    

Frá), | Frá!) | Frál/ | Frá!) 
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14 14 14 14 
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0 0; 0 0                



Nr. 120. 506 81. desember 1976. 

XVI. flokkur 

Vélar, tæki og mekanísk áhöld; rafmagnsútbúnaður; 
hlutar til þessara vara 

Athugasemdir: 

1. Til þessa flokks telst ekki: 

a. 

0. 
2. Sé 

Vélreimar, færi- eða lyftubönd eða reimar úr plasti sem telst til 39. kafla eða 
úr vúlkaníseruðu gúmmíi (nr. 40.10); eða aðrar vörur úr toggúmmiíi þeirra teg- 

unda sem notaðar eru við vélar, vélræn tæki eða rafmagnstæki (t. d. undirlags- 

skifur) (nr. 40.14). 

Vörur úr leðri, gervileðri (nr. 42.04) og úr loðskinni (nr. 43.03), þeirra tegunda 
sem notaðar eru við vélar eða vélræn tæki eða til iðnaðar. 

Bobbingar, spólur, standar, keilur, leggir, kefli og sams konar uppistöður úr 

hvers konar efni (t. d. í 39., 40., 44. eða 48. kafla eða XV. flokki). 

Götuð spjöld úr pappir eða pappa í Jacquard-vélar og aðrar svipaðar vélar 

er teljast til nr. 48.21. 

Drifreimar, færi- og lyftibönd úr spumatrefjum (nr. 59.16) og aðrar vörur til 

tækninota úr spunatrefjum er teljast til nr. 59.17. 

Eðal- eða hálfeðalsteinar (náttúrlegir, syntetískir eða tilbúnir) er teljast til nr. 

71.02 eða 71.03, eða vörur sem að öllu leyti eru gerðar úr slíkum steinum og 

teljast til nr. 71.15. 

Hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir í 2. athugasemd við XV. 
flokk, úr ódýrum málmum (XV. flokkur) eða áþekkar vörur úr plasti (sem 

yfirleitt teljast til nr. 39.07). 

Endalaus bönd úr málmþræði eða málmræmum (XV. flokkur). 

Vörur er teljast til 82. og 83. kafla, 

- Flutningatæki og aðrar vörur er teljast til XVIL. flokks. 
Vörur er teljast til 90. kafla. 

„ Úr, klukkur og aðrar vörur er teljast til 91. kafla. 

Skiptiverkfæri, er teljast til nr. 82.05, og burstar sem eru hlutar af vélum og 

teljast til nr. 96.02. Áþekk skiptiverkfæri flokkast eftir efninu í þeim hluta 

tækisins sem afköst þess velta á (t. d. í 40., 42., 43., 45. eða 59. kafla, eða nr. 

68.04 eða 69.09). 
Vörur er teljast til 97. kafla. 

ekki annað ákveðið í 1. athugasemd við þennan flokk, 1. athugasemd við 84. 

kafla og 1. athugasemd við 85. kafla flokkast hlutar til véla (að undanskildum 

hlutum til þeirra vara er teljast til nr. 84.64, 85.23, 85.24, 85.25 og 85.27) eftir 

bessum reglum: 

a. 

c. 
3. Sé 

Hlutar sem eru sérstaklega nefndir í einhverju af númerum 84. eða 85. kafla 

(að undanskildum nr. 84.65 og 85.28) teljast alltaf til viðkomandi númers án 

tillits til þess í hvers konar vélar þeir eigi að notast. 

Hlutar sem ákvarðanir í a-lið þessarar athugasemdar hér að ofan taka ekki til og 

eru af þeirri gerð sem eingöngu eða aðallega er hægt að nota í ákveðna vél eða 

fleiri vélar sem teljast til sama númers (þar með taldar vélar er teljast til nr. 84.59 
og 85.22) flokkast til sama númers og tilsvarandi vélar. Hlutar sem jöfnum hönd- 

um má nota í vörur er teljast til nr. 85.13 og nr. 85.15 teljast til nr. 85.13. 

Allir aðrir hlutar teljast til nr, 84.65 eða nr. 85.28. 
ekki annað tekið fram flokkast vélasamstæður settar saman í eina heild úr 

tveim eða fleiri vélum, einnig vélar gerðar til að framkvæma tvö eða fleiri verkatriði, 

saman eða sér, eins og um væri að ræða þá vélina sem gegnir höfuðhlutverkinnu.
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4. Hreyflar tengdir vélum við innflutning flokkast með vélunum sem þeir eru tengdir. 
Sama gildir um hreyfla sem fluttir eru inn með vélum en pakkaðir út af fyrir 

sig af hagkvæmnisástæðum, enda sé það greinilegt að hreyflarnir eigi að tengjast 
vélunum. Þetta gildir einnig um drifreimar, færi- og lyftibönd til vélanna. 

5. Með orðinu vélar (vél) í athugasemdum þessum er átt við allar þær vélar, tæki og 

áhöld er teljast til KVI. flokks. 

84. KAFLI 

Gufukatlar, vélar og mekanísk áhöld og tæki; hlutar til þeirra 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Kvarnasteinar, slípisteinar og aðrar vörur er teljast til 68. kafla. 

Áhöld og tæki (t.d. dælur) og hlutar til þeirra úr leir (69. kafli). 

Áhöld úr gleri til notkunar í rannsóknarstofum (nr. 70.17); tæki og áhöld úr 

gleri og hlutar til þeirra (nr. 70.20 og 70.21). 

Vörur er teljast til nr. 73.36 eða 73.37, einnig sams konar vörur úr öðrum óeðlum 

málmum (74.—81. kafli). 

Handverkfæri sem teljast til nr. 84.05 og rafmagnsknúin búsáhöld sem teljast 
til nr. 85.06. 

2. Ef annað leiðir ekki af ákvæðum 3. og 4. athugasemdar við XVI, flokk skulu vélar, 

tæki og áhöld, sem talist gætu bæði til einhvers af númerum 84.01—84.21 og jafn- 

framt einhvers af númerum 84.22—84.60 í samræmi við texta númeranna, teljast 

eftir því sem við á til einhvers af nr. 84.01--84.21. Til nr. 84.17 telst þó ekki: 

2
0
 

€. 

Spírunartæki, útungunartæki og ungamæður (nr. 84.28). 

Áhöld til að bleyta í korni (nr. 84.29). 
Sykurdiffúsörar (nr. 84.30). 
Vélar til hitameðferðar á spunagarni, spunaefnum og öðrum vörum úr spuna- 
trefjum (nr. 84.40). 
Vélar, tæki og verksmiðjur ætlaðar til mekanískra nota, ef hitabreytingar, þótt 

nauðsynlegar séu, skipta litlu máli í samanburði við hina mekanísku meðferð. 

Til nr. 84.19 telst ekki: 

a. 

b. 

3. A. 

Saumavélar til lokunar á pokum og áþekkum umbúðum (nr. 84.41). 
Skrifstofuvélar er teljast til nr. 84.54. 

Sem sjálfvirkar gagnavinnsluvélar í nr. 84.53 skoðast: 

a. Tölvur (digital machines) sem hafa minni er geymt geta ekki aðeins vinnslu- 

forrit og þau gögn sem vinna skal úr, heldur einnig forrit til að þýða yfir á 

vélamál hið formlega forritunarmál sem forrit er samið á. Þessar vélar verða 
að hafa aðalminni sem er aðgengilegt á beinan hátt til að framkvæma forrit 

og hefur geymslurými að minnsta kosti nægilegt til að geyma þá hluta vinnslu- 

og þýðingarforrita og þau gögn sem hafa þarf á hraðbergi fyrir þá úrvinnslu 

sem er til meðferðar hverju sinni. Á grundvelli skipana í hinu upprunalega 

forriti verða þær einnig sjálfar að geta breytt framkvæmd þess með rökrænni 

ákvörðun á meðan á vinnslu stendur. 

b. Hliðstæðureiknar (analogue machines) sem geta gert eftirlíkingar af stærð- 

fræðilegum líkönum og eru settir saman af að minnsta kosti eftirfarandi bún- 

aði: Hliðstæðubúnaði, stýribúnaði og forritunarbúnaði. 

c. Vélar blandaðar að gerð (hybrid machines), annaðhvort tölvur með hliðstæðu- 

búnaði eða hliðstæðureiknar með búnaði til talnameðferðar. 
Sjálfvirkar gagnavinnsluvélar geta verið í formi kerfa sem samsett eru úr breyti- 

legum fjölda sérstæðra eininga. Eining skal talin hluti af heildarkerfinu ef hún 

uppfyllir öll neðantalin skilyrði: 
A 64
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a. Hún er tengjanleg við stýrieininguna, annaðhvort beint eða í gegnum aðra 

einingu eða einingar. 

b. Hún er sérstaklega hönnuð til að vera hluti af slíku kerfi (nánar tiltekið verð- 
ur hún, nema hún hafi þann tilgang að sjá kerfinu fyrir orku, að geta tekið 

á móti gögnum eða sent þau frá sér í því formi (tákn- eða merkjamáli) sem 

kerfið getur notað). 

Þær einingar sem fluttar eru inn stakar skulu einnig flokkast í nr. 84.53. 

4. Til nr. 84.62 teljast m. a. fægðar stálkúlur af tilteknum stærðum, enda sé frávik frá 

tilteknu þvermáli hvergi meira en 1%, þó í mesta lagi 0,05 mm. Aðrar stálkúlur 

teljast til nr, 73.40. 

  

  

  
  

    

5. Ef annað er ekki tekið fram eða leiðir af ákvæðum í 2. athugasemd við þennan 

kafla og 3. athugasemd við XVI. flokk flokkast vélar með tveim eða fleiri notkun- 
armöguleikum eftir höfuðnotkun þeirra. Ef höfuðnotkun einhverrar vélar er ekki 

nefnd í texta einhvers númers, eða leiki vafi á hver sé höfuðnotkun einhverrar vélar 

skal slík vél teljast til nr. 84.59. Til nr. 84.59 teljast enn fremur vélar (t. d. þáttaspuna-, 
tvinnunar- og strengspunavélar) til framleiðslu á línum og köðlum úr vir, spuna- 

trefjum og hvers konar öðru efni eða blöndu slíkra efna. 

Frá, | Fái) | Frá J Frá), 
977 1978 | 1970 | 1980 
A E{A E|A E|A E 

1919 1994 1% 
84.01 Katlar til framleiðslu á vatnsgufu eða annarri gufu (gufu- | | 

katlar), þó ekki vatnsmiðstöðvarkatlar sem einnig geta fram- | 
leitt gufu með lágum þrýstingi; háhitavatnskatlar (super. 
heated water hoilers): 

10 — Katlar til framleiðslu á vatnsgufu eða annarri gufu (gufu- 
katlar) og háhitavatnskatlar ........................ 15 0 0 0 

20 — Hlutar .......0...0002 0000 15 0 0 0 
84.02 Hjálpartæki við katla sem teljast til nr. 84.01 (t. d. forhitarar, 

hákitarar, sóthreinsitæki, tæki til endurheimtu gass, o. þ. h.); | 
þéttar fyrir gufuvélar: 

10 — Hjálpartæki við katla, sem teljast til nr. 84.01, og þéttar 
fyrir gufuvélar .......0..0000. 0 15 0 0 0 

20 — Hlutar ..........20000 00 15 0 0 0 
84.03 00 Tæki til framleiðslu á loftgasi, vatnsgasi og acetylengasi 

(með vatnsaðferð) og önnur svipuð tæki til gasframleiðslu, 
einnig með hreinsitækjum .................000.0.00.... 0 0 0 0 

84.04 00 Gufuvélar með sambyggðum katli (þar með taldir gufuvagnar 
en ekki gufudráttarvélar í nr. 87.01 né vélknúnar vegþjöppur)  Ó 0 0 0 

84.05 Gufuvélar án ketils: 
10 — Gufuvélar ..........000.. 20 0 0 0 0 
20 — Hlutar .........000200 00 0 0 0 0 

84.06 Brunahreyflar með bullu: 
10 — Flugvélahreyflar ............0. 000 0 0 0 0 
20 — Hlutar til flugvélahreyfla ...........20000 00. 0 0 0 0 

— Hreyflar til að knýja ökutæki sem teljast til 87. kafla: 
31* — — Bensínhreyflar og aðrir hreyflar með neistakveikju .. 25 25 25 25 

— — Dísilhreyflar og hreyflar með þrýstikveikju: 
32* — — — Minni en 100 hestöfl DIN ............0000000... 25 25 25 25 
33* — — — 100--399 hestöfl DIN ............0000000000.. 25 25 25 25 
398 — — — Aðrir 2... 25) 25! (25) |2s! 

* Tilgreina ber stykkjatölu á aðflutningsskýrslu. 
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Frá T Frá | Frá! | Frá 
1977 1978 1979 1980 
  

  

                  

% | % | %0 | % | % | 70 %| /o 
40* — Utanborðshreyflar fyrir skip og báta ........2.0000000.. 25 25 25 25 

— Aðrir hreyflar fyrir skip og báta: 
51" — — Bensínhreyflar og aðrir hreyflar með neistakveikju .. 25 23 25 25 

— — Dísilhreyflar og hreyflar með þrýstikveikju: 

52* — — — Minni en 100 hestöi DIN ...............0.0.0... 25 25 25 25 

53 — — — 100—399 hestöfl DIN ..........000000 0000... 25 25 25 25 

50* — — — Aðrir ......0..000 nan 0 0 0 0 

— Aðrir hreyflar: 

6l* — — Minni en 100 hestöfl ÐIN .......0.0...02000..000... 25 25 25 25 

62* — — 100—-399 hestöfl DIN ........000000 000... 25 25 25 25 

69* — — Aðrir .........00000. en 25 25 25 25 

70 — Hlutar til hreyfla sem teljast til nr. 84.06.31 — 84.06.69 . 25 25 25 25 

84.07 Vökvaþrýstivélar og hreyflar (þar með talin vatnshjól og vatns- 
hverflar): 

10 — Vatnshverflar .............0 ans nnnnnn rr 25 25 25 25 

20 — Aðrar vökvaþrýstivélar og hreyflar ......0..22000000... 25 17 9 0 

30 — Gangráðar (regulatorar); hlutar .......0..00000 0000... 25 17 9 0 

84.08 Aðrar aflvélar og hreyflar: 
10 — Þotuhreyflar ............0 0000 nn nanna 0 0 0 0 

20 — Skrúfuþotuhreyflar ........0020000 00 ner 0 0 0 0 

— Aðrir gashverflar: 
31 —-— Gashverflar til bifreiða ..........000000.0 0... .00.. 25 25 25 25 

39 — — Annars .....00000 nn 25 25 25 25 

— Aðrar aflvélar og hreyflar: | 

4l — — Til bifreiða, Ót. a. ......2020000.0 0... 25 (25 25 25 

49 — Annars .......0200.0. nes 25 25 25 25 

50 — Hlutar til þotuhreyfla eða skrúfuþotuhreyfla ............ 0 0 0 0 

60 — Aðrir hlutar .......22222220 00. n ner 25 25 25 25 

84.09 00 Sjálfknúnar vegþjöppur ...........0%0.0.0r0 enn. 25 25 25 25 

84.10 Vökvadælur (þar með taldar hreyfildælur og hverfildælur), 
einnig með tilheyrandi mælum; vökvalyftur sem vinna með | 
skóflum, keðjum, sniglum, böndum og öðru þess háttar: | 

10 — Dælur fyrir eldsneyti og smurningsefni, til nota á bensín- 
stöðvum eða verkstæðum, með mælitækjum eða hannaðar 
fyrir þau 200... 25 25 25 25 

20 — Tvívirkar dælur (stímpildælur o. þ. h.), aðrar en þær sem | 
teljast til nr. 84.10.10 ......2200000 nenna 18 12 7 0 

— Miðflóttaaflsdælur, aðrar en þær sem teljast til nr. 84.10.10: 
31 — — Fiskidælur .........0000.000 0000. esas 4 á 2 0 
32 — — Dælur úr ryðfríu stáli og/eða plasti, ót. a. .......... 0 0 0 0 

30 — — Aðrar ......00000000 enn 18 12 7 0 

— Snúningsdælur, aðrar en þær sem teljast til nr. 84.10.10: 

41 — — Tannhjóladælur .........2000000.0 anne. enn... 0 0 0 0 

49 — — Aðrar .......0000.00 nn nn 18 12 7 0 

50 — Aðrar vökvadælur og vökvalyftur .......0000.00. 0... 18 12 1 0 

— Hlutar: 
6l — — Fyrir dælur í nr. 84.10.31, 84.10.32 og 84.10.41 ..... 0 0 0 0 

69 — — Aðrir .....00.0000 000 18 12 7 0 

* Tilgreina ber stykkjatölu á aðflutningsskýrslu.



84.11 

84.12 

84.13 

84.14 

84.15 

84.16 

Nr. 120. 510 

11 
12 
19 

21 
29 
30 

41* 
42 
49 
00 

01 
09 
00 

10* 
20 

3l 

32 
33 
39 

4l 
42 
49 
00 

Loftdælur, lofttæmidælur, loft- og gasþjöppur (þar með 
taldar hreyfildælur og hverfildælur, hreyfilþjöppur, hverfil- 
þjöppur og lausabulluþjöppur fyrir gashverfla); rellur, blásarar 
og annað þess háttar: 
— Dælur og þjöppur: 

— — Þjöppur fyrir kæli- og frystikerfi ................. 
— — Loftþjöppur með allt að 2 mð vinnsluafköst á mín. .. 
— — Aðtar .......0.000000 0 
— Hlutar fyrir dælur og þjöppur: 
— — Fyrir þjöppur í nr. 84.11.11 og 84.11.12 ........... 
— — Aðrir ........00.00. 00 
— Lausabulluþjöppur fyrir gashverfla og hlutar til þeirra ... 
— Rellur, blásarar o. þ. h. og hlutar til þeirra: 
— — Heyblásarar ................2.0 000... 
— — Hlutar til heyblásara .................0...0.000.. 
— — Annað .........00.00 0000 
Loftjöfnunartæki, sambyggð, gerð með hreyfildrifinni rellu 
og útbúnaði til að breyta rakainnihaldi og hitastigi lofts .... 
Brennarar fyrir fljótandi eldsneyti (úðarar), fyrir malað fast 
eldsneyti og gas; vélkyndarar (mechanical stokers), vélristar 
(mechanical grates), mekanísk öskuhreinsunartæki og annar 
svipaður útbúnaður: 
— Brennarar með vélrænni (mekanískri) úðun ........... 
— Annað .......000000020000 rr 
Ofnar fyrir iðnaðar- og rannsóknarstofur (þó ekki rafmagns- 
Ofnar) .........000.0. 0000 
Kæliskápar, tæki og vélar til kælingar og frystingar, útbúið 
fyrir rafmagn eða á annan hátt: 
— Kæliskápar til heimilisnotkunar, með eða án djúpfrystihólfs 
— Djúpfrystar til heimilisnotkunar ...................... 
— Aðrir kæliskápar og kælitæki: 
— — Afgreiðsluborð og sýningarskápar fyrir verslanir .... 
— — Ísvélar: 
— — — Til veitingahússrekstrar ...................... 
— — — Aðrar ......0..0.02000000n rn 
— — Annars ........200000 0000 
— Hlutar (þar með taldir eimarar og þéttar): 
— — Til véla í tollskrárnúmer 84.15.10 og 84.15.20 ...... 
— — Til véla í tollskrárnúmer 84.15.31 og 84.15.32 ...... 
— — Aðrir ...........0000 00 
Sléttipressur (calendering machines) og aðrar svipaðar vals- 
vélar (þó ekki slíkar vélar til vinnslu málma og glers), einnig 
valsar til þeirra ..................00.2 0000... 

* Tilgreina ber stykkjatölu á aðflutningsskýrslu. 
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Frá 1 Frá 1), Frá í) Frá !/, 

  
      

            

  

  

1977 1978 1979 1980 
A E|A EJA E|A E 

%0 | Vo | %0 | Vo %0 | % | | % 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

18 12 7 0, 

0 0 0 0; 

18 12 7 0 

18 12 7 0 

9. 3( 8) 21 6| 2 4' 0 

91 31 8/ 2( 6| 2 4! 0 

18 12 7 0 

15| 7(13| 5111/ 2} 9} 0 

0 0 0 0 

25 25 25 25 

0 0 0 0 

80 80 80 80 

80 80 80 90 

35 35 35 35 

35 35 35 35 

9 41 8 3} 71 2} 5) 0 

91 41 8 31 7} 21 5/ 0 

50 50 50 50 

35 35 35 35 

0 0 0 0 

0 0 0 0
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84.17 

84.18 

84.19 

12* 

10* 

21 
29 

3l 
39 

  

  

      
  

Nr. 120. 

Frá, | Frá | Frá) | Frá}, 
1977 1978 1979 1980 

A EJA EJA E|A E 

Vélar, tæki og vélasamstæður, svo og hliðstæður búnaður til %|%|%|% | %|%|%| % 
rannsóknarstofa, einnig með rafmagnsupphitun, til vinnslu á 
efnum með aðferðum sem fela í sér hitabreytingu, t. d. með 
upphitun, suðu, stiknun, eimingu, hreinsun, dauðhreinsun, 

pasteurhitun, eimvæting, þurrkun, uppgufun, gufugerð, þétt- 
ingu eða kælingu (þó ekki slíkar vélar til heimilisnotkunar); 
hrað- eða geymavatnshitarar sem ekki eru gerðir fyrir rafmagn: 
— Hrað- eða geymavatnshitarar til heimilisnotkunar, ekki 

fyrir rafmagn, og hlutar til þeirra ........0.....0.0.... 35 35 35 35 
— Aðrar vélar, tæki og vélasamstæður og hlutar til þeirra: 
— — Vélar til fiskiðnaðar og hvalvinnslu ............... 7 7 7 1 
— — Mjólkurvinnsluvélar (þó ekki skilvindur) ........... 4 4 2 2 
— — Kaffikönnur, steikarpönnur, hitaborð, kaffiteríur, stór- 

€ldavélar .......0.00.00 nn 15) TJ13| 5i11) 2} 9) 0 
— — Önnur tæki til veitingarekstrar ................... 7 7 7 7 
— — Annað ........0.nsenssnes 0 0 0 0 

Miðflóttaaflsvindur; vélar og tæki til síunar og hreinsunar á | 
vökvum og lofítegundum (þó ekki síutrektar, mjólkursíur 
og annað þess háttar): 
— Miðflóttaaflsvindur: 
— —- Mjólkurskilvindur ..........000000 0... ne... 4 4 2 2 
— — Miðflóttaaflsvindur til þurrkunar á þvotti: 
— — — Einkum til heimilisnota ..........0......00.0. 80 80 80 80 
— — — Aðrar ......000000 nn 35 35 35 35 
— — Aðrar 20.20.0000. 0. nn 0 0 0 0 
— Vélar og tæki til síunar og hreinsunar : | 
— — Loftsíur: 
— — — Einkum til heimilisnota ...............000.... 80 80 80 80 
— — — Aðrar .....0000000 nn 25 25 25 25 
— — Fiskkökupressur .........0000000 000. 7 1 7 1 
— — Lýsissíur ........0.002000 000... 0 0 0 0 
— — Annað ........020000.n nn 25 25 25 25 
— Hlutar: 
— — Til tækja í nr. 84.18.12 og 84.18.21 .......000000... 50 50 50 50 
— — Til tækja í nr. 84.18.19 og 84.18.24 .........0000... 0 0 0 0 
— — Til tækja í nr. 84.18.11 og 84.18.23 ............. 7 7 7 7 
— — Aðfir 20.00.0000. 25 25 25 25 
Vélar og tæki til hreinsunar og þurrkunar á flöskum og öðrum 
ílátum; vélar og tæki til að fylla á, loka og líma einkennis- 
miða á flöskur, dósir, öskjur, poka og önnur ílát; aðrar umbúða- 
vélar og tæki; vélar og tæki til blöndunar kolsýru í drykkjar- 
vörur; uppþvottavélar: 
— Uppþvottavélar til heimilisnotkunar ................... 80 80 80 80 
— Aðrar vélar og tæki: 
— — Aðrar uppþvottavélar ..........00.02000 0000... 35 35 35 35 
— — Annars .....00000.0 sn 0 0 0 0 
— Hlutar: 
— — Varahlutir (þó ekki fylgihlutir) í uppþvottavélar .... 50 50 50 50 
— — Aðrir .....0...00 200 0nnnn rn 0! 0, 0 0 

* Tilgreina ber stykkjatölu á aðflutningsskýrslu. 

             



84.20 

84.21 

84.22 

84.23 

  

  

  
  

              

Nr. 120. 512 81. desember 1976. 

Frá, | Frá, | Frá), | Fái), 
1977 1978 1979 1980 

A E(A EjJA E|A E 
Vogir, þar með taldar talningar- og eftirlitsvogir (þó ekki vogir % | % | % | % | % | % | |% 
sem eru svo nákvæmar að þær vegi 5 eg eða minna); vogar- 
lóð alls konar: 

10 — Vogir 20... 1 7 7 1| 
20 — Vogarlóð og hlutar ............000 000. 7 7 7 7 
00 Mekanísk tæki (einnig handdrifin) til dreifingar, sprautunar 

og úðunar á vökvum og dufti; slökkvitæki, einnig með fylling- 
um, úðabyssur og önnur svipuð tæki; sand- og gufublásarar | 
og svipaðar blástursvélar ...............0.00.00 0... ...... 71 7 T| 7 
Vélar og tæki til lyftingar, hleðslu, losunar og flutnings (t. d. | 
lyftur, lyftivindur, kranar, tjakkar, talíur, þráðbrautir og færi- 

bönd), að undanskildum vélum þeim og tækjum er teljast 
til nr. 84.23: 
— Blakkir og talíur, þó ekki skúffubönd; vindur og kopp- 

vindur : 
11" — — Kraftblakkir til fiskiskipa og vindur til dráttarbrauta 4 4. 4 4 
12 — — Vindur, þar með taldar akkeris- og skipavindur .... 7 2| 6| 2} 5) 0| 4/ 0 
13 — — Hlaupakettir með færibúnaði, lausir ............... 0 0 0 0; 
19 — — Annað ........00000000nnnnnrr rr 25 17 9 0; 

— Skipabómur, kranar (þó ekki þráðbrautir); hreyfanlegir 
lyftikranar: 

21“ — — Lyftikranar ..........0.0000 000. 18 18 18 18 
29 — — Atinað .....020000 nr 35 35 35 35 

— Lyfti- og flutningatæki, loftknúin : 
31* — — Heyblásarar (til að færa hey) .......2.00000..000.. 9 31 8) 21 6| 2 4) 0 
39 — — Annað .....0.000000 000 35 35 35 35 

— Lyftur og skúffubönd: 
41* — — Til vöru- og mannflutninga ......00.00. 0000... 40 40 40 40 
49 — — Annað .......000000nnnnn ner 35 35 35 35 
50 — Rennistigar og rennigangbrautir ............0......... 35 35 35 35 

— Annað: 
6l — — Færibönd og sniglar ...........00000. 0000... 15) 7TI13/ 5111) 21 9) 0 
62 — — Palilyftur á bifreiðar (sturtur) ........00..000. 2... 21/10j}18| 7{14! 3}10/ 0 
60 — — Annars ........000000e0 ns 35 35 35 35 

— Hlutar: 
11 — — Til véla og tækja í nr. 84.22.11, 84.22.12, 84.22.13, 

84.22.19, 84.22.31 og 84.22.6162 .....0..0000000.. 0 0 0 0; 
19 — — Aðrir .......200000 000 35 35) 35 35 

Vélar og tæki til graftar, uppfyllingar, námuvinnslu, grjót- | 
náms og annars þess háttar, fastar eða færanlegar (t. d. kola- 
námuvélar, vélskóflur, jöfnunarvélar og jarðýtur); fallhamrar; 
snjóplógar (þó ekki þeir snjóplógar sem eru sjálfknúin öku- 
tæki): 

10 — Fallhamrar; snjóplógar, þó ekki sjálfknúnir ............ 25 25 25 25 
— Jarðýtur (bulldozers, angledozers) og jöfnunarvélar, sjálf- 

knúnar: 
21" — — Jarðýtur ........02200 000 erersr rn 25 25 25 25 
22* — — Vegheflar ............000000 000. nn 25 25 25 251 
29 — — Aðrar lll as| 25! |25| 25 

* Tilgreina ber stykkjatölu á aðflutningsskýrslu.



31. desember 1976. 513 

84.24 

84.25 

84.26 

11* 
19* 
20 

31* 
32* 
33* 
39 

41* 
49 

sl 
59 

10 

21 

— Vélskóflur og gröfur, sjálfknúnar 
— Aðrar sjálfknúnar vélar ..........00000 00. 
— Borar, þó ekki sjálfknúnir .........0...0. 0 
— Aðrar vélar sem ekki eru sjálfknúnar: 
— — Ámoksturstæki við almennar hjóladráttarvélar ..... 
— — Ánnars 
— Hlutar ........000 nr 
Landbúnaðar- og garðyrkjuvélar til vinnslu jarðvegs og rækt- 
unar (t. d. plógar, herfi, diska- og fjaðraherfi, sáningarvélar og 
áburðardreifarar); valtarar fyrir tún og íþróttavelli: 
— Plógar ........0..02200 nan 
— Vélar til sáningar, plöntunar og umplöntunar; áburðar- og 

mykjudreifarar .............0.. nn 
— Vélar til að skrapa, losa og hreykja jarðveg (einnig hjá 

plöntum) og reyta illgresi; herfi: 
— — Herfi 
— — Aðrar ......20000.0 
— Aðrar vélar og tæki: 
— — Áburðardreifarar 
— — Annars 
— Hlutar .........0.2nannr rns 
Uppskeruvélar og þreskivélar; hálm- og fóðurpressur; sláttu- 
vélar (þar með taldar handsláttuvélar); vélar til hreinsunar á 
fræi, korni og belgávöxtum, einnig ávaxtaflokkunarvélar, 
eggjaflokkunarvélar og aðrar flokkunarvélar við landbúnaðar- 
framleiðslu (þó ekki mölunarvélar er teljast til nr. 84.29): 
— Garðsláttuvélar : 
— — Handknúnar .......020..000 000 nnn 
— — Áðrar ......00.0nr nr 
—- Sambyggðar uppskeru- og þreskivélar .................. 
— Aðrar uppskeruvélar og þreskivélar; sláttuvélar, aðrar en 

garðsláttuvélar; hálm- og fóðurpressur : 
— — Sláttuvélar, aðrar en garðsláttuvélar .............. 
— — Upptökuvélar fyrir kartöflur og aðra garðávexti .... 
— — Rakstrar- og snúningsvélar ..........000000..0... 
— — Annars .....00020000 nn 
— Vélar til hreinsunar á fræi, korni og belgávöxtum og 

flokkunarvélar fyrir eggs og aðra landbúnaðarframleiðslu: 
— — Flokkunarvélar .......002000000 000 
— — Aðrar 22.00.0002... 
— Hlutar: 
— — Í garðsláttuvélar ..............0.. 000... 
— — Aðrir ......00.00000 00 
Mjólkurbúsvélar og mjaltavélar: 
— Mjaltavélar ........000.000 00 
— Aðrar mjólkurbúsvélar: 
— — Mjólkurvinnsluvélar .......0.0.20000 000... 00... 

* Tilgreina ber stykkjatölu á aðflutningsskýrslu. 
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Frá) | Frá | Frá) | Frá!) 
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25 25 25 | 25 

25 25 25 | 25 

25 25! 251 25 

| 
7 7 | 7 

25 25 25 25 

25 25 25) 25 

4 4 2 2 

4, 4 2 2 

4 4 2 2 

4, 4 2 2 

4 4, 2 2 
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35 35 35 35 

4 4 2 2 
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84.28 

84.29 

84.30 

84.31 

84.32 

84.33 

10 
20 

10 
20 

10 
20 

11 
31 
“ 

13 
14 
15 

19 
20 

10 
20 
30 

10 
20 

10 
20 

Nr. 120. 514 

20 — — Annars ............. FIRIR 

30 — Hlutar ..............0 00. 

Pressur, marningsvélar og aðrar vélar og tæki til notkunar við 
framleiðslu á víni, víndrúfusafa, öðrum ávaxtasafa og öðru 

þess háttar: 
— Vélar og tæki ........00000.... 0 
— Hlutar .............00 0000 
Aðrar vélar og tæki til landbúnaðar, garðyrkju, alifuglarækt- 

ar og býflugnaræktar; spírunartæki með mekanískum útbún- 
aði eða útbúnaði til upphitunar; útúngunarvélar og ungamæð- 
ur: 
— Vélar og tæki ..........0.0.0.0 00 
— Hlutar ..........0000 
Vélar og tæki til brauðkornsmölunar og aðrar vélar og tæki 
til vinnslu á korni og belgávöxtum: (þó ekki vélar og tæki er 
talist geta landbúnaðartæki): 
— Vélar og tæki ................0 00 
— Hlutar „2... 
Vélar og tæki, sem ekki teljast til einhvers annars númers 
þessa kafla, til notkunar við framleiðslu mat- og drykkjar- 
vara (í brauðserðarhúsum, brauðverksmiðjum, kexverksmiðj- 
um, makkaróníverksmiðjum, súkkulaði verksmiðjum, sykur- 
verksmiðjum, súkkulaði- og sykurvöruverksmiðjum og öl- 
gerðum; einnig til vinnslu á kjöti, fiski, ávöxtum og græn- 

meti, þar með taldar hakkavélar og skurðvélar): 
— Vélar og tæki: 
— — Til brauð- og kexgerðar ......................... 
— — Til súkkulaði- og sykurvörugerðar ................ 
—— Tilkjötvinnslu ......000.000...0. 0000 000r. 
— — Til drykkjarvörugerðar ........0.....0.000000.... 
— — Flökunarvélar, flatningsvélar, síldarsöltunarvélar, roð- 

flettingarvélar, slægingarvélar og hausskurðarvélar til 
vinnslu á fiski ..................00.000 000. 

— — Aðrar .........000000 0. 
— Hlutar ...........0000 0 
Vélar og tæki til framleiðslu og vinnslu á pappírsmassa, 

Pappír og pappa: 
— Vélar til framleiðslu á pappírsmassa .................. 
— Vélar til framleiðslu og vinnslu á pappír og pappa ...... 
— Hlutar .......0....000 000 
Bókbandsvélar, þar með taldar vélar til að sauma bækur: 

— Vélar og tæki ........22.0000. 000 
— Hlutar .........0.. 0 
Pappírs- og pappaskurðarvélar hvers konar; aðrar vélar til 
vinnslu á pappírsmassa, pappír og pappa: 
— Vélar og tæki ..........000000.0 000. 
— Hlutar ..........0000 

31. desember 1976. 
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Frá | Frá), | Frá!) 
1977 1978 1979 

A E|A E|A 

% 1 %|% | % | 70 % 
84.34 Vélar, tæki og áhöld til að steypa og setja prentletur; vélar 

til framleiðslu og eftirvinnslu á prentmyndamótum, prent- 
plötum og prentvölsum (þó ekki vélar og tæki er teljast til nr. 
84.45, 84.46 og 84.47); prentletur, matrixur, prentmyndamót, 

prentplötur, prentvalsar og annað þess háttar; prentsteinar, 
plötur og valsar undirbúnir til grafískrar notkunar (t. d. 
sléttað, kornað eða fágað): 

10 — Vélar, tæki og áhöld til að steypa og setja prentletur og 
vélar til framleiðslu og eftirvinnslu á prentmyndamótum, 
prentplötum og prentvölsum .......2..0000.00.. 0... 0 0 0 

20 — Prentletur, matrixur, prentmyndamót, preniplötur og prent- 
valsar, prentsteinar, plötur og valsar undirbúnir til gra- 
fískrar notkunar ...........200.00 0... 0 0) 0 

30 — Hlutar ..........200.00 enn 0 0! 0 

84.35 Aðrar prentvélar og hjálparvélar þeim tilheyrandi: | 

10 — Ráúllupressur (rotary presses) ..........0000. 000. 0 0 0 
20 — Flaipressur (platen presses) .........00002000 00... 0 0 0 
30 — Aðrar prentvélar .........0....00.. 0. 0 0 0 
40 — Hjálparvélar við prentun .......0.2200000 000... 0 0 0 
50 Hlutar ..........0... 02. 0 0 0 

84.36 Vélar til útpressunar (extrusion) á tilbúnum spunatrefjum; 
vélar til vinnslu á spunaefnum, náttúrlegum og tilbúnum; 

spuna- og tvinningarvélar og spólunar- og hespunarvélar: 
10 -- Vélar til útpressunar á tilbúnum spunatrefjum ......... 0 0 0 
20 — Vélar til vinnslu á spunaefnum, náttúrlegum eða tilbúnum 0 0 0 
30 — Spuna- eða tvinningarvélar; spólunar- og hespunarvélar ..  O 0 0 

84.37 Vefstólar, prjónavélar og vélar til framleiðslu á yfirspunnum 
þræði, tylli, laufaborðum og knipplingum, útsaumi, posse- 

menti og netefnum; vélar til vinnslu á garni til notkumar í 
slíkum vélum (þar með taldar skurðarvélar og sléttunarvélar): 

10 — Vefstólar .........00..2000 nn 0 0 0 
20* — Prjónavélar ..........00000.0 nn 0 0 0 
30 — Aðrar vélar .........000022 00 nan 0 0 0 

84.38 Hjálparvélar og hjálpartæki til notkunar við vélar þær er 
teljast til nr. 84.37 (t. d. skeftivélar, Jacquard-vélar, sjálf- 
virk tæki til stýringar á uppistöðu- og ívafsþráðum, skyttu- 
skiptingarvélar); hlutar og tæki er eingöngu eða aðallega 
heyra til og eru notuð við vélar þær er teljast til þessa númers 
eða nr. 84.36 og 84.37 (t. d. snældur (spindles) og snældu- 
leggir (spindle flyers), kambar, spunamunnstykki, skyttur, 
höföld og nálar í prjónavélar): 

10 — Hlutar og hjálpartæki til notkunar við vélar sem teljast 
tilnr.84.36 ........00 0 0 0 

20 — Hjálparvélar til notkunar við vélar sem teljast til nr. 84.37 0 0 0   
* Tilgreina ber stykkjatölu á aðflutningsskýrslu. 
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30 — Hlutar og hjálpartæki til notkunar við vélar sem teljast 
til nr. 84.37 og við hjálparvélar sem teljast til nr. 84.38.20 

84.39 00 Vélar og tæki til framleiðslu og snyrtingar á flóka í metramáli 
og af annarri lögun (þar með taldar vélar og mót til fram- 
leiðslu á höttum) ..........0.00.00 020 .nn 

84.40 Vélar og tæki til að þvo, hreinsa, þurrka, bleikja, ta, steina, 

gegndreypa og snyrta á annan hátt spunagarn, spunaefni og 
vörur úr hvoru tveggja (þar með fataþvottavélar og fata- 
hreinsunarvélar); vélar til að brjóta saman, vinda upp og 
sníða spunavörur; vélar til að bera efni á spunavörur eða annað 
undirlag við framleiðslu á línóleum og öðrum gólfdúk; vélar 
til að prenta á spunavörur, leður, veggfóður, umbúðapappír, 

línóleum og annars konar efni endurtekin tákn eða stafi, eða 

Lita allt yfirborð þeirra (þar með taldar grafnar plötur og valsar 
í slíkar vélar): 

10* — Þvottavélar sem taka 6 kg eða minna af þurru líni ...... 
— Þvottavélar sem taka meira en 6 kg af þurru líni: 

21* — — Til heimilisnotkunar ........00000. 00... 0... 
20 — — Aðtar ......00000 00 
30 —- Þurrhreinsivélar .........0.2200 00. 
40 — Þurrkarar til iðnaðarnota .......22000..0 00. nn 
50* — Þurrkarar, aðrir ........2.20000 renn 

— Aðrar vélar og tæki: 
— — Strokvélar: 

6l* — — — Einkum til heimilisnotkunar .................. 
62 — — — Aðrar .......000200 000 nn 
63 — — Til eftirvinnslu á garni og spunavörum ............ 
64 — — Preutunarvélar ........022000000 0... 
69 — — Annars ......0000000n nn rr 

— Hlutar: 
Tl — — Til tækja í nr. 84.40.10, 84.40.21, 84.40.50 og 84.40.61 
72 — — Til tækja í nr. 84.40.29, 84.40.30, 84.40.40 og 84.40.69 
19 — — Aðrir (84.40.62—64) ......00000%0 000 nn 

84.41 Saumavélar; húsgögn sérstaklega hönnuð fyrir saumavélar; 
saumavélanálar: 
— Saumavélar: 

1l* — — Til heimilisnotkumar ..........000000 0000... 
12* — — Aðrar ........0000 nr 
20 — Saumavélanálar; húsgögn sérstaklega hönnuð fyrir sauma- 

vélar; hlutar til vara sem teljast til nr. 84.41 ............ 

84.42 00 Vélar og tæki (þó ekki saumavélar) til snyrtingar, sútunar og 
vinnslu á húðum og skinnum og til framleiðslu á vörum úr 
leðri og skinni (þar með talinn skófatnaður) .............. 

84.43 Málmbræðsluofnar (converters), bræðslusleifar (ladles), hrá- 
málmssteypumót (ingot moulds) og steypuvélar, þeirra tegunda 
sem notaðar eru í málmvinnsluiðnaði og við málmsteypu: 

* Tilgreina ber stykkjatölu á aðflutningsskýrslu. 
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10 — Málmbræðsluofnar, bræðslusleifar, hrámálmssteypumót og 

málmsteypuvélar ............. 0. 

20 — Hlutar ...........0.... 0 
Málmvölsunarvélar, einnig valsar til þeirra: 

10 — Völsunarvélar ................ 20 

20 — Valsar og aðrir hlutar ................0 0. 
Vélar til smíða úr málmi og málmkarbíðum, þó ekki vélar 
er teljast til nr. 84.49 og 84.50: 

10 — Vélar sem vinna á grundvelli raftæringar, annarra raf- 
magns- og rafeindaaðferða eða hátíðni (ultrasonic) ....... 

15 — Vélar til tannhjólaskurðar ................. 000. 
20 — Rennibekkir ................. AAANARR 
25 — Fræsarar ........0...0.. 0000 
30 — Borvélar ........220.000. 0000 
35 — Sagir (fyrir hvers konar sagarblöð) .................... 
40 — Heflar .............00.. 
45 — Skrúfugangsskurðarvélar (snittvélar) .................. 
50 — Vélar til brýnslu, slípunar og fágunar, og aðrar áþekkar 

vélar sem vinna með slípihjólum, slípidufti eða öðrum slípi- 
og fágunarefnum ........0...000 0. 

ö5 — Pressur, aðrar en teljast til nr. 84.45.60 84.45.65 og 84.45.70 
60 — Vélar til fallsmíði og -mótunar ............0000 0. 
65 — Vélar til að beygja, forma eða fletja málm .............. 
710 — Vélar til að skera og gata málm ...................... 
15 — Aðrar vélar til smíða úr málmi og málmkarbídum ....... 
00 Vélar til vinnslu og smíða úr steini, brenndum leir, stein- 

steypu, asbestsementi og öðru svipuðu efni, þar með talið 
gler í köldu ástandi (þó ekki vélar er teljast til nr. 84.49) 
Vélar til smíða úr trjáviði, korki, beini, harðgúmmíi, harð- 

plasti og öðru efni svipaðrar hörku (þó ekki tæki er teljast 
til nr. 84.49): 

01* — Trésmíðavélar ..................00 000. 
09 — Aðrar .....22..000000 0020 

Hlutar og hjálpartæki þess konar sem eingöngu eða aðallega 
heyra til og eru notuð við vélar þær er teljast til nr. 84.45-84.47 
(þar með taldar efnis- og verkfærafestingar, sjálfopnandi 
skrúfugangsskurðhöfuð, deilihöfuð og önnur tæki er heyra 
smíðavélum til); verkfærafestingar fyrir hvers konar hand- 
verkfæri, vélknúin eða ekki: 

10 — Efnisfestingar, sjálfopnandi skrúfugangsskurðhöfuð og deili- 
höfuð fyrir málmsmíðavélar; verkfærafestingar .......... 

20 — Önnur hjálpartæki og hlutar til notkunar við vélar sem 
teljast til nr. 84.45 ..........0.0 0 

30 — Önnur hjálpartæki og hlutar til notkunar við vélar sem 
teljast til nr. 84.46 eða 84.47 ............... 0. 

* Tilgreina ber stykkjatölu á aðflutningsskýrslu. 
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Handverkfæri, þrýstilofísknúin, og handverkfæri með inn- 
byggðum hreyfli, þó ekki rafmagnshreyfli: 

10 — Handverkfæri .......0.000000 0 nn nennu 
20 — Hlutar .......200000 nn 
00 Vélar og tæki sem nota gas til suðu, kveikingar, skurðar og 

herslu á málmi .............200. 00. snnn rns. 
Ritvélar (þó ekki sambyggðar reikni- og ritvélar); tékkaritvélar 
— Ritvélar með venjulegu letri: 

10* — — Rafknúnar .......02..000 00 none nnnn 
— — Aðrar: 

21* — — — Ferðaritvélar ......0.000000.s0nnnnnn rn 
29* — — — Annars ......000000 0 

— Aðrar: 
31 — — Tékkaritvélar ..........2.2000000 0... 
32 — — Með blindraletri .........00000000. 0... 0... 
39 — — Annars ......00000 00 

Reiknivélar, bókhaldsvélar, stimpilpeningakassar, frímerkja- 

vélar, aðgöngumiðavélar og aðrar svipaðar vélar, sem eru 

með reikniútbúnaði: 
10* — Reiknivélar (þar með taldar rafeindaborðreiknivélar) ..... 
20* — Reikningsfærsluvélar (þar með taldar bókhaldsvélar) ..... 
30* — Stimpilpeningakassar .........00000000 0... 
40 — Frímerkjavélar, aðgöngumiðavélar og aðrar svipaðar vélar 

Sjálfvirkar gagnavinnsluvélar og einingar þeim tilheyrandi; 
lesarar fyrir segulletur og ritletur, vélar til að umskrá gögn 
á gagnamiðla á táknmáli og vélar til að vinna úr slíkum 

gögnum, ót. a.: 

10 — Hliðstæðureiknar og vélar blandaðar að gerð (hybrid 
machines) ........00.00 enn 

20 — Heilar tölvugagnavinnsluvélar sem í sérstæðri einingu 
geyma miðstöð ásamt a. m. k. einni inntakseiningu og 
einni úttakseiningu .......2222220000000n 

30 — Heilar tölvumiðstöðvar; tölvuvinnsluverk sem hafa að geyma 
reiknibúnað, lógiskar einingar og stýrieiningar .......... 

40 — Stök aðalminni tölva ........0.0202000 000. enn 

50 — Jaðartæki, þar með taldar stýri- og aðlögunareiningar sem 

tengja má beini eða óbeint við miðstöð .........2..020.. 
60 — Annað ........00000. seen 

Aðrar vélar og tæki til notkunar í skrifstofum (t. d. fjölrit- 
unarvélar, bréfaáritunarvélar, myntteljarar, myntsundurgrein- 
ingarvélar, myntpökkunarvélar, vélar til að ydda blýanta, 
götunarvélar og heftivélar): 

10 — Fjölritarar .........0000000 0. na unar 
20 — Aðrar vélar og tæki .........220000000n ee nanna 

* Tilgreina ber stykkjatölu á aðflutningsskýrslu. 

31. desember 1976. 
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Hlutar og hjálpartæki (þó ekki hlífðarhylki, umbúðakassar 

og annað þess háttar) sem einvörðungu eða aðallega er hægt 

að nota til véla og tækja er teljast til nr. 84.51 — 84.54: 

10 — Hlutar og hjálpartæki til ritvéla sem teljast til nr. 84.51 

— Hlutar og hjálpartæki til véla sem teljast til nr. 84.52 

eða 84.53: 

91 — — Til véla sem teljast til mr.84.53 ......000.000000.... 

20 — — Annað ......0.000eesse nn 

30 — Hlutar og hjálpartæki til véla sem teljast til nr. 84.54 

eða til tékkaritvéla sem teljast til nr. 84.51 .............. 

Vélar og tæki til sundurgreiningar, sáldunar, þvotta, mölunar 

og blöndunar á mold, steinum, málmgrýti og öðrum föstum 

steinefnum, einnig þótt þau séu sem duft eða deig; vélar og 

tæki til að pressa eða móta fast eldsneyti, efni í leirvörur, 

óharðnað sement, gips og önnur steinefni í duft- eða deig- 

formi; vélar til framleiðslu á steypunsótum úr sandi: 

10 — Vélar og tæki til sundurgreiningar, sáldunar eða þvotta 

20 — Vélar og tæki til mulnings eða mölunar .......2.0.0.... 

— Vélar og tæki til blöndunar eða hnoðunar: 

31 — — Steypuhrærivélar ........000000.0e0nne0nnee rn... 

32 — — Vélar og tæki tilleirvörugerðar og framleiðslu á steypu- 

mótum úr sandi „......0.00000. 00. nn even... 

39 — — Annað .....00000ss ns sn 

40 — Aðrar vélar og tæki ........0000000ee ensure nn 

50 — Hlutar ........200000e nenna 

00 Vélar og tæki til framleiðslu og vinnslu á gleri og glervörum 

í heitu ástandi; vélar til að setja saman rafvíra- og úrhleðslu- 

lampa og rafeindalampa og svipuð rör og lampa ........... 

00 Sjálfsalar (t. d. fyrir frímerki, vindlinga, súkkulaði og mat- 

vörur) sem ekki eru leiktæki eða happdrætti .............. 

Vélar, tæki og mekanísk áhöld til sérstakra nota og teljast 

ekki til annars númers í þessum kafla: 

— Kjarnorkuofnar og hlutar til þeirra .....20.000000 00... 

— Vélar, tæki og mekanísk áhöld til opinberra verklegra fram- 

kvæmda, mannvirkjagerðar o. þ. h. 20.20.0000... 0... 

— Vélar, tæki og mekanísk áhöld til iðnaðarvinnslu á feiti 

og olíum úr dýra- eða jurtaríkinu ......0.000000.00 0... 

— Vélar, tæki og mekanísk áhöld til gúmmí- eða plastiðnaðar 

— Vélar, tæki og mekanísk áhöld til tóbaksiðnaðar ......... 

— Vélar, tæki og mekanísk áhöld til meðferðar á trjáviði .... 

— Vélar, tæki og mekanísk áhöld til meðferðar á málmi eða 

málmkarbídðum ..........0..000 en nenna 

— Aðrar vélar, tæki og mekanísk áhöld: 

— — Til húsgagnaiðnaðar og bursta- og körfugerðar, ót. a. 

— — Hreinlætistæki ..........02..000000 0... 0... 0... 

— — Stýrisvélar tilskipa ........00.000.. 00... 00... 00... 

— — Annars „.....000000.00 sr 
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— Hlutar til þeirra véla, tækja og mekanískra áhalda sem 
teljast til nr. 84.59.20——84.59.89 : 

— — Til véla og tækja í nr. 84.59.20, 84.59.50, 84.59.82 og 
84,59.89 ....00000rer 

— — Aðrir ........0.. 0 
Mótakassar til málmsteypu; steypumót fyrir málma (þó ekki 
hrájárnssteypumót), málmkarbída, gler, steinkennd efni (t. d. 
leirdeig og steinsteypu), gúmmí og plast .................. 
Hanar, lokar og annað þess háttar er heyrir pípuleiðslum, 
kötlum, geymum og öðru svipuðu til (þar með taldir þrýsti. 
léttar og hitastilltir lokar): 
— Úr járni eða stáli: 
— — Gaslokar og hliðstæðir lokar fyrir lofttegundir, einnig 

með þrýstimæli ................. 0... 
— — Lokar og kranar úr ryðfríu stáli .................. 
— — Hanar og kranar, ót. a. ........0.00000000000 0. 
— — Hitastilltir lokar ...................000. 00. 
— — Atnað „.......000.00 00 

— — Gaslokar og hliðstæðir lokar fyrir lofttegundir, einnig 
með þrýstimæli ....................00.0. 0. 

— — Hanar, kranar og blöndunartæki ................. 
— — Annað „........0.0.0 20. 

— Úr plasti ..................0 0. 
— Annað .......0.).0.0. 000 
Kúlu-, kefla- vg málaleg ................0..0.... 0. 
Drifásar, sveifarásar, leghús, ásleg, tannhjól og tannhjólasam- 
stæður (þar með talin núningshjól, hjólahús (gear-boxes) og 
önnur tæki fyrir breytilegan snúningshraða), kasthjól, reim- 
hjól, sambyggð reimhjól, tengsl og ástengsl: 
— Tilflugvéla ...............0. 0. 
— Skrúfuásar, skutpípur, skutpípufóðringar, heil hjólahús 

(marinegear, complete) til notkunar með aflvélum skipa, 
enda beri hver slíkur slíkur hlutur það með sér að hann sé 
ætlaður til þeirra nota „............00.0000. 

— Leghús ...............000. 00... 
— Drifásar og sveifarásar, ót. a. .............000....... 
— Ásleg, ÓtL A. 
— Tannhjól og tannhjólasamstæður og önnur tæki fyrir 

breytilegan snúningshraða, ót.a. .................... 
— Kasthjól og reimhjól ..................0.00. 0. 
— Tengsl og ástengsl ..............00.0.0.000 10. 
Þéttingar og annað þess háttar úr málmplötum í sambandi 
við annað efni (t. d. asbest, flóka eða pappa) eða úr lögum af 
málmþynnum; samstæður eða úrval af þéttingum af mismun- 
andi gerðum í vélar, píputengingar og annað þess háttar í 
pokum, hylkjum eða öðrum svipuðum umbúðum .......... 

31. desember 1976. 

  

Frá !/, | Frá!) | Frá!) | Frá!) 
1977 1978 1979 | 1980 

A EA E|JA EJA 
  

      
0 | Vo | %0 | % | %0 | % | % 1 % 

25 25 25 25 
0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 

35 35 35 35 
35 35 35 35, 
35 35, 35 35 

0 0 0 0 

              
0 0 0 0 

35| 35, j35/ |35 
14/ {10 5 0 

0 0 0 0 

4 4 4 4 
14 {10 5 0 
25) ja 9 0 
25| {17 9 0 

25| 17 9 0 
25 {17 9 0 
25) {17 9 0 

25) {ir 9 0 |
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Frá !/, Frá !/, Frá !/, Frá !/, 
1977 1978 1979 1980 

A EA E E 

84.65 

01 
09 

    
| 

Hlutar til véla, tækja og áhalda, ekki búnir rafmagnstenglum, | 

einöngrurum, spólum, snertum eða öðrum rafmagnsbúnaði, | 

enda teljist þeir ekki til einhvers annars númers þessa kafla: | 

— Skipsskrúfur, skrúfuásþéttar og skiptiskrúfubúnaður ... 4 | 

— Aðrir 2... 25 |   
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85. KAFLI 

Rafmagnsvélar, rafmagnstæki og rafmagnsbúnaður; hlutar til þeirra 

Athugasemdir: 

1. 

2. 

3. 

5. 

Til þessa kafla telst ekki: 

a. Rafmagnshitaðar ábreiður, hitapokar, fótahitarar o. þ. h., rafmagnshitaður fatn- 

aður, skófatnaður, eyrnabúnaður og aðrar rafmagnshitaðar vörur sem menn hafa 
á sér eða um sig. 

b. Glervörur sem teljast til nr. 70.11. 
c. Rafmagnshituð húsgögn (94. kafli). 

Til nr. 85.01 teljast ekki vörur sem nr. 85.08, 85.09 eða 85.21 taka til. Kvikasilfurs- 
afriðlar innbyggðir í málmhylki (stál- afriðlar) teljast þó til nr. 85.01. 

Til nr. 85.06 teljast aðeins eftirgreindar rafmagnsvélar og -tæki, þeirrar gerðar sem 

algengast er að nota til heimilisþarfa: 

a. Ryksugur, bónvélar, vélar til að mala, hakka og blanda matvæli, ávaxtapressur 
og loftræstitæki (viftur), hver sem þungi þeirra er. 

b. Aðrar vélar og tæki ef þungi þeirra fer ekki yfir 20 kg. 

Til nr. 85.06 teljast þó ekki uppbvottavélar (nr. 84.19), þeytiþvottavélar og 

aðrar Íataþvottavélar (nr. 84.18 eða 84.40), strokkefli og aðrar vélar til strokunar 

(nr. 84.16 og 84.40), saumavélar (nr. 84.41) og rafmagnshitatæki (nr. 85.12). 
Með orðinu prentfrásir í nr. 85.19 er átt við rafeindarásir sem gerðar eru með því 

að mynda á einangrandi undirlagi með hvers konar prentunaraðferð (t. d. upp- 

hleypingu, málmhúðun eða ætingu) eða með himnurásatækni (film circuit technique) 

leiðara, snertur eða aðrar prentaðar einingar (t. d. spólur, viðnám, þétta), einar sér 

eða samtengdar eftir fyrirfram ákveðnu mynstri, þó ekki rásaeiningar sem geta 

framleitt, afriðað, mótað eða magnað rafmagnsmerki (t. d. hálfleiðarar). 
Orðið prentrásir nær ekki til rása sem innihalda aðrar einingar en þær sem 

prentaðar eru. Prentrásir mega þó hafa tengiliði sem ekki eru prentaðir. 
Þunn- og þykkhimnurásir (film circuits), sem samanstanda af virkum og óvirk- 

um rásaeiningum sem myndaðar eru á sama framleiðslustigi, skulu teljast til nr. 

85.21. 

A. Með orðunum díóður, fransistorar og áþekkir hálfleiðarar í nr. 85.21 er átt við 
rásaeiningar sem byggja starfsemi sína á breytingum á eðlisviðnámi vegna áhrifa 
rafsviðs. 

B. Með orðinu rafeindadvergrásir í nr. 85.21 er átt við: 

a. Dvergrásir í knippiseiningum (fagot module), innsteyptar rásir, smækkaðar og 

svipaðar rásir sem samanstanda af aðgreindum, virkum eða bæði virkum og 

óvirkum smárásahlutum sem eru sameinaðir og samtengdir. 

þb. Einsteina samrásir (monolithic integrated circuits) þar sem rásaeiningarnar 

(dióður, transistorar, viðnám, þéttar, millitengingar o. s. frv.) eru myndaðar 

(fyrst og fremst) innan í eða á yfirborði hálfleiðara (t. d. íblönduðu silíkoni) 

og eru óaðskiljanlega tengdar. 

c. Blandaðar samrásir (hybrid integrated circuits) þar sem hinar virku og óvirku 

rásaeiningar, sumar myndaðar með þunn- eða þykkhimnutækni (viðnám, þéttar, 

millitengingar o. s. frv.) eða með hálfleiðaratækni (díóður, transistorar, ein- 

steina samrásir o. s. frv.), eru sameinaðar á bókstaflega órjúfanlegan hátt á 

einu einangrandi undirlagi (gleri, leir o. s. frv.). Þessar rásir mega einnig 

innihalda staka smárásahluta (miniaturised components). 

Við flokkun á þeim hlutum, sem skýrgreindir eru í þessari athugasemd, skal nr. 

85.21 ganga fyrir öllum öðrum tollskrárnúmerum sem kunna að eiga við þá, 
einkum með tilvísun til tilgangs beirra.
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Fá | Fái | Fái | Fái 
1977 1978 1979 1980 

A E|A E|A E{A E 

%1% 14 %19%1% 
85.01 Rafalar, rafhreyflar, straumbreytar (hverfi- eða stöðustraum- 

breytar), spennar, afriðlar, afriðilstæki og spankefli: 
10 — Rakstraumsrafhreyflar og -rafalar .................... 35 35 35 35 

— Aðrir rafhreyflar, þar með taldir alstraumsrafhreyflar | 
(rakstraums—riðstraums) : 

21 — — Fyrir riðstraum eingöngu .........0000.. 0000... 21'10}18/ T(14) 310) 0 
20 — — Annars .....0...000s sn 35 35 35 35 

— Riðstraumsrafalar: 
31 — — Allt að 1000 kKW.........000%0%0 00 nn nn sen 35 35 35 35 
39 — — Aðrir .....00.000 ne 35 35 35 35 
40 — Rafalasamstæður með brunahreyfli ............000000. 35 35 35 35 

— Einsnáúðsstraumbreytar (rafhreyfill—rafali): 
51 — — Rafsuðuvélar .......0.0.000000 00... nn. 0 0 0 0 
59 — — Aðrir .......0.0020..ennn er 35 35 35 35 
60 — Hlutar til tækja sem teljast til nr. 85.01.10—59 ..... 35 35 35 35 

— Spennar: 
— — Vökvatorleiðispennar : 

T1 — — — 1000 KW og Minni ......0.000000 00... 21(10(18) 714) 3110) 0 
14 — — — Aðrir 2......0.000 0 35 35 35 35 

— — Aðrir: | 
16 — — — Rafsuðuspennar ..........00000 0. 0000... 0 0 0 0 
19 — —— Annars 20.00.0000. 21/10(18' TJl4) 310) O 
80 — Stöðustraumbreytar, afriðlar og afriðilstæki ............ 35 35 35 35 

— Spankefli: 
85 — — Straumfestar ............2020. 000... 0 0 0 0 
89 — — Önnur ......0000.000 0000 0n nr 35 35 35 35 
90 -— Hlutar tíl tækja sem teljast til nr. 85.01.7189 ..... 35 35 35 35 

85.02 00 Rafseglar; síseglar og vörur úr sérstöku efni til sísegla sem 
geta verið ófullgerðir hlutar slíkra segla; borhöldur, pípuhald- 
arar, spennuhakkar, skrúfstykki og önnur tæki til að halda | 
hlutum föstum, úr rafseglum eða síseglum; rafsegulmögnuð | | 
griptengi og önnur rafsegulmögnuð tengi, rafsegulhemlar; | 
rafsegulmagnaðir burðarseglar .......................... 25 25 25 25 

85.03 Frumrafhlöð og rafhlöður: 
01 — Kvikasilfursrafhlöður fyrir heyrnartæki .............. 15 15 15 15 
09 — Aðrar ........000000 nn 40 40 40 40 

85.04 Rafgeymar: 
10 — Rafseymar ..........00%0. 0 22(12|19/ 8|16| 4{12/ 0 
20 — Hlutar ........200 00 0 0 0 0 

85.05 00 Handverkfæri með innbyggðum rafmagnshreyfli .......... 7 4 0 0 
85.06 Rafmagnsknúin búsáhöld með innbyggðum rafmagnshreyfli: 

— Ryksugur og bónvélar : 
1I* — — Ryksugur .......0000000. nn 80 80 80 80 
19 — — Bónvélar ........000000 0000 nan 80 80 80 80 

* Tilgreina ber stykkjatölu á aðflutningsskýrslu. 
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85.07 

85.08 

85.09 

85.10 

85.11 

85.12 

20 

31* 
39 
40 
50 

01 
02* 
03 
04 
09 
00 

00 

ol 
09 

10 

20 

10 

21* 
29 
30 

41* 
49* 
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—- Loftræstitæki og herbergisviftur .................... 
— Hakkavélar og hrærivélar; ávaxtasafapressur : 
— — Hrærivélar ...........0.02 0000 
— — Aðrar ....... HRAFNAR 
— Önnur búsáhöld ...........2....0.0 
— Hlutar .........0...0 0... 
Rakvélar og hárklippur með innbyggðum rafmagnshreyfli: 
— Sauðaklippur .......000020000 000... 
— Rakvélar með innbyggðum rafmagnshreyfli ........... 
— Varahlutir (þó ekki fylgihlutir) í rafmagnsrakvélar ..... 
— Hárklippur og hlutar til þeirra .......0....000.. 000... 
— Aðrar ........0002000 0. 
Rafmagnsræsi- og kveikibúnaður fyrir brunahreyfla (þar með 
talið kveikiseglar, kveikirafalar, kveikispólar, ræsihreyflar, 
rafkerti og glóðarkerti); rafalar (rakstraumsrafalar og rið- 
straumsrafalar) og straun:rofar til notkunar í sambandi við 
brunahreyfla ..............00000 0... 
Rafmagnsljósa- og merkjatæki; rúðuþurrkarar, affrystitæki 
og daggarþurrkarar fyrir reiðhjól og vélknúin ökutæki, raf- 
knúið ......00..00002000 0 
Færanlegir rafhlöðu- og segulraflampar, aðrir en teljast til 
nr. 85.09: 
— Duflaljósker ..........002.0. 000. 
— Ánnað .......0000000 nr 
Rafbræðslu- og hitunarofnar til notkunar í iðnaði eða á til- 
raunastofum ; tæki til upphitunar efna með spani eða torleiði; 
rafsuðu-, raflóðningar- og rafskurðarvélar og -tæki: 
—- Rafbræðslu- og hitunarofnar og tæki til hitunar efna með 

spani eða torleiði og hlutar tl þeirra .................. 
— Rafsuðu-, raflóðningar- eða rafskurðarvélar og -tæki og 

hlutar til þeirra .........00. 00 
Rafmagnsvatnshitunartæki (gegnstreymisvatnshitarar, heita- 
vatnsdunkar og hitastautar); rafmagnshitunartæki til hús- 
hitunar og jarðvegshitunar; rafmagnshársnyrtitæki (t. d. hár- 
þurrkur, hárliðunartæki og hitunartæki fyrir hárliðunarjárn) 
og rafmagnsstrokjárn; rafmagnshitunartæki einkum til heim- 
ilisnota; mótstöðurafmagnshitunartæki (þó ekki úr kolum): 
— Gegnstreymisvatnshitarar, heitavatnsdunkar og hitastautar 
— Jarðvegs- og húshitunartæki : 
-—— -- Rafmagnsofnar og annar raf búnaður til húshitunar . 
— —- Önnur .........00 000. 
—- Hársnyrtitæki .............0... 0. 
— Strokjárn: 
— — 1700 g oog þyngri .......000.00 000. n nn 
— — DAUP 

* Tilgreina ber stykkjatölu á aðflutningsskýrslu. 

31. desember 1976. 

  

Frá !/, 
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Frá 1), 

  

  
  

            

1977 1978 1979 1980 
A EA EA E!A E 

40 | 70 40 | 70} %0 | 70 70 | %0 
80 | 80 80 80 

80 | 80 80 80 

80 | 80 80 80 

80 80 80 80 

50 50 50 50 

1 4. 0 0 

80 80 80 80 

50 50 50 50 

25 25 25 25 

80 80 80 80 

35 35 35 35 

35 35 35 35 

1l 11 11 11 

90 90 90 80 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

| 

35 35 35 35 

35 35 35 35 

80 80 80 80 

80 80 80 80 

40 25 12 0 

80 | 80 80 80  
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85.13 

85.14 

85.15 

10 
20 

11 

19 
20 

25 

30* 

35* 

40* 

— Hitunartæki til heimilisnota: 

— — Rafmagnseldavélar ..............0.0.0.00.0000. 

— — Bökunar- og steikarofnar .............0000.000... 

— — Þvottasuðupottar ............0...0000 00... 
— — Kaffikönnur ............2..0.0.00.00 000 

— — Katlar ................0000 0000 

— — Önnur .......0..... 0000 
— Rafmagnshitamótstöður : 

— — Til tækja í nr. 85.12.10—59 ........0..000.00... 
— — Aðrar ........0.2020000 00 
— Hlutar 22.00.0000. 
Rafmagnstæki fyrir talsíma og ritsíma, á línu (þar með talin 
tæki við burðaröldusímakerfi á línu): 
— Tæki „0... AAA 
— Hlutar ........0..0000 0 
Hljóðnemar og grindur fyrir þá; gjallarhorn, rafmagnsheyrn- 
artíðnimagnarar: 
— Tæki, þar með taldar grindur fyrir hljóðnema .......... 
— Hlutar ...........00 00 
Sendi- og móttökutæki fyrir loftskeytasendingar og firðtal; 
sendi- og móttökutæki fyrir útvarp og sjónvarp (einnig mót- 
tökutæki með innbyggðum hljóðupptöku- eða hljóðflutnings- 
tækjum) og sjónvarpsmyndavélar; útvarpsmiðunartæki, 
radartæki og radíófjarstýritæki: 
— Senditæki og sendi— móttökutæki : 
— — Til neyðarfjarskipta, viðurkennd af Siglingamála- 

stofnun ríkisins ..........0000000.0.. 0... 
—— Önnur ...........0. 0000. 
— Litsjónvarpstæki, einnig með innbyggðum hljóðupptöku- 

eða hljóðflutningstækjum ..............0. 00. 
— Svarthvít sjónvarpstæki, einnig með innbyggðum hljóðupp- 

töku- eða hljóðflutningstækjum ....................... 
— Útvarpsviðtæki, hönnuð eða aðlöguð til ísetningar í bif- 

reiðar, einnig með innbyggðum hljóðupptöku. eða hljóð- 
Plutningstækjum ............. rr 

— Ferðaútvarpsviðtæki, einnig með innbyggðum hljóðupp- 
töku- eða hljóðflutningstækjum ....................... 

— Önnur útvarpsviðtæki, einnig með innbyggðum hljóðupp- 
töku- eða hljóðflutningstækjum ....................... 

* Tilgreina ber stykkjatölu á aðflutningsskýrslu. 

  

  

      

Nr. 120 

Frát/, | Frá, | Frál/ | Frá í), 
1977 1978 1979 1980 

ÁA EJA E|A E|JA E 

| Vo | % | % | % | %|%|% 

46|25137|16|28/ 8|18/ 0 

46/25137(16128) 8118| 0 

46|25|37|16(28/ 8118! 0 

80 80 80 80 

35 35 35 35 

80 80 80 80 

80 80 80 80 

80 80 80 80 

35 35 35 35 

35 25 12 0 

35 35 35 35 

40 40 40 40 

40 40 40 40 

40 40 40 40 

40 40 40 40 

4 4 4 4 

35 35 35 35 

15 75 715 75 

15 75 75 75 

15 75 15 75 

75 75 75 15 

15 15 73 75              
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Frá 1/, Frá !/, Frá !/, Frá !/, 
1977 1978 1979 1980 
  

  A E|A EA E|A E 
  

%0 | % | % | %| 70 | % | %0} Yo 
— Viðtæki fyrir talstöðva- og loftskeytaviðskipti : 

51 — — Sérhönnuð viðtæki fyrir neyðarmerki frá skipum og 
flugvélum .......000000.0 00 nn enn 4 4 4 4 

59 — — Önnur 20.00.0000... 000 35 35 35 35 
60 — Sjónvarpsmyndavélar .........0000000 0 nn een 35 35 35 35 

— Loftskeytamiðunartæki, ratsjár og loftskeytafjarstýritæki: | 

TI" — — Ratsjár og loftskeytamiðunartæki ................ A 4 4, 4 

79 — — Önnur ..00.0.0000000 nn 35 35 35 35 
— Hlutar: 
— — Til sjónvarps- og útvarpsviðtækja: 

81 — — — Loftnet ......0200000n0 ser 35 35 35 35 

82 — — — Aðrir 2.....20000000ee renn 15 75 75 15 

83 — — Til tækja í nr. 85.15.11, 85.15.51, 85.15.71 og 85.15.79 4 4 4 4 
89 — — Aðrir .......000000 0 nn nes 35 35 35 35 

85.16 00 Rafmagnsbúin umferðarstjórntæki fyrir járnbrautir, spor- 

vagna, vegi, ár, skipaskurði, hafnir og flugvelli ............ 35 35 35 35 
85.17 Rafmagnsbúin hljóð- eða ljósmerkjatæki (t. d. hringingar- 

bjöllur, flautur, sírenur, merkjakassar eða spjöld, þjófa- 

bjöllur, brunaboðar og önnur aðvörunartæki), þó ekki vörur 

er teljast til nr. 85.09 og 85.16: 
01 — Aðvörunarkerfi gegn eldsvoðum og innbrotum, svo og 

hlutar til þeirra .......00000000 nenna 7 7 1 7 

09 — Annað ....0.00000 00 nn ns ns 35 35 35 35 

85.18 00 Rafmagnsþéttar, óbreytilegir eða breytilegir (hverfiþéttar) ... 0 0 0 0 

85.19 Rafmagnstæki til að tengja eða rjúfa straumrásir, til öryggis 

í rafmagnsstraumrásum og til tengingar við eða í straumrás- 
um (t. d. rofar, liðar, vör, yfirspennuafrásir, yfirspennuliðar 
gerðir úr spólum og þéttum, eldingarvarar, vartappar, falir, 

klær og greinidósir); óbreytanleg viðnám og breytiviðnám (þar 
með spennudeilar), þó ekki hitamótstöður; prentrásir (printed 
circuits); greinitöflur (þó ekki símaborð) og stýri- og eftirlits- 

töflur: 
— Rafmagnstæki til að tengja, rjúfa eða vernda straumrásir 

eða til tengingar við eða í þær; greinitöflur, stýri- og eftir- 
Litstöflur, svo og hlutar til þeirra:               1l — — Rofar með snertum til og með 5 amper og 30—200 

amper fyrir 600 volt og lægri spennu. Skiptar og 

liðar ........200000n enn 0 0 0 0 

12 — — Rofar,ót.a. ....0.200000 000. enn 35 35 35 35 

13 — — Vör og varhús til og með 5 amper og 30—-200 amper 

fyrir 600 volt og lægri spennu ......0.0..000 000... 0 0 0 0 

14 — — Vör og varhús, ót. a. .......000000000nnnnn 35 35 35 35 

15 — — Risspennuverndartæki og annar verndarbúnaður, ót.a. 35 35 35 35 

16 — — Falir, tenglar, klær og tengibúnaður til og með 5 

amper og 30—200 amper. Fjöltengi með fleiri en 

þremur snertum; tengiræmur .........0..000000... 0 0 0 0 

17 — — „Krónutengi“ ......0000000000 00 nn unn 21/10|18| 714) 3|10) 0 

* Tilgreina ber stykkjatölu á aðflutningsskýrslu.
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18 
19 
21 
29 
30 
40 

85.20 

10 

20 
30 
40 

90 
85.21 

10 
20 

85.22 

85.23 

85.24 00 

— — Tengibúnaður, Ót. a. .....000000000. 000 
— — Tengikassar ........2002000000 000 r 0 
— — Greinitöflur, stýri- og eftirlitstöflur ................ 
— — Annað ....0..000000 nn 
— Prentrásir og hlutar til þeirra .......2.20000000.0. 
— Óbreytanleg viðnám og breytiviðnám ( þar með taldir spennu- 

deilar), þó ekki hitamótstöður, og hlutar til þeirra ........ 
Rafmagnsglólampar (perur) og úrhleðslulampar (þar með 
taldir lampar sem senda innrauða eða útfjólubláa geisla), 

bogalampar; rafmagnsleifturlampar til myndatöku: 
— Glólampar, þó ekki þeir sem senda innrauða eða útfjólu- 

bláa geisla .........000000000nnnnnen 
— Úrhleðslulampar, þó ekki þeir sem senda útfjólubláa geisla 
— Rafmagnsleifturlampar til myndatöku ..........00.00.. 
— Lampar, sem senda innrauða eða útfjólubláa geisla, og 

bogalampar .......00.000 0000 nn nn nn 
— Hlutar ......0..0000 nn enn 
Varmskauts-, kaldskauts- og ljósskautsrafeindalokar og 
lampar (þar með taldir gufu- eða gasfylltir lokar og lampar), 
sjárör (cathode-ray tubes), sjónvarpsmyndavélalampar og 
kvikasilfursbogaafriðalokar og -lampar; ljósnemar (photo- 
cells); innbyggðir þrýstirafmagnskristallar (mounted piezo- 
electric crystals); díóður, tansistorar og áþekkir hálfleiðarar; 

rafeindadvergrásir (electronic microcircuits): 
— Sjárör ........2000nnneennn seen 
— Aðrir rafeindalampar og -lokar (þar með taldir sjónvarps- 

myndavélalampar) ........0.0000. 00. nunna 
— Díóður, transistorar og áþekkir hálfleiðarar; ljósnemar (þar 

með taldar ljósdíóður og ljóstransistorar): 
— — Ljósnemar .......0000000000eenn ann n 
— — Samsettir transistorar og díóður .........0.00000.. 
— — Annað 20.00.0000 nn 
— Rafeindadvergrásir .........22000000nnvenn nn 
— Uppsettir þrýstirafmagnskristallar ...........0200002.. 
— Hlutar ......200.000 erna 
Rafmagnsáhöld og -tæki til sérstakra nota sem ekki teljast til 
annars númers í þessum kafla: 
— Flýtar fyrir rafeindir og hlutar til þeirra ............... 
— Annað ........00.0nnn nr 
Einangraðar (einnig lakkbrenndar eða raf húðaðar) raftaugar, 
rafstrengir, rafteinar, rafbönd o. þ. h. (þar með taldir strengir 
með samásarásum), með eða án tengihluta: 
— Jarð- og sæstrengir ..........2020..n 0000 
— Annað .......0.000000. eens 
Burstakol, bogalampakol, rafhlöðukol, skautkol og aðrar 

vörur úr koli til rafmagnsnotkunar ..................00.. 
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Frá!) | Frá!/, | Frá! | Frá!) 
1977 1978 1979 1980 

A E A E A E A E 

%1% 0 %|%%|%| % 
35 35 35 35 

21/10118/ 7i14/| 3110/ 0 

35 35 35 35 

35 35 35 35 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

40) 40 40 40 

40 40 40 40 

40 40 40 40 

40; 40 40 40 

40 40 40 40 

| 
| 

35 35 35 35 

35 35 35 35 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

35 35 35 35 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

35 35 35 35 

0 0 0 0 

35 35 35 35 

35 35 35 35 

35 25 12 0 

15| 7J13| 5111/ 2} 9/ 0              
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10 
20 
30 

10 
20 
30 
00 

00 

Einangrarar úr hvers konar efni: 
— Úr gleri .............. 
—- Úr leir .............. 0... 
— Úr öðrum efnum ............... 0 
Einangrunarhlutar í rafmagnsvélar, tæki og búnað, ef hlut- 
arnir eru eingöngu úr einangrandi efni, einnig þótt í þeim sé 
lítils háttar af málmi sem aðeins er til að halda einangrunar- 
hlutum saman við smíði þeirra (þó ekki einangrarar sem teljast 
til nr. 85.25): 
— Úr gleri .............. 
— Úr leir ........... 0. 
— Úr öðrum efnum ..............0.. 000 
Rafmagnspípur fyrir raflagnir og tengihlutar þeirra, úr ódýrum 
málmi og með einangrun að innan ...................... 
Rafmagnshlutar til véla og áhalda, enda teljist þeir ekki til 
einhvers annars númers þessa kafla ..................... 

31. desember 1978. 
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XVII. flokkur 

Flutningatæki 
Athugasemdir: 

1. 

2. 

4. 

Til þessa flokks teljast ekki vörur sem falla undir nr. 97.01, 97.03 eða 97.08 né sleðar 

og aðrar vörur er teljast til nr. 97.06. 
Í hugtökunum hlutar og hlutar og fylgitæki í þessum flokki felast ekki eftirgreindar 

vörur, einnig þótt þær beri öll einkenni hluta eða fylgitækja til flutningatækja: 

a. Vélaþéttingar og annað þess háttar úr hvers konar efni (flokkast eftir efni, sem 

þær eru gerðar úr, eða í nr. 84.64). 

b. Hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir í 2. athugasemd við XV. 

flokk, úr ódýrum málmum (KV. flokkur), eða áþekkar vörur úr plasti (sem 

yfirleitt teljast til nr. 39.07). 

c. Vörur er teljast til 82. kafla (verkfæri). 

d. Vörur er teljast til nr. 83.11. 
e. Vélar, tæki, mekanisk áhöld og aðrar vörur er teljast til nr. 84.01—84.59, 84.61 

eða 84.62, enn fremur hlutar til aflvéla og hreyfla í nr. 84.63. 

f. Rafmagnsvélar og tæki, einnig rafmagnsbúnaður (85. kafli). 

g. Vörur er teljast til 90. kafla. 

h. Úr og klukkur og aðrar vörur er teljast til 91. kafla. 

ij. Vopn er teljast til 93. kafla. 
k. Burstar sem eru hlutar í flutningatæki (nr. 96.02). 

Hugtökin hlutar og fylgitæki í 8688. kafla taka ekki til hluta og fylgitækja sem 

ekki eru hæfir eingöngu eða aðallega til notkunar með vörum í þeim köflum. Hlutar 

og fylgitæki, sem flokka má til tveggja eða fleiri númera þessara kafla, flokkast í 

samræmi við aðalnotkun þeirra. 

Flugvélar þannig byggðar að hægt er að nota þær jafnframt sem flutningatæki á 

landi flokkast eins og flugvélar. Vélknúin landfarartæki sem einnig má nota á 
vatni flokkast eins og vélknúin landfarartæki. 

Loftpúðafarartæki skulu flokkast í þessum flokki með þeim farartækjum sem þeim 

eru skyldust: 

a. Í 86. kafla, ef þau eru ætluð til ferða eftir spori (loftpúðalestir). 

b. Í 87. kafla, ef þau eru ætluð til ferða yfir land eða bæði yfir land og vatn. 

c. Í 89. kafla, ef þau eru ætluð til ferða yfir vatn, einnig þótt þau geti lent á fjör- 

um eða lendingarstöðum og geti líka ferðast yfir ís. 

Hlutar og fylgitæki fyrir loftpúðafarartæki skulu flokkast á sama hátt og hlutar og 

fylgitæki fyrir farartæki sem teljast til þess tollskrárnúmers sem loftpúðafarartækin 

flokkast í samkvæmt ákvæðunum hér á undan. 
Staðbundinn útbúnaður fyrir lofipúðalestir skal flokkast á sama hátt og áþekkur 

útbúnaður fyrir járnbrautir, og tæki til umferðarstjórnunar fyrir loftpúðalestarkerfi 
skulu flokkast á sama hátt og áþekk tæki fyrir járnbrautir. 

86. KAFLI 

Eimreiðar, vagnar og annað efni til járnbrauta oq sporbrauta; hvers konar 

merkjakerfi (ekki rafknúið) 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Brautarbitar úr trjáviði eða steinsteypu og steinsteyptar brautareiningar fyrir 
loftpúðalestir (nr. 44.07 og 68.11).
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b. Járnbrautar- og sporbrautarefni úr járni og stáli (nr. 73.16). 

c. Merkjakerfi sem knúið er rafmagni (nr. 85.16). 

81. desember 1976. 

  

2. Til nr. 86.09 telst meðal annars: 
a. Ásar og hjól, hjólhringir, gjarðir, nafir og aðrir hlutar til hjóla. 
b. Vagngrindur, undirvagnsgrindur og tviburaásgrindur (bogies). 

c. Ásleg, hemlabúnaður. 
d. Höggpúðar; vagntengi og tengigangar. 

e. Vagnkassar og aðrar yfirbyggingar. 

3. Til nr. 86.10 telst meðal annars (sbr. þó 1. athugasemd hér að ofan): 

a. Samsettir járnbrautarteinar, snúningskringlur, stanshöggpúðar og hleðslumælar. 

b. Merkisarmstengur, mekanískar merkjakringlur, útbúnaður til að stjórna slám, 

merkja- og brautarskiptastillum, hvort sem slíkt er búið rafljósum eða ekki. 

Frá) | Fát | Fái) | Frá!) 
1977 1978 1979 1980 

A E|A E|A E|A E 

%o | Vo | vo Vo | %0| Vo} %0 | % 
86.01 00 Eimknúnir dráttarvagnar fyrir járnbrautarlestir; kolavagnar 0 0 0 0 
86.02 00 Rafknúnir dráttarvagnar fyrir járnbrautarlestir, knúnir af 

rafhlöðu eða utanaðkomandi raforku .................... 0 0 0 0 
86.03 00 Aðrir dráttarvagnar fyrir járnbrautarlestir ................ 0 0 0 0 
86.04 00 Sjálfknúnir vagnar fyrir járnbrautir og sporbrautir ........ 0 0 0 0 
86.05 00 Vagnar til flutnings á mönnum og farangri, fyrir járnbrautir 

og sporbrautir; sjúkravagnar, fangavagnar, tilraunavagnar, 

póstvagnar og aðrir vagnar til sérstakrar notkunar fyrir | 

járnbrautir og sporbrautir ..........20.000.00 0000... 0 0 0 0! 
86.06 00 Verkstæðisvagnar, kranavagnar og aðrir vinnuvagnar fyrir 

járnbrautir og sporbrautir „.........0..0200000 0000... 0 0 0 0 

68.07 00 Vagnar til vöruflutninga, fyrir járnbrautir og sporbrautir ... 0 0 0 0 

86.08 00 Gámar, sérstaklega hannaðir og útbúnir til flutnings með 
einni eða fleiri gerðum farartækja ....................... 7 7 7 7 

86.09 00 Hlutar til dráttarvagna fyrir járnbrautar- og sporbrautarlestir 
og annarra hreyfanlegra járnbrautar- og sporbrautartækja 0 0 0 0 

86.10 00 Staðbundinn útbúnaður til járnbrauta og sporbrauta, mekan- 
ískur órafknúinn útbúnaður til merkjagjafa, öryggis, eftir- 
lits eða stjórnar fyrir járnbrauta-, sporbrauta-, þjóðvega-, 
sjó- og loftsamgöngur; hlutar til þessara vara og fylgitæki 0 0 0 0; 
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87. KAFLI 

Athugasemdir: 

1. Í þessum kafla er með dráttarvélum (traktorum) átt við ökutæki sem aðallega eru 

gerð til þess að draga eða ýta öðrum ökutækjum, verkfærum eða hlössum, einnig þótt 
þær séu jafnframt útbúnar að einhverju leyti, auk aðaltilgangs þeirra, til að flytja 

verkfæri, sáðfræ, áburð eða annað þess háttar. 

2. Bifreiðargrind (chassis) með hreyfli og húsi ökumanns telst til nr. 87.02 en ekki til 
nr. 87.04. 

Ökutæki (þó ekki á járnbrautum og sporbrautum); hlutar til þeirra 

Nr. 120. 

3. Til nr. 87.10 og 87.14 teljast ekki barnahjól án kúlulega, eigi heldur barnahjól með 
kúlulegum, sem ekki eru smíðuð eins og venjuleg hjól fyrir fullorðna. Slík barna- 
hjól teljast til nr. 97.01. 
  

87.01 

10* 
20 

31* 

39* 
87.02 

1l* 

12* 
13* 

14* 

15* 
16* 
19* 

21* 
29 

3l* 
32* 

33* 
34* 

Dráttarvélar (aðrar en teljast til nr. 87.07) með eða án aflút- 
taks, vindu eða reimhjóls: 
— Beltadráttarvélar ............000... 0 
— Dráitarbifreiðar fyrir festívagna ........0.0.000..0..... 
— Aðrar: 
— — Almennar hjóladráttarvélar, eftir nánari skýrgrein- 

ingu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ........... 
— — Annars .......0.00000 nn 
Ökutæki til flutnings á mönnum, vörum og efni (þar með 
talin hraðakstursökutæki, önnur en í nr. 87.09): 
— Fólksbifreiðar (þó ekki almenningsbifreiðar), þar með talin 

ökutæki hönnuð til flutnings bæði á mönnum og vörum: 
— — Á beltum: 
— — — Að eigin þyngd 400 kg eða minna (þar með talin 

beltabifhjól) ........00000 00. an nn 
—— — Önnur .......0.....0 000 
— — Loftpúðaðkutæki ..........0...0.0. 000... 00... 
— — Ökutæki til fólksflutninga eingöngu: 
— — — Með alhjóladrifi ..........0000000 0000... 
— — — Önnur: 
———— Ný 00.00.0000. 
——— — Nötuð.......00000000 00 ns 
— — Önnur 22.00.0200... 0000. 
— Almenninesbifreiðar: 
— — Fyrir 10—-17 manns að meðtöldum ökumanni ...... 
— — Aðrar .......2000000. 0. 
— Önnur: 
— — Grindur með hreyfli og ökumannshúsi: 
— — — Með burðarþol 3 tonn og þar yfir: 
— — — — Með dísilhreyfli ..........000.0 0. 000... 
———— Ánnars .......0..20000. nn 
— —— Aðrar: 
— — — — Með dísilhreyfli ..........000000 0000... 
—— —— Annars .......0000000 nn 

* Tilgreina ber stykkjatölu á aðflutningsskýrslu. 

    

  
  

              

Frá !/, Frá !/, Frá !/, Frá !/, 
1977 1978 1979 1980 

A EA EA EA E 

% | Vo %0 | 0} % 1 %|%1% 

25 25 25 25 

30 30 30 30 

7 7 7 7 

25 25 25 25 

80 80 80 80 
15 15 15 15 

90 90 90 90 

90 90 90 90 

90 90 90 90 
90 90 90 90 
90 90 90 90 

90 90 90 90 
30 30 30 30 

30 30 30 30 
30 30 30 30 

30 30 30 30 

30 30 30 30 

A 67
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87.06 

87.07 
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35* 

37* 
38* 

41* 

42* 
43* 

49* 

01* 
02* 
03* 
09 

01* 
09* 

ol 
02 
09 

ol 
02 
09 

11* 
19 
20 
00 

— — Ökutæki til vöru- og efnisflutninga: 
— — — Flutningstæki fyrir grjót, jarðveg o. þ. h. (dumpers) 
— — — Önnur: 
— — — — Með burðarþol 3 tonn og þar yfir: 
—— ——— Með dísilhreyfli ......0.000000 
— ———— Annars ........0.000 nn 
— — — — Önnur: 
— — ——— Sendibifreiðar, eftir nánari skýrgreiningu og 

ákvörðun fjármálaráðuneytisins ......... 
— — — —— Annars ......00000.nen sr 
— — Sjúkrabifreiðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörð- 

un fjármálaráðuneytisins ...........0000..0.0..... 
— — Annars ......0.000 00 
Bifreiðar til sérstakrar notkunar (í. d. gálgabifreiðar, siökkvi- 
liðsbifreiðar, stigabifreiðar, snjóplógar, götuhreinsiíbifreiðar, 
vökvunarbifreiðar, kranabifreiðar, kastljósabifreiðar, verk. 

stæðisvagnar og vagnar með röntgentækjum), aðrar en þær 
er teljast til nr. 87.02: 
— Slökkviliðsbifreiðar ..........0.000000 00... 
— Snjóplógar ........000000 sanns 
— Kranabifreiðar .........0...00000000 0. 
— Aðrar 20.00.0000. 
Grindur (chassis) með hreyfli fyrir ökutæki er teljast til nr. 
87.01-87.03: 
— Fyrir almenningsbifreiðar og vörubifreiðar ............ 
— Aðrar ........00000 00. 
Yfirbyggingar (þar með talin ökumannshús) fyrir ökutæki er 
teljast til nr. 87.01-87.03: 
— — Fyrir dráttarvélar sem teljast til 87.01.31 .......... 
— — Fyrir almenningsbifreiðar og vörubifreiðar ......... 
— — Aðrar .......000000 00 
Hlutar og fylgitæki fyrir ökutæki er teljast til nr. 87.01-87.03: 
— — Vatnskassar ..........0000000 0. ss en 
— — Öryggisbelti ...........2.0002 0000... 
— — Annað 20.00.0000. 
Alls konar vagnar með hreyfli þeirrar gerðar sem notaðir eru 
í verksmiðjum, vörugeymslum, á hafnarsvæðum og flugvöll. 
um til meðferðar á vörum og flutnings þeirra stuttar vegalengd. 
ir (ti. d. vagnar fyrir stöðvarpalla, gaffallyftarar o. þ- h.); 
dráttarvagnar þeirrar gerðar sem notaðir eru á stöðvarpöllum 
járnbrauta; hlutar til þessara ökutækja: 
— Vagnar fyrir verksmiðjur o. þ. h.; dráttarvagnar þeirrar 

gerðar sem notaðir eru á stöðvarpöllum járnbrauta: 
— — Gaffallyftarar .........020000 00. nn 
— — Aðrir .......0000000n nn nn 
— Hlutar ..........00000 00 n nn 
Brynvagnar og aðrir vélknúnir stríðsvagnar, einnig vopnaðir, 
hlutar til slíkra ökutækja ..........000000. 00.00.0000... 

* Tilgreina ber stykkjatölu á aðflutningsskýrslu. 

31. desember 1976. 
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01* 
02 
03* 
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09 
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20 
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Fri | Frá) | Frá) | Frá!) 
1977 1978 1979 1980 

A E|A E|A E|A E 

| Vo | 70 | % | 70 | % | %0 | % 
Bifhjól og reiðhjól með hjálparvél, einnig með hliðarvagni; 
hlíðarvagnar til bifhjóla og reiðhjóla: 

— Með sprengirými til og með 50 em .................. 80 80 80 80 
— Með sprengirými stærra en 50 til og með 245 em3ð........ 80 80 80 80 
— Með sprengirými stærra en 245 cmö til og með 360 em3 . 80 80 80 80 
— Með sprengirými yfir 360 emð .......0..0..0.000000... 80 80 80 80 
— Annað ........00000000 00. nn 80 80 80 80 
Reiðhjól án hjálparvélar (þar með talin þríhjól til vöru- 
flutninga) ............22..0000 000 80 80 80 80 
Ökutæki með drifi (einnig vélknúin) fyrir fatlaða og sjúka .. 0 0 0 0 
Hlutar og fylgitæki til ökutækja er teljast til nr. 87.09-87.11: 
— Hlutar og fylgitæki, einungis fyrir ökutæki sem teljast 

tilmr. 8711 .........0.00. 0000 0 0 0 0 
— Átnað ....00002200 0000 80 80 80 80 
Barnavagnar og ökutæki (án drifs) fyrir fatlaða og sjúka og 
hlutar til þessara ökutækja: 
— Ökutæki (án drifs) fyrir fatlaða og sjúka ............... 0 0 0 0 
— Hlutar til þeirra ökutækja sem teljast til nr. 87.13.10 ....  O 0 0 0 
— Barnavagnar og hlutar til þeirra: 
— — Barnavagnar .........0000.00 nn. ssnnnn 50 50 50 50 
— — Hlutar ......0000000 00... 50 50 50 50 
Önnur ökutæki án drifs (þar með taldir tengivagnar) og hlutar 
til þeirra: 
— Tengi- og festivagnar til íbúðar eða ferðalaga ........... 40 40 40 40 
— Tengi- og festivagnar til vöruflutninga: 
— — Vagnar útbúnir tækjum til losunar og/eða lestunar á 

heyi .....000000 ner 7 7 7 7 
— — Vagnar búnir tækjum til áburðardreifingar ......... 7 7 7 7 
— — Vagnar búnir tækjum til heyvinnslu .............. 7 7 7 7 
— — Aðrir ......000.000 00 30 30 30 30 
— Önnur ökutæki: 
— — Hjólbörur og handvagnar ...........000000000000. 30 30 30 30 
— — Annars .........00000.0s0 nn 40 40 40 40 
— Hlutar: 
— — Til vagna í nr. 87.14.2123 ........00000 0000. 7 7 7 7 
— — Aðrir .....000000000n s.n 35 35 35 35 49 

* Tilgreina ber stykkjatölu á aðflutningsskýrslu. 
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88. KAFLI 

Loftfarartæki og hlutar til þeirra; fallhlífar; slöngvitæki og svipuð tæki til 

flugtaks loftfarartækja; staðbundin flugæfingariæki 

  

    

      

Frá !/, Frá 1, Frá, Frá 1/, 
„1977 | 1978 | 1979 | 1980 
A E|A E!A E|A E 

Yo 190 | % | 5} % | Vef %01 % 
88.01 00 Loftfarartæki, léttari en andrúmsloft (loftskip, loftbelgir) ... 0 0) 0; 0! 
88.02 Flugvélar, svifflugur og flugdrekar ; hverfifallhlífar (rotochutes): | | | 

— Loftfarartæki án drifs; hverfifallhlífar : 
1l* — — Svifflugur ......0.00. 0 neee 0 0 0 0 
19 — — Önnur ........000.00. 000 0 0 0 0 
20* — Þyrlur 20... 0 0 0 0 
30* — Önnur loftfarartæki sem óhlaðin vega ekki meira en 2000 kg 0 0 0 0 
40* — Önnur loftfarartæki sem óhlaðin vega 2000—15000 kg .... 0 0 0 0 
50* — Önnur loftfarartæki sem óhlaðin vega meira en 15000 kg .. 0 0 0 0 

88.03 Hlutar til loftfarartækja og annars er telst til nr. 88.01 eða 
88.02: 

01 — Hlutar til flugvéla ..........000%0 0000 nnnn enn 0 0 0 0 
09 — Aðrir .....0.2000000 00 ner 0 0 0 0 

88.04 00 Fallhlífar, einnig hlutar og fylgitæki þeirra ............... (ð) 0 0 0 
88.05 00 Slöngvitæki og svipuð tæki til flugtaks loftfarartækja; flug- 

æfingartæki á jörðu; hlutar til þessara tækja ............. 0 0 0 0         

* Tilgreina ber stykkjatölu á aðflutningsskýrslu.
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89. KAFLI 

Skip, bátar og fljótandi útbúnaður 

Athugasemd: 

Skipsskrokkar og hálfgerð eða ófullgerð för, samsett, ósamsett eða sundurtekin, 
einnig fullgerð för, ósamsett eða sundurtekin, flokkast í nr. 89.01 ef þau hafa ekki aðal- 

einkenni fars af sérstakri gerð. 

Nr. 120. 

  

89.01 

89.02 

89.03 

89.04. 
89.05 

10* 
20 
30* 
40* 

öl* 
52* 
53* 
59 

ól* 

69 
00* 

00 

00 
00 

Skip, bátar og önnur fljótandi för sem teljast ekki til nr. 
89.02-89.05 í þessum kafla: 
— Herskip af öllum gerðum .............220 0000 
— Snekkjur og önnur skemmti- eða sportför ............... 
— Tankskip af öllum gerðum .........200.00.0 00... 
— Önnur vöruflutningaför, þar með talin þau sem flytja bæði 

farþega og vörur .........00000. 0. 
— Togarar og önnur fiskiskip; verksmiðjuskip og önnur skip 

sem notuð eru í beinu sambandi við fiskveiðar : 
— — Vélskip, ót. a., yfir 250 rúmlestir ................. 

— — Vélskip, ót. a., 100—250 rúmlestir ................ 
— — Vélskip, ót. a., 10 og allt að 100 rúmlestir ......... 

— — Annars .......00000 00 
— Annars: 
— — Björgunarbátar, samþykktir sem slíkir af Siglinga- 

málastofnun ríkisins ...........00000000 0... 
— — Annars ......000200 sn 
För sérstaklega gerð til dráttar (dráttarbátar) eða til að ýta 
öðrum förum ..........2.000 00... snnn sr 
Vitaskip, slökkviskip, hvers konar dýpkunar- og dæluskip, 
flotkranar og önnur fljótandi för sem ætluð eru aðallega til 
annars konar notkunar en siglinga; flotkvíar ............. 
Skip, bátar og önnur fljótandi för til niðurrifs .............. 
Fljótandi útbúnaður, annar en skip og bátar (t. d. steinsteypt 
ker, löndunarbrýr, baujur og sjómerki) .................. 

* Tilgreina ber stykkjatölu á aðflutningsskýrslu. 

  

    

Frá !), Frá !/, Frá !/, Frá !/, 
1977 1978 1979 1980 

A E A E A E A E 

% | Yo | %0 | % | % | %0| Vo | 10 

| | 
0 0 0, 0 

21/10}18| 7|14, 3}10/ O 
0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

21/10/18/ 7J14) 3|10/ O 

0 0 0 0 
21(10|18| T{14| 3(10/ O 

0 0 0 0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 

0 0 0 0              
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XVII. flokkur 

Optísk-, ljósmynda- og kvikmynda-, mæli-, prófunar-, nákvæmni-, 

skurðlækna- og lækningatæki og áhöld; úr og klukkur; hljóðfæri; 

hljóðupptöku- og hljóðflutningstæki; segulmögnuð mynda- og 

hljóðupptökutæki og mynda- og hljóðflutningstæki fyrir 

sjónvarp: hlutar til þeirra 

90. KAFLI 

Optísk tæki og áhöld, ljósmynda- og kvikmyndatæki og áhöld, mæli-, prófunar-, 

nákvæmni- og lækningatæki og áhöld; hlutar til þeirra 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Vörur til tækninota úr óhertu gúmmíi (nr. 40.14), úr leðri og leðurliki (nr. 42.04) 
eða úr spunatrefjum (nr. 59.17). 

b. Eldfastar vörur er teljast til nr. 69.03, leirvörur til notkunar í rannsóknarstofum 

eða til kemískra eða annarra tækninota (nr. 69.09). 

c. Speglar úr gleri sem ekki hafa verið optískt unnir (nr. 70.09), speglar úr góð- 
málmum eða öðrum málmum og eru ekki optískar vörur (nr. 83.12 eða 171. 
kafli). 

d. Vörur er teljast til nr. 70.07, 70.11, 70.14, 70.15, 70.17 eða 70.18. 

e. Hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir í 2. athugasemd við XV. 
flokk, úr ódýrum málmum (XV. flokkur), eða áþekkar vörur úr plasti (sem 

yfirleitt teljast til nr. 39.07). 
f. Dælur með mælitækjum (nr. 84.10); talningarvogir og prófunarmælitæki og lóð 

innflutt sér í lagi (nr. 84.20); vélar og tæki til lyftingar og flutninga (nr. 84.22); 

sértæki til stillingar á smíðaefni eða verkfærum smíðavéla er teljast til nr. 84.48, 
einnig þótt þeim fylgi optísk tæki til að lesa á mælikvarða (t. d. optísk deili- 
höfuð), þó ekki slík tæki sem sjálf eru aðallega bein optisk tæki eða áhöld (t. d. 

stillingarsjónaukar); lokar og aðrar vörur er teljast til nr. 84.61. 

g. Kastljós á farartæki (nr. 85.09), siglingartæki byggð á útvarpsbylgjum eða radar- 

tæki (nr. 85.15). 
h. Kvikmyndahljóðritunar- og hljóðvarpstæki sem vinna eingöngu fyrir áhrif segul- 

magns (nr. 92.11); segulmagnshljóðhöfuð (92.13). 

ij. Vörur í 97. kafla. 

k. Mæliker er flokkast til númera eftir því efni sem þau eru gerð úr. 

1. Spólur, kefli og sams konar uppistöður (sem teljast til númera eftir efninu sem 

þær eru gerðar úr, t. d. nr. 39.07 eða XV. flokks). 

Þegar annað er ekki tekið fram í 1. athugasemd hér á undan skulu hlutar og fylgi- 

tæki, sem eru einungis eða aðallega nothæf við vélar, tæki eða áhöld sem teljast 

til þess kafla, flokkast þannig: 

a. Hlutar eða fylgitæki, sem í sjálfu sér eru vélar, tæki eða verkfæri (þar með talin 

optísk tæki í nr. 90.01 eða 90.02) er teljast til einhvers númers í þessum kafla 

eða í 84., 85. eða 91. kafla (nema nr. 84.65 og 85.28), skulu teljast til nefndra 

númera og kafla. 

b. Aðrir hlutar og fylgitæki skulu talin til nr. 90.29, ef þau svara til lýsingarinnar þar, 

i
ð
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en annars skulu þau talin til sömu númera og viðkomandi vél, tæki eða áhald 

fellur undir. 

Til nr. 90.05 teljast ekki stjörnusjónaukar (nr. 90.06), sjónaukasigti á vopn, sjónpípa 
(periskóp) á kafbáta og brynvagna og sjónaukar á tæki og áhöld er teljast til þessa 

kafla; slíkir sjónaukar og sigti teljast til nr. 90.13. 

  

  

      

4. Optísk tæki og áhöld til mælingar og prófunar, sem talist gætu annaðhvort til nr. 

90.13 eða 90.16 eftir orðalagi þeirra númera, skulu talin til nr. 90.16. 

5. Til nr. 90.28 telst einungis: 

a. Tæki og áhöld til að mæla rafmagnsstærðir. 

b. Tæki og áhöld þeirrar gerðar sem nefnd er í nr. 90.14—90.16, 90.22—90.25 eða 

90.27 (þó ekki snúðsjár (stroboscopes)), en þannig gerð að rafmagnsfyrirbæri 

hafi áhrif á þau, misjafnlega mikið eftir stærð þeirra, er mæla á eða stjórna 
sjálfvirkt. 

c. Tæki og áhöld til að mæla eða finna alfa-, beta-, gamma- og röntgengeisla, geim- 

geisla og aðra slíka geisla. 
d. Sjálfvirkir stillar fyrir rafmagnsstærðir og tæki eða áhöld til sjálfvirkrar stjórn- 

unar á stærðum, sem ekki eru rafmagnsstærðir, og byggist rekstur þeirra á raf- 

magnsfyrirbæri sem er breytilegt eftir því hvað það er sem þau eiga að stjórna. 

6. Hylki, kassar og annað þess háttar sem flutt er inn með vörum þeim er teljast til 

þessa kafla skal talið til sömu númera og viðkomandi tæki eða áhöld, þegar venja 

er að selja tækin eða áhöldin með slíkum umbúðum og þær eru til þess ætlaðar. 

Hylki, kassar og annað þess háttar sem flutt er inn sér í lagi telst til númera eftir 

efninu sem það er gert úr. 

Frá | Frá | Frá), | Frá 
1977 1978 1979 1980 

A E|A E|A E E 

1%1% 71 %1%|%|% 
90.01 Linsur, prismu, speglar og aðrar optískar vörur, úr hvers 

konar efni, án umgerðar, þó ekki slíkar vörur úr gleri sem 
hafa ekki verið optískt unnar; þynnur og plötur úr pólarí- 
serandi efnum: 

01 — Gleraugnagler (án umgerðar) ........0000..0. 0... ..0.. 15 15 15 15 
09 — Annað ......0..000000.00 sn 35 35 35 35 

90.02 Linsur, prismu, speglar og aðrar optískar vörur, úr hvers konar 
efni, í umgerð, til tækja og áhalda, þó ekki slíkar vörur úr 

gleri sem ekki hafa verið optískt unnar: 
01 — Vitagler .......00000000s0nssnssrrr 35 35 35 35 
09 — Annað .......000000.ennns senn 50 50 50 50 

90.03 00 Umgerðir um gleraugu, nefklemmugleraugu, stangargleraugu, 
hlífðargleraugu og annað þess háttar og hlutar til slíkra 
umgerða .............000..sse nr 15 15 15 15 

90.04 Gleraugu, nefklemmugleraugu, stangargleraugu, rykgleraugu 
og annað þess háttar til réttingar á sjón og henni til hlífðar: 

01 — Raf-, logsuðu- og hlífðargleraugu .................... 0 0 0 
09 — Annað ......0.0020000sn0 es 50 50 50 50 

90.05 00* Sjónaukar með eða án prisma fyrir annað augað eða bæði 35 35 35 35 
90.06 00 Stjörnufræðileg tæki og áhöld (t. d. stjörnusjónaukar og   mælitæki er þeim heyra til) og fætur og útbúnaður til þeirra           (þó ekki tæki og áhöld til radíóstjörnufræði) .............. 3sl |ss/ |ss, |3s 

* Tilgreina ber stykkjatölu á aðflutningsskýrslu. 
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Ljósmyndavélar; leifturljósatæki til ljósmyndunar: 
— Myndavélar: 

11 — — Ljósmyndavélar, eingöngu nothæfar til læknisfræði- 
legra rannsókna ...........0000000 0000 

12* — — Ljósmyndavélar, ót. a.,3 kg og þyngri ............ 
13* — — Ljósmyndavélar fyrir 60 mm filmur og stærri ...... 
19* — — Aðrar .......0.00000000n 0 

— Leifturljósatæki til ljósmyndunar: 
21 — — Leifturljósatæki fyrir 300 wattsekúndur og fleiri .... 
29 — — Önnur ........000.00 0. 

— Hlutar og fyleitæki: 
31 — — Tilmyndavéla ogtækjaínr.90.07.11,90.07.13,90.07,21 
32 — — Til myndavéla í nr. 90.07,12 .................0.... 
39 — — Annað .......0.0000000 000 nn 

Kvikmyndavélar: Myndatöku- og sýningarvélar, hljóðupp- 
töku- og hljóðvarpstæki; allar samstæður af þessum vélum 
og tækjum: 
— Kvikmyndavélar og samstæður þeirra, fyrir mjórri filmur 

en 16 mm, þar með taldar tökuvélar fyrir tvöfaldar 8 mm 
filmur: 

11" — — Myndatökuvélar .........0.2.000000000 0... 
19 — — Annað ........200000 0000 n nn 

— Kvikmyndavélar og samstæður þeirra, fyrir 16 mm eða 
breiðari filmur, þó ekki tökuvélar fyrir tvöfaldar 8 mm filmur: 

21“ — — Myndatökuvélar .........00.00.000000 00. 
20 — — Annað ......00000000 0000. 

— Hlutar og fylgitæki: 
31 — — Til kvikmyndavéla í nr. 90.08.11—19 ............. 
39 — — Til kvikmyndavéla í nr. 90.08.21—29 ............. 

Skuggamyndavélar, stækkunar- og minnkunartæki til ljós- 
myndagerðar (þó ekki fyrir kvikmyndir): 

01 —- Stækkunar- og minnkunartæki ...................... 
09 — Annað ........0000000 nn 

Tæki og áhöld þeirrar tegundar sem notuð eru í ljósmynda- og 
kvikmyndavinnustofum og falla ekki undir neitt annað númer 
í þessum kafla; vélar til að taka ljósmyndað afrit af skjölum 
og þess háttar (með innbyggðum optískum útbúnaði eða með 
snertiaðferð (contact type)) og varmaafritunarvélar (thermo- 
copying); sýningartjöld: 

10 — Ljósritunarvélar og varmaafritunarvélar ............... 
20 — Hlutar og fylgitæki til notkunar við ljósritunarvélar eða 

varmaafritunarvélar ...............000 
— Annað: 

3l — — Framköllunarvélar fyrir röntgenfilmur ............. 
32 — — Tæki og áhöld til notkunar í ljósmynda- og kvikmynda- 

vinnustofum ........20.000000 00 
33 — — Sérhæfðar vélar til notkunar í prentiðnaði ......... 
39 — — Annað „.......0200000 0000 nn 

* Tilgreina ber stykkjatölu á aðflutningsskýrslu. 
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1977 1978 1979 1980 

A E A E Á E A E 

0 Vo % | Vol %0 | Yo | % | % 

15/ {15 (15) |15 
0 0 0 0 

20| j20/ |20) {20 
35) (35, |35) 35 

15, (15) |15/ {15 
35| |3s/ (35) {35 

15) j15/ (15) |15 
0 0 0 0 

35| |3s| |35/ 35 

50| |s0/ |s0/ |50 
50| |50/ |50/ |50 

15| (15) |15| {15 
15| |15( (15) {15 

50) |so( (|15) (15 
15) (15/ {15) |15 

7 1 7 7 
50| |50/ (50) {50 

50, |so/ |so/ |5so 

50, |so| |so| {50 

15) |1i5, (15) |15 

7 7 1 1 
0 0 0 0 

50) |so, {so/, |so!            
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00 
00 

00 

10 
20 

10 
20 

10 
20 
30 

0l 
09 

10 
20 
00 

Rafeinda- prótonsmásjár, rafeinda- og prótondif fraktógrafar 
Optískar smásjár, einnig með útbúnaði til að taka eða varpa 
á sýningartjald mynd af því sem í þeim sést .............. 
Optísk tæki og áhöld (þó ekki ljósabúnaður annar en ljós- 
kastarar) sem ekki eru talin í öðrum númerum þessa kafla 
Tæki og áhöld til landmælinga — þar með taldar mælingar 
eftir landslagsmyndum — til vatnsrannsókna (hydrografi), 

siglinga (navigation), veðurfræðirannsókna, vatnafræðirann- 
sókna (hydrologi) og jarðeðlisfræðirannsókna (geofysik); 
áttavitar og fjarlægðarmælar: 
— Siglingartæki; áttavitar ...........0.2.0.0 0. 
— Ánnað „0... 
Vogir með nákvæmni fyrir 5 eg eða minna, einnig með lóðum 
er þeim heyra til .............00220000 0000. nn nn 
Tæki til teiknunar, afmörkunar og útreiknings (t. d. pantó- 
grafar, teiknifæri, reglustikur, reiknistokkar, reikniskífur 

o. fl.), tæki og áhöld til mælinga, endurmælinga og prófana, 
enda falli þau ekki undir annað númer þessa kafla (t. d. míkró- 
meter, rennimál, málbönd, mælistikur og jafnvægistæki 

(balaneing machines)) og prófílprójektörar: 
— Áhöld, tæki og vélar ........2..2.0.00 0 
— Hlutar og fylgitæki ..........00... 00 
Tæki og áhöld til lylækninga, tannlækninga, skurðlækninga 
og dýralækninga (þar með rafmagnslækningatæki og augn- 
lækningatæki og -áhöld): 
— Rafmagnslækningatæki ........2.222020000 000... 
— Tæki og áhöld til tannlækninga .............0..000... 
— Önnur 2... 000 
Tæki til mekanóterapí, nuddlækninga, psykóteknískra rann- 
sókna, oxygenterapí, ózonterapí, aerosólterapí og gerviandar- 
dráttar; öndunartæki (þar með taldar gasgrímur og önnur 
svipuð tæki): 
— Ryk-, reyk- og gasgrímur ........000.0.0 00... 0... 
— Annað ......0000000 ns 
Ortópedísk tæki, skurðlækningabelti, kviðslitsbelti og annað 

þess háttar; spengur og annað til lækninga á beinbroti; gervi. 
limir, gerviaugu, gervitennur og aðrir gervihlutar líkamans; 

heyrnartæki og önnur tæki sem viðkomandi hefur á sér eða 
ber eða grædd eru í líkamann til þess að vega upp á móti 
líkamslýtum eða bæklun: 
— Heyrnartæki ...........2.2.000. 000 
— Ánnað 0... 
Röntgentæki og tæki sem nýta geislun frá geislavirkum 
efnum (þar með talin tæki til myndatöku með röntgengeislum 
og röntgenterapi); röntgengeneratorar og röntgenlampar; 
röntgenskermar; röntgenháspennutæki, mælitöflur fyrir rönt- 
gentæki; borð, stólar og annað þess háttar sérstaklega gert 
til notkunar við rannsóknir og lækningar með röntgengeislum 
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Frá) | Frá!) | Frá! | Frá), 
1977 1978 1979 1930 

A EA EA E|A E 

% | % | % | % |“ % | %| % 
35 35 35 35 

35 35 35 35 

40 40 40 40 
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90.21 

90.22 

90.23 

90.24, 

90.25 

90.26 

90.27 

90.28 

Nr. 120. 540 

00 

00 

01 
09 
00 

ol 
02 
09 

01 

02 
09 

10 

Tæki, áhöld og eftirlíkingar til sýningar og kennslu, ekki 
hæfar til annarra nota ...........00000000 0... enn 
Tæki til mekanískrar prófunar á hörku, styrkleika, þrýsti. 

þoli, teygjanleika og öðrum svipuðum eiginleikum efnis (t. d. 
málma, trjáviðar, spunatrefja, pappírs og plasts) .......... 
Flotvogir (hydrometers) og svipuð tæki; hitamælar, háhita- 
mælar (pyrometers), loftvogir, rakamælar, rakaþrýstings- 
mælar (psychrometers), hvort heldur þeir eru búnir ritfærum 
eða eigi; einnig hvers konar samsetning þessara tækja: 
— Sjúkramælar ........00...000 000... 
— Aðrir hitamælar .............0000000 000... 
— Loftþyngdarmælar ..........0000000 000 n nn. 
— Háhitamælar, flotvogir og rakamælar ................ 
— Annað .....0000000000en ee 
Tæki og áhöld til mælinga, prófana eða til sjálfvirkrar ákvörð. 
unar á straumhraða, dýpi, þrýstingi og öðrum breytilegum 
stærðum í vökvum og hvers konar lofttegundum eða til sjálf- 
virkrar ákvörðunar hitastigs (t. d. þrýstingsmælar, hitastillar, 
vökvahæðarmælar, rennslismælar, varmamælar og sjálfvirkir 
súgstillar í ofna), þó ekki vörur er teljast til nr. 90.14: 
— Hitastillar (termóstatar) ...........0..0000 0000... 
— Annað ......00..2000nnnnn nn 
Tæki og áhöld til fysískrar og kemískrar greiningar (t. d. ljós- 
skautunarmælar (polarimeters), lTjósbrotsmælar (refracto- 
meters), ljósrófsmælar (spectrometers), gasgreinitæki); tæki 
og áhöld til mælingar á fljótanleika, gropinleika, þenslu, 

yfirborðsspennu og öðru þess háttar (svo sem „viscometers“, 
„porosimeters“, „expansion meters“); tæki og áhöld til mæl- 
inga á magni hita, ljóss eða hljóðs (svo sem ljósmælar (photo- 
meters) (þar með „exposure meters“), hitamagnsmælar (cal. 
orimeters); smásjársneiðatæki (microtomes)) ............. 
Notkunar- og framleiðslumælar fyrir gas, vökva og rafmagns- 
straums; mælar til prófunar á þeim: 
— Notkunarmælar fyrir rafmagn .........0000000.0..00. 
— Mælar til prófunar á tækjum er falla í nr. 90.26 ........ 
— Aðrir .......0.0.00.000 nn 
Snúningsteljarar, framleiðsluteljarar, taxtamælar, kílómetra- 
mælar, skrefteljarar og annað þess háttar, hraðamælar (einnig 
seguhmagns) og snúningshraðamælar (tachometers) (aðrar en 
vörur er teljast til nr. 90.14); snúðsjár (stroboscopes): 
— Snúnings- og framleiðsluteljarar, snúningshraðamælar, 

segulmagnsmælar, snúðsjár ........00.0000.00.0....0.. 
— Ökumælar til þungaskattsákvörðunar ................ 
— Annað .........00200000 000. 
Rafmagns- og rafeindatæki og áhöld til mælinga, prófana, 
skoðana, greininga og sjálfvirkra stillinga: 
— Rafeindatæki til sjálfvirkra stillinga .................. 
— Rafeindatæki og -áhöld til mælinga eða til að greina jóna- 

geislun: 

31. desember 1976. 
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90.29 

21 

29 
30 
40 
50 

ol 
09 

— — Bergmálsdýptarmælar (ekkólóð), asdictæki og aðrir 
þvílíkir rafmagns- og rafeindadýptarmælar og fisksjár 

— — Önnur .....00.2000 000 
— Önnur rafeindatæki og -áhöld ..........0.2....00002... 
— Sjálfvirk stillitæki, þó ekki rafeindatæki ............... 
— Önnur tæki og áhöld, þó ekki rafeindatæki og -áhöld ..... 
Hlutar og fylgitæki þannig löguð að þau sén einungis eða aðal. 
lega hæf og ætluð til einnar eða fleiri af þeim vörum er teljast 
til nr. 90.23—-90.24 og nr. 90.26—90.28: 
— Til tækja og áhalda sem teljast til nr. 90.28.21 ........ 
— Annað ...00.0000.0 nn 

  

  

  

            

Nr. 120 

Frá !/, Frá 1/, Frá 1/, Frá í), 

1977 1978 1979 1980 
A EA E|A E|A E 

% | %1% | % | %0 | | 70 | % 

4 4 4 4 
7 7 7 7 
7 7 7 7 
7 7 7 7 

T| 7 1 1 

a þa á já 
7 7 7) 7  



Nr. 120. 542 81. desember 1976. 

91. KAFLI 
Úr og klukkur og hlutar til þeirra 

Athugasemdir: 

  

1. Með vasaúrverkum í nr. 91.02 og 91.07 er átt við úrverk sem eru með óróa og gang- 

fjöður sem gangstilla eða ákvarða tímabil eftir einhverju öðru kerfi og eru í mesta 

lagi 12 mm á þykkt þegar með er talinn verkbotn, brýr og hvers kyns aðrar ytri 

plötur. 

2. Nr. 91.07 og 91.08 taka ekki til verka sem ganga fyrir fjöðrum eða lóðum og hafa 
ekki gang (échappement), og eru ekki ætluð til þess að hann sé settur í þau (nr. 84.08). 

3. Til þessa kafla teljast ekki hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir 

í 2. athugasemd við XV. flokk, úr ódýrum málmum (XV. flokkur), eða áþekkar vörur 

úr plasti (sem yfirleitt teljast til nr. 39.07). Kaflinn tekur ekki heldur til lóða, 
úra- eða klukkuglerja, úrfesta eða úrarmbanda, hluta til rafbúnaðar, kúlulega eða 

kúina í þær. Fjaðrir í klukkur og úr flokkast sem hlutar til úra og klukkna (nr. 

91.11). 
4. Leiði ekki annað af 2. og 3. athugasemd hér að ofan teljast verk og hlutar, sem 

jöfnum höndum má nota í úr og klukkur og önnur tæki (t. d. nákvæmnitæki), til 
þessa kafla. 

5. Kassar, öskjur, hylki og annað þess háttar, sem flutt er inn með vörum þeim er 

teljast til þessa kafla, flokkast í sömu númer og viðkomandi vörur, enda sé það 

ætlað fyrir viðkomandi vöru og að jafnaði selt með henni. Kassar, öskjur, hylki og 
annað þess háttar, sem flutt er inn sér í lagi, telst til númera í samræmi við gerð 

þess og efnið sem það er gert úr. 

Frái/ | Frá) | Frá) | Frá !), 
„1977 1978 197ð | 1980 
A E|A E|A EjA E 

% | %0 | Yo % | % | %|}%|% 
91.01 00* Vasaúr, armbandsúr og önnur svipuð úr (þar með talin stansúr 

af svipaðri gerð) ............0.200000..nn 0 35 35 35 35 
91.02 00 nnur úr og klukkur með vasaúrverki (þó ekki úr er teljast 

til mr, 91,03) ........0000000 00 50 50 50 50 
91.03 00 Úr og klukkur í mælatöflur og annað þess háttar fyrir 

land-, sjó- og loftfarartæki ...................0....0... 50 50 50 50 

91.04 00 Önnur úr og klukkur ............0.0..000 0000... 0... 50 50 50 50 
91.05 00  Eftirlitstæki og tímamælar með úrverki eða samfasahreyfli 

til skrásetningar á tima eða til mælingar, skrásetningar eða 
annarra upplýsinga um tímalengdir ..................... 50 50 50 50 

91.06 00  Tímarofar með úrverki eða samfasahreyfli ............... 35 25 12 0 
91.07 00  Vasaúrverk, fullgerð ..............00000 0000. 0 nn. 35 35 35 35 
91.08 00 Önnur úrverk, fullgerð ..................0..00000.000.. 50 50 50 50 
91.09 00 Kassar fyrir úr; hlutar til þeirra ...........0......00.... 50 50 50 50 
91.10 00  Klukkukassar og svipaðar umgerðir fyrir aðrar vörur í 

þessum kafla og hlutar til þeirra ....................... 50 50 50 50 
91.11 00 Aðrir hlutar í úr og klukkur .........0....0... 0000... 50 50 50 50 

“ 

  
      

              
Tilgreina ber stykkjatölu á aðflutningsskýrslu.
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92. KAFLI 

Hljóðfæri; hljóðupptöku- og hljóðflutningstæki; segulmögnuð mynda- og hljóð- 

upptökutæki og mynda- og hljóðflutningstæki fyrir sjónvarp; 

hlutar og fylgitæki til þessara tækja 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Ljósnæmar filmur til ljósmyndunar eða ljósrafrænnar (photo-electric) upptöku, 

einnig áteknar eða framkallaðar (37. kafli). 

b. Hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir í 2. athugasemd við XV. 

flokk, úr ódýrum málmum (XV. flokkur), eða áþekkar vörur úr plasti (sem 

yfirleitt teljast til nr. 39.07). 

c. Hljóðnemar, magnarar, hátalarar, höfuðheyrnartæki, rofar, snúðsjár og önnur 

áhöld og tæki og önnur fylgitæki er teljast til 85. eða 90. kafla og ætluð eru til 

notkunar með tækjum þeim er teljast til þessa kafla, en eru ekki sambyggð þeim 

eða komið fyrir í sama hylki og þau; hljóðupptökutæki eða hljóðflutningstæki 

sambyggð útvarpstækjum og sjónvarpstækjum (nr. 85.15). 

Burstar til að hreinsa hljóðfæri (nr. 96.02). 
Hljóðfæri sem bera einkenni leikfangs (nr. 97.03). 
Safngripir og forngripir (nr. 99.05 eða 99.06). 
Spólur, kefli og sams konar uppistöður (sem teljast til númera eftir efninu sem 

þær eru gerðar úr, t.d. nr. 39.07 eða XV. flokks). 
Bogar, trumbusláttartæki og annað þess háttar til hljóðfæra, er teljast til nr. 92.02 

og 92.06 og flutt er inn með hljóðfærunum sem það á augsýnilega að notast til og er 

í hæfilegu magni, flokkast í sömu númer og viðkomandi hljóðfæri. 

Gataður pappir og pappi, er telst til nr. 92.10, einnig grammófónplötur og annað 

þess háttar (nr. 92.12), flokkast til nefndra númera sér í lagi, einnig þótt það sé 

flutt inn með þeim hljóðfærum sem það á að notast til. 

Kassar, öskjur, hylki og annað þess háttar, sem flutt er inn með vörum þeim er 

teljast til þessa kafla, flokkast í sömu númer og viðkomandi vörur, enda sé það 
ætlað fyrir viðkomandi vöru og að jafnaði selt með henni. Kassar, öskjur, hylki 

og annað þess háttar, sem flutt er inn sér í lagi, telst til númera í samræmi við 

gerð þess og efnið sem það er gert úr. 

m
p
 
a 

  

92.01 

92.02 
92.03 

92.04 

00* Píanó (hér með talin sjálfspilandi píanó með eða án nótna- 

Frá | Frá!) | Frá! | Frá!) 
  

    
1977 1978 1979 1980 

A E A E A E A E 

191 901 % | 919 | % | % 
borðs); „„harpsichord“ og önnur strengjahljóðfæri með nótna- 
borði; hörpur (þó ekki vindhörpur) ...........000...0.00.. 30 30 30 30 

00 Önnur strengjahljóðfæri ..........22.0.0000 00... 0... 50 50 50 50 

01* — Orgel til notkunar í kirkjum, eftir nánari skýrgreiningu og 

Pípu- og tunguorgel, þar með talin harmóníum og önnur 
svipuð hljóðfæri: 

            
ákvörðun fjármálaráðuneytisins ...........00020...... 0 0 0 0 

09* — Önnur ...........00n 0 30 30 30 30 

Harmónikur, concertínur og önnur svipuð hljóðfæri; munn- 

hörpur: 
01 — Munnhörpur ......00.0000000 snert 50 50 50 50 

09 — Annað .......cceeeeeenðess 50 50; 50" 50 

* Tilgreina ber stykkjatölu á aðflutningsskýrslu. 
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Frá, | Frá | Frá | Frá!) 
1977 1978 1979 1980 
  

A EA E A E A E 

% | %| % 1 Vo | 20 | 70 | 70 % 
50/ |50/ |50 

  

92.05 00 Önnur blásturshljóðfæri „.............0....00.00.00.0.... 50 
92.06 00 Slaghljóðfæri (t. d. trommur, xylófón, eymbal og kastanjettur) 50 50 50 50 
92.07 Rafsegul-, rafstöðu-, rafeindabúin hljóðfæri og önnur svipuð 

hljóðfæri (t. d. píanó, orgel og harmóníkur): 
01* — Píanó og orgel ........0.00%000 0. nnns 30 30 30 30 
02* — Orgel til notkunar í kirkjum, eftir nánari skýrgreiningu 

og ákvörðun fjármálaráðuneytisins .................. 0 0 0 0 
09 — Annað 22.00.2220... 50 50 50 50 

92.08 00 Hljóðfæri sem teljast ekki til meins annars númers þessa kafla 
(t. d. orkestríon, Hrukassar, spiladósir og hljómsagir); mekan- 

ískir söngfuglar; hvers konar tálflautur; merkjahorn og merkja- 
flautur blásnar með munninum (t. d. bátsmannsflautur) .... 50 50 50 50 

92.09 00 Strengir í hljóðfæri ............0..0020 00 000 nn. 50 50 50 50 
92.10 00 Hlutar og fylgitæki til hljóðfæra (þó ekki strengir), þar með 

talinn gataður pappír eða pappi í mekanísk hljóðfæri og valsar 
í spiladósir; taktmælar, tóngafílar og tónflautur hvers konar 50 50 50 50 

92.11 Grammófónar, hljóðritarar og önnur hljóðupptöku- og hljóð- 
flutningstæki, þar með taldir plötu- og segulbandsspilarar, 
með eða án hljóðhöfuðs; segulmögnuð mynda- og hljóðupp- 
tökutæki og mynda. og hljóðflutningstæki fyrir sjónvarp: 

10 — Myntstýrðir rafmagnsgrammófónar ................0.0.. 15 15 73 13 
20* — Aðrir rafmagnsgrammófónar og plötuspilarar ........... 75 75 15 15 

— Segulmögnuð mynda- og hljóðupptökutæki og mynda- og 
hljóðflutningstæki fyrir sjónvarp: 

31 — — Fyrir sjónvarpsstarfsemi .........2.00000........ 35 35 35 35 
390 — — Önnur ......000000 0000. r narta 75 75) {75| (75 
40 — Ánnað 00.00.0000 75 75 75 15 

92.12 Hljómplötur og aðrar hljóðupptökur; mót til framleiðslu á 
hljómplötum; óskornar hljómplötur tilbúnar til hljóðupptöku, 
filmur til vélrænnar hljóðupptöku, bönd, vírþráður, ræmur 
og annað þess háttar af því tagi sem almennt er notað til 
hljóðupptöku eða áþekkrar upptöku: 
— Miðlar til upptöku á hljóði og öðru þess háttar :               11 — — Segulbönd, segulkort og seguldiskar fyrir skýrsluvélar 25 25 25 25 

19 — — Annað .....0.0.0000000 nn 75 15 75 75 
— Hljómplötur, bönd og aðrir miðlar með áteknu efni: 

21 — — Með íslensku efni ..........000000 0000... nn... 20 20 20 20 
22 — — Með kennsluefni .............00000. 00... 0 0 0 0 
23 — — Segulbönd, segulkort og seguldiskar fyrir skýrsluvélar 25 25 25 25 
29 — — Annað .......20000000 00 senn 75 75 75 75 

92.13 Aðrir hlutar og fylgitæki til tækja sem teljast til nr. 92.11: 
01 — Tiltækja ínr.92.1131 ........0200000000 0... 35 35 35 35 
09 — Annars ......00.0eesessnss 75 15 75) 75 | 

* Tilgreina ber stykkjatölu á aðflutningsskýrslu.
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XIX. flokkur 

Vopn og skotfæri; hlutar til þeirra 

93. KAFLI 

Vopn og skotfæri; hlutar til þeirra 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

  

  
      

a. Vörur er teljast til 36. kafla (t. d. hvellhettur, sprengihettur, merkjaflugeldar). 

b. Hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir í 2. athugasemd við XV. 

flokk, úr ódýrum málmum (XV. flokkur), eða áþekkar vörur úr plasti (sem 

yfirleitt teljast til nr. 39.07). 
c. Brynvagnar og önnur brynvarin farartæki með vopnum (nr. 87.08). 

d. Sjónaukasigti og önnur optísk tæki sem eru ekki fest á skotvopn eða flutt inn 

með þeim skotvopnum sem á að nota þau við (90. kafli). 

e. Bogar, örvar, skylmingavopn og annað þess háttar til íbróttaiðkana, ásamt leik- 

föngum, er telst til 97. kafla. 

f. Safngripir og forngripir (nr. 99.05 eða 99.06). 
2. Sem Álutar til þeirra í nr. 93.07 teljast ekki radió- og radartæki sem teljast til nr. 

85.15 
3. Kassar, öskjur, hylki og annað þess háttar, sem flutt er inn með vörum þeim er 

teljast til þessa kafla, flokkast í sömu númer og viðkomandi vara, enda sé það 

ætlað fyrir viðkomandi vöru og að jafnaði seli með henni. Kassar, öskjur, hylki og 
annað þess háttar, sem flutt er inn sér í lagi, telst til númera í samræmi við gerð 

Þess og efnið sem það er gert úr. 

Frá 1/, Frá !/, Frá !/, Frá !/, 
3977 | 1928 1979 1980 
A EA E|A E 

%0 | 201 % | Vo | 701 % | % | % 
93.01 00 Sverð, höggsverð, byssustingir og svipuð vopn ásamt hlutum 

til þeirra og slíðrum .............000.00 0000 60 60 60 60 
93.02 00 Skammbyssur sem eru skotvopn ..........20..002...0000. 60 60 60 60 
93.03 00 Stórskotaliðsvopn, vélbyssur og önnur hernaðarskotvopn og 

sprengjuvörpur (þó ekki skammbyssur) .................. 60 60 60 60 
93.04 Önnur eldvopn, þar með taldar merkjabyssur, hvellbyssur, 

línubyssur og annað þess háttar: 
0i — Línubyssur .......0000..00 0000 ne 0 0 0 
02 — Hvalveiðibyssur -...........220.00000 0... 20 20 20 20 

03 — Fjárbyssur ..........2.2020000eneenen 20 20 20 20 
04* — Haglabyssur (þar með taldar sjálfvirkar haglabyssur) .. 60 60 60 60 
05* — Rifflar (þar með taldir sjálfvirkir rifflar) .............. 60 60 60 60 
09 — Annars ........220000.0.enss err 60 60 60 60 

93.05 00 Önnur vopn, þar með taldar loftbyssur, fjaðrabyssur og annað 
þess háttar .............0000000000 00... 60 60 60 60 

93.06 00 Hlutar til vopna, þar með talin hlaup, en ekki hlutar er teljast 
tilmr. 93.01 ...............0000000re ss 60 60 60 60 

93.07 Sprengjur, handsprengjur, tundurskeyti, tundurdufl, fjarstýrð   
vopn, flugskeyti og svipuð hernaðarvopn og hlutar til þeirra; 
skotfæri og hlutar til þeirra, þar með talin forhlöð; blýhögl:           

* Tilgreina ber stykkjatölu á aðflutningsskýrslu. 
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21 — 
99 á 

29 — 

Sport-, veiði- eða markskotfæri og hlutar til þeirra, þar með 

546 

taldar kúlur og högl .........00000.00 000 
Annað: 

— Skutlar og skot í hvalveiðibyssur og línubyssur ..... 
— Skot, sérstaklega gerð fyrir fjárbyssur ............ 
— Annars REKNIR 

81. desember 1976. 
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A EA EA E |A E 
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XX. flokkur 

Ýmsar vörur 

94. KAFLI 

Húsgögn og hlutar til þeirra; rúmbotnar, dýnur, púðar og þess háttar 

stoppaður húsbúnaður 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. 

b. 

Dýnur, höfuðpúðar og aðrir púðar sem fylla má með lofti eða vatni (39., 40. 

og 62. kafli). 
Gólflampar, borðlampar, vegglampar, lampastæði og annar ljósabúnaður sem 

flokkast eftir því efni sem hann er gerður úr (t. d. nr. 44.27, 70.14 og 83.07). 

Vörur úr steini, leir eða nokkrum öðrum efnum sem tiltekin eru í 68. eða 69. 

kafla og notaðar eru sem sæti, borð eða súlur í lystigörðum, blómagörðum eða 

anddyrum (68. og 69. kafli), 
Speglar sem gerðir eru til að standa á sólfi eða jörðu (t. d. hverfispeglar) og 

teljast til nr. 70.09. 
Hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir í 2. athugasemd við XV. 

flokk, úr ódýrum málmum (XV. flokkur), eða áþekkar vörur úr plasti (sem 

yfirleitt teljast til nr, 39.07); enn fremur peningaskápar er teljast til nr. 83.03. 

Húsgögn sérstaklega gerð sem hlutar af kæliskápum er teljast til nr. 84.15; hús- 

gögn sérstaklega gerð fyrir saumavélar (nr. 84.41). 

Húsgögn sérstaklega gerð sem hlutar af útvarpsgrammófónum, útvarpsviðtækjum 
og sjónvarpstækjum (nr. 85.15). 
Spýtubakkar fyrir tannlæknastofur (nr. 90.17). 

Vörur sem teljast til 91. kafla (t. d. klukkur og klukkukassar). 

k. Húsgögn sérstaklega gerð sem hlutar af grammófónum, diktafónum eða öðrum 

1. 
hljóðupptöku- og hljóðflutningstækjum er teljast til nr. 92.13. 

Leikfangahúsgögn (nr. 79.03), knattborð og önnur húsgögn sérstaklega gerð fyrir 

leiki (nr. 97.04) og töfrabrögð (nr. 97.05). 

2. Vörur (aðrar en hlutar) sem tilteknar eru í nr. 94.01, 94.02 og 94.03 skulu þvi að- 
eins flokkast í þessi númer að þær séu gerðar til að standa á gólfi eða á jörðu. 

Þetta tekur þó ekki til eftirtalinna húsgagna þótt þau séu gerð til að hengjast 
eða festast á vegg eða standa hvert ofan á öðru: 

a. 

b 
c. 
a 

Eldhússkápar og þess háttar skápar. 
Sæti og rúm. 

Raðbókaskápar og áþekk raðhúsgögn. 
Sem hlutar til vöru í 94. kafla teljast ekki plötur úr gleri (þar með taldir speglar), 

marmara eða öðrum steintegundum, þó að þær séu tilskornar, ef þær eru ekki 

festar við aðra húsgagnahluta. 

Séu vörur sem teljast til nr. 94.04 fluttar inn sér í lagi flokkast þær til þess 
númers en ekki til nr, 94.01—94.03, enda þótt bær séu fluttar inn sem hlutar til 

húsgagna er teljast til nr. 94.01—94.03. 

A 69
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Fát | Frá | Fái | Fái), 
197 | 1978 197ð | 1986 
AE JA EA E|A 

19 19 % 1 % 
94.01 Stólar og önnur sæti (þar með taldir svefnsófar o. þ. h.) og 

hlutar til þeirra, þó ekki sæti er teljast til nr. 94.02: 
— Stólar og önnur sæti: 
— — Úr málmi: 

11 — — — Dráttarvélasæti ..........0000000000 0... 7 7 7 7 
12 — — — Öryggissæti í ökutæki, fyrir börn .............. 20 20 20 20 
13 —— — Annað .........0200000 000. 50/25(40/18{30) 9120 0 
10 —— Úrtrjáviði ............00. 0000. 50/25|40/18(30| 9120| 0 

— — Úr öðrum efnum: 

15 — — — Dráttarvélasæti ..............000000 0... 7 7 1 7 
16 — — — Öryggissæti í ökutæki, fyrir börn .............. 20 20 20 20 
19 —— — Annað ......002%%00 nr en nr 50/25(40/18(30/ 9120 0 
20 — Hlutar til stóla og annara sæta ..........00.0.0.000. 50/25140/18(30) 9}J20| 0 

94.02 00 Húsgögn fyrir læknisaðgerðir, þar með taldar tannlæknis- 
og dýralæknisaðgerðir (t. d. skurðarborð, rannsóknarborð, 

sjúkrarúm með mekanískum útbúnaði); tannlæknastólar og 

önnur slík sæti með mekanískum lyfti- og öðrum hreyfiút- 
búnaði; hlutar til þessara húsgagna ..................... 35 35 35 35 

94.03 Önnur húsgögn og hlutar til þeirra: 
— Úr málmi: 

11 — — Innréttingar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins ............00.0000.0...... 38/18131(12(23) 6115| 0 

12 —-— Hillur og skápar, Ót. a. ...c0000000...0 0... 50/25(40/18|30' 9|20/ 0 
13 — — Skrifstofu- og skjalaskápar ....................... 50/25140118130/ 9120| 0 
14 — — Borð allskonar ........0000000 0000 50/25140/18|30) 9({20/ 0 
15 — — Rúm ......000000 rss 50/25(40/18130' 9}20| O 
19 — — Annað .......000000. 00. 50/25|40'18130/ 9120} 0 

— Úr trjáviði: 
21 —- — Innréttingar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins ..............00.0.0.0..2... 38/(18(31/(12|23)| ó6(15| 0 
22 — — Hillur og skápar .............0.. 0000... 50 /25|40(18(30' 920) 0 
23 — — Borðallskonar..........0....02. 0000... 50/25(40/18}30) 9|J20| 0 
24 — — Rúm 00.00.0000. 50/25(40/18(30) 9}20/ O 
20 — — Annað ......0000000 nn 50'25140118(30) 9|20/ 0 

— Úr öðrum efnum; hlutar til húsgagna: - 
31 — — Innréttingar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins ................0......... 38(18131(12(23| 6115; 0 
32 — — Önnur húsgögn ..............0...0 0... nr 00/25}40(18{30/ 9120! 0 
39 — — Hlutar til húsgagna .................00 000... 50/25140/18130) 9120) 0 

94.04 00 Rúmbotnar; rúmfatnaður eða áþekkur húsbúnaður, með 
fjöðrum eða bólstraður eða hið ianra úr hvers konar efni, 
eða úr blásnu gúmmíi, frauð- eða svampgúmníi, eða úr 
blásnu plasti, frauð- eða svampplasti, einnig með yfirklæði 
(t. d. dýnur, stungaar ábreiður, sængur, æðardúnssængur, 

sessur, púðar og koddar) ......................... ARA 50/25(40/18(30| 9120) 0
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95. KAFLI 

Vörur úr útskurðar- og mólunarefnum; unnin útskurðar- og mótunarefni 

Athugasemdir: 

20
 

gp
 

ÞE
 
L
R
:
 

Ð 
no
 

Til þessa kafla telst ekki: 

Vörur er teljast til 66. kafla (t. d. hlutar til regnhlifa og göngustafa). 

Blævængir, ekki mekaniskir (nr. 67.05). 

Vörur er teljast til 71. kafla (t. d. glysvarningur). 

Hnifar og aðrar vörur, er teljast til 82. kafla, með skafti eða öðrum hluta úr útskurð- 

ar- eða mótunarefnum. Séu sköftin og aðrir hlutar til þessara vara fluttir inn sér í 

lagi teljast þeir þó til þessa kafla. 
Vörur er teljast til 90. kafla (t. d. gleraugnaumgerðir). 

Vörur er teljast til 91. kafla (t. d. klukku- og úrkassar). 

Vörur er teljast til 92. kafla (t.d. hljóðfæri og hlutar til þeirra). 

Vörur er teljast til 93. kafla (t. d. vopn og hlutar til þeirra). 

.„ Vörur er teljast til 94. kafla (t. d. húsgögn og hlutar til þeirra). 

Burstagerðarvörur og aðrar vörur er teljast til 96. kafla. 

Vörur er teljast til 97. kafla (t. d. leikföng, leiktæki og íþróttavörur). 

Vörur er teljast til 98. kafla (t.d. hnappar, reykjarpipur og greiður). 

Vörur er teljast til 99. kafla (t.d. listaverk, safnmunir og forngripir). 

  

Frá) | Frá!) | Frá! Frá 1/, 
1977 1978 1979 1980 

A EA EA EA E 
  

    
% Vol % | Vo} Vol %| 0 | % 

00 Skjaldbökuskel, unnin, og vörur úr skjaldbökuskel........ 80 80 80 80 

00 Perlumóðir, unnin, og vörur úr perlumóður .............. 80 80 80 80 

00 — Fílabein, unnið, og vörur úr fílabeimi ................... 80 80 80 80 

00 — Bein, unnið, og vörur úr heimi. ........................ 80 80 80 80 

00 Horn, unnið, kórall (náttúrlegur eða tilbúinn) og önnur 
útskurðarefni úr dýraríkinu og vörur úr þessum efnum .... 80 80 80 80 

00  Útskurðarefni úr jurtaríkinu (t. d. fílabeinshnetur), unnin, og | 

vörur úr þeim ..............000000 0... 80 80 80 80 
00 — Harðkol (jet) (þar með harðkolaeftirlíkingar úr jarðefnum), 

raf, merskúm, tilbúið raf og tilbúið merskúm, unnið, og 

vörur úr þessum efnum .............0..00 0000... 80 80 80 80 
Mótaðar eða útskornar vörur úr vaxi, steríni, kolvetnis- 

gúmmíi úr jurtaríkinu, náttúrlegum harpixum (í. d. kópal 
eða kólófóníum) eða mótunardeigi, svo og aðrar mótaðar 
eða útskornar vörur, ót. a.; unnið, óhert gelatín (þó ekki 
gelatín er telst til nr. 35.03) og vörur úr óheríu gelatíni: 

01  — Gelatínbelgir utan umlyf ............0.. 000. 0.00... 0 0 0 0 
09  -— Annað 2.....0.002.0000 ser 80 80 80 80              
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96. KAFLI 

Sópar, penslar, burstar, fjaðrakústar, dufipúðar og sáld 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Vörur er teljast til 71. kafla. 
b. Burstar sérstaklega gerðir fyrir lyf-, skurð-, tannlæknis-, dýralæknis- eða aðrar 

læknisaðgerðir (nr. 90.17). 

c. Leikföng er teljast til 97. kafla. 
2. Með orðunum tilbúin knippi til framleiðslu á sópum og burstum í nr. 96.03 er einungis 

átt við óáfest knippi úr dýrahári, jurtatrefjum eða öðru efni sem án sundurgrein- 
ingar eru tilbúin til að festast í bursta eða annað þess háttar eða þarfnast aðeins 

smávægilegrar lagfæringar, svo sem límingar eða tilskurðar, til að nota megi þau á 

þennan hátt. 

  

Frá !/, Frá !/, Frá !/, Frá !/, 
1977 1978 1979 1980   

    A E|A E{A E!A E 

6 | 90 | 701 %0 | #0 %0 | 701 %0 
96.01 00  Sópar og burstar úr hrísi og öðrum jurtaefnum, aðeins | 

samanbundið en ekki fest á haus, með eða án skafts ...... 42(21134 14196) TI17T) 0 

96.02 Aðrir sópar, penslar og burstar (þar með taldir burstar | | 
sem eru hlutar af vélum), málningarrúllur, gúmmíþurrkur 
á skafti (aðrar en rúllur) og skaftþvögur o. þ. h.: | 

01  — Málningarpenslar og málningarrúllur ................ 42(21(34/14!26!) T}17T! 0 

              

— Burstar og sópar, ót. a.: 
02  —— Fyrir vélar ........0.2200000 000. 0 0 0 0 
03. — — Með plastbaki, ót. a. ........2000000 000... 58 (30{46/20134/10|22| 0 
04 0 — — Aðrir 20.00.0000... 58 30|46'20}34/10(22| 0 
05  — Tannburstar .........20000000.n eens 50 50 50 50 
09) — Annars 20.00.0000. 58130(46/20|34/10}22' 0 

96.03 00 Tilbúin knippi til framleiðslu á sópum, penslum og burstum 35 | 35 35 35 
96.04 00  Fjaðrasópar ........0.00000 sense 8ð 80 80 80 
96.05 00  Duftpúðar o. þ. h., úr hvers konar efni .................. 80 80 80 80 
96.06 00 Handsíur og handsáld, úr hvers konar efni .............. 80 80 80 80
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97. KAFLI 

Leikföng, leiktæki og íþróttavörur og hlutar til þessara vara 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

Ð. 

S. 

Jólakerti (nr. 34.06). 

Flugeldar og skrauteldar o.þ.h. í nr. 36.05. 

Garn, einþráðungar, línur, þarmar o. þ. h. til fiskveiða í hæfilegum lengdum, en 

ekki uppsett, sem telst til 39. kafla, nr. 42.06 eða til XI. flokks. 

Íþróttatöskur og aðrar vörur er teljast til nr. 42.02 og nr. 43.03. 

Íþróttafatnaður og grímubúningar úr vefjarefnum sem teljast til 60. og 61. kafla. 
Flögg og flaggdúkur úr vefnaði og segl (62. kafli) á báta og farartæki. 

Íþróttaskófatnaður (þó ekki skautaskór með áföstum skautum), legghlífar o. þ. h., 

er telst til 64. kafla, enn fremur höfuðfatnaður til íþróttaiðkana er telst til 65. kafla. 

Klifurstafir, svipur, keyri o. þ. h. (nr. 66.02) og hlutar til þeirra vara (nr. 66.03). 

Gleraugu í brúður eða önnur leikföng, óuppsett, er teljast til nr. 70.19. 

Hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir í 2. athugasemd við XV. 
flokk, úr ódýrum málmum (XV. flokkur), eða áþekkar vörur úr plasti (sem 

yfirleitt teljast til nr. 39.07). 
Vörur sem falla undir nr. 83.11. 

- Sportökutæki (nema rennisleðar (bobsleighs, toboggans) og aðrir svipaðir sleðar) 

sem teljast til XVII. flokks. 
Barnahjól með kúlulegum og smíðuð eins og venjuleg hjól fyrir fullorðna (nr. 

87.10). 
Sporthátar, svo sem eintrjáningar og kappróðrarbátar (89. kafli), og árar o. þ. h. 
til þeirra (44, kafli ef árarnar eru úr trjáviði). 

Hlífðargleraugu til iþróttaiðkana og útileikja (nr. 90.04). 

Tálflautur o. þ. h. (nr. 92.08). 

Vopn og aðrar vörur er teljast til 93. kafla. 

Strengir í boltaspaða, tjöld og annar ferðaútbúnaður, enn fremur hanskar (flokk- 

ast yfirleitt eftir því efni sem vörurnar eru gerðar úr). 

  

2. Til þessa kafla teljast einnig vörur sem í eru einhverjir óverulegir hlutar úr perlum, 

eðalsteinum eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum, tilbúnum eða endurgerðum), góðmálmi 

eða góðmálmspletti. 
3. Orðið brúður í nr. 97.02 tekur aðeins til slíkra hluta sem gerðir eru Í mannsmynd. 

4. Ef annað er ekki tekið fram í 1. athugasemd hér að ofan teljast hlutar og fylgihlutar, 

sem eingöngu eða aðallega eru hæfir og notaðir sem hlutar eða fylgihlutar vara þeirra 

er teljast til þessa kafla, til sama númers og varan fullgerð. 

Frá), | Frát/, | Frá!) | Frá'/, 
1977 1978 1979 1980 

A EA EA E|A E 

%o | Vo | % | % | %0 | 70 | % | 70 
97.01 00  Leikfangsökutæki fyrir börn (t. d. hlaupahjól, barnahjól, 

þríhjól og stignir barnabílar); brúðuvagnar og brúðukerrur 50 50 50 50 
97.02 00 Brúður ..........0002000000nnn senn 50125(|40/18(30| 9}20/ 0 
97.03 00 Önnur leikföng; smálíkön til leikja og skemmtunar ....... 50'25|40,18(30| 9(20| 0 
97.04. Samkvæmisleiktæki fyrir börn og fullorðna (þar með talin 

borðleiktæki, knattborð (billiardborð), spilaborð (rouletborð) 
og borðtennisútbúnaður): 

01  — Taflborð og taflmenn ..........00000000 00 enn. 0... 50 50 50 50 
02  — Spil.......0.0000 nenna 90 90 90, 80 

  
  

             



97.05 

97.06 

97.07 

97.08 

Nr. 120. öð2 

— Teningsspil og önnur hliðstæð leikspil .............. 
— Borðtennisútbúnaður ...............2.000..0000000.. 
— Önnur ........0.0. 00 
Grímuballsvörur: skemmtitæki, t. d. til töfrabragða, sjón- 

hverfinga o. þ. h.s jólatrésskraut og annað jólaskraat (t. d. 
tilbúin jólatré, jólasokkar o. þ. h.) .............. 00... 
Áhöld, tæki og útbúnaður til fimleika, afrauna og snnarra 

íþrótta og útileikja (þó ekki vörur er teljast til nr. 97.04): 
— Skíði og hlutar til þeirra og skíðastafir .............. 
— Skautar (þar með hjólaskautar) .................... 
— Áttnað 22.22.2200... 
Fiskiönglar, fiskistengur og annar útbúnaður til stangaveiði; 
veiðiháfar (t. d. fyrir fisk og fiðrildi), tálfuglar, lerkispeglar 
og annar þess háttar veiðiútbúnaður: 
-— Fiskiðnglar ..............0)00000 000 
— Veiðistengur ............0.000000 0 
—- Annað .......0.00002 00 
Hringekjur, rólur, skotskífur og annar útbúnaður fyrir 
skemmtistaði: ferðasirkus, ferðadýrasöfn og ferðaleikhús 

31. desember 1976. 

  

  

      

        
  
      

Frá) | Frá, | Frá!) | Frá 
1977 1978 1979 1980 

A EA E|A EJA E 

1995 %1% 
50 2540 18|30/ 9|20) 0 
50) |50/ (50) |50 
90| {oo |oo| {80 

80! |go, |80, {so 

50, |so, |50, {50 
50, |s0, 150) |50 
35, |35sl |3s, 35 

a þa a a 
30/15(25 10/20) 515) 0 
30/15|25 1020, 515) 0 

s0/ |so, |80' |801
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98. KAFLI 

Ýmsar unnar vörur 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. 
b. 

Augnabrúnalitur og aðrir þvílíkir litir (nr. 33.06). 
Hnappar, ermahnappar og aðrar vörur sem taldar eru í nr. 98.01 og 98.12 ef 

þessar vörur eru gerðar að öllu eða nokkru leyti úr góðmálmi, góðmálmspletti 

Nr. 120. 

(sjá þó a-lið 2, athugasemdar við 71. kafla) eða í þeim eru eðalsteinar eða hálf- 

eðalsteinar (náttúrlegir, tilbúnir eða endurgerðir) eða perlur (71. kafli). 

Hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir í 2. athugasemd við XV. 
flokk, úr ódýrum málmum (XV. flokkur), eða áþekkar vörur úr plasti (sem yfirleitt 

teljast til nr. 39.07). 

  

d. Rissfjaðrir (nr. 90.16). 
e. Leikföng er teljast til 97. kafla. 

2. Ef annað leiðir ekki af ákvæðunum í 1. athugasemd hér á undan teljast til kaflans 

vörur sem eru að öllu eða nokkru leyti úr góðmálmum, góðmálmspletti, eðalsteinum 

og hálfeðalsteinum (náttúrlegum, tilbúnum eða endurgerðum) og náttúrlegum perlum. 

3. Öskjur, hylki og aðrar umbúðir, sem eru fluttar inn með vörum í þessum kafla, 

flokkast í sömu númer og vörurnar sjálfar ef umbúðirnar eru ætlaðar utan um vörurn- 

ar og umbúðir af þessu tagi eru almennt seldar með þessum vörum. Öskjur, hylki og 

aðrar umbúðir, sem eru fluttar inn sér í lagi, flokkast eftir gerð þeirra og efni. 

Frá, J Fái | Fái, | Fá!) 
1977 1978 1979 | 1980 

A EjA E|A E|A E 

1 % | % | % 
98.01 Hnappar, ffibbahnappar, ermahnappar, smellur, smellu- 

hnappar, hnappamót og hnappaefni, hnrappahlutar: 
01  — Flibbahnappar, ermahnappar og aðrir lausir skyrtu- 

hnappar ......0000000 00 60 60 60 60 
09  — Annað .......000000 0 0 0 0 0 

98.02 Rennilásar og hlutar til þeirra: 

01  — Málmstykki til framleiðslu á rennilásum ............. 0 0 0 0 

09  — Annað ........0.0.00000 ner 21/10}18| Tj14| 3(10/ 0 

98.03 00  Sjálfblekungar, kúlupennar og aðrir slíkir pennar, penna- 
stengur, skráfblýantar, renniblýantar o. þ. h. og hlutar og 
fylgihlutar þessara vara (þó ekki vörur sem teljast til nr. 
98.04 eða 98.05) .......%%%00n nn *50 #50 *50 #50 

98.04 00 Pennar og pennaoddar ...........0%020 000. e ene 50 50 50 50 
98.05 00 Blýantar (aðrir en teljast til nr. 98.03); ritblý; litkrít, 

grifflar, teiknikol, pastel-, rit- og teiknikrít; klæðskera- 
og billiardkrít ..............0020000 0... e0e nn *50 #50 #50 #50 

98.06 Rit- og teiknispjöld, einnig í ramma: 

01  — Skólatöflur ..........0000% 00. enn 35 35 35 35 

09  —- Annað .....0...0000000. rn 80 80 80 80 

98.07 00  Dagsetningar-, innsiglis- og tölusetningarstimplar o. þ. h. 
(þar með talin áhöld til prentunar eða áletrunar á vörumiða), 
letur og leturhaldarar, til handstimplumar ............... 46|25137/16|28| 8118) 0 

98.08 00  Ritvéla- og reiknivélabönd o. þ. h., einnig á spólum; stimpil- | 

púðar, einnig í kössum ............2000000 000... 000... 80 80 80 | 80 

  
      

             



98.09 

98.10 

98.11 

98.12 
98.13 
98.14 
98.15 

98.16 

Nr. 120. öðd 

00  Innsiglislakk og flöskulakk í stöngum, plötum eða öðru 
svipuðu formi; fjölritunar- og valsamassi o. þ. h., gert aðal- 
lega úr gelatíni, einnig á pappírs- eða spunaefnagrunni „... 

00  Vindla- og vindlingakveikjarar og aðrir áþekkir kveikjarar 
(þar með taldir kemískir kveikjarar og rafmagnskveikjarar) 
og hlutar til þeirra (þó ekki steinar og kveikir) ........... 

00  Reykjarpípur; pípuhausar, munnstykki og aðrir pípuhlutar 
(þar með talin lauslega formuð trjá- eða rótarstykki); 

vindla. og vindlingamunnstykki og hlutar til þeirra ....... 
00 Greiður, hárkambar 0. þh. ........0.0...0 0000... 
00 LTífstykkjateinar og aðrir slíkir teinar til fata eða fatahluta . 
00  Iimsprautuílát til snyrtingar o. þ. h. og úðarar til þeirra ... 
00  Hitaflöskur og önnur hitaeinangrandi ílát, hlutar til þeirra 

(þó ekki innri glerílátin) .............................. 
00 0 Mannslíkön fyrir klæðskera, sýningar o. þ. h.; mekanískur 

og hreyfanlegur sýningarútbúnaður í búðarglugga o. þ. h. .. 

öl. desember 1976. 

  

  

    
  

Frái/, | Frá) | Frá!) | Frá) 
1977 1978 1979 1980 

A EA EA E{A E 

| %|% % 1 %1%|%|% 

80 80 80 80 

80 80 80 80 

80 80 80 80 

58/30146(20(34/10(22/ 0 

0 0 0 0 

80 80 80 80 

80 80 80 80 

45 45 45 45              



öl. desember 1976. 555 Nr. 120. 

XXi. flokkur 

Listaverk, safnmunir og forngripir 

99. KAFLI 

Listaverk, safnmunir og forngripir 

Athugasemdir: 

  

        

  

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Ónotuð frímerki, stimpilmerki og önnur slík merki sem eru gild eða verða gild 

hér á landi (nr. 49.07). 
b. Máluð leiktjöld, máluð baktjöld í myndastofur og annað þess háttar (nr. 59.12). 

c. Náttúrlegar perlur, eðal- og hálfeðalsteinar (nr. 71.01 og 71.02). 

2. Með orðunum myndstungur, prentmyndir og steinprentaðar myndir í nr. 99.02 er átt 
við þrykk í svörtu og hvitu eða í litum með einni eða fleiri plötum, gerðum að öllu 
leyti í höndunum af listamanninum sjálfum og skiptir ekki máli hvaða aðferð eða 
efni eru notuð, þó þannig að ekki mega hafa verið notaðar mekanískar aðferðir eða 
ljósmyndun. 

3. Til nr. 99.03 teljast ekki endurgerðir af listaverkum í fjöldaframleiðslu eða hand- 

iðnaðarvörur með einkennum verslunarvöru. Slíkar endurgerðir flokkast eftir efni og 

annarri gerð. 
4. a. Geti vara eftir orðalagi textans í einstökum númerum bæði talist til þessa kafla 

og einnig til annars kafla tollskrárinnar skal hún teljast til þessa kafla nema 

annað leiði af ákvæðunum í 1.—-3. athugasemd hér að ofan. 

b. Vörur sem eftir orðalagi textans geta bæði talist til nr. 99.06 og nr. 99.01—-99.05 
skulu teljast til nr. 99.01—-99.05. 

5. Rammar um málverk, teikningar, pastelmyndir, myndstungur, prentmyndir og stein- 
prentaðar myndir skoðasi hlutar af verkunum ef efni og verðmæti rammanna er í 

samræmi við þau. 

Frá | Fái | Fái | FÁ), 
1977 1978 1970 | 1980 

A EA E(A EA E 

% | % | | 20 70 | %o | 6 | % 
99.01 00 Málverk, teikningar og pastelmyndir gerðar í höndunum að 

öllu leyti (þó ekki tæknilegir uppdrættir í nr. 49.06 og 
handskreyttar iðnaðarvörur) .....................0..... 0 0 0 0 

99.02 00 Myndstungur, prentmyndir og steinprentaðar myndir, enda 
sé um frumverk að ræða .............0...0. 0000... 0 0 0 0 

99.03 00 Höggmyndir og myndastyttur, úr hvers konar efni, enda sé 
um frumsmíð að ræða .............0000000 00... 0 0 0 0 

99.04 00 Frímerki, stimpilmerki og önnur áþekk merki (þar með 
talin póststimpilmerki, póststimpluð umslög, bréf kort o. þ. h.), 
notuð, eða ef ónotuð þá ógild hér á landi ................ 0 0 0 0 

99.05 00 Dýrafræðileg, grasafræðileg, jarðfræðileg, líffærafræðileg, 
söguleg, fornfræðileg, steingervingafræðileg, þjóðfræðileg og 
myntfræðileg söfn og safnmumir ....................... 0, 0 0 0 

99.06 00 Forngripir yfir 100 ára gamlir ......................... 20 | 20 10 0           
A 70 
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ei 

1 

Tollfrjáls innflutningur 

2. gr. 
Auk þeirra vara sem tollfrjálsar eru samkvæmt Í. gr. skulu eftirtaldar vörur 

nnig undanþegnar gjöldum: 

Fvlsifé fars sem kemur hingað til lands frá útlöndum og er að mati tollyfirvalds 

ekki umfram það sem hæfilegt má teljast með tilliti til stærðar fars og ferða 

þess, enda verði fylsiféð ekki flutt úr viðkomandi fari. 
2. Hæfilegar vistir og aðrar nauðsynjar Í fari sem er í utanlandsferðum, enda verði 

þær áfram í farinu til neyslu og notkunar áhafnar og farþega. 
3. Vörur sem ekki á að flytja hér úr fari en eiga að fylgja því aftur til útlanda. 

Vanalegur farangur áhafnar fars sem kemur hingað til lands frá útlöndum, 
enda sé að mati tollyfirvalds um hæfilegan fatnað og aðrar ferðanauðsynjar 

til eigin notkunar áhafnar í fari að ræða. 

5. Vanalegur farangur ferðamanna sem koma hingað til lands frá útlöndum, enda 
sé að mati tollyfirvalds um hæfilegan fatnað og aðrar ferðanauðsynjar til eigin 
nota ferðamannanna á ferðalaginu að ræða. 

6. Fatnaður og aðrar ferðananðsvnjar hér búsettra manna sem látist hafa erlendis. 
7. Notaðir heimilismunir manna sem flytja búferlum hingað til lands, enda hafi 

viðkomandi verið búsettur erlendis í a. m. k. eitt ár áður en hann flutti til lands- 
ins og munirnir verið í eign hans allt það ár. Ökutæki og önnur farartæki 
teljast ekki til heimilismuna í þessu sambandi. 

8. Vörur til sendiráða, sendiræðismannsskrifstofa, diplómatískra sendimanna og 

sendiræðismanna erlendra ríkja, enda 

a. sén vörurnar fluttar inn af þessum aðilum eða keyptar af þeim fyrir milli- 
göngu aðilja sem fá bær tollafgreiddar fyrir þá, 

b. fram hafi verið borin ósk um það við utanríkisráðuneytið að hlutaðeigandi 

innflytjandi eða kaupandi njóti hér tollfrelsis, 

c. viðkomandi afhendi fullfrágengna aðflutningsskýrslu um hina innfluttu eða 
keyptu vöru. Skýrslan sé einnig undirrituð af forstöðumanni viðkomandi 

sendisveitar eða sendiræðismannsskrifstofu, ef annar á í hlut, og jafnan með 
embættisstimpli hlutaðeigandi sendisveitar eða sendiræðismannsskrifstofu, 

d. og því sé lýst yfir að vörurnar séu einungis til starfseminnar hér, eigin nota 
hlutaðeigandi, fjölskyldu hans og/eða til heimilishalds hans hér. 

Tollfrelsið má binda hví skilyrði að íslenskir sendimenn og sendisveitir njóti 

sams konar tollfrelsis hjá viðkomandi ríki. 

Skjaldarmerki, flögg, innsigli, stimplar og ánrentuð eyðnblöð, sem umbjóðendur 
kjörræðismanna erlendra ríkja senda þeim, enda beri vörur þessar það með sér 
að þær séu ætlaðar til afnota í sambandi við ræðismannsstörfin. 

10. Heiðursmerki veitt af erlendum ríkjum svo og verðlaun fyrir íþróttaafrek og 

12. 

önnur afrek sem unnin eru erlendis. 
Vörur sem endursendar eru hingað frá útlöndum vegna þess að þær seldust ekki 
þar eða endursendar eru hingað af öðrum orsökum, enda séu færðar sannanir 

eða líkur, sem tollyfirvald tekur gildar, fyrir því að um sé að ræða vörur út- 
fluttar héðan. 
Endursendar tómar umbúðir, enda séu færðar sannanir eða líkur, sem toll- 
yfirvald tekur gildar, fyrir því að um sé að ræða umbúðir utan af útfluttum 

vörum héðan. 

Fjármálaráðuneytið getur sett nánari reglur um tollfrelsi samkvæmt þessari grein.
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Undanbágu- og lækkunarheimildir 

3. gr. 
Fjármálaráðuneytinu er heimilt: 
Að fella niður gjöld af vöru sem send er hingað til framhaldsflutnings (transit), 
enda greiði hlutaðeigandi kostnað tollgæslunnar af eftirliti með henni, geymslu 

hennar og flutningi og ákvæði laga nr. 47 11. júní 1960, um tollvörugeymslur, 
eigi ekki við um framhaldsflutninginn, sbr. einkum TV. kafla laganna. 

Að fella niður gjöld af vöru, sem hefur eyðilagst, rýrnað eða orðið fyrir skemmd- 
um á leið hingað ti lands, við affermingu, í vörslum tollyfirvalda eða í viður- 
kenndum geymslum farmflytjanda, enda sé eyðileggingin, rýrnunin eða skemmd- 
irnar ekki sök viðtakanda og vörunni sé flevgt undir tolleftirliti. 
Að heimila — gegn fullnægjandi tryggingu um endurútflutning og greiðslu gjalda 
ef endurútflutningur bregst — tollfrjálsan innflutning á vörum sem aðeins verða 
hér til sýningar eða flutnings um stundarsakir, svo og á vélum, tækjum og öðrum 
áhöldum sem aðeins eru send hinsað til reynslu um stuttan tíma. 
Að heimila — án eða segn fullnægjandi tryggingu um endurútflutning og 
greiðslu gjalda ef endurútflutningur bregst — tollfrjálsan innflutning um stuttan 
tíma á tækjum, verkfærum og öðru þvílíku sem vísindamenn, vísindaleiðangrar, 

listamenn, verkfræðingar, iðnaðarmenn, björgunarleiðangrar og aðrir slíkir 
hafa meðferðis frá útlöndum til afnota við athuganir sínar hér, rannsóknir og 

starfsemi. 

Að lækka eða fella niður gjöld af vöru sem er send hingað til viðgerðar eða 
annarrar aðvinnslu. 
Að láta koma til framkvæmda tollfrelsis- og tolllækkunarákvæði í fríverslunar- 
og milliríkjasamninsum. 
Að lækka eða fella niður gjöld af venjulegum brúðargjöfum frá aðilum bú- 
settum erlendis, enda hafi brúður eða brúðgumi haft fasta búsetu erlendis í 
tvö ár fyrir brúðkaupið. Heimildin tekur þó ekki til ökutækja eða annarra 
farartækja. 

Að lækka eða fella niður gjöld af notuðum munum sem hafa fallið í arf erlendis. 
Heimildin tekur þó ekki til ökntækja eða annarra farartækja. 

Að Tækka eða fella niður gjöld af sjöfum sem sendar eru hingað frá útlöndum 
og góðgerðarstofnanir eða aðrir slíkir aðilar eiga að annast dreifingu á til bág- 
staddra eða þvílíkra. Enn fremur af gjöfum sem aðilar búsettir erlendis senda 
hingað af sérstöku tilefni. þó ekki í atvinnuskyni, allt að 5 000 kr. tollverðmæti 

að mati tollyfirvalds. 

Að heimta ekki gjöld af bifreiðum og bifkjólum sem skráð eru erlendis og flutt 
eru til landsins af mönnum sem þar hafa haft fasta búsetu í a. m.k. tvö ár og 

ekki jafnframt átt lögheimili hér á landi. Gildir undanþága þessi í þrjá mánnði 

frá komu öknutækisins til landsins. Heimilt er að framlengja hana um þrjá 
mánuði Í senn, allt að tólf mánuðum alls, enda færi viðkomandi fyrir tollyfir- 
völdum fullgildar sönnur á að hann fullnægi eftirtöldum skilyrðum: 
a. AÐ hann hafi hvorki lavnaða atvinnu hér á landi né reki hér atvinnufyrirtæki. 

bh. Að hann hafi ekki tekið sér búsetu hér á landi. 
ce. Að hann hafi ekki flutt búslóð sína hingað til lands. 

Nú upnfyllir viðkomandi ekki framangreind skilyrði til framlengingar undan- 
hágu frá greiðslu gjalda og er bá heimilt að framlengja hana um þrjá mánuði 
í senn, allt að tólf mánuðum alls frá komu ökutækisins til landsins, gegn greiðslu 
sérstaks gjalds sem nema skal ákveðnum hundraðshluta á mánuði af cif-verði 

viðkomandi ökutækis.
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12. 

Undanþása þessi er að öðru levti háð því að viðkomandi skuldbindi sig til 

að hlíta eftirtöldum almennum skilyrðum: 

a. Að hann aki ökutækinn sjálfur, maki hans eða launaðir ökumenn hans, út- 
lendir eða innlendir. 

b. Að ökutækið verði ekki lánað, leigt eða notað til neins konar flutninga gegn 

greiðslu. 

c. Að hann hafi ökutækið með sér til útlanda þegar hann fer þangað. Ökntæki 
skal þó ætíð flutt utan þegar að tólf mánuðum liðnum frá því að það var 
flutt hingað til lands. 

d. Að hann hlíti beim nánari reglum sem fjármálaráðuneyvtið selur um ökutæki 
þessi og eftirlit með þeim. 

Ef framangreind skilyrði eru rofin eða forsendur fyrir undanbhágn frá 
greiðslu gjalda falla niður að dómi toll- eða lögreglustjóra mesa beir taka við- 

kemandi ökutæki þegar í stað úr umferð og tollvfirvald láta selir ökutækið á 

opinberun uppboði til lúkninsar á sjöldum og kostnaði eða hlutast til um endur- 

útflutning þess á kostnað innflvtjanda. 
Ákvæði töluliðar þessa gilda með sama hætti um nýiar bifreiðar og bifhjól 

sem keypt eru hér á landi og hafa hvorki verið skráð hérlendis né erlendis. 
Ökntæki þessi skuln skráð sérstaklesa os frekari skilyrði uppfyllt sem dóms- 
málaráðnneytið kann að setja. Undanbága frá greiðslu gjalda samkvæmt þessari 
málsgrein miðast við skráningardag ökutækis. 

Fjármálaráðunewtið setur í undantekningartilvikum heimilað framlensingu 

undanhágu samkvæmt 1. og 2. málsgr. án greiðslu hins sérstaka gjalds af cif- 
verði viðkomandi ökutækis. 

Að endurgreiða, lækka eða fella niður að hluta eða öllu leyti gjöld 

a. af efnivörnum Í innlendar framleiðsluvörur og 

hb. af umbúðum og efni í umbúðir um innlendar framleiðsluvörur, enda verði 
hinar innlendu framleiðsluvörur fluttar til útlanda til söln þar eða sérstakar 

ástæður séu fyrir hendi og hægt sé að ganga úr skugga um magn og verð 
nmbúða og efnivara. 
Ef hentugra þykir má greiða hinum innlendu framleiðendum bætur er 

svari sem næst Hl þeirra gjalda er sreidd hafa verið eða rétt þykir að endur- 
greiða. 

AS endurgreiða eða fella niður gjöld af hráefni, efnivörum og hlutum til fram- 
leiðsln innlendra iðnaðarvara sem tollar hafa verið lækkaðir eða felldir niður 
af samkvæmt ákvæðum um aðild Íslands að Fríverslunarsamtökum Evrónn 

(FETA) og ákvæðum samnings Íslands við Ffnahassbandalag Fvrópu (EBE), 

svo og af vélum. vélahlutum og varahlutum sem notaðir eru til aðvinnsln sömu 

vara. Jafnframt að lækka eða fella niður sjöld af efnivörn í innlenda iðnaðar- 
vörn ef gjöldin af sams konar iðnaðarvöru framleiddri erlendis ern jafnhá eða 

lægri en af efnivörunni. 
Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd ákvæða bessa 

töluliðar að höfðu samráði við iðnaðarráðuneytið og samtök iðnaðarins. 

Að samræma sjöld af vörum ef vara úr tilteknu efni ber hærra gjald en hlið- 

slæð vara úr öðru efni. 
AS fella niður siöld af bifreiðum ráðherra os sendiráðsstarfsmanna í samræmi 
við reglur um bifreiðamál ríkisins. 
Að fella niður gjöld af kirkjuklukkum og öðrum hlutum og munum sem eru 
eingöngu notaðir í kirkjum eða sérstaklega framleiddir til notkunar í þeim. 
Undanþáguheimildin tekur ekki til hljóðfæra. 
Að fella niður gjöld af umbúðum sem eru lánaðar eða leigðar hingað til lands. 
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- Að fella niður gjöld af vörum sem teljast til tnr. 34.02.09 og 38.19.49 og notaðar 
eru sem hráefni eða hjálparefni í iðnaðarvörur. 
Að fella niður gjöld af munum sem aðilar búsettir erlendis senda Norræna 
húsinu að gjöf. 

Að fella niður gjöld af fræðandi skuggamyndum sem yfirvöld fræðslumála 
flytja til landsins. 

- Að fella niður gjöld af bókum á íslensku, prentuðum erlendis, enda séu bækurnar 
gerðar Í samvinnu við erlenda aðila og verði ekki gerðar hér á landi á viðhlít- 
andi hátt. 

- Að feila niður með nánar ákveðnum skilyrðum gjöld af vélum, tækjum, rafmagns- 
vörum og öðrum fylgihlutum og viðgerðarefnum sem ætluð eru til nota í flug- 
vélum eða í beinum tengslum við þær. 

- Að fella niður eða endurgreiða gjöld af vélum sem eingöngu eru notaðar til 
framleiðslu á vörum í nýjum útflutningsiðngreinum eða til framleiðslu á ótoll- 
vernduðum vörum. 
Að lækka eða fella niður gjöld af vélum sem eingöngu eru notaðar til veiðar- 
færagerðar. 
Að heimila að gjöld af tækjum, sem send eru hingað til notkunar um stuttan 
tíma og endursend eru þegar að notkun lokinni, séu reiknuð af leigu eða áætlaðri 
leigu fyrir tækin í stað venjulegs tollverðs. 

5. Að fella niður gjöld af lifandi dýrum í dýragarða. 
- Að lækka eða fella niður gjöld af allt að 350 bifreiðum árlega fyrir bæklað fólk 

eða lamað, eða fólk með lungnasjúkdóma og aðra hliðstæða sjúkdóma, allt á 
svo háu stigi að það á erfitt með að fara ferða sinna án farartækis. Lækkun 
gjalda af hverri einstakri bifreið má þó ekki nema meira en 150 þúsund krónum. 
Þó skal heimilt að lækka gjöld af allt að 25 bifreiðum árlega um alit að 450 
þúsund krónur fyrir þá sem mestir eru Öryrkjar en geta þó ekið sjálfir sér- 
staklega útbúinni bifreið. Heildarlækkun að meðtöldu innflutningsgjaldi má þó 
ekki vera hærri en 500 þús. kr. Ákvæði þetta gildir þó eigi um þær 25 bifreiðar 
sem getið er um hér að framan. 

Fjármálaráðherra skipar þriggja manna nefnd er úrskurðar umsóknir um 
eftirgjöf gjalda af ofangreindum bifreiðum. Skulu tveir nefndarmanna vera 
læknar og skipaðir samkvæmt tilnefningu Öryrkjabandalags Íslands en sá þriðji 
án tilnefningar og skal hann jafnframt vera formaður nefndarinnar. 

Enn fremur er ráðuneytinu heimilt að lækka eða fella niður fyrir framan- 
greint fólk gjöld af gervilimum, sem ekki verða gerðir hér á landi, svo og 
af áhöldum og tækjum sem sérstaklega eru gerð með tilliti til þarfa þess og 
henta ekki öðru fólki. 

Að endurgreiða með nánar ákveðnum skilyrðum gjöld af efni, vélum og tækjum 
í báta og skip sem smíðuð eru, gert er við, breytt eða endurbætt eru innanlands. 
Að lækka í 30% toll af hljóðfærum fluttum inn til notkunar við kennslu í 
skólum. 
Að endurgreiða toll af þrýstivatnspípum, hverflum svo og hreyflum minni en 
400 hestöfl DIN, til notkunar við raflýsingu á sveitabæjum, sem svari því að af 
vörum þessum sé greiddur 10% tollur. 
Að fella niður eða endurgreiða gjöld af bæklingum og ritum sem seld eru eða 
er dreift erlendis til landkynningar. 
Að lækka um ákveðinn hundraðshluta flutningsgjald eða hluta flutningsgjalds 
í tollverði vöru ef varan er flutt inn flugleiðis, þó aðeins gjald fyrir samfelldan 
flutning í þeirri flugvél er vöruna flytur hingað. 
Að fella niður gjöld af vörum til lækninga sem nefndar eru í a—-e-lið 3. athuga- 
semdar við 30. kafla tollskrár og teljast til tnr. 30.05.00.
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120. 560 31. desember 1976. 

Að lækka eða fella niður gjöld af umbúðum sem notaðar eru við vélpökkun á 
kornvörum, sykri og katfi, enda séu umbúðirnar með viðeigandi áletrun. 

Að fella niður eða endurgreiða gjöld af tækjum sem gefin verða til mannúðar- 
eða líknarstarfsemi. 
Að lækka eða fella niður gjöld af segulbandstækjum og segulböndum, svo og 
stöfum, úrum og öðrum búnaði sem sérstaklega er gerður fyrir blint eða veru- 
lega sjónskert fólk, enda sé búnaður þessi fluttur til landsins af Blindrafélaginu 
eða Blindravinafélaginu til nota fyrir framangreint fólk. 
Að lækka eða fella niður gjöld af vélum sem eingöngu eru notaðar til fram- 
leiðslu á niðursoðnum sjávarafurðum til útflutnings. 
Að fella niður eða endurgreiða gjöld af vísindatækjum og búnaði sem íslenskar 
vísindastofnanir eiga kost á endurgjaldslaust frá erlendum aðilum. 
Að fella niður eða endurgreiða gjöld af vísindatækjum og búnaði til Norrænu 
eldfjallarannsóknastöðvarinnar. 
Að lækka toll úr 90% í 40% af bifreiðum til bifreiðastjóra sem hafa akstur leigu- 
bifreiða til fólksflutninga, akstur sendiferðabifreiða eða kennslu í bifreiðaakstri 
að aðalstarfi. Enn fremur er heimilt að lækka toll úr 90% í 65% af bifreiðum 

til bifreiðastjóra sem hafa slíkan akstur að aukastarfi. 

Að fella niður gjöld af varningi, allt að ákveðnu hámarki hverju sinni, sem 
farmenn og ferðamenn hafa meðferðis frá útlöndum, umfram þá muni sem 
greinir í 4. og 5. tölulið 2. gr., enda sé ekki um innflutning í atvinnuskyni 
að ræða. Undanþágu þessa má takmarka við ákveðna vöruflokka eða hámarks- 
verðmæti tiltekinna vörutegunda. Að öðru leyti gilda ekki aðrar innflutnings- 
hömlur um slíkan varning en settar eru vegna sóttvarna eða annarra öryggis- 
ráðstafana. 

Að fella niður eða endurgreiða gjöld af kvikmyndasýningarvélum fyrir sam- 
komuhús í sveitarfélögum með innan við 600 íbúa, þó ekki nema af einni véla- 
samstæðu fyrir hvert sveitarfélag. 

Að lækka eða fella niður gjöld af sölumerkjum sem góðgerðarstofnanir eða 
aðrir slíkir aðilar flytja inn til sölu í fjáröflunarskyni. 

Að endurgreiða gjöld af efni til uppsetningar á vatnsúðunarkerfum í kartöflu- 
garða, svo og af tækjum til sjáifvirkrar vökvunar í gróðurhúsum, sem svari 

því að greiddur sé 7% tollur. 

Að fella niður gjöld af áteknum og óáteknum myndsegulböndum fyrir Ríkis- 
útvarp/sjónvarp. 

Að ákveða að sameina megi í eitt tollskrárnúmer vörur sem falla í mismun- 
andi tollskrárnúmer og fluttar eru til landsins í smásendingum að fob-verð- 
mæti allt að kr. 10000, enda verði greidd af þeim gjöld miðað við tolltaxta 
þess tollskrárnúmers sem verðmætasti hluti sendingarinnar fellur undir. 

Að fella niður gjöld af sýnishornum verslunarvara og auglýsingarefnis, svo 
og varningi sem gerður hefur verið ónothæfur sem almenn verslunarvara, 
enda sé um óverulegt verðmæti að ræða og vörurnar verði einungis notaðar 
til að ákveða eftir þeim pantanir. 

Að semja svo um að gjöld af framangreindum númerum í Í. gr. sem merkt eru 
með stjörnu (*) skuli vera bundin og eigi hærri en þar greinir. Enn fremur 
að gjöld af eftirtöldum númerum skuli ekki vera hærri en hér segir: 

06.01.00  80% 08.12.03 40% 10.06 0 
08.05.00  90% 08.12.09  40% 11.01.11 0 
08.06.10 —12% 10.01.00 0 11.01.12 0 
08.12.02  40% 10.05.00 0 11.01.22 0
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52. 

öð. 

54. 

56. 

58. 
59. 

11.01.23 0 33.06.04 125% 73.12.00  15% 
11.01.24 0 34.02.01 110% 13.13.10  15% 
11.02.21 0 ö4.02.09 110% 73.13.20  15% 
15.07.89  30% 37.07.00 1 kg 50 kr. 73.13.30  15% 
15.10.19 30% 38.19.19 —50% 73.13.51  15% 
15.12.09  35% 39.02.87 35% 13.13.59  15% 
18.03.00 — 40% 39.02.99 40% 13.15.82  15% 
18.04.00 — 40% 39.07.89 —70% 13.18.31  16% 
18.05.00  50% 40.09 35% 13.27.02  20% 
19.03.00  80% 44.23.01  40% 78.04.01  15% 
19.07.00 — 80% 53.07 50% 82.02.00 35% 
19.08.00 80% 55.09.23  50% 82.03.00 — 35% 
20.02.00 — 60% 58.04.30 —65% 82.05.00 35% 
20.06.00 | 50% 64.01.01 25% 82.06.00  35% 
20.07.01  40% 64.01 50% 83.07.0565 70% 
20.07.09  50% 64.02.01  80% 84.09.00 — 25% 
21.05.00 100% 64.02.09  80% 84.19.09 — 25% 
21.07.01  40% 64.06.00 100% 84.23.09 — 25% 
22.05.01  20% 69.11.00 100% 84.30.05 —10% 
22.06.02 20% 69.12.00 100% 84.32.00 — 25% 
22.05.03 20% 70.04.00 — 35% 84.35.00 — 25% 
22.05.09 — 20% 70.05.00 — 35% 84.36.00 — 25% 
22.09.05 — 20% 70.06.00  35% 84.37.01 25% 
22.09.09  20% 70.07 50% 84.37.09 — 25% 
23.07.00 0 70.08.00 — 50% 84.40.11  35% 
28.30.01 20% 70.10.09  60% 84.42.00 25% 
30.04.00 — 35% 13.09.00 15% 84.45.00 — 25% 
31.04.22 0 13.10.11  15% 84.47.01  25% 
32.05.00 — 25% 73.10.19  35% 84.49.00 — 25% 
32.07.00  25% 13.10.21  35% 84.59.23 — 25% 
32.09.09 — 60% 13.10.23 — 35% 85.05.00 35% 
32.12.00 —60% 73.10.29  15% 87.07.00 - 25% 
33.06.02 125% 73.11.10  15% 90.16.00 —35% 
33.06.03 125% 73.11.20  15% 

Að endurgreiða eða fella niður gjöld af ökutækjum sem þegar eftir tollafgreiðslu 
verður breytt í sjúkrabifreiðar. 
Að lækka í 15% toll af bifreiðum sem hjálpar- og björgunarsveitir festa kaup 
á og þegar eftir tollafgreiðslu verða sérstaklega útbúnar til leitar og sjúkra- 
flutninga. 
Að endurgreiða eða lækka í 50% toll af merktum borðbúnaði í tnr. 69.11.00, 
69.12.00, 70.13.00, 73.38.11, 73.38.19, 82.09.01 og 82.14.00, sem fluttur er inn til 
veitingarekstrar af hótel- og veitingahúseisendum, svo og af merktum borð- 
búnaði fyrir spítala, hæli, elliheimili og aðrar heilsugæslustöðvar. 
Að endurgreiða með nánar ákveðnum skilyrðum gjöld af efni, vélum og tækjum 

í hitaveitur. 
Að fella niður gjöld af skíðalyftum. 
Að lækka í 7% toll af reykháfum fiskimjölsverksmiðja sem settir verða upp að 
kröfu heilbrigðisyfirvalda. 

Fjármálaráðuneytið getur sett nánari reglur um undanþágu- og lækkunarheim- 
ildir samkvæmt þessari grein.



Nr. 120. 562 ði. desember 1976. 

Vörur úr viðgerð og annarri aðvinnslu 

4. gr. 
Nú eru vörur sendar til útlanda til vísgerðar, þvotta, bleikjunar, litunar, gyll- 

ingar, silfrunar eða annarrar aðvinnslu, og þær breyta ekki svo eðli sínu við að- 
vinnsluna að úr verði nýir hlutir, og við útflutning og innflutning þeirra er full- 
nægt þeim skilyrðum sem um ræðir í niðurlagi þessarar málsgreinar, og skal þá 
greiða af aðvinnslukostnaði, að viðbættum sendingarkostnaði báðar leiðir, þann 
hundraðshluta í aðflutningsgjöld sem sams konar erlend aðflutt vara ber eftir 
tollskránni, þó ekki lægri verðtoll en 5%. Ef sams konar erlendar aðfluttar vörur 

eru undanþegnar gjöldum skal greiða af vörunum 5% af fyrrnefndum kostnaði, 
að viðbættum sendingarkostnaði báðar leiðir. Undanbága, sem felst í þessum ákvæð- 
um, er þó bundin þeim skilyrðum 

a. að vöru sé framvísað fyrir tollstarfsmanni áður en hún er flutt til útlanda, 
b. að við útflutning skrái útflytjandi á þar til gert eyðublað nákvæma lýsingu á 

vöru og fyrirhugaðri viðserð eða aðvinnslu hennar, 
c. að viðkomandi tollstarfsmaður votti á eyðublaðið að vöru hafi verið fram- 

vísað og lýsing útflytjanda sé rétt, 
d. að við endurinnflutning vöru sé hinni staðfestu lýsingu framvísað við toll- 

afgreiðslu. 

Breyti vörur þær, sem sendar eru til útlanda til aðvinnslu, svo eðli sínu við 

aðvinnsluna að úr verði nýir hlutir skal greiða af þeim gjöld eftir tollskránni eins 
og um væri að ræða erlenda aðflutta vöru. 

Undanþegnar framangreindu gjaldi eru viðgerðir á íslenskum skipum, bátum 
og flugvélum sem fram fara erlendis. 

Fjármálaráðuneytinu er heimilt að fella niður eða endurgreiða gjald það, sem um 
ræðir í þessari grein, af aðvinnslukostnaði íslenskra framleiðslu- og iðnaðarvara 

erlendis, enda geti sá hluti aðvinnslunnar ekki farið fram hér á landi.
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B 

Tollmeðferð o. fl. 

Tollverð vara og verðtollun 

5. gr. 
Tollverð (tollreikningsverð) verðtollsskyldrar vöru er eðlisverð (normalverð) 

hennar, og er með því átt við það verð, sem myndi fást fyrir vöruna á frjálsum 
markaði í viðskiptum kaupanda og seljanda, sem eru óháðir hvor öðrum, á þeim 
tíma sem varan er tekin til tollmeðferðar. 

Við ákvörðun eðlisverðs skal við það miðað 

a. að varan sé afhent kaupanda á innflutningsstað í innflutningslandinu, 
b. að seljandi beri allan kostnað, gjöld og önnur útgjöld við sölu og flutning vör- 

unnar til innflutningsstaðar og afhendingu hennar þar, en 
c. kaupandi greiði alla tolla og önnur gjöld sem falla á vöruna í innflutnings- 

landinu. 

Innflutningsstaður vöru telst sá staður þar sem hún er affermd úr því fari 
sem flutti hana til landsins. 

6. gr. 
Kostnaður sá, gjöld og önnur útgjöld, sem greind eru í b-lið 2. málsgr. 5. 

gr., skulu innifalin í eðlisverði og telst þar til m.a.: 

1. Flutningsgjald og annar flutningskostnaður. 
2. Vátrygging. 
3. Umsýsluþóknun. 
4. Miðlaraþóknun. 
5. Kostnaður, gjöld og önnur útgjöld við að gefa út utan innflutningslandsins skjöl 

sem nauðsynleg eru við flutning vöru þangað, þar með talin gjöld til ræðis- 
manna. 

6. Tollar og önnur gjöld sem falla á vöru utan innflutningslandsins, að frádregn- 
um endurgreiðsluupphæðum. 

7. Umbúðakostnaður, vinnulaun og annar kostnaður við umbúðir. 
8. Fermingarkostnaður. 

Ef vara er send lengra en til fyrstu tollhafnar, er unnt hefði verið að afferma 

hana á, má draga frá flutningsgjaldsauka þann og sendingarkostnað, sem sá fram- 
haldsflutningur hefur haft í för með sér, enda sé gerð fullnægjandi grein fyrir 
þeim kostnaðarauka. Þá skal og heimilt með sama skilyrði að draga frá þann hluta 
flutningsgjalds, sem greiddur er vegna slæmrar aðstöðu við affermingu, eða vegna 
þess að far affermir á fleiri stöðum en einum, enda sé gerð fullnægjandi grein fyrir 
þeim kostnaðarauka. 

Sé vara vernduð með einkaleyfi eða mynsturvernduð eða hún er flutt hingað 
með erlendu vörumerki eða í því skyni að seljast hér með slíku vörumerki skal 
eðlisverðið taka til verðmætis réttarins til að nota einkaleyfið, mynstrið eða vöru- 

merkið. 
AM
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7. gr. 
Við sölu á frjálsum markaði milli kaupanda og seljanda, sem eru óháðir hvor 

öðrum, skal við það miðað 

a. að verðið sé eina endurgjaldið fyrir vöruna, 

b. að það hafi ekki áhrif á verðið að sérstakt samband, fjárhagslegt, viðskipta- 
legt eða einhvers annars eðlis, hvort heldur er samkvæmt samningi eða á ein- 

hvern annan hátt, sé á milli seljanda eða einhvers aðila í viðskiptalegum tengsl- 
um við hann, annars vegar, og kaupanda eða einhvers aðila í viðskiptalegum 

tengslum við hann, hins vegar, og 
c. að enginn hluti þess arðs, sem hefur orðið til við síðari endursölu, notkun eða 

ráðstöfun vörunnar, falli í hlut seljanda, beint eða óbeint, eða til nokkurs 

annars aðila sem stendur í viðskiptalegu sambandi við hann. 

Um viðskiptalegt samband tveggja aðila er að ræða, beint eða óbeint, ef 

a. annar þeirra hefur einhverra hagsmuna að gæta í sambandi við viðskipta- 
rekstur eða eignir hins, eða 

b. báðir hafa sameiginlegra hagsmuna að gæta í sambandi við einhvern annan 
viðskiptarekstur eða eignir, eða 

c. einhver þriðji aðili hefur hagsmuna að gæta í sambandi við viðskiptarekstur 
eða eignir þeirra beggja. 

Þegar um kaup á vöru er að ræða skal yfirleitt leggja hið umsamda kaupverð 
til grundvallar, þó með þeim leiðréttingum sem kunna að vera nauðsynlegar til 
þess að færa vöruna til rétts eðlis- og tollverðs samkvæmt lögum þessum. 

Við leiðréttingu á verði má, þegar sérstaklega stendur á, t. d. þegar vara er 
flutt inn af dótturfyrirtæki eða útibúi, hafa hliðsjón af því verði sem innflytjandi 
fær fyrir hana í endursölu. 

Því aðeins skal leiðrétta tollverð vegna verðbreytinga á vöru, sem keypt er 
til landsins, að lengri tími en 6 mánuðir líði frá því að kaup eru gerð og þar til 
varan er tekin til tollmeðferðar. 

8. gr. 
Fjármálaráðuneytinu er heimilt að setja nánari ákvæði um ákvörðun eðlis- 

og tollverðs, m.a. að ákveða hvers konar afsláttur skuli undanþeginn tolli og hvað 
sé eðlilegt flutningsgjald og aðrir eðlilegir kostnaðarliðir í eðlis- og tollverði. 

9. gr. 
Nú fást ekki fullnægjandi gögn um verð vöru og skal þá verðtollur greiddur af 

verði sem svarar til verðs á sams konar vöru eða vöru af svipuðu tagi, með umbúð- 
um en án tolls, frá heildsala til smásala hér á landi á þeim tíma sem vara er tekin 
til tollmeðferðar. 

10. gr. 
Nú er verð vöru eigi tilgreint eða tollstarfsmenn telja við tolimeðferð vöru að 

verð það sem staðfest kann að vera með framlögðum skjölum sé ekki hið rétta toll- 
verð hennar og skulu þeir þá ákveða verðið í samræmi við ákvæði laga þessara. 

Þurfi að fara fram mat á vörunni í þessu skyni er tollyfirvaldi þó jafnan heim- 
ilt að láta dómkveðja menn til að framkvæma matið á kostnað viðtakanda. Skal 
það einkum gert ef viðtakandi vöru finnst ekki, viðtöku hennar er neitað, vara er 
til muna skemmd eða matið þykir aðeins vera á færi sérfróðra manna. 

Sætti viðtakandi vöru sig ekki við það verð sem ákveðið hefur verið skv. 1. 
og 2. málsgr., getur hann gert skriflega kröfu um yfirmat til viðkomandi tollyfir- 
valds, áður en það afhendir eða samþykkir að afhenda megi viðtakanda vöruna.



31. desember 1976. ö6ð Nr. 120. 

Tollyfirvald getur einnig krafist yfirmats innan sama tíma. Eftir að fram er komin 
krafa um yfirmat skal tollyfirvald gera ráðstafanir til að matið verði framkvæmt 
af þrem dómkvöddum matsmönnum sem tilkynna skulu viðtakanda vöru og toll- 
yfirvaldi hvar og hvenær matsgerð skuli fara fram. Matsmenn skulu ákveða verð 
vörunnar, eftir ákvæðum laga þessara um tollverð eftir því sem við verður komið, 
og skal úrskurður þeirra vera endanlega bindandi fyrir báða aðila. Sá, sem yfir- 
mats krefst, skal greiða matskostnaðinn, nema matið gangi honum í vil. Ákvæði 
54. gr. laga um tollheimtu og tolleftirlit skulu gilda eftir því sem við á um mats- 
kostnað. 

Nú fær innflytjandi bætur fyrir rýrnun eða skemmdir, sem verða á vöru 
á leið hingað til lands, við affermingu, í vörslum tollyfirvalda eða í viðurkenndum 
geymslum farmflytjanda, áður en hún er afhent honum, og hann eða aðrir eiga 
ekki sök á rýrnuninni eða skemmdunum, og má þá tollyfirvald lækka tollverð vör- 
unnar sem svarar bótunum, enda hafi tollstarfsmenn verið viðstaddir skoðun og 
mat vörunnar og telji bæturnar ekki of háar miðað við ástand hennar. 

11. gr. 
Nú er tollverð vöru eða einhver hluti þess tilgreint í erlendri mynt, og skal 

þá því eða hluta þess við ákvörðun tollverðs breytt í innlenda fjárhæð. Skal farið 
eftir því sölugengi sem skráð er á hinni erlendu mynt í bönkum hér á landi þegar 
varan er tekin til tollmeðferðar, sbr. 14. gr. Fjármálaráðuneytið getur ákveðið 
með reglugerð eða öðrum fyrirmælum að sölugengi, sem skráð er í bönkum hér 
á landi, skuli við ákvörðun tollverðs gilda fyrir ákveðinn tíma, þó eigi lengur en 

til eins mánaðar í senn. 
Fjármálaráðuneytinu er heimilt að ákveða þrátt fyrir ákvæði 1. málsgr. að 

innflytjanda vöru, sem eigi hefur verið greidd eða greiðsla tryggð fyrir í viðskipta- 
banka, skuli heimilt að tollafgreiða vöruna á því gengi sem gilti er tollskjöl voru 
afhent tollyfirvaldi. Tollskjölin skulu þó hafa verið afhent innan þess tíma er 
fjármálaráðuneytið ákveður skv. 23. gr. og formleg breyting eigi orðið á skráðu 
gengi íslenskrar krónu eða hlutaðeigandi erlendrar myntar. 

Bönkum og útibúum þeirra er skylt að gefa tollyfirvöldum upplýsingar um 
gengi er þau æskja þess. Nú er ekkert gengi skráð hér í bönkum á einhverri mynt 
eða ekki fæsi vitneskja um það og skal þá breyta eftir því gengi sem fjármálaráðu- 
neytið ákveður. 

12. gr. 
Ef verð vara, sem greiða ber af mismunandi háan verðtoll, er tilgreint í einni 

fjárhæð skal greiða af öllum vörunum þann verðtollshundraðshluta sem hvílir á 

þeirri af vörunum sem ber hæstan verðtoll. 
Þetta gildir þó ekki um ósundurliðaðan flutningskostnað fyrir sundurleitar 

vörur ef viðtakandi afhendir til tollmeðferðar vörureikning, sem að minnsta kosti 

tilgreinir verð hverrar einstakrar vöru á innkaupsstað, og deilir niður á aðflutnings- 
skýrslu hinum ósundurliðaða flutningskostnaði milli innkaupsverðs varanna inn- 

byrðis. 

13. gr. 
Fjármálaráðuneytinu er heimilt að ákveða með reglugerð eða öðrum fyrirmæl- 

um að greiða skuli tiltekna fjárhæð af hverri einstakri nánar tilgreindri vöru, 
sem tollskyld telst í farangri farþega og áhafna, í stað venjulegra gjalda samkvæmt 

tollskránni. 
Fjármálaráðuneytinu skal einnig heimilt að setja sérstakar reglur um mat á 

notuðum bifreiðum til tollverðs. Má ráðuneytið m.a. ákveða að tollverðið miðist
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við verð bifreiðanna nýrra að frádregnum hundraðshluta fyrir hvert ár eða hluta 
úr ári af aldri þeirra og má í því skyni krefja innflytjendur um upplýsingar um 
verð nýrra bifreiða sem þeir hafa umboð fyrir hér á landi. 

14. gr. 
Um greiðslustað, gjalddaga og lögvernd aðfluiningsgjalda fer eftir ákvæðum 

laga um tollheimtu og tolleftirlit. 
Þó skal, er breyting verður á aðflutningsgjöldum og ekki er sérstaklega mælt 

fyrir á annan veg, taka hin nýju aðflutningsgjöld af þeim vörum, er eigi hafa verið 
teknar til tollmeðferðar er breytingin öðlast gildi, þó að inn hafi verið fluttar fyrir 
breytinguna. Í þessu sambandi telst vara tekin til tollmeðferðar þegar fyrir hendi er 
eitthvert þeirra tilvika sem um ræðir í 1—3. tölulið hér á eftir: 

1. Hlutaðeigandi tollyfirvald hefur tekið við skjölum þeim yfir vöruna sem afhenda 
ber vegna tollmeðferðar hennar, enda fullnægi skjölin að öllu leyti skilyrðum 
sem þurfa að vera fyrir hendi til þess að hægt sé að tollafgreiða hana þegar 
i stað. 

2. Tollyfirvald hefur afhent eða leyft að afhenda vöruna gegn tryggingu, sbr. 21. 
gr. laga þessara. 

3. Tollyfirvald lætur selja vöruna á uppboði til lúkningar aðflutningsgjöldum, 
sbr. 54. gr. laga um tollheimtu og tolleftirlit. 

Ef aðflutningsgjöld lækka, eftir að skjöl eru afhent skv. 1. tölulið en áður 
en tollafgreiðsla fer fram, skal þó greiða hin lægri gjöld. 

Nú hefur vara komist í hendur viðtakanda án þess að hún hafi verið toll- 
afgreidd og án leyfis tollyfirvalds og skal þá heimilt að innheimta af henni hæstu 

aðflutningsgjöld, er í gildi hafa verið fyrir vöru þeirrar tegundar á tímabilinu frá 
því varan var flutt inn, þar til aðflutningsgjöld eru að fullu greidd af henni.
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Aðflutningsskýrsla 

15. gr. 
Áður en viðtakandi (innflytjandi, eigandi eða annar) vitjar innfluttrar vöru 

eða sendingar skal hann afhenda hlutaðeigandi tollyfirvaldi skriflega skýrslu 
(aðflutningsskýrslu) um vöruna eða sendinguna. Enn fremur skal hann framvísa 
eða lála framvísa vörunni eða innihaldi sendingarinnar fyrir tollstarfsmönnum 
til skoðunar. Þetta tekur þó ekki til sendinga sem póststofnanir — eftir nánari 
reglum settum af fjármálaráðuneytinu — mega afhenda beint til viðtakenda. Fjár- 

málaráðuneytið hefur þó heimild til að mæla svo fyrir að ekki þurfi að gefa skrif- 
lega skýrslu um vörur eða sendingar af vissu tagi, sem ekki eru á farmskrá, svo 

og að fresta framvísunarskyldu viðtakenda á vörum eða innihaldi sendinga fyrir 

tollstarfsmönnum til skoðunar. 
Viðtakanda vöru er heimilt að telja gjald fyrir framvísun vörunnar í kostn- 

aðarverði vöru, samkvæmt gjaldskrá sem ráðuneytið setur. 

16. gr. 
Eftirtalin atriði skal viðtakandi tilgreina í aðflutningsskýrslu: 

1. Nafn viðtakanda eða firma hans og heimilisfang. 
2. Hvernig varan eða vörurnar eru komnar til þess staðar þar sem tollafgreiðslan 

á að fara fram og hvenær þær komu þangað (heiti fars, komudagur o. þ.h.). 
3. Stykkjatölu og tegund umbúða, ef vara eða sending er Í umbúðum. 
4. Auðkenni á stykkjum (nöfn, merki, númer o.s. frv.). 

5. Tollskrárnúmer hverrar einstakrar vörutegundar, með fullri 6 stafa tölu. 

6. Í hvaða landi vara er framleidd og í hvaða landi hún er keypt. 
7. Tegund vara eða vöru sem nákvæmast. 
8. Brúttó- og/eða nettóþyngsd hverrar einstakrar vörutegundar eftir því sem nánar 

er ákveðið af fjármálaráðuneytinu. Enn fremur stykkjatölu, lítratölu eða rúm- 
mál vörusendingar, þar sem það á við, samkvæmt nánari ákvörðun fjármála- 
ráðuneytisins. 

9. Verð eða verðmæti hverrar einstakrar vöru kominnar um borð í far sem 
flytur hana hingað til lands (fob-verð eða fob-verðmæti), bæði í erlendri og 
innlendri mynt. 

10. Flutningsgjald hverrar einstakrar vöru og skal tilgreina það án sérstaks af- 
sláttar. 

11. Vátryggingariðgjald, miðlaraþóknun, umboðslaun (þóknun fyrir innkaup vöru) 
og annan kostnað á leiðinni hingað til lands sérstaklega fyrir einstaka vöru 
án sérstaks afsláttar. 

12. Önnur atriði, sem fjármálaráðuneytinu þykir ástæða til að tekin verði upp Í 
aðflutningsskýrslu og varða innkaup, viðskipti, innflutning, vöru, sendingu 
o.þ.h. og eyðublöð, sem gerð eru fyrir aðflutningsskýrslur, gera ráð fyrir að 
tilgreind verði. 
Þá skal vera í aðflutningsskýrslu eftirgreind yfirlýsing viðtakanda, eða sams 
konar yfirlýsing vera skráð af honum á framlagðan vörureikning, þar sem hann 
lýsir því yfir, að viðlagðri ábyrgð að lögum, sbr. 32. gr. þessara laga, 

að framlagður vörureikningur og önnur framlögð skjöl séu rétt, 
að hið tilgreinda tollverð í skýrslunni sé í samræmi við ákvæði 5.—-7. gr. 

þessara laga, 
að öll sölu- og viðtökuskilyrði séu tilgreind í vörureikningnum og/eða skýrsl- 

unni,
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að frá tollverðinu í skýrslunni hafi ekki verið og sé ekki dreginn afsláttur eða 
önnur verðhækkun, sem ekki komi greinilega fram í vörureikningnum og/eða 
skýrslunni, 

að hann viti ekki til þess, að hið tilgreinda söluverð á vörureikningnum sé 
undir markaðsverði erlendis á þeim stað og tíma sem kaup voru gerð. 

Í stað þess eða jafnframt því að tollflokkun vara, umreikningsverð erlendrar 
myntar, tollverð og aðflutningsgjöld séu tilgreind í framlagðri aðflutningsskýrslu 
má setja fyrirmæli um að þessi atriði skulu vera skráð á framlagðan vörureikning. 

Fjármálaráðuneytið má setja nánari fyrirmæli um aðflutningsskýrslur og út- 
fyllingu þeirra og ákveða í hve mörgum eintökum þær skuli afhentar. 

Nú hefur verið ákveðið í lögum að hver einstaklingur og hvert fyrirtæki skuli 
hafa auðkennisnúmer, og er fjármálaráðuneytinu þá heimilt að mæla svo fyrir, að 
sérhver innflytjandi skuli tilgreina númer sitt í aðflutningsskýrslu og skjöl 
skuli ekki tekin til tollmeðferðar nema þessari skyldu sé fullnægt. Jafnframt getur 
fjármálaráðuneytið ákveðið að tollyfirva!d geti krafist þess af innflytjanda að hann 
framvísi skírteini til sönnunar því að rétt númer sé tilgreint í aðflutningsskýrslu. 

17. gr. 
Tollyfirvald getur neitað að taka við skjölum til tollmeðferðar ef aðflutnings- 

skýrslueyðublað er ekki rétt og nákvæmlega útfyllt, tilskilin gögn ekki afhent eða 
öðrum settum skilyrðum ekki fullnægt. 

Ef síðar kemur í ljós að afhentum skjölum er áfátt getur tollyfirvald neitað 
um tollafgreiðslu uns úr er bætt.
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Vörureikningar og önnur staðfestingarskjöl 

18. gr. 
Viðtakendur eru skyldir til að afhenda til tollmeðferðar með aðflutningsskýrslu 

frumrit eða samrit af sölu- eða vörureikninsi yfir hina innfluttu vöru eða send- 
ingu og skal tollyfirvald halda þessu reikningseintaki eftir. 

Sé vara eða sending endanlega seld hingað til lands skal sölureikningurinn 
undirritaður af seljanda eða þeim er samkvæmt lögum í landi seljanda hefur rétt 
til að skuldbinda hann eða firma hans. Þá skal sölureikningurinn tilgreina eftir- 

talin atriði: 

1. Nafn og heimili sendanda. 
2. Hvar og hvenær reikningurinn er gefinn út og enn fremur með hvaða fari 

sending er afhent til flutnings áleiðis til Íslands. 

3. Nafn og heimili kaupanda. 
4. Tölu stykkja og þunga þeirra með umbúðum, tesund umbúða, nöfn, merki, 

númer o.þ.h. á stykkjum. og séu í sendingu, sem í eru fleiri en eitt stykki, 
tvær eða fleiri vörntegundir skal tilgreina á reikningnum hvaða vörur séu Í 
hverju stykki og hvernig það stykki sé merkt og hver sé þungi þess. 

5. Nöfn vörutegunda, sem reikningurinn hljóðar um, og má ekki nota verð- eða 

vörulistanúmer o. þ.h. í stað vörutegundarheita. 
6. Framleiðsluland vörunnar. 
7. Söluverð hverrar einstakrar vörutegundar, bæði eininsar- og heildarverð, og 

skulu allir töluliðir reikningsins lagðir saman og aðalupphæð hans skýrt til- 

greind. 
8. Nettóþyngd hverrar einstakrar vörutegundar í sendingu, svo og stykkjatölu. 

9. Afslátt og annan frádrátt, sem er veittur, upphæð hans og hvers vegna frádrátt- 

urinn er gerður, og nægja þar ekki almenn orðatiltæki eins og t.d. verslunar- 
afsláttur o. þ. h. 

10. Hvenær sala fór fram, hvernig vara er seld (fob, cf, cif o.þ.h.) og í hvaða 

mynt reikningsverð er tilgreint. 

11. Greiðsluskilmála og önnur greiðsluskilyrði. 
12. Yfirlýsing seljanda um, 

að aðeins einn vörnreikningur sé gefinn út yfir allar þær vörur sem eru Í send- 

ingn með tilcreindn fari, 

að vörurnar séu tHlgreindar með bví verði sem þær eru seldar fyrir, og 
að hann viti ekki Hl þess að hið Hlereinda verð sé lægra en markaðsverðið 

á sams konar vörum eða vörum af svipuðu tagi til útflutnings á þeim 
stað og tíma sem kaup voru gerð. Sé markaðsverðið lægra skal einnig 
tilgreina það á reikningnum. 

Fjármálaráðunevtinu er heimilt að ákveða með reglugerð eða öðrum fyrirmælum 
að viðtakendur aðfluttra vara skuli sjá svo um að vörureikningur tilgreini 

nákvæmlesa tollskrárnúmer vara samkvæmt tollskránni. 
Sé vara ekki endanlega seld hingað til lands skal á vörureikningi, sem afhenda 

skal til tollmeðferðar með aðflutningsskýrslu og gerður er og undirritaður af 
sendanda vöru eða sendingar erlendis, tilgreina eftir því sem við á sömu atriði og 

sölureikningar yfir selda vöru, sbr. -11. tölulið 2. málsgr. þessarar greinar. Sem 
verðmæti skal tilsreina aa á sams konar vöru eða hliðstæðri vöru til út- 
flutnings á Þeim stað og tíma sem sendingin er send til Íslands. Hafi vara ekki 
verið til sölu eða að öðru leyti á markaði skal tilgreina framleiðsluverð hennar eða 
áætlað notagildi ásamt áætlaðri hæfilegri álagningu.
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Einn og sami sölu- eða vörureikningur skal vera fyrir hverja innflutta send- 
ingu (þ.e. einn sölu- eða vörureikningur yfir vöru eða sendingu á einu og sama 
farmskirteini, flugfarmbréfi, fylsibréfi eða öðru flutningsskilríki). Annist sendandi er- 
lendis innkaup hjá einum eða fleiri aðilum fyrir viðtakanda hérlendis skal sendandi 
láta fylgja sendingunni einn heildarreikning yfir innkaupin, þóknun sína og annan 
útlagðan kostnað á sendingarstað, ásamt sölu- eða vörureikningi frá hverjum ein- 

stökum aðila, sem keypt er hjá, og skulu þessir reikningar afhentir til tollmeð- 
ferðar ásamt heildarreikningi. Þessir einstöku sölu- eða vörureikningar skulu að 
öðru leyti fullnægja fyrirmælum þessarar greinar um einstök atriði. 

Fjármálaráðuneytinu er heimilt að ákveða með reglugerð eða öðrum fyrirmælum 
að tilgreina skuli í vörureikningum fleiri atriði en talin eru í þessari grein, svo og 

að veita undanþágu frá einstökum atriðum ef þurfa þykir. 

19. gr. 
Viðtakendur vöru eru skyldir til að afhenda til tollmeðferðar með aðflutnings- 

skýrslu viðurkenningu (kvittun) viðskiptabanka um greiðslu eða tryggingu kröfu 
samkvæmt sölu- eða vörureikningi, farmskírteini, flugfarmbréf, fylgibréf eða annað 
flutningsskilríki, reikning yfir umbúðarkostnað, pökkunarlista, efnagreiningu og önn- 

ur skjöl og gögn, sem geta verið til staðfestingar þeim atriðum sem tilgreind eru 
í aðflutningsskýrslu og sölu- eða vörureikningi, eða fela í sér upplýsingar um 
tegund vöru, samsetning hennar, magn og verð. Krefjast má þess að farmskírteini, 
flugfarmbréf, fylgibréf eða annað flutningsskilríki sé afhent í fleirriti og má toll- 
yfirvald þá halda eftir einu eintaki eða fleiri eftir þörfum. Tollyfirvald má gera 
afrit af staðfestingarskjölum ef ástæða þykir til. 

Nú gerist Ísland aðili að alþjóðasamninsi um niðurfellingu eða lækkun á 
gjöldum af vörum með uppruna í ákveðnum löndum, og má þá binda slíka tollmeð- 
ferð því skilyrði að innflytjandi leggi fram nauðsynlegar upplýsingar og sannanir 
fyrir uppruna varanna. Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um þetta atriði 
ásamt því hvernig nauðsynlegu eftirliti verði við komið. 

20. gr. 
Ef viðtakandi vöru eða sendingar leggur ekki fram til tollmeðferðar gögn, 

sem 18. og 19. gr. taka til, eða sölu- eða vörureikningur tilgreinir ekki atriði, 
sem fyrirskipuð eru í 18. gr. og verulegu máli skipta, skal greiða toll af því tollverði 
sem ákveðið verður eftir reglum laga þessara, með 10% viðauka við það. 

Ef tilsreint er rangt tollskrárnúmer í aðflutninssskýrslu eða hún er röng á þann 
hátt að tollur eða önnur gjöld eru vanreiknuð, má innheimta 10% viðauka á þann 
toll eða þau gjöld önnur sem greiða ber samkvæmt leiðréttri skýrslu. Þó skal við- 
auki aldrei vera hærri en gjaldamismunur í rangri skýrslu og leiðréttri skýrslu. 

Ef ekki er um venjulega verslunarvöru að ræða, vara er að mun skemmd eða 
alveg sérstaklega stendur á, má tollyfirvald sleppa 10% viðauka við tollverð, toll 
eða önnur gjöld sem um ræðir í 1. og 2. málsgr. þessarar greinar. 

21. gr. 
Nú gerir viðtakandi vöru það sennilegt að hann hafi ekki fengið þau gögn sem 

18. og 19. gr. taka til, eða þau eru ekki fullnægjandi, og má þá tollyfirvald af- 
henda viðtakanda eða leyfa að afhenda viðtakanda vöru gegn því að hann greiði 
allan kostnað af tollskoðun og setji fjártryggingu fyrir greiðslu aðflutningsgjalda 
og kostnaðar, sem tollyfirvald ákveður, og afhendi eða leiðrétti gögn, sem mis- 
fellur eru á, innan hæfilegs tíma sem tollyfirvald tiltekur. Ef vanefndir verða á 
því má tollyfirvald ákveða gjöldin og taka fjártryggingu upp í þau.
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Heimila má farmflytjendum að afhenda neyðarsendingar án fullnaðartoll- 
afgreiðslu, enda taki farmflytjandi tryggingu er nægi til greiðslu hins erlenda 
kaupverðs og allra ríkissjóðsgjalda og sé ábyrgur fyrir greiðslu þeirra ef innflytjandi 
stendur ekki sjálfur í skilum. Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um þetta atriði. 

22. gr. 
Ef nauðsynlegt þykir að ganga úr skugga um hvort verð eða önnur atriði 

í aðflutningsskýrslum, sölu- eða vörureikningum eða staðfestingargögnum séu eða 
hafi verið rétt tilgreind er tollyfirvaldi heimilt að krefjast aðgangs að verslunar- 
bókum hlutaðeigandi, bréfaviðskiptum og öðrum skjölum sem að dómi þess geta 

veitt upplýsingar um nefnd atriði. 

23. gr. 
Fjármálaráðuneytinu er heimilt að ákveða með reglugerð eða öðrum fyrir- 

mælum að viðtakandi vöru skuli, innan ákveðinna tímamarka frá komudegi henn- 

ar til landsins, afhenda til tollmeðferðar fullgild aðflutningsskjöl um vöruna eða 
tiltekin skjöl um hana. Má leggja viðurlög við ef þeirri skyldu er ekki fullnægt, svo 
sem greiðslu dráttarvaxta, dagsektir og stöðvun tollafgreiðslu til hlutaðeigandi aðila. 

24. gr. 
Fjármálaráðuneytinu er heimilt að koma á sérstöku vörureikningseftirliti til 

athugunar á hvort verð, sem tilgreint er á vörureikningi, sé undir eðlilegu verði eða 

hvort um undirboð o. þ.h. sé að ræða. 
Fjármálaráðuneytið setur nánari fyrirmæli um slíkt eftirlit. 

25. gr. 
Tollyfirvaldi er heimilt að taka og halda eftir nauðsynlegum sýnishornum af 

vörum sem teknar hafa verið til tollskoðunar. Sýnishorn þessi skulu geymd í sér- 
stöku sýnishornasafni við tollstjóraembættið í Reykjavík og skal gefa þaðan upp- 

lýsingar um tollflokkun varanna. 
Fjármálaráðuneytið setur nánari fyrirmæli um sýnishornasafnið.
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Undirboðs- og jöfnunartollar 

26. gr. 
Nú má ætla að erlend vara sé flutt inn eða boðin fram með undirboðskjörum 

(dumping) og slíkt geti stofnað innlendum atvinnurekstri í hættu eða torveldað 
hann að mun og má þá fjármálaráðherra leggja á sérstakan undirboðstoll til að 
hamla gegn slíkum viðskiptum. 

Þá má fjármálaráðherra í sama skyni og með sömu skilyrðum leggja á sér- 
stakan jöfnunartoll ef ætla má að útflutningsverðlaun, uppbætur, endurgreiðslur 
o. þ.h. erlendis hafi sams konar áhrif hér á landi og getið er í 1. málsgr. þessarar 
greinar. 

Ákvarðanir fjármálaráðherra um þetta efni taka gildi frá og með þeim degi sem 

þær eru birtar í A-deild Stjórnartíðinda. 
Undirboðs- og jöfnunartolla má ekki leggja á til lengri tíma en 6 mánaða í senn. 

21. gr. 
Með undirboði eða undirboðskjörum í lögum þessum er átt við það, ef erlend 

vara er flutt inn eða boðin fram 

a. á verði sem er lægra en sambærilegt verð í útflutningslandinu á tilsvarandi 

vöru við venjuleg viðskiptaskilyrði, eða 
b. ef slíkt verð er ekki fyrir hendi í útflutningslandinu, þá annaðhvort 

1. á verði sem er lægra en hæsta útflutningsverð á tilsvarandi vöru til ein- 

hvers annars lands, eða 
2. á verði sem er lægra en framleiðslukostnaður vörunnar í upprunalandinu 

að viðbættu sanngjörnu álagi fyrir sölukostnaði og ágóða. 

Við samanburð þann er um ræðir í 1. málsgr. skal taka tillit til mismunandi 
sölu- og afgreiðsluhátta, flutningskostnaðar, skatta og annars slíks aðstöðumunar 

sem skipt getur máli. 

28. gr. 
Undirboðstollur má ekki vera hærri en sem svarar undirboðinu, þ.e.a.s. mis- 

muninum á undirboðsverðinu og verðinu sem tekið er til samanburðar. 
Jöfnunartollur má ekki vera hærri en sem svarar greiðslum eða uppbótum 

sem beint eða óbeint eru látnar í té í sambandi við framleiðslu, vinnslu, útflutning 

eða flutning varanna. 

29. gr. 
Leggja má undirboðs- og jöfnunartolla eftir framangreindum ákvæðum á eina 

eða fleiri vörur eða vörutegundir, á vörur frá einum eða fleiri sendendum eða 
vörur frá einu eða fleiri löndum. 

Undirboðs- og jöfnunartolla má leggja á til bráðabirgða, þar til nánari upp- 
lýsingar liggja fyrir, ef ætla má að dráttur kunni að valda tjóni. Slíka bráða- 
birgða undirboðs- og jöfnunartolla má þó ekki leggja á til lengri tíma en eins 
mánaðar og skal sá mánaðartími vera innifalinn í þeim 6 mánuðum sem um 
ræðir í síðustu málsgr. 26. gr., ef um það er að ræða. 

Fjármálaráðherra getur sett nánari ákvæði um undirboðs- og jöfnunartolla 
og um skil á þeim. Um lögvernd tolla þessara fer eftir ákvæðum laga um toll- 
heimtu og tolleftirlit.
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öð. gr. 
Fjármálaráðherra skal, svo fljótt sem unnt er, skýra Alþingi frá álagningu 

undirboðs- og jöfnunartolla og ástæðunum fyrir álagningu þeirra. 

öl. gr. 
Til rannsóknar á því hvort skilyrði séu fyrir hendi til að leggja á undirboðs- 

og jöfnunartoll skal fjármálaráðuneytinu heimilt að krefja atvinnurekendur um 
upplýsingar og láta athuga verslunarbækur hlutaðeigandi, bréfaviðskipti og önnur 
skjöl sem að áliti þess geta skipt máli við ákvörðun tollsins.
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Refsiákvæði 

32. gr. 
Hver, sem lætur tollyfirvaldi í té aðflutningsskýrslu eða vörureikning með 

áritaðri yfirlýsingu og öðrum upplýsingum, sbr. 15., 16. og 18. gr., sem ekki er í sam- 
ræmi við innihald sendingar, tegund vöru, magn eða verð, sæti sektum, nema 

hann geti óvefengjanlega sýnt fram á, að ósamræmið verði rakið til atriða sem 
hann eða sá sem gaf skýrslu fyrir hans hönd gátu ekki haft áhrif á. 

Ef röng aðflutningsskýrsla er hins vegar látin í té með þeim ásetningi að svíkja 
undan toll eða önnur gjöld, eða til að losna við þau, eða ef sá sem skýrslu gaf hefði 
mátt vita að skýrslan gat haft þessi áhrif, varðar það sektum, varðhaldi eða fangelsi 
allt að 6 mánuðum. Samsvarandi refsingu skal sá sæta sem leggur fram röng gögn 
til staðfestingar verði, sem upp er gefið í aðflutningsskýrslu, og hann vissi eða 
hlaut að vita að voru röng og gætu haft framangreind áhrif. 

Tilraun og hlutdeild í brotum samkvæmt þessari grein eru refsiverð, eftir því 
sem segir í 11. kafla almennra hegningarlaga. 

Auk þeirra refsinga, sem um ræðir í þessari grein, má svipta þann, sem verður 
sekur um þar nefnd brot, leyfi til verslunar um tiltekinn tíma, eða ævilangt ef 

brot er margitrekað. 

3ð. gr. 
Tollstarfsmönnum öllum er bannað, að viðlagðri ábyrgð eftir ákvæðum al- 

mennra hegningarlaga um brot í opinberu starfi, að skýra óviðkomandi mönnum 
frá því, er þeir komast að í starfi sínu um verslunarhagi einstakra manna og fyrir- 
tækja, þar með talin hvers konar vitneskja sem ráða má af samritum af sölu- og 
vörureikningum sem tollyfirvöld halda eftir.
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Ýmis ákvæði 

34. gr. 
Nú er lagður á vörumagnstollur og skal hann þá miðaður við þyngd vöru með 

umbúðum, nema annað sé tekið fram. 
Brot úr tolleiningu, sem nemur helmingi eða meira, skal talið sem heil tolleining. 
Fjármálaráðuneytið getur seti nánari ákvæði um vörumagnstoll, þ. á m. ákveðið 

að séu saman í umbúðum vörur, sem mishár vörumagnstollur er á, skuli greiða af 
öllum vörunum þann vörumagnstoll sem hvílir á þeirri vörunni sem ber hæstan 
vörumagnstoll. 

Um aðflutningsskýrslur og önnur skjöl viðvíkjandi vörumagnstolli skulu gilda 
sömu reglur og um verðtoll, eftir því sem við á. 

35. gr. 
Nú rís ágreiningur um hvort tiltekin vara sé gjaldskyld eða gjaldfrjáls eftir 

lögum þessum, eða hvort tiltekin vara skuli teljast fremur til eins en annars toll- 
skrárnúmers, og skal þá fjármálaráðherra skera úr þeim ágreiningi. Sá úrskurður 
er fullnaðarúrskurður í málinu. Enn fremur skal fjármálaráðherra eiga fullnaðar- 
úrskurð um hvað teljast skuli eðlis- og tollverð vöru, markaðsverð hennar, eðlilegt 

flutningsgjald eða annar eðlilegur kostnaður sem fellur á vöru. 
Fjármálaráðherra er heimilt að skipa sérstaka nefnd og fela henni að gera 

tillögur um úrskurði þá sem um ræðir í 1. málsgr. þessarar greinar. 
Þegar leitað er úrskurðar samkvæmt þessari grein skulu fylgja erindinu öll 

þau skjöl sem skipta máli um tollun vöru, s.s. aðflutningsskýrsla, sölu- eða vöru- 
reikningur og önnur staðfestingargögn sem talin eru í 19. gr. laga þessara. Þá skal 
og senda með erindinu sýnishorn af vörunni. Verði því ekki við komið skal senda 
nákvæma teikningu, mynd eða lýsingu á vöru þeirri sem ágreiningur er um. 

Fjármálaráðuneytinu er heimilt að halda eftir nauðsynlegum sýnishornum og 

gögnum, enda sé um óveruleg verðmæti að ræða og skal með sýnishornin farið 
svo sem fyrir er mælt í 25. gr. laga þessara. 

Fjármálaráðuneytinu og nefnd þeirri, sem um ræðir í 2. málsgr. þessarar grein- 
ar, skal heimilt að kveðja sér til aðstoðar sérfróða menn, svo og að krefja einstakl- 
inga, félög, fyrirtæki og stofnanir um upplýsingar er nauðsynlegar þykja við flokkun 
vara eða við ákvörðun tollverðs. 

36. gr. 
Viðtakandi aðfluttrar vöru skal inna af hendi eða sjá um þá vinnu og aðstoð 

sem nauðsynleg er við tollmeðferð vöru að dómi tollstarfsmanna. 
Tollyfirvaldi er heimilt að ráða ákveðna menn til að láta í té nauðsynlega vinnu 

og aðstoð við tollmeðferð vöru og krefja viðtakendur um þóknun fyrir þessi 
störf eftir gjaldskrá sem fjármálaráðuneytið setur. Má neita um tollafgreiðslu uns 
gjaldið er greitt en viðtakanda skal heimilt að leggja gjald þetta á vöruna. 

37. gr. 
Aöflutningsgjöld skal innheimta í heilum krónum, þannig, að 50 aurar og þar 

yfir teljist Í króna en lægri upphæð sé sleppt. 

38. gr. 
Í byrjun hvers mánaðar skulu tollyfirvöld senda Ríkisendurskoðun og Hag- 

stofu Íslands, hvorri stofnun um sig, eintak af öllum aðflutningsskýrslum afgreidd-
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um í undangengnum mánuði. Fjármálaráðuneytið getur að fenginni tillögu Ríkis- 
endurskoðunar og Hagstofu Íslands kveðið nánar á um skil tollyfirvalda á aðflutn- 
ingsskjölum. 

39. gr. 
Nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara skulu sett með reglugerð eða öðrum 

fyrirmælum. 

40. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Frá sama tíma falla úr gildi lög nr. 6 5. mars 1974 

um tollskrá o. fl., svo og 20. og 21. 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. Reglugerðir og önnur fyrirmæli sem 
sett hafa verið samkvæmt nefndum tollskrárlögum skulu halda gildi sínu, eftir 
því sem við á, þar til nýjar reglugerðir og fyrirmæli hafa verið gefin út. 

Hafi innflytjandi, áður en lög þessi öðlast gildi, afhent til tollmeðferðar skjöl 
sem að öllu leyti eru fullnægjandi til þess að hægt sé að tollafgreiða viðkomandi 
vörur þegar í stað, skal, ef aðflutningsgjöld hækka á vörunum samkvæmt lögum 
þessum, taka hin eldri og lægri aðflutningsgjöld, en þó því aðeins að tollafgreiðsla 
eigi sér stað innan 10 daga frá gildistöku laganna. 

Gjört að Bessastöðum 81. desember 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Matthías Á. Mathiesen. 
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FJÁRLÖG 

fyrir árið 1977. 

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

þykki mínu: 
AHLUTI 

Fjárreiður ríkissjóðs og ríkisstofnana 

1. gr. 

Greiðsluyfirlit ríkissjóðs 

  

I Tekjur: Þús. kr. Þús. kr. 

Beinir skattar ........0.020.0 0000. 14 476 680 

Óbeinir skattar (......0.2.020000 nn 75479901 89 956581 
0 Gjöld: 

Samneysla ........00000 0. 34 771 040 
Neyslu- og rekstrartilfærslur ........00.0000000 0... 35 255 890 
= sértekjur ..........000 00 0n ran 1659049  68367 881 

Afgangur rekstrarliða ..........20000 000... enn 21 588 700 

Fjárfesting  .........2..20000 00 6 539 390 
Fjármagnstilfærslur .........00200000 0000. nr 14 245 976 20 785 366 

Tekjur umfram gjöld 803 334 

4 Lánahreyfingar inn: 
Innlend verðbréfaútgáfa og útgáfa happdrættisskulda- 
bréfa vegna norður- og austurvegar .......0.00.0..0... 1700 000 
Erlend lán .......0.02000000 esne 6 670 000 
Innheimt af endurlánuðum spariskirteinum .......... 2 240 000 
Innheimtar afborganir almennra lána ................ 20 000 10630 000 

3 Lánahreyfingar út: 
Til framkvæmda B-hluta aðila .......0.0200000.0. 000... 7 634 000 

RARIK, almennar framkvæmdir o.fl. .. 1873 000 
Sveitarafvæðing „.........00000000.0.. 200 000 
Norðurlína  ........0000000 00... 0... 1178 000 
Lína Krafla-Eyrarteigur ............... 500 000 
Kröfluvirkjun: 
a. Stöðvarhús og vélar ............... 1876 000 
b. Borholur og aðveitukerfi .......... 913 000 
c. Lína Krafla—Akureyri ............ 155 000 
Járnblendiverksmiðja, hlutafé og fjár- 
magnsútgjöld  .........00000.0 00... 939 000 

Endurlán vegna hafnargerðar við Grundartanga ........ 50 000 
Iðnþróunarsjóður Portúgal, lánsframlag .............. 74 000 
Endurgreiðsla á spariskírteinafé útg. 1965 ............ 530 000 
Afborganir af almennum lánum ríkissjóðs ............ 2972 141 

11 260 141 

Halli á lánahreyfingum 630 141 

Greiðsluafgangur .........0.0000000n.0senn nr 173 193 
A 73 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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2. gr 

reikningi í þessari grein, sbr. sundurliðun í 4. gr. 

Æðsta stjórn ríkisins .............002000.0.. 0... 

Forsætisráðuneytið sr. 

101 Yfirstjórn .......00000000. 00... 
102—902 Annað .......020000.n0. seen 

Menntamálaráðuneytið ...........020020.... 0... 

101 Yfirstjórn ..........0000000 0000... 
201—885 Fræðslumál ........020.0..0............ 
901—-999 Söfn, listir og önnur menningarstarfsemi . 

Utanríkisráðuneytið .........2000000.0. sn 

101—102 Yfirstjórn .......00.0000. 00 .0 nr 
201 Löggæsla á Keflavíkurflugvelli .......... 

301—313 Sendiráð .........2000000.0.0. 0... 
399—401 Alþjóðastofnanir ...........00000000.0.. 

Landbúnaðarráðuneytið ...........2.0020000..0..0.0... 

101—172 Yfirstjórn ......00000.0e0cc0. vn... 
201—299 Búnaðarmál ........0.0000000.. 00.00.0000. 
501-504 Skólar ........0.00200000 0... 

Sjávarútvegsráðuneytið ...........200.0000.......... 

101 Yfirstjórn .......02000000 0000. nn... 
201—299 Útvegsmál .......00000000e0 0... 
901 Annað .......000000000 nes 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið .................. 

101—-102 Yfirstjórn ........000000000 00... 
201—284 Dómgæsla, lögreglumál o. fl. ............ 
301--373 Þjóðkirkjan ........0.000000 00... 0... 

Félagsmálaráðuneytið ............20.200000 0. ..0..0. 

101 Yfirstjórn ........0000000 000... 
271—272 Húsnæðismál ........00.20000000 000... 
301—999 Önnur félagsmál .......20.000000000.000. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið ............ 

101 Yfirstjórn .......02.00000 000... ne. 
271—273 Tryggingamál ...........000000. 00.00.0000. 
301—399 Heilbrigðismál ..........020000000.000.0.. 
471—502 Annað ......0.0.00000. s.s 

81. desember 1976. 

Árið 1977 eru veittar til gjalda fjárhæðir þær, sem tilgreindar eru á rekstrar- 

Rekstrar- 

Þús. kr. Þús. kr. 

556 226 

1740 042 

46 590 
1693 452 

13 460 637 

155 556 
12 068 243 
1236 838 

1020 590 

168 778 
191 707 
418 680 
241 425 

4 845 588 

79 854 
4 567 363 

198 371 

2161 762 

40 215 
2 047 697 

73 850 

5 307 045 

59 853 
4 845 313 

401 879 

3 947 670 

23 784 
3 273 280 

650 606 

29 562 306 

53 155 
22 708 500 

6 693 949 
106 702 
  

62 601 866
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3 . ST. 
Árið 1977 er ætlast til að tekjur ríkissjóðs verði þær, sem tilgreindar eru á 

rekstrarreikningi skv. þessari grein. 

reikningur. 

1 Tekjur: 
11 Skattar Þús. kr. Þús. kr. 

Beinir skattar 
Persónuskattar ...........0..00000.00. 00... 2 930 500 

1 11 0 iðgjöld lifeyristrygginga: 
1 1í 02 Liífeyristryggingagjald atvinnurekenda .......... 1757 000 
í 11 1  Slysa- og atvinnuleysistryggingagjöld: 
1 11 11 Slysatryggingaiðgiöld atvinnurekenda, áhættuið- 

gjald af frillubátum og áhættugjald af búvélum 834 500 
1 11 12 Töðgjald til Atvinnuleysistryggingasjóðs .......... 339 000 

Eignarskattar ..............200200.0.. 0... 1 266 850 

1 12 0  Eignarskattar, almennir: 

í 12 01 Eignarskattur einstaklinga  .............0.0.0... 610 000 
1 12 02 Bygginsasjóðsgjald af eignarskatti einstaklinga .. 6 100 
1 12 03 Eignarskattur félaga .....2...00000... 0. 0... 575 000 
1 12 04 Bygsingasjóðsgjald af eignarskatti félaga ........ 5 750 
1 12 1  Erfðafjárskattur: 
1 12 11 Erfðafjárskattur ..........00000000 000... 70 000 

Tekjuskattar ............00000 0000... 10 279 330 

1 13 0. Tekjuskattar: 
1 13 01 Tekjuskattur einstaklinga ............ 9550 000 

Persónuafsláttur til greiðslu útsvars og 
greiddar barnabætur ............... 1450 000 

—— 8100000 
1 13 02 Byggingasjóðsgjald af tekjuskatti einstaklinga .... 126 000 
1 13 03 Tekjuskattur félaga .........20200000 0... 0... 2 033 000 
1 i3 04 Byggingasjóðsgjald af tekjuskatti félaga ........ 20 330 

Óbeinir skattar 
Gjöld af innflutningi ..............020.00.00..0.0... 18 553 100 

1 15 0  Aðflutningsgjöld: 
115 01 Aöðflutningsgjöld ............000.... 14 421 000 

Þar af til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 721 000 
——— 13700 000 

Í 15 02 Aðflutningsgjöld af sjónvarpstækjum .......... 95 000 
1 15 03 Byggingariðnaðarsjóðsgjald ............00.00... 27 000 
1 15 05 Byggingasjóðsgjald af innflutningi .............. 72 100 
1 15 1  Innílutningsgjald af bensíni og gúmmiígjald: 
1 15 11 innflutningsgjald af bensíni ......0....0.00000... 2410 000 
115 12 Gúmmígjald #............20000 00... sn 81 000 
1 15 2  Innflutningsgjald af bifreiðum: 
1 15 21 Innflutningsgjald af bifreiðum .................. 1600 000 
1 15 3. Gjald af gas- og brennsluolíu: 
1 15 31 Gjald af gas- og brennsluolíu .........0000000.... 520 000 

  

Flutt 33 029 780
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Fjármálaráðuneytið ..............02020000 0... 00... 

101—104 Yfirstjórn ........20000000 0000 
201—282 Toll- og skattheimta ..........000000000.. 
3ð81—-384 Lifeyrissjóðir, styrktarfé og eftirlaun. 
402—-999 Annað ......0.2.2002000.0esss sn 

Samgönguráðuneytið ..........2....00000...0........ 

101 Yfirstjórn .........200000000.v... 0... 
211 Vegamál ........000000000 00... 
321--672 Önnur samgöngumál ............00.0... 

Iðnaðarráðuneytið ..............2.2002000 00... 

101 Yfirstjórn .........00.0000 0000... 
201—-299 Iðnaðarmál -..........0000000.0.. 0... 

301—-399 Orkumál .........0.00000 00. 

Viðskiptaráðuneytið ..................00000..0.00... 

101 Yfirstjórn ..........00..00000 000... 
201 Niðurgreiðslur ............00.0.00000000.. 
202--999 Annað ............000.0.00 ss snnn 

Hagstofa Íslands .......................00.000.0... 

Ríkisendurskoðun .............00000000 0000... 

Fjárlaga- og hagsýslustofnun ................00.0... 

101—181 Yfirstjórn .........00000000 0000... 
991 Ýmis lán ríkissjóðs, vextir .............. 

81. desember 1976. 

Rekstrar- 

Þús. kr. 

186 612 
855 818 
846 110 

4 122 995 

27 378 
5 650 460 
3 646 598 

32 792 
532 426 

2 280 924 

35 157 
5 102 000 

760 087 

48 655 
2 270 644 

Þús. kr. 

62 601 865 

6 011 535 

9324 436 

2 846 142 

5 897 244 

69 310 

83 415 

2319 299 

  

Flutt 89 153 247
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581 Nr. 121. 

1 Tekjur: 
Þús. kr. Þús. kr. 

Flutt 33 029 780 
Hagnaður af sölu varnarliðseigna: 
Hagnaður af sölu varnarliðseigna ................ 48 000 

Skattar af framleiðslu .............0..00000..0.... 5 970 000 

Vörugjöld: 
Vörugjald #..............200000 0... sn. 180 000 
Álgjald .........0..00. 0000 175 000 
Sérstakt vörugjald ..........2.0000.000 0... 5 510 000 
Tappagjald vegna þroskaheftra „.........0.0... 105 000 

Skattar af seldum vörum og þjónustu ............ 45 410 800 

Söluskattur: 

Söluskattur ..........0000000 00... 34 060 000 
Til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga ...... 2450 000 

31 610 000 
Skemmtanaskattar: 
Miðagjald til Menningarsjóðs ...........00..... 16 300 
Skemmtanaskattur ...........0.0000 0... 0... 101 000 

Launaskattur: 

Launaskattur .............2.20002 0... .n se 4 595 000 

Rekstrarhagnaður Á T.V.R.: 
Rekstrarhagnaður ÁTVR. .................... 8 600 000 
Gjald af seldum vindlingum ..........0.0000.00.. 71500 
Gjald af seldum eldspýtum .......00.000.. 0000... 2100 
Gjald af einkasöluvörum .........0..000000.00.. 6 000 

Flugvallagjald: 
Flugvallagjald .............200.00.. 0. 0... 255 000 

Gjöld af útfluttum sjávarafurðum: 
Hluti útflutningsgjalds af sjávarafurðum ........ 87 000 
Síildarsölugjald  .........020000000. 0 30 000 

Aðrir skattar: 
Iðnaðargjald ............200020000 0000... 28 090 
Sérleyfisgjald ............0200000 000... 8500 
Gjald af eyðublöðum heillaskeyta .............. 400 

Aðrir óbeinir skattar ...............2.0000..0..0.... 4381 701 

Aukatekjur og stimpilgjald: 
Stimpilgjald  .........22020000.n e.s 990 000 
Aukatekjur „.........2000000 00... 319 000 
Þinglýsingar ............000000000 00... 0... 600 000 

Flutt 88 792 281



Nr. 121. 582 31. desember 1976. 

Rekstrar- 

0 Gjöld: 
Þús. kr. Þús. kr. 

Flutt 89 153 247 

Gjöld samtals ......000000.0..... HR 89 153 247 

Tekjur umfram gjöld .......0000000000.0. 0... 803 334 
  

Samtals 89 956 581 
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1 Tekjur: 

Ýmsir skattar af bifreiðum: Flutt 

Bifreiðaskattur ........2000000 00.00.0000... 

Skrásetningargjald bifreiða .........000.00000... 
Skoðunargjald bifreiða ........2002.00.0.00.....0. 

Ýmsir skattar af skipum: 
Lestagjald (.........00.. 000. ss 

Vitagjald ........000.0 000. 
Skipaskoðunargjald ..........000000.0..0... 00... 

Tekjur af sölu erlends gjaldeyris: 
Hluti af umboðsþóknun og gengismun gjaldeyris- 
bankanna .......0.2000000s 00 sessa 
Leyfisgjald ..........00000 00... 

Aðrir óbeinir skattar: 
Verðjöfnunargjald ........020.0.00000.00.0...00. 
Áhættugjald vegna ríkisábyrgða ...........0.0.. 
Skipulagsgjald .........00000 0000... 

Rafmagnseftirlitsgjald ..........00.00.0.0.... 0... 
Einkaleyfisgjald frá Happdrætti H. Í. ............ 
Prófgjald bifreiðastjóra .......0.00000.00.0..000. 
Prófgjald iðnnema ......0000000 0000... 
Sérlyfjagjald ..........000000 000... 
Hvalveiðigjald ...........02000.00 0... 0... 0... 

Arðgreiðslur frá fyrirtækjum og sjóðum í ríkis- 

eign, fluttar úr B-hluta .........000000..0....0..0. 

Arðgreiðslur frá B-hluta stofnunum: 
Afgjöld ríkisjarða .........200000 00... 0. 0... 
Keflavíkurflugvöllur, flugmálastjórn ............ 
Fríhöfn, Keflavíkurflugvelli ...........020000... 

Ýmsar tekjur ...........0..000.. e.s 

Vextir og arður af hlutabréfum: 
Vextir (..........000 0. 
Arður af hlutabréfum ........000000 0... 0... 0... 

Ýmsar tekjur: 
Greiðsla Tryggingastofnunar ríkisins fyrir þjón- 
ustu sýslumanna og bæjarfógeta ..........0.20.. 
Sameignir ríkisins  .........000000 0... 00... 
Yfirverð líknarfrímerkja .......0000000000..... 
Samúðarskeyti Landssímans ..........0.0.00000.. 
Sektir og upptækar vörur til ríkissjóðs .......... 
Ýmsar óvissar tekjur ...........0000000..0....0. 

Þús. kr. 

780 000 
87 000 
21 000 

3 000 
16 500 
6 000 

550 000 
55 000 

725 000 
20 000 
66 000 
81 988 
45 000 

8 000 
3750 
4400 

63 

3300 
32 000 

187 500 

660 000 
3 200 

9500 
10 200 

100 
8500 

150 000 
100 000 

Nr. 121. 

Þús. kr. 

88 792 281 

222 800 

941 500 

  

Tekjur samtals 89 956 581 
 



Nr. 121. 

iði 

201 

301 

401 

584 

4. gr. 

1 00 Æðsta stjórn ríkisins 

Embætti forseta Íslands: 

10 Laun ........2..0000000 nn 
20 Önnur rekstrargjöld ..............0.00. 0... 0... 
27 Viðhald ...........0000.00000 0. 

Gjöld samtals ..........20200 000... 

Alþingi: 

10 Laun ...........0.0. 0000 een 
20 Önnur rekstrargjöld ................2.. 00... 
900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka ...............0.... 

Gjöld samtals .........0.00200 00. 

Viðfangsefni: 

02 Þingfararkaup alþingismanna ................... 
03 Skrifstofu- og alþingiskostnaður ................ 
04 Rekstrarkostnaður fasteigna ............00.0.... 
05 Útgáfukostnaður Alþingistíðinda ................ 
06 Yfirskoðunarmenn ríkisreiknings ................ 
07 Hús Jóns Sigurðssonar .............0.0.00.00... 
08 Þingmannasamtök NATO ..........00.000 00... 
09 Sérfræðileg aðstoð fyrir þingflokka .............. 

Gjöld samtals ..........000..0. 0. 

Ríkisstjórn: 

10 Laun ..........0...0000 00. e nn 
20 Önnur rekstrargjöld ..............00.00.0. 0... 

Gjöld samtals ..........0000000 nn 

Hæstiréttur: 

10 Laun ........00..002 0000 
Gjöld samtals ..........2000.0 00... 

sl. desember 1976. 

Þús. kr. 

15 710 
7 267 

25 275 

297 600 
123 300 

13500 

165 000 
184 000 
30 900 
30 000 
1500 
8700 

800 
13 500 

434 400 

40 323 
7100 

26 151 

Þús. kr. 

48 252 

434 400 

47 423 

26 151 
  

Samtals 556 226



31. desember 1976. 585 

1 01 Forsætisráðuneytið 

101 Forsætisráðuneytið, aðalskrifstofa: 

102 

171 

901 

10 Laun ...........002000 een 
20 Önnur rekstrargjöld ............0000.0..0.. 0... 
27 Viðhald...............0.essren ss 

90 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka .........0000.000..00. 

Gjöld samtals ..........00000 0000. 

Viðfangsefni: 
01 Yfirstjórn ...........00000 000 nes 
02 Stjórnarráðshús ..........00%00 00... n nn 

03 Fálkaorðan .........000200 0. even 
05 Framlag til Kanadasjóðs .......2.000.0.0.0.... 
06 Viðhald ráðherrabústaðar við Tjarnargötu ..... 
07 Rekstur ráðherrabústaðar við Tjarnargötu ...... 
09 Ráðherrabústaður á Þingvöllum .....0.00..00.... 
10 Til Hrafnseyrar .........0020000. 0... va. 0... 
11 Skrifstofa ráðherranefndar Norðurlandaráðs .... 
12 "Thor Thors sjóðurinn ......00..000000 00... 0... 

Gjöld samtals .........0200 0000. 

Þjóðhagsstofnun: 

10 

97 

Laun .........0.000 00. 
Önnur rekstrargjöld ........0..00.000 00... 
Viðhald ...........20.0.. 0. ene 
Gjaldfærður stofnkostnaður .............00.000.. 

Gjöld samtals ........0..%%00 0000 
Sértekjur ...........000.00 0000 
Mismunur .........00.000 00... 

Framlag til Byggðasjóðs: 

90 
91 

Yfirfærslur: 
Til fyrirtækja í B-hluta .......0...000. 000... 
Gjöld samtals ........0.000 0000... 

Húsameistari ríkisins: 

10 Lan .........0. 000 

Viðhald .........02000. 00 en ess 

Gjöld samtals ..........00000 000 
Sértekjur .........2..0000000. sen 

Mismunur ...........000. 0... ss. 

1630 000 

40 041 
5 840 

550 
1000 

47 431 
30 739 

Nr. 121. 

Þús. kr. 

46 590 

33 613 

1630 000 

16 692 
A 74



Nr. 121. ö86 

902 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ...........0...esesvssss ss 
02 Teiknistofa ..........0000000.. 00... 
03 Byggingaeftirlit ..............02....000..... 0... 

Gjöld samtals ..........220.00 000... 

10 Laun ..........000.000000.0e se 

20 Önnur rekstrargjöld .............0000.0 0... 
27 Viðhald...............0.0.sssssssss 
70 Vextir ............020...0 0 nn. 
80  Gjaldfærður stofnkostnaður ..........00.000....... 

Gjöld samtals ...........200000 00. 

97 Sértekjur .............00..000 00... 
Mismunur ..........000..000 0000 

31. desember 1976. 

Þús. kr. 

8 642 
33 464 
5325 

47 431 

Þús. kr. 

13 147 
  

1740 042



31. desember 1976. 587 

1 02 Menntamálaráðuneytið 

101 Menntamálaráðuneytið, aðalskrifstofa: 

10 Laun ........000.0 0 sens 

20 Önnur rekstrargjöld 
27 Viðhald ...........0...enese ess 
80  Gjaldfærður stofnkostnaður ........00..0.000000.0... 

Gjöld samtals ........000000 000... 

sr... 

201 Háskóli Íslands: 

10 Laun „......00..0000 00 0n neee 
20 Önnur rekstrargjöld ...........00000. 00... 
80  Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals 
97 Sértekjur 

Mismunur 

sr 

so... 

Viðfangsefni: 
01 Yfirstjórn ..........22.0000 000 nr 
02 Guðfræðideild 
03 Læknadeild .............00.00...0n. 0. 
04 Tannlæknadeild ...........000002 0... 0. sv... 
05 Lyfjafræði lyfsala 
06 Lagadeild ...............00000.00. 0... 

07 Viðskiptadeild 
08 Heimspekideild 
09 Verkfræðideild 
10 Bókasafn ..........002000en nenna 
11 Íþróttakennsla .........0..0000 00... enn 
12 Rekstur fasteigna .........000.00000 0... 0... 
13 Sameiginleg útgjöld 

sr 

FO 

FKN 

sr ... 

14 Félagsvísindadeild ...........00000.0 0... ...0.0... 
15 Til byggingaframkvæmda og tækjakaupa ........ 
16 Mannfræðistofnun háskólans .......00.0000000.00... 

20 Reiknistofnun ..........0000000 000... 

Gjöld samtals ..........0%000 0... 

202 Tilraunastöð háskólans á Keldum: 

10 Laun FK 

NONNI OK RO 

27 Viðhald sr. 
80  Gjaldfærður stofnkostnaður ........000..00....... 

Gjöld samtals ........200000 000... 

97 Sértekjur ..........20020.200 enn 
Mismunur .........00.000. 0... ss 

Þús. kr. 

90 656 
59 400 

500 
5 000 

800 862 
180 731 

— 280 000 
1261 593 

261 750 

62 299 
17 995 

154 777 
45 653 
13 142 
29 794 
37 186 

103 992 
252 305 
29 590 

7 984 
88 956 
5ð 853 
40 455 

280 000 
5 232 

36 380 

1261 593 

71 842 

Nr. 121. 

Þús. kr. 

155 556 

999 843 

33 550



Nr. 121. 588 31. desember 1976. 

203 Raunvísindastofnun háskólans: Þús. kr. Þús. kr. 

10 Laun .......00000000 ner ner 19 912 
20 Önnur rekstrargjöld .............0.00000000...0.. 26 158 
27 Viðhald ................eeveeseesese 3 920 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........0.0000000.... 9115 

Gjöld samtals ..........000000000.v 0. 119 105 
97 Sértekjur ..........020000 0... 375 

Mismunur ............000000. 0... 118 739 

Viðfangsefni: 
01 Yfirstjórn ............20.000. ess 23 924 
02 Eðlisfræðistofa ...........0.00000 000... 17 348 
03 Efnafræðistofa ..........2..000.0.. s.s. 21 557 
04 Jarðfræðideild .............0.00000.0. 0... 0... 15 898 
05 Jarðeðlisfræðideild ...............0.0.00000.... 0... 15 364 
06 Háloftadeild .............22.0000 000... 7 943 
07 Reiknifræðistofa ...........020000 000... 6 732 
09 Stærðfræðistofa ...........200.00 0... 10 339 

Gjöld samtals ..........00.000. s.n 119 105 

205 Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi: 

10 Laun .............20020 000 nn sn 28 971 
20 Önnur rekstrargjöld ................00.0..0..0.0.. 7500 
27 Viðhald...............0..0ee ss 500 
80  Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0..0000.00.. 13 950 

Gjöld samtals ..........200000 00. 50 921 
97 Sértekjur ..........00.200 0000 1600 

Mismunur ...........2.00000 0 nes 49 321 

206 Orðabók háskólans: 

10 Laun .........0..0.0000000 0... 13 629 
20 Önnur rekstrargjöld ..............0..20..000.0.. 300 

Gjöld samtals ...........0000 0000 13 929 

231 Náttúrufræðistofnun Íslands: 

10 Laun ............202000000es ans 19 592 
20 Önnur rekstrargjöld .............0...00.00..0.... 6341 
27 Viðhald ...........2....2.00.0. sess 600 
80  Gjaldfærður stofnkostnaður ............000..0.... 2 837 

Gjöld samtals „.........00.00000 0... 29 370 

232 Rannsóknaráð ríkisins: 

10 Laun „......0.00.0000 0000 ne rns 9 694 
20 Önnur rekstrargjöld ..............0000.0... 00... 17 126 
27 Viðhald..............0.0...eessesen sn 350 

Gjöld samtals ..........00000000. sa. 27 170



31. desember 1976. 589 

276 

301 

302 

303 

304 

305 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ..........2000000.. sense 
02 Til frumathugana á nýtingu náttúruauðæfa lands- 

ÍÐS ....0000.00000ense ss 
03 Þátttökugjald í Nordforsk ........0000000000..0.. 
04 Ylræktarverkefni í Hveragerði ...........0...0... 
05 Til starfsáætlunar ................0000. 0. ...0.0.. 

Gjöld samtals .........0000000 0. 

Byggingasjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna: 

900 Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja Í B-hluta .......20000000 0... 
Gjöld samtals ........000000 0... 

Menntaskólinn í Reykjavík: 

10 Laun ............00.00sn sens 
20 Önnur rekstrargjöld .............000000.......0.. 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0.000.0..0... 

Gjöld samtals .......0.2000.0 0... 

Menntaskólinn á Akureyri: 

10 Laun .............0000 00. ens 
20 Önnur rekstrargjöld ..............0..00.......... 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............0.00...... 

Gjöld samtals .......002000 0. 

97 Sértekjur ...........2020000 00 ens. 
Mismunur .........0000000. ss sess 

Menntaskólinn á Laugarvatni: 

10 Laun ......02...0000000nnennnnnsr 

20 Önnur rekstrargjöld .............2..0000... 0... 

Gjöld samtals .........00200 0... 

97 Sértekjur .........200000 0. 

Mismunur ............00000 0... s ss 

10 Laun ............00.00.00.0 nes 
20 Önnur rekstrargjöld .............0.000..0..0...0. 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður .........00.0.000.0.... 

Gjöld samtals .........200200 0... 

97 Sértekjur ............00202000 0... 
Mismunur ..........0.000000 00. 

Í0 Laun ........20..000000eennr rns 
20 Önnur rekstrargjöld ...........20020000.. 0. ...0.0.0. 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........0000.000...0... 

Gjöld samtals .........000000 000. 

Þús. kr. 

14570 

4 000 
2100 
5 000 
1500 

27 170 

55 641 

126 311 
13 100 
10 000 

102 972 
17 025 
5000 

124 997 
3000 

34 386 
7 000 

41 386 
1500 

145 641 
18 300 

5 000 

168 941 
5 100 

127 822 
11 830 
28 000 

Nr, 121. 

Þús. kr. 

55 641 

149411 

121 997 

39 886 

163 841 

167 652



Nr. 121. 590 

306 

307 

308 

310 

3ll 

312 

313 

321 

Menntaskólinn á Ísafirði: 

10 Laun .......0000000 0 sn 
20 Önnur rekstrargjöld ............00.000..0.. 
80  Gjaldfærður stofnkostnaður „.......002..0.. 

Gjöld samtals ......0.00000 0000. 

Menntaskóli á Austurlandi, bygging: 

80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........2..... 

Gjöld samtals ......202.2000 00. 

Menntaskólinn í Kópavogi: 

10 Laun ......2200.020.0000nnven nn 
20 Önnur rekstrargjöld ..............000.0..0.. 

Gjöld samtals .........200000 0000... 

Menntaskólar almennt: 

10 Laun ..........2.0000 00 0n rss 
20 Önnur rekstrargjöld ...........200.000..... 
27 Viðhald...........0...0enessenr 
30 Gjaldfærður stofnkostnaður .........0.0..... 

90  Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka ............... 

Gjöld samtals .........20.0000 00... 

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti: 

10 Laun ......000000. nenna rns 
20 Önnur rekstrargjöld .........0...0000.0..0..... 

Gjöld samtals ........0.0000 000. 

Flensborgarskóli, fjölbrautaskóli: 

10 Laun ....0.00020000 ern 
20 Önnur rekstrargjöld ...........000.0000.0.... 

Gjöld samtals ........200000 00... 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja: 

10 Laun .......0000000 00 rn 
20 Önnur rekstrargjöld ...........000. 00... 

Gjöld samtals ......2200000 0000... 

Kennaraháskóli Íslands: 

10 Laun .........0.200. 0000 ov ens 
20 Önnur rekstrargjöld ............00000..0.0.. 
27 Viðhald .........2.00.0eeeonr enn 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0..... 

Gjöld samtals ........2000000 000... 
97 Sértekjur .........0000. ev... 

Mismunur .......00.0.0000 000... 

31. desember 1976. 

Þús. kr. 

36 395 
15 125 
19 000 

71 000 

48 409 
2 337 

37 572 
2 000 

25 170 
10 685 

2 250 

125 641 

9690 

61 414 

9000 

42 705 
9 600 

131 269 
38 071 

4 090 
28 000 

201 430 
3 000 

Þús. kr. 

70 520 

71 000 

45 746 

71 677 

135 331 

70 414 

52 305 

198 430



31. desember 1976. 591 

322 

331 

336 

421 

422 

Æfinga- og tilraunaskóli kennaraháskólans: 

Laun .......00..000 000... 10 
80 

97 
Gjöld samtals ........0000.0. 0... nn 
Sértekjur ..........000000 0. s.s 
Mismunur #.............000000 00... 

Íþróttakennaraskóli Íslands: 

10 Laun .......000.000 000 enn 
20 Önnur rekstrargjöld ................0..0.0... 
27 Viðhald ...........2.0..0sese sess 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........0.00000... 

Gjöld samtals ..........0000.00 000. 
97 Sértekjur ...........02020000 00 s.s 

Mismunur „..........02.0 00... 

Fræðslumyndasafn: 

10 Laun ........2..2000 000 
20 Önnur rekstrargjöld ............200000.0..... 
80  Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0..00... 

Gjöld samtals .........200000 00... 

Laun ......22.02..0 0000 0n nenni 
Önnur rekstrargjöld ............00..0.....00.. 
Viðhald ..........022020200 nn 

Gjöld samtals ..........00.00 00. 0... 
Sértekjur ..........0002 0000 

Mismunur ...........000000 0. sn 

Ríkisútgáfa námsbóka: 

10 Laun „.............00.2000 00. nn 
20 Önnur rekstrargjöld ............2.00.000.0..0.. 
27 Viðhald .............2.2000.s seen 
70 Vextir ...........002000 0... 
80  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ........0.000200 0... 
97 Sértekjur .........2.000000. 0... 

Mismunur ...........0220020 00. 

98 Lánahreyfingar út .........2..000000. 0000... 

Viðfangsefni: 
02 Skrifstofa .........00000.00 0... sn 
03 Bókaútgáfa ........0000.000.00.. 00 e.s... 

Þús. kr. 

59 957 
7000 

66 957 
22 000 

11 836 
2540 
3 000 
8000 

25 376 
100 

8775 
1857 
635 
625 

11 892 
600 

6 046 
7 663 
665 

18 713 
111 581 

1260 
106 
850 

132 510 
4 000 

416 

27 307 
105 203 

132 510 

Nr. 121. 

Þús. kr. 

44 957 

25 276 

14 374 

128 510
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423 

501 

506 

507 

Endurskoðun námsefnis: Þús. kr. 

10 Laun ......0000.0000 000 eens 48 038 
20 Önnur rekstrargjöld ............0200000. 0... 0... 4 820 

Gjöld samtals ........0000000. 00... 

Iönfræðsluráð: 

10 Laun „.....0000.0000000enennre nn 27 461 
20 Önnur rekstrargjöld ...........02000000 0... 0... 5 929 
27 Viðhald.............0.eeensss sr 150 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........00000.00.00.0.. 280 

900 Yfirfærslur: 

94 Til einstaklinga og samtaka .......0.00000.0.0.. 350 
Gjöld samtals .......2000000 00... 

Tækniskóli Íslands: 
10 Laun .......0.000000 sens 104 997 
20 Önnur rekstrargjöld ...........000.00 0... 0... 33 905 
27 Viðhald...........00ncesss sr 800 
80  Gjaldfærður stofnkostnaður .......0000.0000..0... 25 000 

Gjöld samtals ........02000 0000. 164 702 

97 Sértekjur ............000.. 0... 1400 
Mismunur ........2..00 000. 

Vélskóli Íslands: 

10 Laun ......0.00000000 000 nn een senn 78 924 
20 Önnur rekstrargjöld ...........2.02000. 0... 12 505 
27 Viðhald...........0..0.0.0coe ns 850 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður .......000.0000.0..0.. 8000 

Gjöld samtals ........0200000 00... 

Viðfangsefni: 
02 Reykjavík .......0.0.0.0e sess 71 034 
12 Námskeið utan Reykjavíkur ...........000.0.... 23 245 

Gjöld samtals .........000000 00 n. 100 279 

Stýrimannaskólinn í Reykjavík: 

10 Laun ......22.00.202000nnneen rann 42 134 
20 Önnur rekstrargjöld ............00..00.. 00... 3 601 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........2.0.0.0..00.. 5000 

Gjöld samtals .......0.000200 00... 

Iðnskólinn í Reykjavík: 

10 Laun .......0000000 000 nnn enn 195 315 
20 Önnur rekstrargjöld ............0.00000.0.0..0.0.. 1881 

Gjöld samtals .......20200000 000... 

Þús. kr. 

52 858 

34 170 

163 302 

100 279 

50 735 

197 186



31. 

515 

516 

5l7 

öl8 

521 

522 

desember 1976. 

Gjöld samtals ........0000000 0... 

Gjöld samtals ..........0002000 00... 

Gjöld samtals .........200000 0. s.n 

Iðnskólar utan Reykjavíkur: 

10 Laun .......00020000 00 .n senn se enn 
20 Önnur rekstrargjöld ............0.000000..0 0000... 

Iðnskólar almennt: 

27 Viðhald...........2..00..eneensesss 

80  Gjaldfærður stofnkostnaður!) 

Hótel- og veitingaskóli Íslands: 

10 Laun .......20000000 000 enn ass 
20 Önnur rekstrargjöld .............00000......00.. 
27 Viðhald...........00000e.eeeeneens se 
80  Gjaldfærður stofnkostnaður ........0.0.0.0.0..0.. 

97 Sértekjur .........0.20200 000. 
Mismunur ..........00000 00. 

Fiskvinnsluskólinn: 

10 Laun .......0.0..0000 000. nr nn se enn 
20 Önnur rekstrargjöld ...........0.00000. 0... 0... 
27 Viðhald...............0e0eeeenese sn 
80  Gjaldfærður stofnkostnaður .........00.0000.00.. 

Gjöld samtals ........00000000 0. 

97 Sértekjur ...........0.00000 000... nn 
Mismunur ............20000 000 rss 

10 Laun 

80  Gjaldfærður stofnkostnaður ..........2..000..00.. 

Gjöld samtals ...........2000 0000... 

97 Sértekjur ...........2.20000 00 sn 
Mismunur #...........020000 000 

Nýi hjúkrunarskólinn: 

10 Laun .............2000000 0 ne ss 
20 Önnur rekstrargjöld ............00.0... 000... 
27 Viðhald ..............2.00eeesessenr 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður .............000.00... 

Gjöld samtals ..........2020000 00 n0 sn 

593 

so... 

20 Önnur rekstrargjöld . . A . . A . . . . .. . . ANN 
27 Viðhald..........00.200000 eens 

Þús. kr. 

103 799 
3 181 

5 150 

Nr. 121. 

Þús. kr. 

106 980 

52 800 

19 945 

25 219 

97 728 

  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 1.
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523 

561 

562 

563 

Fósturskóli Íslands: 

10 Laun .........0.00000 000. ess 
20 Önnur rekstrargjöld ...........2..0000 000... 
27 Viðhald..............0..eeoese ss 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........0020.000.0.... 

Gjöld samtals .........02.00000 0. 

Hússtjórnarskólar: 

10 Laun .......2.000000 00 sess 
20 Önnur rekstrargjöld ...........0.00.0000 0... 0... 
27 Viðhald.............0.0.0.osenssss rr 

Gjöld samtals .........00000 000... 

97 Sértekjur ...........2000000 00 ss en 
Mismunur #.........2.000000 00... 

10 Laun ............00000 0000 ns nn 
20 Önnur rekstrargjöld ............0.20.0 0000... 0... 
27 Viðhald..........20....0.e.er ess 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............000000.... 

Gjöld samtals .........0200000. nn 

97 Sértekjur .........0.0000000 nes 
Mismunur #.........020000 00 ss sr 

10 Laun .............00000 0000 0 sn 
20 Önnur rekstrargjöld .............0..0..0 000... 
27 Viðhald...............0.. eeen 
80  Gjaldfærður stofnkostnaður ........0..02..000...0.. 

Gjöld samtals .........02000000 000... 

Tónlistarfræðsla: 

10 Laun .............2000 00 nes 

80  Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0.000..00.. 
900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka ..........00000.00... 

Gjöld samtals ..........220000 0000 

Viðfangsefni: 
02 Tónlistarskólinn í Reykjavík .........00.00.000.. 
03 Aðrir tónlistarskólar ............1200.......0... 
04 Barnamúsikskólinn .........2.0000. 0... 0... 
05 Til tónlistarstarfsemi .........00000.0. 0. 0... 
06 Tónlistarskólinn í Reykjavík og Barnamúsikskól- 

inn, byggingarstyrkur ...........0....00.0....00.. 
07 Tónlistarskóli Garðabæjar .........00000.0..0.... 
08 Tónlistarskólinn, Hellissandi .............00.0.. 

Gjöld samtals ........2.2000000 sn... 

81. desember 1976. 

Þús. kr. 

17 036 
2 266 
280 

1000 

65 263 
16 000 
11500 

92 763 
2 000 

25 351 
5599 

572 

— 1800 
33 322 
1712 

18 590 
6 000 
200 

2332 

150 438 
2 850 

2 200 

22 534 
116 653 
11 251 
1200 

Þús. kr. 

20 582 

90 763 

31 610 

21 122 

155 488



31. desember 1976. 595 

571 Sjómannaskólahúsið: 

10 Laun ........0.2.000000 sv ns sn 
20 Önnur rekstrargjöld .............000000.0 00... 
27 Viðhald..........co.ceeeceesenesr 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........0.000.00..0... 

Gjöld samtals ..........20.0 000. 

581 Verslunarskólar: 

Í0 Laun ......00000000 0000 ner 
20 Önnur rekstrargjöld ............02.000. 0. 0... 
27 Viðhald ..............seess ss 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........00.000000.00.. 

Gjöld samtals .........0200 0000 nn 

Viðfangsefni: 

01 Til Verslunarskóla Íslands ..........0.000.0.0.... 
02 Til Samvinnuskólans ......0000000 000... 0... 

Gjöld samtals ........0.0000 00... 

582 Stýrimannaskólinn í Vestmannaeyjum: 

10 Laun .......00.0000 000 
20 Önnur rekstrargjöld ...........0.0000 0... 0... 
80  Gjaldfærður stofnkostnaður ........0000.00.0..00.00. 

Gjöld samtals ........0.20200 00. 

601 Héraðsskólinn í Reykholti: 

10 Laun .......000.0000000n neee erna 
20 Önnur rekstrargjöld ...........200.00 0... 0... 

Gjöld samtals ........2.200000. s.n 

97 Sértekjur ..........200000 0... 
Mismunur ...........020000 00 s.s 

602 Héraðsskólinn á Núpi: 

10 Laun ......000000000 nan ee enn 

20 Önnur rekstrargjöld ...........000002.0. 00... 

Gjöld samtals .........000000 0... 

97 Sértekjur ..........002000 0... ss 
Mismunur .........0.000000. 0. ses 

603 Héraðsskólinn í Reykjanesi: 

10 Laun ........20.00000000 nenni 
20 Önnur rekstrargjöld ...........000.0000 0... 00... 

Gjöld samtals ........00000000 0... 

97 Sértekjur .........202000000 0. e0 sn... 

Mismunur .......2.0000000 00. 

Þús. kr. 

18 587 

16 500 
18 000 

2000 

110 610 
38 104 

400 
2 000 

106 855 
44 259 

151 114 

Nr. 121. 

Þús. kr. 

55 087 

151 114 

4 807 

25 267 

29 033 

19 502



604 

605 

606 

607 

608 

609 

621 

679 

Héraðsskólinn á Reykjum: Þús. kr. 

10 Laun ......22000000000nsseersnsss 20 558 
20 Önnur rekstrargjöld .............000000...0.0.0.. 3 360 

Gjöld samtals .......00.00000.. s.s... 23 918 

97 Sértekjur ..........00000s.. ss 400 
Mismunur  .......20000000. 00 .s 0. 

Alþýðuskólinn á Eiðum: 

10 Laun .....200000 0000. ne enn 22 192 
20 Önnur rekstrargjöld .........00000. 0... 0... 11 245 

Gjöld samtals .......002000 0000... 33 437 

97 Sértekjur ..........2000. 00. en 1500 
Mismunur  ........00000 0000. 

Héraðsskólinn í Skógum: 

10 Laun ......0200000200nnn neee 18 356 
20 Önnur rekstrargjöld ............000.00 00.00.0000. 7 480 

Gjöld samtals .........2000000 00... 25 836 

97 Sértekjur ...........20000 0. ses 1000 
Mismunur #........2.00000 000. 

Héraðsskólinn á Laugarvatni: 

10 Laun .......000.0000000n enn nennt 16 648 
20 Önnur rekstrargjöld ..........00000 000... 0... 3 732 

Gjöld samtals .........000000 00... 20 380 

97 Sértekjur ..........000.00 s.n 200 
Mismunur  .........00000. s.s 

Héraðsskólinn á Laugum: 

10 Laun „02.00.0000... 000 n nr 20 748 
20 Önnur rekstrargjöld ...........002.0000 0... 0... 2670 

Gjöld samtals ..........20.002000 enn 23418 

97 Sértekjur ..........00000000. 00 enn 300 
Mismunur #.......000000 0000 

Héraðsskólar, almennt: 

27 Viðhald.............e.ceeeeesss ss 26 000 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður!) .............20.0... 138 500 

Gjöld samtals .........2.02000 00... 

Skálholtsskóli: 

900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka .........0.000000... 6 000 

Gjöld samtals .........00000000.. 0... 

Sameiginlegur kostnaður við skólana á Laugarvatni: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta .......0..00000 00. 0.0.000.. 4 000 

Gjöld samtals .......2.200000 0... 

„121. 596 31. desember 1976. 

Þús. kr. 

23518 

31 937 

24 836 

20 180 

23118 

164 500 

6 000 

4000 
  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 2.
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700 Grunnskólar í Reykjavík: Þús. kr. Þús. kr. 

10 Laun .......000000 0 1173 550 

20 Önnur rekstrargjöld .........00..0000. 0... 54 096 

900 Yfirfærslur: 
92 Til sveitarfélaga ........0000.0. 000... 4 890 

Gjöld samtals .......0000000. enn n nn 1232 536 

710 Grunnskólar, Reykjanesumdæmi: 

10 Laun .........0.000 000 782 663 

20 Önnur rekstrargjöld ..........0.200.0..... 0... 40 992 

900 Yfirfærslur: 
92 Til sveitarfélaga ........00000000 000... 5 190 

Gjöld samtals ........0000000 enn 828 845 

730 Grunnskólar, Vesturlandsumdæmi: 

10 Laun ..........00.00 0000 sn 277 352 

20 Önnur rekstrargjöld ......0.0....000 0... 0... 44 352 

900  Yfirfærslur: 
92 Til sveitarfélaga .........0020000 00... nn... 3210 

Gjöld samtals .........000000 00. nn nn 324 914 

740 Grunnskólar, Vestfjarðaumdæmi: 

10 Laun .........02 000 ner 201 365 

20 Önnur rekstrargjöld ..........200.00. 0... 0... 14 112 

900 Yfirfærslur: 

92 Til sveitarfélaga ..........000000 0000 neee nn. 2760 

Gjöld samtals ..........000 00. 218 237 

750 Grunnskólar, Norðurlandi vestra: 

10 Laun ...........000. 00. senn 212 763 

20 Önnur rekstrargjöld ..........200000. 0... 0... 51 072 

900 Yfirfærslur: 

92 Til sveitarfélaga ..........00000 00. enn 2790 

Gjöld samtals .........000200 0... nn. 266 625 

160 Grunnskólar, Norðurlandi eystra: 

10 Laun .........000. 0. ser 486 315 

20 Önnur rekstrargjöld ...........000000 0... 0... 54 096 
90. Yfirfærslur: 
92 Til sveitarfélaga ........2000000 0000... 3 660 

Gjöld samtals ........00000 00 enn 544 071 

770 Grunnskólar, Austurlandsumdæmi: 

10 Laun ...0..00.00 200. anne nennt 300 148 

20 Önnur rekstrargjöld ...........00.00. 0... 0... 27 216 

900 Yfirfærslur: 
92 Til sveitarfélaga .........000000.0ne rn en... 4 560 

Gjöld samtals .......00000000 0. senn. 331 924



Nr. 121. 

791 

792 

793 

799 

31. desember 1976. 

780 Grunnskólar, Suðurlandsumdæmi: Þús. kr. 

10 Laun .......0.0..0000 0000 368 536 
20 Önnur rekstrargjöld ................00...0....... 50 064 
900 Yfirfærslur: 
92 Til sveitarfélaga ............000.0. 000... 0... 2 940 

Gjöld samtals ...........000000 vn. 

Grunnskólar, almennt: 

10 Laum „.....02002000 000 293 639 
20 Önnur rekstrargjöld ............2..000... 0... 38 593 
27 Viðhald ...............2.0.0.0 seen 4 000 
80  Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0..0000000.. 70 
90 Yfirfærslur: 
92 Til sveitarfélaga ............000000 000... nn 44 830 
94 Til einstaklinga og samtaka .................... 1570 

Gjöld samtals ..........20000 0000 nn nn 

Viðfangsefni: 

04 Yfirvinnuþóknun skólastjóra ........0000......0.. 13 617 
07 Greiðslur vegna forfallakennslu og aðrar forfalla- 

greiðslur ...........02.02000.0 0. sess 85 200 
08 Laun kennara, sem orlof fá ........0000000000.. 47 702 

10 Stjórnskipaðir prófdómarar ........0000000000.. 19 900 
12 Stofnanir afbrigðilegra barna .............2.00... 167 733 
15 Til umferðarfræðslu í skólum .........000000... 2150 
16 Til framkvæmdar sundskyldu í skólum .......... 44 830 
17 Til skíðakennslu í skólum ........000000. 0... 1000 
18 Til unglingafræðslu ..............00000 000... 570 

Gjöld samtals ...........0.0.0 0000. 382 702 

Framlög til byggingar grunnskóla og íbúða fyrir skóla- 

stjóra: 

80 Gjaldfærður stofnkostnaður!) .........0.0000.0.. 1312 070 
Gjöld samtals ..........200000 00. er 

Bygging skóla fyrir þroskahömluð börn: 

80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............0.000...... 45 000 
Gjöld samtals ..........2000.0.00 nn 

Viðfangsefni: 

01 Hlíðaskóli ...........0.0200000. 0000 0 nn 15 000 
02 Öskjuhlíðarskóli ...........0..0000.00.0........ 30 000 

Gjöld samtals ...........0...0.0 0000. 45 000 

Heyrnleysingiaskólinn: 

10 Laun ........2..000000 00 37 610 
20 Önnur rekstrargjöld ................000.000.0.... 7 875 
27 Viðhald...............2.2.000.. ess 1137 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður .........0.0.0000..... 500 

Gjöld samtals ..........002000 00... 47 122 
97 Sértekjur ..........02000000 0 450 

Mismunur #.............0000 0000 .e sn 

Þús. kr. 

421 540 

382 702 

1312070 

45 000 

46 672 
  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 3.



öl. 

801 

802 

803 

871 

872 

881 

desember 1976. 599 

Vistheimilið Breiðavík: 

10 Laun ......00.0.0000 00 nenna ner nn nr 
20 Önnur rekstrargjöld ...........0.000 0... 0... 0... 
27 Viðhald ..............eeosoeses ser 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........00000..0... 

Gjöld samtals ........2.00000 000 

97 Sértekjur .........0000000 sens 
Mismunur ......000000.0. ene 

Vernd barna og ungmenna: 

10 Laun ......00000000 000 nennt 
20 Önnur rekstrargjöld ..........0.00.00.. 00... 0... 

90  Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka ......0.0000000000... 

Gjöld samtals .........000200 nn 

Viðfangsefni: 

02 Barnaverndarráð ...........0000 000... 0. 0... 
05 Náms- og hælisvist unglinga, styrkur ............ 
06 Framlag til að styrkja munaðarlausa, vanrækta eða 

fatlaða unglinga til náms .... 

Gjöld samtals .............. 

Dagvistarheimili, stofnkostnaður: 

900 Yfirfærslur: 
92 Til sveitarfélaga!) .......... 

Gjöld samtals .............. 

Upptökuheimilið í Kópavogi: 

90 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta .... 

Gjöld samtals .............. 

0... 

sr ... 

sr 

sr... 

so... 

Lánasjóður íslenskra námsmanna: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta .... 

Gjöld samtals .............. 

Náms- og fræðimenn, framlög: 

90  Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka 

Gjöld samtals .............. 

sr... 1000 000 

43 220 

Nr. 121. 

Þús. kr. 

12 196 

6 853 

110 700 

16 388 

1000 000 

43 220 

  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 4.



Nr. 121. 

882 

883 

884 

885 

600 

Viðfangsefni: 

03 Styrkur til erlendra námsmanna í íslenskum skólum 
04 Styrkur til að bjóða grænlenskum stúdent til náms- 

dvalar ...........0020..000. ns 
05 Styrkur til íslendings til að læra tungu grænlend- 

ÍNA .......00.00000 00 
06 Til íslensk-enskrar orðabókar ............000... 
07 Styrkur til færeysks fræðimanns ................ 
08 Til menntastofnunar Bandaríkjanna á Íslandi . 
09 Styrkur til útgáfustarfa ................00000... 
10 Til framhaldsnáms iðnaðarmanna erlendis ...... 
11 Starfsemi stúdenta ............0..0000 000... 
12 Félagsstofnun stúdenta ..........0.00020.0.. 0... 
13 Hjónagarður, til minningar um forsætisráðherra- 

hjónin dr. Bjarna Benediktsson og Sigríði Björns- 
dóttur ásamt ungum dóttursyni þeirra .......... 

Gjöld samtals ..........2202.0 0000 

Styrkur til myndlistarskóla: 

900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka .........000.000.... 

Gjöld samtals ..........00.0..0 0... 

Viðfangsefni: 

02 Reykjavík ...........0..02000.00 0... 
03 Vestmannaeyjar ............022000 00... 0... 
04 Neskaupstaður .............220. 000. 00... 
05 Akureyri ..........0.020000 00... sen 

Gjöld samtals ............000 00... 

Til lektora í íslensku við erlenda háskóla: 

10 Laun .............00.0.000 ss 
Gjöld samtals ............2..0002. 0000 

Til jöfnunar á námskostnaði: 

900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka ..............0..... 

Gjöld samtals ...........000.00 0... 

Fullorðinsfræðsla: 

90. Yfirfærslur: 

94 Til einstaklinga og samtaka ...............0.... 
Gjöld samtals ...........0200 00. 

Viðfangsefni: 

02 Bréfaskólinn .............0000000. 000. 
03 Námsflokkar ............0.00. se. ss 

Gjöld samtals .........000000.. vs 

öl. desember 1976. 
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4 700 

240 

120 
2 150 

30 
500 

6 750 
1300 
310 

11 000 

16 120 

43 220 

1750 

1627 

170 000 

3 200 

2 000 
1200 

3 200 

Þús. kr. 

1750 

1627 

170 000 

3 200
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901 Landsbókasafn Íslands: Þús. kr. Þús. kr. 

10 Laun ............00 s.s 35 693 
20 Önnur rekstrargjöld ..............00.00...00... 6 769 
27 Viðhald...........e.eeeeesssssssr 1970 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður .............00.0.... 6 686 

Gjöld samtals .........200000 000... 51 118 
97 Sértekjur ..........0.0000.. 00. 600 

Mismunur #.......0..000000 000 50 518 

902 Þjóðminjasafn Íslands: 

10 Laun ...........000.00 0. 31 753 
20 Önnur rekstrargjöld ............000000.0....... 8985 
27 Viðhald............... eens nr 10 000 
80  Gjaldfærður stofnkostnaður .........0.0..00..00.. 1900 

90. Yfirfærslur: 
92 Til sveitarfélaga ..........0..0000 000... nn... 8 200 

Gjöld samtals ...........00000 00... 60 838 
97 Sértekjur ...........02.000 0... 350 

Mismunur ..........00. 0000. 60 488 

Viðfangsefni: 

01 Þjóðminjasafn ..........00.0000 000... 0... 53 835 
20 Örnefnastofnun .........0.0.0.0... FR 7 003 

Gjöld samtals .........00%%..0 0... 60 838 

903 Þjóðskjalasafn Íslands: 

10 Laun ..........2..2000 00 senn 18 624 
20 Önnur rekstrargjöld ..........0..20..0000000...... 4 205 
27 Viðhald............2.020000 neo 200 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........0.0..0.00..... 2000 

Gjöld samtals ..........200. 0000 s.n. 25 029 
97 Sértekjur ...........200000. 0. sn 50 

Mismunur 0... 24 979 

904 Safnahúsið: 

10 Laun .........2...00 0000. 4 491 
20 Önnur rekstrargjöld ............22..00.000000.... 2 365 
27 Viðhald ...............02.. ens 250 

Gjöld samtals ..........0200000 0... 7 106 

905 Listasafn Ásgríms Jónssonar: 

10 Laun .........0.0.20 0000 0ennr 2 059 
20 Önnur rekstrargjöld .............0..0000....0.0... 268 
27 Viðhald................20..00 esne 200 

Gjöld samtals ..........000000. 0... 2527 

A 76
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906 

907 

931 

972 

973 

974 

Listasafn Einars Jónssonar: Þús. kr. 

10 Laun ........00000000eenneenseensser nr 1170 
20 Önnur rekstrargjöld ............00000...0.0.0.0.... 600 
27 Viðhald ..........22.occeeseessstssss sr 1500 

Gjöld samtals .........0000000 0... 8 270 
97 Sértekjur ...........00000.0 00 ss 150 

Mismunur .........220000. 000 sess 

10 Laun .............000000.eese sn 8 160 
20 Önnur rekstrargjöld ................00.000.000.. 5 000 
27 Viðhald...............0.0s.ee ess 700 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður .........2.00000..00.. 51 400 

Gjöld samtals ..........20000000 0... 

Náttúruverndarráð: 

10 Laun ............0.0 0000 e sess 14 015 
20 Önnur rekstrargjöld ............00000.00 00. 0... 22 700 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........0.00000.0.... 15 750 

Gjöld samtals ..........0000.00. 00. 0. 

Viðfangsefni: 

01 Náttúruverndarráð.............002.0.00. 00... 16 346 
02 Þjóðgarðurinn Skaftafelli ...........00.000000.0.. 12 844 
03 Þjóðgarðurinn Jökulsárgljúfrum ................ 6 125 
04 Fræðslustarfsemi .........0.0.000... 0... 2 000 
05 Friðlýsingarsjóður „..........00000000... 0... 0... 5500 
06 Kostnaður vegna náttúruminjaskrár .............. 2000 
07 Stuðningur við útivist ........0.0000000 000... 1500 
08 Merkingar og eftirlit friðlýstra svæða .......... 3 950 
09 Rannsóknarstörf við Mývatn ..........0..000.0... 2000 
10 Náttúruverndarstofur ..........0.000...0.....0.... 200 

Gjöld samtals ..........0.2.000 00... 52 465 

Ríkisútvarp, sjónvarp, aðflutningsgjöld: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ...........0000.00.0.0.0.. 95 000 

Gjöld samtals .........0000000 0... 

Þjóðleikhúsið, framlög: 

90  Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ............0000..0.. 00... 260 937 

Gjöld samtals ........02000000 0... 

Sinfóníuhljómsveitin: 

90 Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta ...........0.00000 0000... 60 857 
Gjöld samtals ..........00000 00... 

Þús. kr. 

3120 

65 260 

52 465 

95 000 

260 937 

60 857
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975  Vísindasjóður: 

976 

971 

982 

90 
91 

Yfirfærslur: 
Til fyrirtækja í B-hluta ..........00.000. 0... 
Gjöld samtals ..........000000 000... 

Menningarsjóður, framlag: 

90 
91 

Yfirfærslur: 

Til fyrirtækja í B-hluta ..........0000.0 00... 
Gjöld samtals ........000000 000. 

Byggingarsjóður þjóðarbókhlöðu: 

90  Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ...........2000000 0000... 

Gjöld samtals „.........000000 00... 

Listir, framlög: 

900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka .........0000000.... 

Gjöld samtals ..........000.0 0... 

Viðfangsefni: 

04 Til Leikfélags Akureyrar ..........000000....... 
05 Til Leikfélags Reykjavíkur .........02.0.0.....0.. 
06 Til Bandalags íslenskra leikfélaga .............. 
07 Styrkur til lúðrasveita samkvæmt ákvörðun mennta- 

málaráðuneytisins ...........0200..0 000... 
08 Leiklistarstarfsemi .............000.00 0... 
09 Til námskeiðahalds í listiðnaði .................. 
10 Styrkur til listkynninga innanlands og utan skv. 

ákvörðun menntamálaráðuneytisins .............. 
11 Til að taka heimildarkvikmyndir um merka íÍslend- 

ÍNgA ......00.0.02. 000. 
12 Til listasafna ..........00.0000 00 e.s nn 
13 Listkynning í skólum .........0000000 00... 
15 Listahátíð í Reykjavík .............000000.0000... 
16 Til Bandalags íslenskra listamanna til að standa 

straum af myndlistarsýningum utanlands og innan 
17 Heiðurslaun listamanna skv. ákvörðun Alþingis!) 
18 Starfslaun lMHstamanna, úthlutað af nefnd sem 

menntamálaráðuneytið skipar ...........02000.... 
19 Listamannalaun, úthlutað af nefnd sem Alþingi 

kýs, skv. 1. nr, 29/1967 .....0002.0..0 000... 
20 Til Bandalags íslenskra listamanna .............. 
21 Til Rithöfundasambands Íslands ................ 
23 Launasjóður rithöfunda ..........0..00000000...00. 
28 Samband íslenskra karlakóra .........0000.00.. 
30 Listdansflokkurinn .......0.0000000 00. 0... 0... 
31 Höfundagreiðslur, skv. 21. gr. höfundalaga ...... 
32 Rithöfundasjóður Íslands ............2...0...0.0. 
33 Til Listasafns Alþýðusambands Íslands, stofn- 

kostnaður  ..........000000 00... 

Gjöld samtals ..........00.000 00... 

Þús. kr. 

5 000 

21 800 

50 000 

105 203 

5 000 
9000 
1300 

1000 
6 500 

200 

350 

100 
1200 
400 

3325 

300 
6 000 

4 300 

17 000 
175 
200 

32 759 
153 

4458 
1483 
8000 

2000 

105 203 

Nr. 121. 

Þús. kr. 

5 000 

21 800 

50 000 

105 203 

  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 5.
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983 Ýmis vísindaleg starfsemi: Þús. kr. Þús. kr. 

900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka ..........000000.0.. 5 056 

Gjöld samtals ........0000000 0... 5056 

Viðfangsefni: 

03  Vísinda- og fræðimenn ..........0000000.000.000.. 800 
04 Surtseyjarfélagið ..........000.0000...0.......... 400 
06 Jöklarannsóknir og mælingar .......0.00000.0..... 200 
10 Rannsóknir við Kröflu .........0.0.000.00....0.00. 3 656 

Gjöld samtals ..........00000 0... 5 056 

984 Norræn samvinna: 

900 Yfirfærslur: 

94 Til einstaklinga og samtaka ..........00.000.... 17 236 
Gjöld samtals .........0.000000 00... 17 236 

Viðfangsefni: 

02 Norrænt samstarf .,.........0.0.0.0. 000... 2300 
03 Til Norræna félagsins .........000.00 000... 0... 700 
04 Til samstarfs á sviði menningarmála samkv. sam- 

norrænni fjárhagsáætlun ..........00.0.000.000.. 13 631 
06 Til norræna vatnafræðifélagsins ................ 100 
07 Til norrænu tölfræðistofnunarinnar ............. 305 
09 Styrkur handa rithöfundi til dvalar á Norðurlönd- 

um, sbr. 1. nr. 28/1967 ........0000000 000... 100 
10 Styrkur til færeysks rithöfundar til dvalar á Íslandi 100 

Gjöld samtals ..........0000000 0... 17 236 

985 Félagsheimilasjóður: 

900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka .................... 90 900 

Gjöld samtals .........0000 00... 90 900 

986 Íþróttasjóður: 

900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka .............0...... 143 780 

Gjöld samtals .........000000 0000... 143 780 

Viðfangsefni: 

03 Rekstrarstyrkir o. fl. .......0000000 000... 13 700 
04 Til byggingar íþróttamannvirkja!) .............. 130 080 

Gjöld samtals .........0.00.0. 00. 143 780 

987 Endurbætur á Viðeyjarstofu: 

80 Gjaldfærður stofnkostnaður .......0.0.0000.0.0.. 4000 
Gjöld samtals .........200000000 0. ne 4 000 
  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 6.
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988 Æskulýðsmál: Þús. kr. Þús. kr. 

900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka ........0.000.0000... 19 770 

Gjöld samtals .........0000000 0... nn. 19 770 

Viðfangsefni: 

02 Æskulýðsráð ríkisins „............00000....0.00. 4 100 
04 Ungmennafélag Íslands .......0..0000.0 00.00.0000. 10 000 
05 Bandalag ísl. skáta ........0000000 000. .0.. 00... 2700 
06 Bandalag ísl. skáta vegna Úlfljótsvatns .........- 600 
07 Bandalag ísl. farfugla ...........00000.0.00..... 100 
15 Íslenskir ungtemplarar ...........000000.. 0... 1000 
17 KFUM og KFUK, starfsstyrkur .........0.00002.. 670 

18 Starfsemi KFUM í Vatnaskógi .....000.00.0.0.0... 500 

19 Starfsemi KFUK í Vindáshlíð ..........200.0.0... 100 

Gjöld samtals .........000000 0000. n 19 770 

989 Ýmis íþróttamál: 
10 Laun ........0000. 000 350 

90  Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka .......0200000000..- 36 582 

Gjöld samtals .......002000 000... 36 932 

Viðfangsefni: 

02 Íþróttasamband Íslands .........00000.0.. 00... 32 632 
04 Ferðakennsla í íþróttum ......000000000. 00... 350 

05 Til Frjálsíþróttasambands Íslands ..............- 150 

06 Til útgáfu handbóka um skólaíþróttir .........- 100 

08 Til Skíðaskólans í Kerlingarfjöllum ............ 500 

09 Til Íþróttafélags fatlaðra ........00000000 0... 400 
10 Til Ólympíunefndar ......0000000 000... 0... 2500 
11 Knattspyrnusamband Íslands vegna námskeiðs fyr- 

ir knattspyrnuþjálfara „.......200000000 0 ..0.0.0.00. 300 

Gjöld samtals .......00.000. 00. 36 932 

991 Húsafriðunarsjóður: 

90  Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka ........2.0000000.0.. 6 503 

Gjöld samtals ........0000000 00 nn nn. 6 503 

998 Ýmsir styrkir: 

900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka .......00000000.00.. 10 000 

Gjöld samtals .........0200000 00. 0... en. 10 000 

999 Ýmislegt: 

900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka .......0000000..00.. 37 401 

Gjöld samtals ......0..000200 000... 37 401



Nr. 121. 606 

Viðfangsefni: 

02 Matthíasarsafnið, Akureyri .......000.000....0... 
03 Minningarlundir og skrúðgarðar ................ 
04 Náttúrugripasafn Akureyrar .........0.0.00.0.... 
05 Náttúrugripasafn Neskaupstaðar ...........0.... 
06 Náttúrugripasafn Vestmannaeyja .....00..00.0... 
07 Til Reykholtsstaðar .........00020000 000... 
08 Sædýrasafnið, Hafnarfirði, stofnkostnaður ...... 

09 Til umbóta við Geysi í Haukadal ................ 
11 Tímaritið Veðrið ............2..0000. 0... 0... 
12 Náttúrugripasafnið í Borgarnesi .......0..000... 
16 Til Hins íslenska náttúrufræðifélags ............ 
17 Til Íslenska stærðfræðifélagsins ................. 
18 Málnefnd, nýyrðasöfnun o. fl. ........00000000.0.. 
19 Til Stjórnunarfélags Íslands vegna fræðslustarfsemi 
20 Til Taflfélags Reykjavíkur ..........00.00.0.0.00. 
21 Til Skáksambands Íslands .............0......... 
22 Styrkur vegna alþjóðaskákmóta ............0... 
23 Til Svifflugfélags Íslands .............000..0.... 
24 Bandalag ísi. skáta, hjálparsveitir ............... 
25 Barnavinafélagið Sumargjöf .„........000...000... 
26 Til blindrastarfsemi .........0.0..00000 00... 
29 Dýraverndunarfélag Íslands .............0.00.... 
30 Efling menningarsambands við vestur-islendinga 
31 Fuglaverndunarfélag Íslands ...........00000.... 
32 Til Íslendingafélagsins í Kaupmannahöfn ...... 
33 Til Kvenfélagasambands Íslands ................ 
35 Kvenréttindafélag Íslands ........00..0..00000.0.. 
36 Menningarsjóður Blaðamannafélags Íslands ...... 
37 Til Sambands ísl. barnakennara til menningar- og 

félagsstarfsemi ........00000000 000. nn. 
38 Til Sambands norðlenskra kvenna ........00.... 
39 Sumardvalarheimili, dagheimili og vistheimili fyr- 

ir börn úr bæjum og kauptúnum .......0....... 
40 Til Zontaklúbbs Akureyrar vegna Nonnahúss .... 
41 Til Þjóðdansafélagsins ..........0000 20.00.0000... 
42 Landakotsskólinn, rekstrarstyrkur .............. 
43 Til Northern Scholars Committee .........0.000..- 
44 Styrkur til Hlíðardalsskóla ...........0.0.2..0... 
45 Hreindýraeftirlit .................200.00......... 
46 Til Blindravinafélags Íslands vegna ferða um landið 
47 Til félagsstarfsemi American Field Service ...... 
48 Til Hagsmunasamtaka einstæðra foreldra ........ 
49 Kvennaheimilið Hallveigarstaðir ................. 
50 Til Sambands norðlenskra kvenna til námskeiðs í 

heimilisgarðrækt ..........2..0020.0. 00... 
51 Til Íslendingafélagsins í Osló ...........0.00... 
52 Til viðhalds gamla rjómabúsins á Baugsstöðum .. 
56 Hús Guðmundar Böðvarssonar .........0.020.0... 
57 Til minnisvarða um Ara fróða .............0.02... 
58 Til minnisvarða um Guðmund góða ............ 
59 Til minnisvarða um Jón Eiríksson konferensráð 
60 Til þjóðhátta- og byggðakvikmynda ............ 
61 Til sumarnámskeiða í Leirárskóla ................ 

31. desember 1976. 
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100 
200 

Þús. kr.
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Þús. kr. Þús. kr. 

Til sumarskóla í Edinborg .......0.0.0.0.0.00.... 100 
Til íslensks dýrasafns, enda verði sett stofnskrá um 

safnið, staðfest af menntamálaráðuneytinu ...... 200 
Til safnahúss á Blönduósi .......0.00000000.0... 300 
Til safnahússins á Sauðárkróki ............2... 300 
Til viðhalds og varðveislu gamla prestseturshússins 
á Sauðanesi á Langanesi, sem byggt var úr Íslensk- 
um steini um 1880 ......00000000 00... 50 
Til rannsókna á fornum þingstað í Kópavogi ...... 75 
Til safnahúss á Húsavík .......000000000.000.0.. 300 
Héraðsskjalasafn, Egilsstöðum, byggingarstyrkur . 300 
Til Sambands austfirskra kvenna ........00....0.. 50 
Til Sambands vestfirskra kvenna .............0.. 50 
Til Íslendingafélagsins í Þrándheimi .............. 50 
Bygging  sögualdarbæjar í Þjórsárdal, fjórða 
greiðsla af fimm .........0000 0000... 0... 2100 
Til Sögusafns verkalýðshreyfingarinnar ......... 200 
Til Bridgesambands Íslands ...........00...0... 100 
Til varðveislu gamla verslunarhússins á Flateyri 100 
Barnaheimilið í Kumbaravogi, byggingarstyrkur .. 125 
Til verndar arnarstofninum ......0.00..00.00.00.. 60 
Námskeið kennara sem hafa ekki full réttindi . 950 
Styrkur til náms í talkennslu fyrir vangefin börn .. 400 
Til fyrrverandi barnakennara .........0..00.0.. 147 
Gjöf Jóns Sigurðssonar .....0..0000000 0000... 1800 
Kostnaður við utanför kennara eða sjúkraþjálfara 
til náms í íþróttum fyrir fatlaða ..........000... 500 
Styrkur til hjúkrunarkennaranáms á Norðurlöndum 400 
Til eyðingar vargfugla „............0.000......... 500 

Gjöld samtals .........020000 0000 37 401 

Samtals 13 460 637



Nr. 121. 

1 03 Utanríkisráðuneytið 

101 Utanríkisráðuneytið, aðalskrifstofa: 

102 

201 

10 Laun .......0000000 0 eeen 
20 Önnur rekstrargjöld ............2.0.000. 0. 0... 
27 Viðhald...........02000oeneeeeeesn 
80  Gjaldfærður stofnkostnaður ........0200.000..00.. 

Gjöld samtals ........202020000 0. 

Viðfangsefni: 
01 Yfirstjórn ..........00000 ss sss ss 
02 Kostnaður vegna samninga við erlend ríki á vegum 

utanríkisráðuneytisins ..........00.00.0.0..0000..0.0% 
03 Kostnaður vegna þátttöku í alþjóðaráðstefnum á 

vegum utanríkisráðuneytisins .........00000.0.... 
04 Til kjörræðismanna .......0.000.000. 0... 0. 0... 

05 Til upplýsinga- og kynningarstarfsemi ............ 
07 Til kaupa á kvikmyndum fyrir sendiráðin til land- 

kynningar ...........020000 000. 
08 Vegna markaðsmála „.........000.000.0.... 0. 0... 

Gjöld samtals ..........20.000 0000. 

Varnarmáladeild: 

10 Laun ......00.0.0000 000 
20 Önnur rekstrargjöld ...........0000.00 0... 0... 0... 

Gjöld samtals .........020000 000... 

Lögreglustjórinn á Keflavíkurflugvelli: 

10 Laun .........0.20000 0000 
20 Önnur rekstrargjöld ............20000.. 0... 
27 Viðhald..........0..oooeoeesesseas sr 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............0000000.. 

Gjöld samtals ........02002000 00... 

97 Sértekjur .........0.0000000 00. 
Mismunur .........000000 000 

Viðfangsefni: 
01 Yfirstjórn .........0..00000 0000 sn. 
02 Tollgæsla á Keflavíkurflugvelli .................. 
03 Ríkislögregla á Keflavíkurflugvelli .............. 
04 Varnarstöðvar utan Keflavíkurflugvallar ........ 

Gjöld samtals ..........0200000 0000 nn 

31. desember 1976. 

Þús. kr. 

49 477 
98 600 
1300 
1500 

100 077 

5000 

24 500 
8300 

10 500 

1000 
1500 

150 877 

10 818 
7 083 

164 048 
31 849 
3300 
3010 

202 207 
10 500 

20 655 
84 550 
95 718 
1284 

202 207 

Þús. kr. 

150 877 

17 901 

191 707
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301 

302 

303 

304 

305 

306 

Sendiráðið í Bonn og fastanefnd Íslands hjá 

Evrópuráði: 

10 Laun ........2.000000 000. 
20 Önnur rekstrargjöld ............00200 0... 0... 
27 Viðhald.............0.0eeeessse ss 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður .........00.0000...... 

Gjöld samtals ........0000202 000. 

Sendiráðið í Kaupmannahöfn: 

10 Laun ........2.00000 0000. 
20 Önnur rekstrargjöld ..........0.00.0000 00... 
27 Viðhald ...........0.000000eeense rr 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............000.0.... 

Gjöld samtals .........0.00000.. 0... 

Sendiráðið í London: 

10 Laun ...........0..cesss ss 
20 Önnur rekstrargjöld ...........0.20.000. 0... 
27 Viðhald...............0..eeseses rs 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........0..0000.000.. 

Gjöld samtals ..........02.00 0000... 

Sendiráðið í Moskvu: 

10 Laun ..........0.00000 00. 
20 Önnur rekstrargjöld ..............000.0 0... 
27 Viðhald...........2...0..e ser 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........0.0.000.0..0... 

Gjöld samtals .........000000. 0 s.s 

Sendiráðið í Osló: 

10 Eaun ..............00000 000 en sr 
20 Önnur rekstrargjöld .............0.0000 0000... 
27 Viðhald ..............0.00000s ens 
80  Gjaldfærður stofnkostnaður .......0......0..00.. 

Gjöld samtals ..........00.000 00. 

Sendiráðið í París og fastanefnd Íslands hjá OECD og 

UNESCO: 

10 Laun ........0000000 0000 
20 Önnur rekstrargjöld ...............000.00....0.. 
27 Viðhald ...........2..000.0enesss 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður .............0........ 

Gjöld samtals ..........0020000 00... 

Þús. kr. 

21 282 
6 509 
1546 
481 

26 641 
8 284 
1093 
648 

26 308 
7576 
834 
396 

17 866 
7 034 
1207 
623 

23 736 
7140 
7 340 

130 

25 562 
11 326 
1545 
672 

Nr. 121. 

Þús. kr. 

29 818 

36 666 

35 114 

26 730 

38 946 

39 105 

AT



307 

308 

309 

3l1 

312 

313 

399 

„121. 60 

Sendiráðið í Stokkhólmi: 

10 Laun .......2.2.0000 000 sn 
20 Önnur rekstrargjöld .............0.0000.. 0... 
27 Viðhald................... sn essss 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........00000000000.. 

Gjöld samtals .......00000000 00 

Sendiráðið í Washington: 

10 Laun ............200000 ens 
20 Önnur rekstrargjöld ..........0..0.000 000... 
21 Viðhald.............000000 sess 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........0.0.00..00.... 

Gjöld samtals .........0.0000 0... ns 

Fastanefnd Íslands hjá S. þ. og aðalræðismannsskrif- 

stofa Íslands í New York: 

10 Laun ........00.0.000 000 
20 Önnur rekstrargjöld .............0000.00 00... 
27 Viðhald..............0.02e. ess 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0.0000.00.... 

Gjöld samtals ..........00.00 000. 

Sendiráð Íslands í Brussel og fastanefnd Íslands hjá 

NATO: 

10 Laun .........2.0000 000 s sn 
20 Önnur rekstrargjöld ..........0.0.00.000 00... 
27 Viðhald..........2..0.0eeseeessr 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........2000000.0..0.. 

Gjöld samtals ..........000000 00. 

Fastanefnd Íslands hjá EFTA í Genf: 

10 Laun .............0002..0 enn 
20 Önnur rekstrargjöld .........0..0000000. 0... 
27 Viðhald...............0.. nes 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........0000000.00.... 

Gjöld samtals ..........2020200 00. 

Sendiráð, almennt: 

10 Laun .........0.0000 00 ess 
20 Önnur rekstrargjöld .............0000.0....0.. 

Gjöld samtals .......0020000000... 

Ýmis utanríkismál: 

900 Yfirfærslur: 

94 Til einstaklinga og samlaka ...........0...0..... 
Gjöld samtals ..........0000000.0 ns 

Viðfangsefni: 
01 Aðstoð við þróunarlöndin ...............0000... 
02 Til Flóttamannaráðs Íslands .......0.000.0..0000.. 
03 Lögberg-Heimskringla .........0.00000..0.0..0... 
04 Samskipti við vestur-íslendinga ..........0.0..... 

Gjöld samtals .........2000000 00... 

31. desember 1976. 

Þús. kr. 

18 815 
6 336 

866 
330 

24 501 
6 877 
5518 

812 

29 398 
10 749 

946 
441 

30 557 
9316 
1185 
1033 

24 794 
9773 

799 
255 

20 000 
9 009 

25 000 
800 

1500 

— 5000 
32 300 

Þús. kr. 

26 347 

37 708 

41 534 

42 091 

35 621 

29 000 

32 300
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401 Alþjóðastofnanir: 

90 
94 

Yfirfærslur: 
Til einstaklinga og samtaka ..........00000..... 
Gjöld samtals ...........00.200. 00... 

Viðfangsefni: 

01 
02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
18 

19 

20 

Tillag til Sameinuðu þjóðanna (United Nations, UN) 
Tillag til  Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 
(World Health Organization, WHO) ............ 

Tillag til Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (Inter- 
national Labour Organization, ILO) ............ 

Tillag til Menningarmálastofnunar Sameinuðu 
Þjóðanna (United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization, UNESCO) ......00... 

Tillag til Malvæla- og landbúnaðarstofnunar Sam- 
einuðu þjóðanna (Food and Agriculture Organiza- 
tion of the United Nations, FAO) .......0000..0. 
Tillag til  Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar 
(International Atomic Energy Agency, IAFA) .... 
Tillag til Gati (General Agreement on Tariffs and 
Trade) ..........00000 00 nn 
Tillag til Alþjóðaveðurfræðistofnunarinnar (World 
Meteorological Organization, WMO) ......000.000.% 

Tillag til Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (Ínt- 
ergovernmental Maritime Consultative Organiza- 
tion, IMCO) .....0.. 0 
Tillag til þróunaraðstoðar Sameinuðu þjóðanna 
(United Nations Development Programme, UNDP) 
Tillag til Alþjóðabarnahjálparsjóðsins (United 
Nations International Children's Emergency Fund, 

UNICEF) ..........002 000... 
Tillag til aðstoðar Sameinuðu þjóðanna við 
Palestínu-flóttamenn (United Nations Relief and 
Works Agency for Palestine Refugees in the Near 
East, UNRWA) .....002000 nn 

Tillag til Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóð- 

anna (United Nations High Commission for Refu- 
gees, UNHCR) ...........0200000 000... 

Tillag til gæsluliðs Sameinuðu þjóðanna á Kýpur 
(United Nations Peace-keeping Forces in Cyprus, 
UNFICYP) #.....002000000 nn. 
Tillag til Matvælaáætlunar Sameinuðu þjóðanna 
(World Food Programme, WEP) .....0.0000000.. 
Tillag til eftirlitsnefndar með gin- og klaufaveiki 
á vegum FAO (European Commission for the 
Control of Foot-and-Mouth Disease, FAO) ........ 
Tillög til ýmissa sérsjóða Sameinuðu þjóðanna .. 
Tillag til Alþjóðagerðardómsins í Haag (Permanent 
Court of Arbitration, The Hague) ................ 
Tillag til Tollasamvinnuráðsins (Customs Co-opera- 
tion Council) ........0000000 000... 
Tillag til Alþjóðasjómælingastofnunarinnar (Inter- 
national Hydrographic Bureau) ...............0.. 

Þús. kr. 

209 125 

11 550 

5 300 

5 050 

3 900 

2 940 

1650 

3130 

660 

740 

16 000 

3500 

2520 

1800 

900 

1080 

80 
1260 

25 

1330 

600 

Nr. 121. 

Þús. kr. 

209 125
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Þús. kr. Þús. kr. 

Tillag til Alþjóðahvalveiðiráðsins (International 
Whaling Commission) ......0000000 000... 0... 550 
Tillag til alþjóðahafrannsókna (ICES, ICNAF, 
NEAFC) “2... 5 740 
Tillag til Alþjóðastofnunar til útgáfu tollalaga 
(International Bureau for the Publication of Cust- 
oms Tariffs) ........0.0000.0. ses. 110 

Tillag til Alþjóðalandfræðisambandsins (Ínter- 
national Geographical Union) .......000.0000.0. 30 
Tillag til alþjóðajarðfræðisambandsins (Inter- 
national Union of Geological Sciences) ........ 30 
Tillag vegna Parísarsamþykktarinnar um vernd á 
sviði iðnaðar (Paris Convention for the Protection 
of Industrial Property) ...c.000000000.0. 0... 1880 
Tillag til Bernarsambandsins (International Union 
for the Protection of Literary and Artistic Works 

— Bern Union) .......0000 0000... 1420 
Tillag til Alþjóðaráðs Rauða krossins (International 
Committee of the Red Cross) .......00.0.00...... 360 
Tillag til Alþjóðasambands sakamálalögreglu (Int- 
ernational Criminal Police Organization, INTER- 
POL) #2... 1530 
Tillas til Evrópuráðsins (Council of Europe) .... 7 370 

Tillag til Efnahags- og framfarastofnunarinnar 
(Organization for Economic Co-operation and Deve- 
lopment, OECD) „....000000 00... 10 380 

Tillag til Atlantshafsbandalagsins (North Atlantic 
Treaty Organization, NATO) .....000.0000. 00... 22 080 

Tillag til Fríverslunarsamtaka Evrópu (European 
Free Trade Association, EFTA) „00.00.0000... 8 380 
Tillag til Alþjóðaframfarastofnunarinnar (Inter- 
national Development Association, IDA) .......... 80 000 
Tillag til norrænnar nefndar um neytendamál .... 70 
Tillag til alþjóðanáttúruverndarsambandsins .... 180 
Tillag til gæsluliðs S.þ. fyrir botni Miðjarðarhafs 4510 
Alþjóðasamband um byggingaskipulag .......... 50 
Oslóarsamningur um varnir gegn mengun ........ 300 
Alþjóðasamband jarðfræði og jarðeðlisfræði ...... 140 

Gjöld samtals ..........020.0.0 00. 209 125 

Samtals 1020 590
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101 

171 

172 

201 

1 04 Landbúnaðarráðuneytið 

Landbúnaðarráðuneytið, aðalskrifstofa: 

10 Laun .......0000020 000 
20 Önnur rekstrargjöld ..........20000.00. 0... 
27 Viðhald ...........0.e..ese sess 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður .......20.0.000000.0. 

Gjöld samtals ........2.02000 0000. 

Jarðeignir ríkisins, framlög: 

90 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta .......0.000000 0. 0... 

Gjöld samtals ........20.000. 0... 

Jarðasjóður: 

90  Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ...........0000 0. ..0.00.. 

Gjöld samtals ........200000 00. 

Búnaðarfélag Íslands: 
10 Laun ...........000 00. s se 
20 Önnur rekstrargjöld ...........0000.00. 0... 

Gjöld samtals ........00.0200 00... 
97 Sértekjur ..........2000 0... sen 

Mismunur  .......0.20000.0 s.s 

Viðfangsefni: 
01 Yfirstjórn ........2000.00 00 senn 
02 Jarðrækt .........2.0000 000. nn. 
03 Garðyrkjumál .........200.0000 0... nn 
04 Fóðurrækt ........0000000. 00... 
05 Verkfræðiráðunautur ...........00000000...0000.. 
06 Nautgriparækt ........0..0.0200 0... en ann... 
07 Æðarrækt ..........0.00200 000 
08 Sauðfjárrækt ............00000 0. en. nn 
09 Hrossarækt ........2.0.00000. ns 
10 Alifugla- og svínarækt ........02.0000 0... 0... 
11 Bygginga- og bútækni .......0.0..0.000. 0... 00... 
12 Forðagæsla ........02.020000 00 nn ann 
13 Búnaðarhagfræðiráðunautur ................22... 
14 Skýrsluvélaþjónusta búfjárræktar ................ 
15 Ráðningastofa landbúnaðarins .........0.0...... 
16 Búnaðarfræðsla ...........00.0.00.0 en... 0... 
17 Til búnaðarsambanda .........000000... 0... 000... 

Þús. kr. 

38 390 

12 000 

62 844 
75 800 

138 644 
6 950 

38 321 
5 088 
5 238 
2134 
3 334 
5 684 

350 
5311 
2 890 

985 
2454 
1017 
2604 
6 085 
1366 

21 063 
9250 

Nr. 121. 

Þús. kr. 

29 464 

38 390 

12 000 

131 694
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205 

206 

614 

18 Til landbúnaðarsýningar .................0.0.... 
19 Húsbyggingarsjóður ...............0000.00 000... 
20 Búnaðarþing og endurskoðun ............00000... 
22 Búreikningaskrifstofa ...........000.0.0000000.. 
23 Minkarækt ..............0.00.0 0000... 
24 Bændanámskeið ...............00..00 0... nn. 
25 Eftirvinna ráðunauta ..............00000.0.0.0.. 
26 Kostnaður vegna beitartilrauna S.þ. .............. 

Gjöld samtals ..........0.....000 0 

Veiðistjóri: 

10 Laun ......2.20.0..0 0000 
20 Önnur rekstrargjöld .................0.0000..... 
900 Yfirfærslur: 
92 Til sveitarfélaga ............000.000 0... 

Gjöld samtals .............0.2. 00 

10 Laun „...........000 0000 
20 Önnur rekstrargjöld ........................ 
27 Viðhald ..................0.0 00 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0.2..0.... 
90 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ...........0.......002... 

Gjöld samtals ..........0...0.00 00 
97 Sértekjur ...........0..00 0000 

Mismunur ................ 000 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .............0..000 00... 
02 Útsáfukostnaður ..........0.00..00. 0. 
03 Búfjárræktardeild ...............0.0.0.0000.000.... 
04 Jarðræktardeild .............. BI 
05 Eftirlitsdeild landbúnaðarvara .................. 
06 Bútæknideild ..............0.0...0000 000... 
07 Tölfræðilegir útreikningar ...................... 
08 Gróðurrannsóknir og kortagerð .................. 
09 Tilraunabúið Hesti ..............0..0.0..000..00.0... 
10 Tilraunastöðin Möðruvöllum ...........0.0000.... 
11 Tilraunastöðin Skriðuklaustri ................... 
12 Tilraunastöðin Reykhólum ..........0000000.. 2... 
13 Tilraunastöðin Sámsstöðum .........0000 000... 
14 Landgræðsluáætlun ........0.0000000 0000... 
15 Ylrækt og garðrækt .............0.0.0 0000... 
16 Tilraunastöðin Korpúlfsstöðum .................. 
17 Rannsóknir á kjöti og mjólk .....0.0.00000000... 
18 Mótframlag vegna styrks frá Alþjóðakjarnorku- 

stofnuninni ...........2.0.0000 ven 

öl. deseinber 1976. 

Þús. kr. 

200 
1275 
5 800 

11 205 
2540 
850 

3 000 
600 

138 644 

1850 
2 380 

13 583 

19 764 
76 956 
3040 
8492 

61 978 

230 230 
6 000 

16 673 
2 300 

33 476 
28 601 
5931 

16 941 
8 646 

15 463 
7 943 

21 794 
12 917 
7615 

11 709 
27 656 
1400 
6 365 
1300 

500 
3000 

230 230 

Þús. kr. 

17 813 

224 230
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231 Skógrækt ríkisins: Þús. kr. Þús. kr. 

10 Laun ......0..00 000 64 409 

20 Önnur rekstrargjöld .........2.000. ven... 20 630 
27 Viðhald..........00000. 0... AR 15 300 

70 Vextir ........0000 ns 175 

80  Gjaldfærður stofnkostnaður .......0..0.0000..0... 76 506 

900  Yfirfærslur: 

94 Til einstaklinga og samtaka .......02.000000.000.. 4 000 

Gjöld samtals .......0%0.00 0... RA 181 020 

97 Sértekjur .........0.0000 00. 15 000 

Mismunur ........00000 000 166 020 

98 Tánahreyfingar út ........2000200.0 0... 356 

Viðfangsefni: 
01 Yfirstjórn ...........00000. 0. een 9 363 
02 Skógarvarsla .........00..00000n nn 32 857 

03 Skóggræðsla .........00020.00 ner 32 332 

04 Gróðrarstöðvar ........0000000 0000 20 727 

05 Skósgræðsla fyrir einstaklinga ...........0...... 2000 

07 Tilraunir að Mógilsá ..........20000 000... 0... 13 214 

08 Ýmis kostnaður .........000..00.0. 0... 6071 

10 Til framkvæmda í Fljótsdal ..........0000..0... 2000 

11 Landgræðslnáætlun .........00.0000 000. en... 00... 62 456 

Gjöld samtals .......000.00 0. ann 181 020 

235 Landgræðsla: 

10 Laun .......0.000. 000 26 971 
20 Önnur rekstrargjöld ..........200.0.0. 0... 41 934 
27 Viðhald ..............0 s.n 10 700 

70 Vextir ..........200.. 0. 1776 

80  Gjaldfærður stofnkostnaður .......0200.0.00..0... 318 922 

94 Til einstaklinga og samtaka .......00.00.00000.. 3000 

Gjöld samtals ........00.0000 0... 403 303 

97 Sértekjur .........2000000 0. 21 500 

Mismunur .........00 00. 381 803 

241 Landnám ríkisins: 

10 Laun .........000.0 0000 12498 
20 Önnur rekstrargjöld ...........2..0000. nn... 3614 
70 Vextir ........0..00000 0... 2420 

90 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........0.0000 0. ........ 49 500 

93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ......0000..0000... 26 750 

Gjöld samtals „........0.220 000. 94 782 

97 Sértekjur ..........00000 0000 2000 
Mismunur ..........00000 err 92 782 

98 Tánahreyfingar út (........000000000. 0. 1 789
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242 

243 

244 

246 

247 

Viðfangsefni: Þús. kr. 

01 Yfirstjórn ...............200.000 00... 18 532 
03 Inn-Djúpsáætlun .............0000000 cn. 7 000 
05 Til byggingar íbúðarhúsa .........2..00.0000... 17 250 
09 Til skipulagningar ...........0..0000. 000... 2500 
12 Til grænfóðurverksmiðja ...........0.00000.0... 49 500 

Gjöld samtals ............2000... 94 782 

Mat á landbúnaðarafurðum: 

10 Laun „........00..0 0000 3024 
20 Önnur rekstrargjöld .............00000000 2845 

Gjöld samtals ............00.. 

Sauðfjárveikivarnir: 

10 Laun ............... 0000. 26 807 
20 Önnur rekstrargjöld .............0..000.0. 0... 7 005 
27 Viðhald .............. 0200. 5 000 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............0.0...... 200 
900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka ........0.200000..... 4 014 

Gjöld samtals ..............000 00 

Verðlagsnefnd landbúnaðarafurða: 

10 Laun ...........0000 000 2814 
20 Önnur rekstrargjöld .............00000000 000... 1063 

Gjöld samtals ..........02.000. 00... 

Veiðimálaskrifstofan: 

10 Laun .............0.000 000 17 073 
20 Önnur rekstrargjöld .............0..00 0... 11 088 
27 Viðhald .............2.2. 0000 400 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður .............00..0.0.. 500 
90 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta .............0...0000.. 3 040 
94 Til einstaklinga og samtaka ..........00.0..0.0.. 4 300 

Gjöld samtals ..........00..000. 

10 Laun ...............0 0000 50 166 
20 Önnur rekstrargjöld ..............0...00..0.. 6019 
27 Viðhald ..........0... 00. 3500 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................2.... 24 000 
900  Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka .................... 2400 

Gjöld samtals ...........0..000. 0 

Þús. kr. 

5 869 

43 026 

3877 

36 401 

86 085
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271 

272 

286 

287 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .........000000 000 sas snn 
02 Héraðsdýralæknar .........0000000. 0. 0... 0... 
03 Styrkur til einstaklinga vegna dýralækninga .... 
04 Til júgurbólgurannsókna ......0...0000.0......0. 
05 Vegna búfjársjúkdóma ..........0.000.0.0..0.0... 
06 Dýralæknabústaðir, viðhald ........00.0.0000....... 

07 Bygging dýralæknabústaða .......2.00000..00..0.. 
08 Eflirlit og eftirlitsferðir ..........00.....0.00... 

Gjöld samtals ..........00200 00 

Landgræðslusjóður, framlag: 

90 
91 

Yfirfærslur: 
Til fyrirtækja í B-hluta ........0.0000 00... ...... 
Gjöld samtals ........0.00000 000 

E!nangrunarstöð holdanauta í Hrísey: 

90 
91 

Yfirfærslur: 
Til fyrirtækja í B-hluta ..........00000 00... 

Gjöld samtals ............20.0 00. 

Landbúnaður, framlög: 

96  Yfirfærslur: 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega .............00.... 

Gjöld samtals ..........20000 0 

Viðfangsefni: 
03 Fyrirhleðslurð) .........2.000%0 0... ens 
04 Landþurrkun?ð) „.........0000.00. 0... 0... 

05 Búfjártrygginsar skv. lögum nr. 20/1943 ........ 
09 Jarðræktar- og húsagerðarsamþykktir ............ 
10 Framleiðnisjóður landbúnaðarins .............2... 
11 Veðdeild Búnaðarbankans .....0.00000. 0000... 
15 Til nautgriparæktarsambanda ..........00..0%... 

Gjöld samtals ..........000000 00. 

Stofnlánadeild landbúnaðarins: 

900 Yfirfærslur: 

93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........00000.. 
Gjöld samtals ..........000 0000 

Jarðræktarframlög: 

10 
20 
90 
93 

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 7. 

2) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 8. 

Laun .............0 0000 
Önnur rekstrargjöld ...........0.0...00. 0... 
Yfirfærslur: 
Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........0.00%.. 
Gjöld samtals ..........00000 0. 
  

Þús. kr. 

2972 
52 613 

200 
1500 

700 
3500 

24 000 
600 

86 085 

20 378 

14 289 

85 440 

30 000 
900 
200 

8000 
34 440 
11400 

500 

85 440 

392 200 

41 067 
7 500 

671 750 

Nr. 121. 

Þús. kr. 

20 375 

14 289 

85 440 

392 200 

720 317



Nr. 121. Glö 

289 

290 

291 

299 

501 

Til framræslu: 

90. Yfirfærslur: 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ..........0.000.... 

Gjöld samtals .........200000. 0. 

Uppbætur á útflutlar landbúnaðarafurðir: 

90  Yfirfærslur: 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........00.0.... 

Gjöld samtals ..........00000 00. 

Til búfjárræktar skv. 1. nr. 31/1973: 

10 Laun .........0..22020200nn en 
900 Yfirfærslur: 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega #..........0.000.... 

Gjöld samtals .........022200 00. 

Ýmis starfsemi á sviði landbúnaðarmála: 

80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........0000000. 00... 

900 Yfirfærslur: 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........00.0.... 
94 Til einstaklinga og samtaka ..........0.00....... 

Gjöld samtals ..........2000. 0... 

Viðfangsefni: 

02 Til Garðyrkjufélags Íslands ...........00.000..... 
03 Til Norræna búfræðifélagsins ...............0.... 
04 Til Landssambands ísl. hestamannafélaga ........ 
05 Til Landssambands ísl, hestamannafélaga til leið- 

beininga um hestamennsku ..........0000.000.0.. 
07 Landgræðsluáætlun .........0...00000 0000... 
09 Æðarræktarfélag Íslands ..........0.02.0.000.000.. 
10 Til félags áhugamanna um fiskrækt .............. 
11 Til gróðurverndar í Búðahrauni .................. 
12 Til Hrossaræktarbúsins að Kirkjubæ ...........-. 
13 Efnarannsóknastofa Norðurlands ................ 
14 Til rannsóknastöðvarinnar Kötlu, Víkurbakka .. 
15 Tilraunastöð Búnaðarsambands Suðurlands ...... 
16 Laxastigi í Laxá í Suður-Þingeyjarsýslu ........ 
17 Félagssamtökin Landvernd .......00.00.0.0.00000.. 
18 Skógræktarfélag Íslands ...........0..00..00.0.. 

Gjöld samtals ..........20.200 0 enn 

Bændaskólinn á Hvanneyri: 

10 Laun ............000 00... 
20 Önnur rekstrargjöld ............00..000 00... 
27 Viðhald ...........2..00e.esn err 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........0.0.0.0...... 

Gjöld samtals ..........20000 0 

97 Sértekjur ..........20.000 000 
Mismunur ............0..e..ssses ess. 

öli. desember 1976. 

Þús. kr. Þús, kr. 

150 000 
150 000 

1800 000 
1 800 000 

31 248 

58 860 
90 108 

95 836 

100 
9 095 

105 031 

105 031 

50 870 
36 695 

7 605 
50 000 

145 170 
39 224 

105 946



31. desember 1976. 619 Nr. 121. 

502 Bændaskólinn á Hólum: Þús. kr. Þús. kr. 

10 Laun ...0..20000000 0 nennt rnr rann 21 540 
20 Önnur rekstrargjöld ...........020000 0... 00... 15 440 
27 Viðhald ..........20...eseses sess 3 000 
80  Gjaldfærður stofnkostnaður .......2002.0000..0.. 10 700 

Gjöld samtals .........00%0000 00. 50 680 
97 Sértekjur ..........0000.0 0. senn 11 000 

Mismunur .........0..0 0000 39 680 

503 Garðyrkjuskólinn á Reykjum: 

10 Laun .........0.00 000 23 460 
20 Önnur rekstrargjöld ............00000 0... 0... 9 685 
27 Viðhald ..........20. 0. ern 3 500 
70 Vextir 22.22.2002... 100 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........0.020..00000.. 15 000 

Gjöld samtals ..........020. 000 51 745 

97 Sértekjur ...........200000. 00. 4 000 
Mismunur ............0 0 47 745 

504 Bændaskóli í Odda: 

80  Gjaldfærður stofnkostnaður ........2.0.000..000. 5 000 
Gjöld samtals .......2..000000. 0 5000 

  

Samtals 4 845 588



Nr. 121. 620 

1 05 Sjávarútvegsráðuneytið 

101 Sjávarútvegsráðuneytið, aðalskrifstofa: 

201 

202 

10 
20 

Laun .........0..0.2.2 0000. 
Önnur rekstrargjöld ..............22.0........0.0. 
Gjöld samtals .........20000.0.0. sn 

Fiskifélag Íslands: 

10 Laun .............200000. 000 
20 Önnur rekstrargjöld ............20.0.00.0.. 
27 Viðhald ..............2.200.s sen 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður .......0000.000.0000. 

Gjöld samtals ..........00.0.000. 0. 

97 Sértekjur ............0.000. 0. s.s 
Mismunur #.............000200 00 .n en 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ...........20.00.00.00 enn 
02 Hagdeild .................2.0000. 00... nn. 
03 Tæknideild og námskeið í meðferð fiskleitartækja 
04 Skýrsludeild ...........00000000 0... nn 
05 Aflatryggingasjóður ...............00000..0....... 
06 Fiskræktardeild ...............020000 0... 0. 0... 

Gjöld samtals ..........0000.000 0... 

Hafrannsóknastofnun: 

10 Laun ..........2000. 000 0ssnn ss 
20 Önnur rekstrargjöld ..................0 00... 
27 Viðhald.............0..seseesssssns rr 
80  Gjaldfærður stofnkostnaður ........000.0000..... 

Gjöld samtals .........0000.0.0 s.n 

97 Sértekjur .........200000 0... ns 
Mismunur #.............2.00000 0. s.n 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .............0000 00. 
02 Uppsjávarfiskadeild ...............0.0000... 00... 
03 Svif- og botndýradeild .............0.0000..0...... 
04 Sjórannsóknadeild ............00.000. 0. s.n... 
05 Veiðarfæradeild ...............200.000.. 0... 
06 Plöntusvifdeild .............2.00000. 0... 
07 Botnfiskadeild.............00000.. 0... 
08 Flatfiskadeild ............20.00000 0000... 
09 Raftæknideild ............000.0..0. 0. 0... 

31. desember 1976. 

Þús. kr. 

25 145 
15 070 

43 021 
25 890 

500 
1250 

70 661 
5 000 

28 355 
8370 

10514 
9 367 
8349 
5 706 

70 661 

321 780 
199 264 
77 340 
42 915 

641 299 
21 300 

20 292 
24 486 
25 478 
34 425 
7190 
9 676 

27 056 
11 252 
21 431 

Þús. kr. 

40 215 

65 661 

619 999



31. desember 1976. 

203 

215 

221 

621 

10 Veiðarfærakostnaður ..........000.000000..0. 00... 
12 Bjarni Sæmundsson B/SRE 190 .....0.000000.00... 
13 Árni Friðriksson R/SRE 100 ......00000000....... 
14 Baldur ..........0000. sess 

15 Dröfn R/SRE 135 .......0.00000. 0... ene... 
16 Útibú á Húsavík .......0..0.0000 0... nn. 
17 Útibú á Höfn í Hornafirði ........002.0.0.00.0.0.. 
18 Útibú á Ísafirði ...........00000. 0000... 
19 Leiguskip .......0..00000 00 eeen 

Gjöld samtals ........000000. enn 

Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins: 

10 Laun ......0.000000 0 ss 

20 Önnur rekstrargjöld ..........00000.0........... 
27 Viðhald ...........0..cesesss sr 
80  Gjaldfærður stofnkostnaður ........2.0...0..0.0. 

Gjöld samtals ........200000 000 

97 Sértekjur .........2.00000 000 n nn 
Mismunur ........20000.00. ss 

Viðfangsefni : 

01 Yfirstjórn ............20000 00 enn 

02 Efnagreiningasalur ..........00.000.0.000.00.0.. 
03 Gerlarannsóknir ........0000000 0000... 0... 
04 Rannsóknarstota í Vestmannaeyjum ...........- 
05 Útibú á Ísafirði .............000.0.... ne... 
06 Tæknideild ..........0000000. senn 

07 Útibú í Neskaupstað 

Gjöld samtals ...... 

sr... 

Framleiðslueftirlit sjávarafurða: 

10 Laun ......0000.... 

27 Viðhald............ 

sr. 

so... 

80 Gjaldfærður stofnkostnaður .......0000.000.0.00. 

Gjöld samtals .........020000000n nn 

97 Sértekjur .........200.0.. 0 

Mismunur ........2200000 0... 

Verðlagsráð sjávarútvegsins: 

10 Laun .............. 

20 Önnur rekstrargjöld so... 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........2.0..00.000.. 

Gjöld samtals ...... 

641 299 

64 541 
22 730 

2 000 
11 350 

100 621 
6 500 

15 694 
43 799 
15 846 
3344 
7338 
8 262 
6 338 

100 621 

128 069 
38 595 

600 
4 000 

171 264 
2500 

6 665 
2 957 

100 

Nr. 121. 

Þús. kr. 

94 121 

168 764 

9722



Nr. 121. 622 

271 Byggingarsjóður hafrannsóknaskips: 

272 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í Behluta ............0.000.00.0.. 

Gjöld samtals ..........22000 00... 

Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........0.000000.....00.. 

Gjöld samtals ...........00.0 0. 

Aflatryggingasjóður: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ...............0.000. 2. 

Gjöld samtals ..........20000 0. 

Viðfangsefni: 

02 Aflatryggingasjóður, lög nr. 77/1962 ............ 
03 Stofnfé alm. deildar togaraflotans .............. 

Gjöld samtals ........0..220000 

Ýmislegt á sviði sjávarútvegs: 

10 Laun .............200000. 000 
20 Önnur rekstrargjöld ...........000.000. 0... 
900 Yfirfærslur: 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega .........000000%.. 
94 Til einstaklinga og samtaka ..........0000.000... 

Gjöld samtals ..........20200 0... 

Viðfangsefni: 

01 Sjóvinnunámskeið  ...........00000........0.... 
02 Til skólabáta .......0.0000000 0000 
03 Eftirlit með hvalvinnslustöðvum ...............- 
06 Fiskveiðasjóður, mótframlag skv. 1. nr. 44/1976 .. 
07 Fiskveiðasjóður, viðbótarframlag skv. 1. nr. 44/1976 

08 Fiskileit, vinnslutilraunir, markaðsöflun ........ 
09 Veiðieftirlit  ............0000.00 0... 
10 Verðuppbætur á línufisk ...............0000..0.. 
11 Til að tryggja útgerðarfyrirtækjum  viðgerðar- 

þjónustu á fiskileitartækjum ...............0... 
13 Vegna athugunar á notkun svartolíu í dísil- 

skipum  .........000000 00 

14 Rekstrarstyrkur til stóru togaranna ............ 
15 Ársfundur Alþjóðahafrannsóknaráðsins 1977 

Gjöld samtals ..........20.0.0 0... 

31. desember 1976. 

Þús. kr. 

86 753 

164 500 

162 000 
2500 

164 500 

99 592 
81 327 

637 000 
8 600 

2500 
600 
185 

458 000 
35 000 

159 000 
30 734 
50 000 

500 

3000 
94 000 

2 000 

826 519 

Þús. kr. 

86 753 

11 658 

164 500 

826 519



31. desember 1976. 623 Nr. 121. 

901 Skrifstofa Rannsóknastofnana atvinnuveganna: Þús. kr. Þús. kr. 

10 Laun .......000.000 0000 enen nennt 34 986 
20 Önnur rekstrargjöld ............00.0. 0... 0... 35 364 
27 Viðhald...........0.seecsesessn 3 000 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........000.0000...0.. 500 

Gjöld samtals ........0000000 s.n 73 850 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .........0000000 0000 22 257 
03 Skúlagata 4 .........00200000 000. v0 nr... 19 988 
04 Keldnaholt ........00.e0ee.seenss ene 31 605 

Gjöld samtals ..........200000. 0. nn 73 850 
  

Samtals 2161 762



894. 31. desember 1976. Nr. 121. 

1 06 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið 

101 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, aðalskrifstofa: Þús. kr. 

10 Laun .......00000000 eeen 25 244 
20 Önnur rekstrargjöld ..............0000000 0... 0... 12 350 
27 Viðhald...........2.0.0.e. ens 150 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður .........00.00.00.0..... 500 

Gjöld samtals ..........200.00 000... 

102 Stjórnartíðindi: 

201 

202 

203 

10 Laum .......0..0000 seen 2149 
20 Önnur rekstrargjöld ............2000000.... 0... 19 860 

Gjöld samtals .........00000.00 ess 22 009 
97 Sértekjur ..........00000 000... 400 

Mismunur #.......0..00000 000 

Hæstiréttur: 

10 Laun .......20000000 000. n0n nn 8320 
20 Önnur rekstrargjöld ...........2000000...... 0... 11310 
27 Viðhald...........0.202.000eensre rr 600 
80  Gjaldfærður stofnkostnaður .......0..0.000000... 400 

Gjöld samtals ..........00.22.00 00... 20 630 
97 Sértekjur ...........0.0000. 000. 800 

Mismunur ..........02..200000 000 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ........2222.000000000 nan 11 850 
02 Útgáfa hæstaréttardóma ................0....0.. 6 580 
03 Ljósprentun hæstaréttardóma .........0.0.000.... 2200 

Gjöld samtals .........020000. 0... 20 630 

Ríkissaksóknari: 

10 Laun .............00000 000... 28 185 
Önnur rekstrargjöld ..........2...00..0 0... 0... 6 240 
Viðhald ..........20.20 000. s.s 325 
Gjaldfærður stofnkostnaður ........020.000.0..... 290 
Gjöld samtals ...........000000 00... 

Borgardómaraembætti: 

Laun ..........2.200000 000 48 873 
Önnur rekstrargjöld ..............0.00 00.00.0000. 8 495 
Viðhald ..........0220000000n ves 435 
Gjaldfærður stofnkostnaður ........0.00000..0.... 450 
Gjöld samtals .........00000000 00... 0... 

Þús. kr. 

38 244 

21 609 

19 830 

35 040 

58 253



31. desember 1976. 625 

204 

205 

206 

207 

208 

Borgarfógetaembætti: 

10 Laun .........0... 00. 
20 Önnur rekstrargjöld .........0..0.00..00..... 
27 Viðhald ...........200.0 2... 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ................ 

Gjöld samtals ..........00200 00... 

Sakadómaraembætti: 

Í0 Laun .............0 000. 
20 Önnur rekstrargjöld ............2...00..0.. 
21 Viðhald...............0.0. 0... 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........0000.... 

Gjöld samtals ...........000000 0... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .......2.22000.00 ns 
02 Rannsóknarlögregla ...........0.0.000000.. 
03 Hegningarhús ..........22.0000 0000... 

Gjöld samtals ..........020000 00. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík: 

10 Laun ......0...0..00 0200 
20 Önnur rekstrargjöld ........0...0000.... 
21 Viðhald ...........0..0.0 sn 
80  Gjaldfærður stofnkostnaður ................ 

Gjöld samtals ..........002. 000. 

97 Sértekjúr ............0. 0000 

Mismunur ..............0000 000 

Viðfangsefni: 

0L Yfirstjórn ............000 000 
02 Útlendingaeftirlit ...........000..02000..... 
03 Almenn löggæsla .......0..22..00. 0. 0... 
04 Fangaklefar ............22.00 00... 
05 Eftirlit á vegum ............0.02000.. 0... 
06 Eftirlit með vínveitingahúsum ............. 
07 Lögregluskóli „..........0.0000000 00... 0... 
08 Aðallögreglustöð við Hverfisgötu ........... 
09 Mötuneyti .........0.0000 000 nn 
10 Sími og fjarskipti .........0.00.0..0........ 

Gjöld samtals ..........20.0 00 

Bygging lögreglustöðvar í Reykjavík: 

80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0..... 

Gjöld samtals ..........2000.. 0. 

Rannsóknarlögregla ríkisins: 

10 Laun 
20 Önnur rekstrargjöld .........0.000000..0..0.. 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............... 

Gjöld samtals ..........000000.0.0..0..0 0... 

188 525 

676 880 
122 388 
48 466 
26 416 

874 150 
5792 

44 760 
10 621 

719571 
18 942 
27 170 
2391 
1818 

30 905 
4 456 

13516 

874 150 

12 090 

Nr. 121. 

Þús. kr. 

58 503 

188 525 

868 358 

12 090 

15 000 
A 79



Nr. 121. 626 

211 

212 

213 

214 

Embætti sýslumanna og bæjarfógeta: 

20 Önnur rekstrargjöld .............00.000..... 
Gjöld samtals .......0000000. 00... 

Bæjarfógetinn, Akranesi: 

10 Laun .......000.000 000 enn 
20 Önnur rekstrargjöld ............000000..... 
21 Viðhald ..........2000000.0ne en 
80  Gjaldfærður stofnkostnaður .......00.0..... 

Gjöld samtals ........02000000 0... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ...........2.00 000... sn 
02 Löggæsla ........000000.. 00... 0... 

Gjöld samtals .........20000.0. 0... 

Sýslumaðurinn, Borgarnesi: 

10 Laun .......0.020000000.ns enn 
20 Önnur rekstrargjöld ............0000....0... 
27 Viðhald..........0e.ee eee 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður .......0000.00.. 

Gjöld samtals .........0.2000000 0... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ..........20000 0000... 
02 Löggæsla .........000000.0... 00... 

03 Hreppstjórar .......00000000 000... 0... .... 

Gjöld samtals .......0000000 00... 

Sýslumaðurinn, Stykkishólmi: 

10 Laun .......00000000 0000. en en 
20 Önnur rekstrargjöld ............000000.00.... 
27 Viðhald ...........0000 000 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ................ 

Gjöld samtals .........000000 000... 
97 Sértekjur „.........2000.00 0... 0... 

Mismunur #........00.0.00000 0... 0. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ......0000000 000... 
02 Löggæsla Stykkishólmi ........00000.00000... 
03 Löggæsla Grundarfirði .........000.0.0...... 
04 Löggæsla Ólafsvík ..........000...0......... 
05 Löggæsla Hellissandi ........0000..00.0.0.... 
06 Hreppstjórar .......0.00000000. 0... 

Gjöld samtals ......00000000 0... 

31. desember 1976. 

Þús. kr. 

2 600 

35 074 
8 165 

500 
500 

20 024 
24 215 

44 239 

21 151 
6 936 
1154 

20 792 

37 141 
11 650 
1242 

50 033 

39 435 
13 082 
3 700 

730 

56 947 
1000 

23 463 
9 986 
5516 

10 801 
5 626 
1555 

ö6 947 

Þús. kr. 

2 600 

44 239 

50 033 

55 947



31. desember 1976. 627 

215 

216 

217 

218 

Sýslumaðurinn, Búðardal: 

10 Laun .............0eeeeessee ss 

21 Viðhald .............00000000 nn 

Gjöld samtals ..........02000. 0000... 

97 Sértekjur ...........00000...0 ss 

Mismunur ...............0000.essse ss 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ............00.00000...esss 
02 Löggæsla ................000000... 0... 0... 
03 Hreppstjórar ............0000..0 s.n. 

Gjöld samtals ..........000.00 0... 0v0 sen 

Sýslumaðurinn, Patreksfirði: 

10 Laun ............2000.0.00.. s.s 
20 Önnur rekstrargjöld ...............00000. 0... 
27 Viðhald...............2.0..eeeee ss 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0000.00... 

Gjöld samtals ..........20000000. 0... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .......1...00000000seessn 
02 Löggæsla ...........0..00000000. nn ess 
03 Hreppstjórar ............0000000 0... 0... 

Gjöld samtals ............200000 0... 

Bæjarfógetinn, Bolungarvík: 

10 Laun ...............000.00000nee ss 

21 Viðhald....................essee ss 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........0000000.0.0.. 

Gjöld samtals ..........20000 0000 v nn. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .............000. 0000 sens 
02 Löggæsla .............000000000 0... nn... 
03 Bygging lögreglustöðvar ........02000.0....0000.. 

Gjöld samtals ..........20000000. 0... 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Ísafirði: 

10 Laun .............0.0000.ssvess sn 

27 Viðhald .............00...200000e ene 

Gjöld samtals .„.......0.0000.000.. ves. 
97 Sértekjur ...........000.000... s.s 

Mismunur ...........02000 000... 

Nr. 121. 

Þús. kr. 

10 137 

33 341 

21 184 

49 079



Þús. kr. 

Nr. 121. 628 31. desember 1976. 

Viðfangsefni: Þús. kr. 

01 Yfirstjórn .....00.00000 0000 25 307 
02 Löggæsla ........0.00000000 0. ss. 23 457 
03 Hreppstjórar .......00000000 0000... 1115 

Gjöld samtals ........2000000 0000. 49 879 

219 Sýslumaðurinn, Hólmavík: 

221 

222 

10 Laun .........2.00000nen ns 6 455 
20 Önnur rekstrargjöld ...........000.000...0. 0... 2730 
27 Viðhald ...........00.00eceenssnsss 500 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður .......00.0000.00.0.0.. 225 

Gjöld samtals ........0000000 000. nn... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .......00000000 0000 nn 7 990 

02 Löggæsla ........020000000. enn. 1150 

03 Hreppstjórar .......0200000 0000 770 

Gjöld samtals .......02.002000 0000. 9910 

Sýslumaðurinn, Blönduósi: 

10 Laun .......00.000.0 000 23 776 
20 Önnur rekstrargjöld ............0000..... 0... 10 860 
27 Viðhald.............e.seseeeserssr 800 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........000000.0.00... 2 000 

Gjöld samtals .......00000000 0000 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ........000. 0000... 17 169 
02 Löggæsla ........00000000 00. 18 367 
03 Hreppstjórar .......002.00000 000 sn nn 1900 

Gjöld samtals .........0..0000 00. ii 87 436 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Sauðárkróki: 

10 Laun .......0.000000 0000 renn 22 474 
20 Önnur rekstrargjöld ............200000.0 00... 5 830 
27 Viðhald...........e.0eoeeeeeer 400 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........2.00000.0.000.. 300 

Gjöld samtals ........2000000 000 29 004 
97 Sértekjur .......2.2020000 0. sn 19 

Mismunur .......20000.20.00.es enn 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ........2020000000 nn 16 357 
02 Löggæsla ........00000000000 0. sv enn 11 447 
03 Hreppstjórar .......0.0.0000000 000 nn... 1200 

Gjöld samtals ........02.0000 000 29 004 

9910 

37 436 

28 985



31. desember 1976. 629 

223 Bæjarfógetinn, Siglufirði: 

224 

226 

10 Laun .........0.0000 00 enn 
20 Önnur rekstrargjöld .........2.0000000. 0... 
27 Viðhald................essesees 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður .......0.0000000..00. 

Gjöld samtals 

Viðfangsefni: 
01 Yfirstjórn.... 
02 Löggæsla ... 

Gjöld samtals 

rr... 

sr. 

so... 

Bæjarfógetinn, Ólafsfirði: 

10 Laun .......200.0000 ens 
20 Önnur rekstrargjöld .........0.0000000. 0... 
27 Viðhald...........0...eeseor sr 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður .......000000.0.0.00. 

Gjöld samtals ........02000000 000 

97 Sértekjur ..........000000 0... 

Mismunur #.........00000000 0. 0n nn 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .........00200000 0... 
02 Löggæsla .........0000.00000 sess 

Gjöld samtals sr... 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Akureyri: 

10 Laun ........ sr... 
20 Önnur rekstrargjöld .............000000. 0... 
27 Viðhald...... so... 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........00000000000. 

Gjöld samtals rr... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .......000. 000. 0 nn 
02 Löggæsla Akureyri ......0.000000 00... 0... 
03 Löggæsla Dalvík .........0.000000 000... 0... 
04 Hreppstjórar 

Gjöld samtals 

so 0000 000 

sr .... 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Húsavík: 

10 Laun ........ 

27 Viðhald...... Sr. 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........000.000..0... 

Gjöld samtals sr. 

51 846 
14 263 

600 
700 

Nr. 121. 

Þús. kr. 

32 439 

15 209 

124 475 

67 409



Nr. 121. 630 

2 

2 

3 

21 

28 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ..........20.0000 sess 
02 Löggæsla Húsavík ...........0000....0 00... 
03 Löggæsla Raufarhöfn ................. AIR 
04 Löggæsla Þórshöfn ........00.0000000...0... 
05 Hreppstjórar ...........0000000. 00... 

Gjöld samtals ..........0020. 0000... 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Seyðisfirði: 

10 Laun ............2020000 200 
20 Önnur rekstrargjöld ..............0.00.0... 
27 Viðhald..............00.200 00. .0n 

Gjöld samtals ..........020000 0000 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .........020.0000 000. 
02 Löggæsla Seyðisfirði ................00..... 
03 Löggæsla Vopnafirði ..........0..00.2.0.0.... 
04 Hreppstjórar # .........0000000 00... 0... 

Gjöld samtals ........0.00200 00... 

Bæjarfógetinn, Neskaupstað: 

10 Laun ........0...00000000 sense 
20 Önnur rekstrargjöld ................00..0.. 
27 Viðhald..............000.000.e esne 

Gjöld samtals ..........20020.00. 0... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .........0000000srs ss 
02 Löggæsla ..........000000. 0... 0... 

Gjöld samtals .........0200000. 00... 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Eskifirði: 

10 Laun .........0.000 ene 

27 Viðhald..............00..ereesee 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ................ 

Gjöld samtals ..........0200000 0000... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ........2000.000s ss 

02 Löggæsla Eskifirði ...............0..0..0.. 
03 Löggæsla Egilsstöðum ............0...0..00.. 
04 Löggæsla Fáskrúðsfirði ................... 
05 Löggæsla Reyðarfirði .............0.000.... 
06 Hreppstjórar .........000000000. 0... 0... 

Gjöld samtals .......0.000000 0... 0... 

sl. desember 1976. 

Þús. kr. 

26 858 
26 284 
5974 
6 599 
1694 

67 409 

20 433 
7180 
600 

14 297 
8 862 
3 808 
1246 

28 213 

11 933 
5 153 
400 

10519 
6 967 

17 486 

27 243 
10 514 

406 
15 375 

34 318 
4 694 
4 902 
3409 
4195 
2020 

53 538 

Þús. kr. 

28 213 

17 486 

53 538



31. desember 1976. 631 

230 Sýslumaðurinn, Höfn í Hornafirði: 

231 

232 

10 Laun .......00000000 enn ner 
20 Önnur rekstrargjöld ...........00.00.0.000. 
27 Viðhald ..........20.2.eeene enn 

80 Gjaldfærður stofnkostnaður ................ 
Gjöld samtals ........2.00000 000... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .........0000 000 

02 Löggæsla ..........00000000. 0... 0... 
03 Hreppstjórar .........00000000... 00... 

Gjöld samtals ........00.02 000. 

Sýslumaðurinn, Vík í Mýrdal: 

10 Laun ......00000000 0000 

20 Önnur rekstrargjöld ............000.00..0.. 
27 Viðhald...........2....000esen es 

- 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .........00.0... 
Gjöld samtals .......000002 0... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ........0.0000 0000... 

02 Löggæsla ........00..0000000 0... 0... 
03 Hreppstjórar ......02000.000ne ne 

Gjöld samtals ........0.000 0000... 

Sýslumaðurinn, Hvolsvelli: 

10 Laun ......0000000 0000 nun 
20 Önnur rekstrargjöld ............0000.0.0... 
27 Viðhald...........0.0...en eeen 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........0.0..0.. 

Gjöld samtals ........00000 000. 
97 Sértekjur .........02.0000 0... 

Mismunur #........22.020 0... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .........0.0000 0000. 
02 Löggæsla  ..........2000000 0. 0... 
03 Hreppstjórar .......000.0000 0000... 

Gjöld samtals ........0.0000 00... 

Bæjarfógetinn, Vestmannaeyjum: 

10 Laun ........000000 0 

20 Önnur rekstrargjöld .............0..000..0.. 
27 Viðhald...........2.0.0n.sssss sr 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður .........00.0...... 

Gjöld samtals .........000000 0... 0... 

Nr. 121. 

Þús. kr. 

21 350 

16 761 

28 369 

77 951



Nr. 121. 

234 

235 

236 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ...............0..0 0. 
02 Löggæsla  ............0...00000 0... 

Gjöld samtals ...........00. 000 

Sýslumaðurinn, Selfossi: 

97 

Lan .......000.00 
Önnur rekstrargjöld ....................0.. 
Viðhald ......00..0...00.0 02 

Gjöld samtals ............0. 0 

Sértekjur (,............. 
Mismunur ............2 0000. 

Viðfangsefni: 

01 
02 
03 

Yfirstjórn ...........2. 000... 
Löggæsla .......2..20.0202 00. 

Hreppstjórar ..........00... 000. 

Gjöld samtals ..........2000.. 00. 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Keflavík: 

10 Laun ............020 0000. 
20 Önnur rekstrargjöld „.............00..0..0.. 
27 Viðhald .............0.20. 0. 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ................ 

Gjöld samtals ..........0.00000 0. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ........00.0... 0. 
02 Löggæsla Keflavík-Njarðvík .............. 
03 Löggæsla Grindavík ...........0.0..0.000.. 
05 Hreppstjórar ...........0000 000... 

Gjöld samtals „........0.0000. 00 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Hafnarfirði: 

10 
20 
27 
80 

Laun „............. 20 
Önnur rekstrargjöld ...............0...... 
Viðhald ...........0..002 02... 
Gjaldfærður stofnkostnaður ............0... 
Gjöld samtals .........0.000 00. 

Viðfangsefni: 

01 
02 
03 
07 

Yfirstjórn ........0..0... 00 
Löggæsla Hafnarfirði ..................... 
Lögsæsla Seltjarnarnesi ..........000000... 
Hreppsljórar ..........0000000 0... 0... 

Gjöld samtals .........0.20000 0... 

31. desember 1976. 

Þús. kr. 

27 304 
50 647 

71 951 

5ð 800 
11 145 

614 
700 

67 659 
1500 

22 911 
41 648 
3100 

67 659 

100 104 
31 735 
4010 

11 880 

52 644 
77 139 
17 324 

622 

147 729 

141 303 
36 660 
3500 
1850 

74 939 
100 208 

1317 
849 

183 313 

Þús. kr. 

66 159 

147 729 

183 313



31. desember 1976. 633 

237 

238 

242 

243 

244 

Bæjarfógetinn, Kópavogi: Þús. kr. 

10 Laun .......0.00.0000 0000 ne enn 82 937 
20 Önnur rekstrargjöld ...........2.00000 00... 20 560 
27 Viðhald .............eonesessesr rr 1000 
80  Gjaldfærður stofnkostnaður „.......0.0.0000..0.. 3 250 

Gjöld samtals ........020000 000. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .........0.00.2 00 nn 42 210 
02 Löggæsla ........0000..00 000 nn 65 537 

Gjöld samtals .........000000 0000 nn 107 747 

Dómstóll og rannsóknadeild í ávana- og fíkniefnamálum: 

Laun .........000000 0. 10 269 
Önnur rekstrargjöld ..........00.000000 00... 2520 
Viðhald .........02.0.. 000. 300 
Gjaldfærður stofnkostnaður .......0000.000...0... 300 
Gjöld samtals ........0..000 0000... 

Vinnuhælið á Litla-Hrauni: 

10 
20 
27 
80 

97 

Laun ...........000 0000 60 835 
Önnur rekstrargjöld ................000 00... 87 702 
Viðhald „..........20..00 0. 2540 
Gjaldfærður stofnkostnaður .......2000.000.0..0.. 1000 

Gjöld samtals ........0.0000 00... 102 077 
Sértekjur ........0.000000 00. 10 000 
Mismunur ........00000 0000. 

Vinnuhælið á Kvíabryggju: 

Laun .........020000 nn 12 992 
Önnur rekstrargjöld ..............00000000...... 7610 
Viðhald ..........200.0 000. .e er 500 
Gjaldfærður stofnkostnaður ........0..0..00.00.00.. 2000 

Gjöld samtals .........0200 0000 23 102 

Sértekjur ..........0.00 0000 see 1800 
Mismunur #.........000200 000. 

Fangelsi í Síðumúla: 

Laun ...........000 0000 21 707 
Önnur rekstrargjöld ...........0.220.000 00... 9 945 
Viðhald ...........2000. 00... 1300 
Gjaldfærður stofnkostnaður ........0.0.0000.0... 300 
Gjöld samtals ........2.0000 000... 

Nr. 121. 

Þús. kr 

107 747 

13 389 

92 077 

21 302 

33 252 

A 80



Nr. 121. 634 

247 Eftirlitsstofnun með brotamönnum: 

10 Laun ..........0.00.00eseesssssss 
20 Önnur rekstrargjöld ...............00000..0...... 
21 Viðhald...............20..eesssrsnsss 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........0.00.00000.0... 
900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka ........00000000.... 

Gjöld samtals .........2000000 000 0n nr 

251 Landhelgisgæsla: 

10 Laun .............0.2.200 0. ss ss 

27 Viðhald...............2.0..0 0... 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0.000...... 
900 Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta .............0000.000 0... 

Gjöld samtals ..........00.0000.0. sv 
97 Sértekjur ................00. 0... snn en 

Mismunur #.............0000000 neee 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ..............200.0 0... 

04 Þór .......002020 00 seessnss 
05 Árvakur ........200.00000 0000 esne 
06 Fluggæsla ...........0.0.00000 000... s.n. 
07 Landhelgissjóður ...........0......e. e.s... 
08 Albert ......20000000000ee rss 
09 Týr 2... 

Gjöld samtals ..........00... 000... 

252 Bifreiðaeftirlit: 

10 Laun ............00.seeesesn 

27 Viðhald ..........22002.00000 

Gjöld samtals ..........000000. 0... 
97 Sértekjur ............0.0.0..00 ss... 

Mismunur #...........20.20000 s.n 

Viðfangsefni: 

02 Bifreiðaeftirlit ............0....000000...0...... 

31. desember 1976. 

Þús. kr. 

3350 
660 
500 
150 

500 

232 115 

1666 528 

4 000 

285 304 
232 115 
78 341 

225 891 

1666 528 

109 213 
59 670 
2410 

18 640 

189 933 
38 623 

167 310 
22 623 

189 933 

Þús. kr. 

5160 

1662 528 

151 310



31. desember 1976. 635 

253 

254 

255 

261 

262 

Almannavarnir: Þús. kr. 

10 Laun .......00022000 000 nun enn 7 648 
20 Önnur rekstrargjöld .........0.0000.0.00 0... 0... 7177 
27 Viðhald.............o.eeeeeeesee 450 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður .......00.00.0000.0.. 2 000 
900 Yfirfærslur: 
92 Til sveitarfélaga ..........20000000 000... 0... 1425 

Gjöld samtals ..........00000 0000 0n nn 

Sjómælingar og sjókortagerð: 

10 Laun .........00000 s.n 25 837 

20 Önnur rekstrargjöld ..........2.000000 000... 12 305 
27 Viðhald..........2.....eeneessr 1470 
80  Gjaldfærður stofnkostnaður ........00..000000... 800 

Gjöld samtals .......00.00000 0000 40 412 

97 Sértekjur ...........0000000. 00 nnsn en. 9 000 
Mismunur #-........200000 00. enn 

Umferðarráð: 

10 Laun .........0..0000 00. 6 753 

20 Önnur rekstrargjöld ............00000.... 0... 23 292 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður .........0.02.0.0.00000.. 300 

Gjöld samtals .........000000 0000 30 345 
97 Sértekjur ..........00.000. 0000 rn sn 11 082 

Mismunur .......0.00000 0. s.s 

Öryggiseftirlit ríkisins: 

97 

Laun .....0..0.0.000. 0 enn 26 944 
Önnur rekstrargjöld ............00..00.....0..0.0. 11 925 
Viðhald ..........20.00 000. 300 
Gjaldfærður stofnkostnaður ........0.0.000.0000. 3 000 

Gjöld samtals .........20000 000 42 169 
Sértekjur ..........00000 0000 .s nn 42 169 

Löggildingarstofan: 

Laun ......0..000000 0. 10 238 
Önnur rekstrargjöld ..........0.000000. 00... 2451 
Viðhald ..........02....0. ens 150 
Gjaldfærður stofnkostnaður .......00.0.000000... —. 16500 

Gjöld samtals .......002000200 0. 29 339 
Sértekjur .........200020000. 0... 4540 
Mismunur .....0..0..0000. 0000 

Nr. 121. 

Þús. kr. 

18 700 

31412 

19 263 

24 799



Nr. 121. 

282 

283 

636 

281 Dómsmál, ýmis kostnaður: 

10 Laun ........0..2000 0000 nesnnrtnner rr 
20 Önnur rekstrargjöld .............2.0000.....0.0... 
900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka ...........00...0.... 

Gjöld samtals .........00000. 0... 
97 Sértekjur ..........00.2.0000..0n ene 

Mismunur #.....0....020000 00... 

Viðfangsefni: 

01 Málskostnaður ...........0.000.0 000. 0... 
02 Meðdómsmenn ........00000e see ses 
03 Setu- og varadómarar .......0...020..0.0.0....0... 
04 Próf málflytjenda ...........0200000 00... nn... 
05 Siglinsadómur ..........2000000.. 00... 
06 Útgáfa norræns dómasafns ...........0...00... 
07 Norræn samvinna á sviði sakfræði .............. 
08 Matsnefnd eignarnámsbóta ........0200000. 0000. 
09 Til útgáfu lagasafns ..........0..00. 00.00.0000... 

Gjöld samtals ..........00200 000. 

Ýmis löggæslukostnaður: 

10 Laun ............0000.0.sss ss 
20 Önnur rekstrargjöld ............0..000. 00... 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........00.000.000.. 
900 Yfirfærslur: 
92 Til sveitarfélaga ..............0.0.0.00. 000... 

Gjöld samtals ..........00200 00 

Viðfangsefni: 

02 Héraðslögregla ............00000 0... 0... 
03 Lögreglubifreiðar .................000.0 0... 0... 
04 Ýmis löggæslukostnaður ..........2..00.00000....0. 

Gjöld samtals ..........2000. 000. 0 

Fangamál, ýmis kostnaður: 

10 Laun ............02000 0... ens 
20 Önnur rekstrargjöld ...........0..00..00 000... 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður .........0.00000..0.0.0. 

900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka ...........0...0.... 

Gjöld samtals .........000000 00... 

Viðfangsefni: 

04 Bygging ríkisfangelsa og vinnuhæla ............ 
05 Fangahjálp ...........00000000 0. 00... vn... 
06 Sjúkrakostnaður refsifanga .............0..0.... 
07 Námskeið fangavarða ..............000.0..0..0.0.. 
08 Geðlækninga- og sálfræðiþjónusta við refsifanga 

Gjöld samtals ..........0000000 00. 0... 

31. desember 1976. 

Þús. kr. 

16 782 
24 050 

185 

41 017 
3 720 

23 500 
10 000 
2450 

370 
622 
440 
185 

2 950 
500 

41 017 

4 700 
5 000 

15 000 

9130 

8 600 
15 000 
10 230 

33 830 

2 200 
8500 

100 000 

2 200 

100 000 
2 200 
8000 

300 
2400 

112 900 

Þús. kr. 

37 297 

33 830 

112 900



31. desember 1976. 637 

284 

301 

Áfengis- og fíkniefnamál: 
10 Laun ........0.00000 000. 
20 Önnur rekstrargjöld ............00.0.0. 0... 0... 

Gjöld samtals .......00000000 enn 

Viðfangsefni: 

02 Matsnefnd víinveitingahúsa .........0....0..0.00.. 
03 Öleftirlit ......c0...0..000 0... 
04 Fíkniefnanefnd ..........0.00000sssnena ne... 

Gjöld samtals .........000000 0000. 

Þjóðkirkjan: 

10 Laun ..........0000000 00 nes 
20 Önnur rekstrargjöld ............0000000 0... 0... 
27 Viðhald ...........0...0.0eeenens sr 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........0..00.0.00.000... 

900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka .......000.0000.000.. 

Gjöld samtals .......002000.0 00 nn 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .........02002000n en 
02 Kirkjuráð ...........0000.000. 000... 
03 Kirkjuþing .......0000000. 000. ns 
04 Alþjóðasamvinna  ....c0.0000000 0... 
05 Vestur-íslenskar kirkjur ......0.0..00000 00.00.0000. 
06 Álag vegna afhendingar kirkna ................ 
07 Utanfarir presta ......0...00000ens enn... 
08 Biskups- og prestabókasöfn .....0000000000000.% 
09 Viðbót við eftirlaun presta og ekkna ............ 
10 Söngmálastjóri þjóðkirkjunnar ........0.0.0000.. 
11 Æskulýðsstörf (......00..000000 000... 
12 Sumarbúðir # ........00.00.00.00 s.n een... 

13 Byggingaeftirlit ............00.00.000.0...0.0. 0... 

14 Kirkjugarðaeftirlit #...........0.00000. 000... 
15 Prestar og prófastar .„.......200000.00......... 
16 Byggingar á prestsetrum .......0.000000.0...0.... 
17 Biskupsbústaður #.„.........00000.0 0. 00... 0... 
18 Kaup á eignum á kirkjujörðum ........0..00... 
19 Viðhald embættisbústaða ........000000.000.0... 
20 Útihús á prestsetrum ......00.00000 000... 
21 Skálholtsstaður ......00.0.0000000 00... 
22 Hallgrímskirkja í Reykjavík .........0..000000... 
24 Útgáfustarfsemi  ..........00000 0... 0... 
25 Hið íslenska biblíufélag ............0..0000000.0.. 
26 Til umbóta á kristindómsfræðslu í skólum .... 
27 Til rits presta í Hólastifti ...........2.0...000.. 
29 Saurbæjarkirkja  .......0000.00000 0000... 0... 
30 Til Kirkjukórasambands Íslands ...........0.... 
33 Til minningarkapellu um séra Jón Steingrímsson 

256 263 
51 124 
25 450 
26 550 

16 280 

14 293 
300 
500 

1000 
150 

1000 
200 
100 
600 

4 738 
8 730 
1500 
2723 
2328 

272 275 
23 000 

350 
1925 

25 000 
1425 
3000 
4 750 

200 
700 
500 
100 
100 
150 
250 

375 667
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Þús. kr. Þús. kr. 

ðð Til Hóla í Hjaltadal .............000000.....00.0.. 2000 
36 Til Hjálparstofnunar kirkjunnar ..........000... 980 
37 Norrænn biskupafundur ..............0.......... 300 
40 Fastanefndir þjóðkirkjunnar ...........0.0000... 500 

Gjöld samtals .........200.000. 0000. 375 667 

371 Kirkjubyggingasjóður: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ...........0200000...0.00. 12 000 

Gjöld samtals .........000..000. 00... 12 000 

372 Kirkjugarðasjóður: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ............20.000000..0.. 100 

Gjöld samtals .........00000000 000... 100 

373  Kristnisjóður: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ............000.0.0.0.0.. 14 112 

Gjöld samtals ..........2.00.00 0... 14112 
  

Samtals 5 307 045



31. desember 1976. 

101 

272 

301 

371 

1 07 Félagsmálaráðuneytið 

Félagsmálaráðuneytið, aðalskrifstofa: 

10 Laun .........00000 0000 
20 Önnur rekstrargjöld .............00..0.... 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður .............. 

Gjöld samtals .....0.000000 0000 

Húsnæðismálastofnun ríkisins: 

90. Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ...........002.... 

Gjöld samtals ........00000 0. 0... 

Viðfangsefni: 

02 Framlag skv. 1. nr. 30/1970 .....0..0.0... 
03 Heilsuspillandi húsnæði ..........000.... 
04 Launaskattur ........000.00000000 0000... 
05 Byggingasjóðsgjald ........20000000000.. 

Gjöld samtals .....0.00000000 00. 

Byggingasjóður verkamanna: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........00000... 

Gjöld samtals .......000000 000. 

Skipulagsstjóri: 

10 Laun .........000.00 000 nr 
20 Önnur rekstrargjöld ............000000..0. 
900 Yfirfærslur: 
92 Til sveitarfélaga ..........00000.0....0.... 

Gjöld samtals .....0..000000. 000... 

Framlag til Lánasjóðs sveitarfélaga: 

900 Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta ................. 
Gjöld samtals ........00000 000... 

Landakaup kaupstaða og kauptúna: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........000000... 

Gjöld samtals .....0...20000 0000... 

639 

Þús. kr. 

15 574 
7710 
500 

2948 280 

75 000 
18 000 

2 625 000 
230 280 

2 948 280 

325 000 

12 000 
51 000 

26 500 

82 500 

10 000 

Nr. 121. 

Þús. kr. 

23 784 

2948 280 

325 000 

89 500 

82 500 

10 000



Nr. 

391 

399 

951 

952 

971 

972 

974 

975 

121. 640 31. desember 1976. 

Vegna tjóns af náttúruhamförum í Norður-Þingeyjar- 
sýslu: Þús. kr. 

90 Yfirfærslur: 
92 Til sveitarfélaga ...........000000.. 0... 0... 40 000 

Gjöld samtals .........0200000 00. 

Vatnsveitur: 

900 Yfirfærslur: 
92 Til sveitarfélaga .............000.0 0... enn. 38 000 

Gjöld samtals .........2.00000. s.s 

Brunamálastofnun ríkisins: 

10 Laun ......2.2.00000 000 7 850 
20 Önnur rekstrargjöld ..............0000.0........ 5542 
27 Viðhald...........2...eeeessssss 50 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........00.000.00... 100 

Gjöld samtals .........2000000. s.n. 13 542 
97 Sértekjur ................000 0. s.s 13 542 

Endurhæfingarráð: 

10 Laun ......2...20000 00. 3276 
20 Önnur rekstrargjöld ...............0.0000.0.0..... 2013 
80  Gjaldfærður stofnkostnaður .........0.0.0000000.. 100 

Gjöld samtals ..........00000 0000 

Erfðafjársjóður, framlag: 

90. Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta ...........0000000....0.... 70 000 
Gjöld samtals ..........0002.0 000 

Bjargráðasjóður: 

90. Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta ...........200000..0..0.0.. 40 000 
Gjöld samtals ..........0.0.000. 0... 

Styrktarsjóður fatlaðra: 

90 Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta ............000000 0000... 5000 
Gjöld samtals ........20000.0.. es 

Styrktarsjóður vangefinna: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ...........0000000.0..0.0.0... 195 000 

Gjöld samtals ........00000000. 000 

Þús. kr. 

40 000 

38 000 

5389 

70 000 

40 000 

5 000 

105 000
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981 Vinnumál: 

999 

10 Laun .............00.000 s.s 
20 Önnur rekstrargjöld .............00000000. 0... 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........000000000.. 
900 Yfirfærslur: 

94 Til einstaklinga og samtaka ..........00.00..00.. 
Gjöld samtals ..........00000 0000... 

Viðfangsefni: 

02 Félagsdómur „..........00000000 0... n nn. 
03 Sáttanefndir í vinnudeilum .........0000.00.0... 
04 Framkvæmd áætlunar um opinberan stuðning 

við samtök vinnumarkaðarins vegna hagræðing- 
arstarfsemi  ..............000.00 0... 0... 

05 Jafnréttisráð .........00.020.002000. 00... 
06 Bygging orlofsheimila verkalýðssamtakanna ...... 
07 Til Alþýðusambands Íslands vegna Menningar- 

og fræðslusambands alþýðu .......0..0000.0.... 
08 Til Alþýðusambands Íslands vegna alþýðuorlofs 
09 Til Félagsmálaskóla alþýðu .......0000000.000.. 
10 Hagdeildir Alþýðusambands Íslands og Vinnu- 

veitendasambands Íslands ..........00.000..00.. 
lí "Til Iönnemasambands Íslands .................. 
12 Til Bandalags starfsmanna ríkis og bæja ...... 
13 Til Landssambands verslunarmanna ............ 
14 Ríkisábyrgð á launum vegna gjaldþrota ........ 
15 Kaupmannasamtökin vegna hagræðingarstarf- 

SEM .......0000 nn 

Ýmis framlög: 

900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka .........0000%00.... 

Gjöld samtals .........0.0000 000. 

Viðfangsefni: 

01 Aðstoð við blinda ...........0....0000 0... .....0.. 
02 Barnaheimilið Sólheimar í Grímsnesi ............ 
03 Fávitahælið í Skálatúni .........000000...0....0. 
04 Félagið Heyrnarhjálp ..........000000.....0...... 
05 Geðverndarfélag Íslands ...........00.0.0..0.00... 
06 Tjaldanesheimilið .............0000000 000. ...... 
07 Mæðrastyrksnefndir .............00000......0.... 
08 Rauði kross Íslands ...........00000..... 0... 
10 SÍBS. styrkur ......00..200... 00... 
11 Sjálfsbjörg, landssamband fatlaðra .............. 
13 Slysavarnafélag Íslands ............000000000... 
14 Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra .............. 
15 Styrktarfélag vangefinna ..........00.0000...0... 
16 Styrktarfélag vangefinna, dagheimili ............ 
17 Til hjálpar nauðstöddum íslendingum erlendis 

3000 

41 050 

124 167 

Nr. 121. 

Þús. kr, 

41 050 

124 167 

A 81
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Þús. kr. Þús. kr 

Til Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra vegna sér- 
náms í stjórn og kennslu við leikskóla .......... 50 
Meðlög samkvæmt 21., 22. og 23. gr. framfærslu- 
laga  ......00000 00 3 000 
Meðlög samkvæmt lögum nr. 87/1947 ........... 70 000 

Neytendasamtökin  ......0000000. 0000... 750 

Til sjómannastofa .......00.000000 0000... 2000 

Öryrkjabandalag Íslands .........0.0000 000... í 000 
Ferlivistarnefnd fatlaðra .........000.000.00.0.. 200 

Blindrafélagið, styrkur .......0000000.000..0000.... 700 
Til umbúðasmíði vegna fatlaðra .......2..000... 80 

Foreldra- og styrktarfélag heyrnardaufra ....... 300 

Geðverndarfélag Íslands, byggingarstyrkur ...... 2000 
Sjálfsbjörg, landssamband fatlaðra, byggingar- 
styrkur  .....0..000 rns 5 000 
Styrktarsjóður lamaðra og fatlaðra ............. 1000 

Styrktarfélag vangefinna á Norðurlandi .......... 100 

Styrktarfélag vangefinna á Austurlandi ........ 100 

Foreldrasamtök barna með sérþarfir ............ 300 

Til Heilsuhælis Náttúrulækningafélags Íslands 

vegna byggingarframkvæmda í Hveragerði 3 000 

Elliheimilið Fellsenda ......00.0..0000 00.00.0000. 2000 

Gjöld samtals ....0..00000000 nn 124 167 

Samtals 3 947 670
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101 

271 

273 

301 

302 

1 08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, aðalskrifstofa: 

10 Laun ......0.0000..00 000 
20 Önnur rekstrargjöld ............0...0....... 
27 Viðhald ...........0.202000 000. 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............... 

Gjöld samtals .........202%00.00.. 00. 
97 Sértekjur ...........0.020.000 000. 0. 

Mismunur ..........00000 000. 

Tryggingastofnun ríkisins: 

900 Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta .................. 
Gjöld samtals ........2000% 000... 

Framlag til Atvinnuleysistryggingasjóðs: 

90. Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta .................. 
Gjöld samtals ........00000 000 

Landlæknisembættið: 

10 Laun .........0....00.. 000. 
20 Önnur rekstrargjöld .............0..2..... 
27 Viðhald...........0.000.0. eeen 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............... 

Gjöld samtals ........2020. 000 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ...........20..20. 00... 
04 Læknaráð ..........200.000.. 0. 0... 
08 Lækningaferðir sérfræðinga .............. 

Gjöld samtals ........220020000 0. 

10 Laun ..........0000 0. ses sess 

27 Viðhald...............eneseees ss 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............... 

Gjöld samtals .........000.00 00... 

Þús. kr. 

31 705 
20 700 

300 
950 

53 655 
500 

21 691 500 

1017 000 

12493 
9315 

250 
350 

19 750 
1158 
1500 

22 408 

65 889 
23 100 
1000 
1600 

Nr. 121. 

Þús. kr. 

53 155 

21 691 590 

1017 000 

22 408 

91 589



Þús. kr. 

61 274 

22 078 

5 646 

Nr. 121. 644 31. desember 1976. 

311 Rannsóknastofa háskólans: Þús. kr. 

10 Laun .......2000000000enneenneenneern rr 119 974 
20 Önnur rekstrargjöld ...........2.00000... 00... 44 000 
27 Viðhald...............eseessssees 6 800 

Gjöld samtals .....0..00000..0 ns. 170 774 
97 Sértekjur ..........202.0.0.. se es ess 109 500 

Mismunur #..........0000000 0000 ens 

812 Blóðbankinn: 

10 Laun „......000.2000 000 0neenneenn rr 30 732 
20 Önnur rekstrargjöld ............2000000. 00... 0... 25 000 
27 Viðhald...........2..0c0..eceesesr sr 5 000 

Gjöld samtals ........0000.00. 0. 60 732 
97 Sértekjur ...........0200.0 s.s 38 654 

Mismunur #.......2.0.200 0000 

321 Geislavarnir ríkisins: 

10 Laun .......200.2000 000. senn neennrn nr 3516 
20 Önnur rekstrargjöld ...........2200..00.....0.... 1530 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0000.0....0... 600 

Gjöld samtals ........2000000 0 

322 Heilbrigðiseftirlit ríkisins: 

10 Laun .......000.0000000nneennvenner er 12 243 
20 Önnur rekstrargjöld ............2000000 0... 4 399 
27 Viðhald................eeeeses 215 
80 Gjaldfærður stofnkosinaður ..........20000.00.0.. 5870 

Gjöld samtals ........20200000. enn 

323 Tryggingaeftirlitið: 
10 Laun ......0000.00000 nenna 7 681 
20 Önnur rekstrargjöld ............020000.. 0... 3700 
27 Viðhald...............oessssessr 10 
60 Gjaldfærður stofnkostnaður ............000.0.0.. 300 

Gjöld samtals ........20000 00. 11 691 
97 Sértekjur ..........2020200.00 0. enn 11 691 

871 Landspítalinn: 

10 Laun ......0.2..20000000 nenna 1498 400 
20 Önnur rekstrargjöld ............00.0...... 900 000 
27 Viðhald.............eeeeseeessss 110 000 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........02000000.0.. 370 000 

Gjöld samtals .........00202 0000. 2878 400 

97 Sértekjur ..........0020.00 00 ene 163 500 
Mismunur .........220000 000. ess 2714 900



31. desember 1976. 645 Nr. 121. 

372 Fæðingardeild Landspítalans: Þús. kr. Þús. kr. 

10 Laun .......00000000 000. ease nennt 254 400 

20 Önnur rekstrargjöld ........0.00000 00... 0... 142 000 

27 Viðhald..........0c.eeeeseessssrss 12 000 

80 Gjaldfærður stofnkostnaður .........00000.000.... 30 000 

Gjöld samtals ......20000000 0000... 438 400 

97 Sértekjur .........000000.0 sessa 1200 

Mismunur ......0.0000000 sens 437 200 

373 Kleppsspítali: 

10 Laun .......0000 00 570 700 

20 Önnur rekstrargjöld .........0.000.0.. 00... 00... 219 800 
27 Viðhald...........2...eenessss 25 000 

80 Gjaldfærður stofnkostnaður ......0002000000000.. 20 000 

Gjöld samtals ........2000200 000 n 835 500 

97 Sértekjur .......00.000000.0. 00... 8 800 

Mismunur .......00000...0 ens 826 700 

374 Vífilsstaðaspítali: 

10 Laun .........0000 00 198 500 

20 Önnur rekstrargjöld ...........000000 0... 0... 100 800 

97 Viðhald ...........0...0 s.s ns 15 000 

80 Gjaldfærður stofnkostnaður .........0200000.00... 20 000 

Gjöld samtals ......002000200 0. 334 300 

97 Sértekjur .........0.000200 000. n ns. 13 800 

Mismunur .........200 0000. 320 500 

375 Kristneshælið: 

10 Laun .........0000 000 89 843 

20 Önnur rekstrargjöld ...........00000. 0... 0... 37 197 

27 Viðhald ...........0..0eeen nes 10 000 

80 Gjaldfærður stofnkostnaður ......0.0000000.0.0.. 12 800 

Gjöld samtals .....0..0000000 00 149 840 

97 Sértekjur ..........0000000 0. 2040 

Mismunur ........0200 0... enn 147 800 

376  Kópnavogshælið: 

10 Laun ......00000000 ene ne stress 243 400 

20 Önnur rekstrargjöld ............0000... 0... ..... 106 300 

27 Viðhald..............0ceeee nes 10 000 

Gjöld samtals .......00000000 0 nnnn rr 359 700 

97 Sértekjur .........0200000 000 8 000 

Mismunur ......0.200000 0. 351 709



Nr. 

377 

378 

379 

380 

381 

391 

Þús. kr. 

121. 646 31. desember 1976. 

Vistheimilið Gunnarsholti: Þús. kr. 

10 Laun .......0.2.0.000000 ner 24 600 
20 Önnur rekstrargjöld ..............00000000..0.00. 30 000 
27 Viðhald ..............0.0000ne rs 9400 

Gjöld samtals ...........0002 0000. 64 000 
97 Sértekjur ...............00%00. 0. sens 14 000 

Mismunur „............2 0000 

Læknishéraðasjóður: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ...........00.00.00.00.. 9 000 

Gjöld samtals ............00. 0000. 

Til kaupa á Landakotsspítala: 

80  Gjaldfærður stofnkostnaður .................... 70 000 
Gjöld samtals  ...........0. 00 

Námslán læknastúdenta: 

900 Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........0..0........ 3 000 
Gjöld samtals ............0 0000 

Til sjúkrahúsa og læknabústaða: 

10 Laun .................0 000 11 383 
900 Yfirfærslur: 
92 Til sveitarfélaga „...........0.0.0.00000.00. 00. 1059 594 
94 Til einstaklinga og samtaka ........00.0.0..0..... 10 000 

Gjöld samtals ............0.02000 0 

Viðfangsefni: 

01 Bygging sjúkrahúsa, sjúkraskýla, læknamið- 
stöðva og læknabústaða, annarra en ríkissjúkra- 
húsa?)  ..............00 958 300 

02 Röntgentæki ............0..0.000 000. 40 000 
05 Sjúkrahús St. Franciscusarreglunnar í Stykkis- 

hólmi, byggingarstyrkur „..........0000 0000... 5 000 
06 Styrkur til heilsuverndarstöðva .................. 72677 
08 St. Jósefsspítali í Hafnarfirði, byggingarstyrkur 5 000 

Gjöld samtals ............020 000 1080 977 

Héraðslæknar og heilsugæslustöðvar: 

10 Laun .......00.0000 0000 262 750 
20 Önnur rekstrargjöld .............00.000000 0. 0... 10 000 
80  Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0.0.000.2... 6 000 

Gjöld samtals .............0. 0000. 

50 000 

9000 

70 000 

3000 

1080 977 

278 750 
  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 9.
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392 Berklavarnir: 

393 

399 

10 
20 

Sk 

10 
20 

Laun „00.00.0000. nn nnr nn renr rann 

Önnur rekstrargjöld .......0020000... 0... 0... 

Gjöld samtals ........00000en ner ann. 

ólayfirlæknisembættið: 

Laun .....000.0.0n0 err ennt ennta nt 

Önnur rekstrargjöld .......020000. 0... 0... 0... 

Gjöld samtals ........000000n ee ennnnr ern 

Ýmis heilbrigðismál: 

10 Laun ......00. 000 

20 Önnur rekstrargjöld ...........000.0... 0... 0... 

80 Gjaldfærður stofnkostnaður ......00000..0...00.. 

90 Yfirfærslur: 

92 Til sveitarfélaga ........000000. 0. e nn nn... 

94 Til einstaklinga og samtaka .......0000000...... 

Gjöld samtals ......0.00.00enar near rennt 

Viðfangsefni: 

01 Lyfjaverðlagsnefnd ....c.ccc0c0nececcrnn00 00... 

02 Norræn samvinna í lyfjasölumálum .............. 

03 Lyfjaskrárnefnd  .......000000 0. nes ene nn nn... 

04 Evrópska lyfjaskráin .........000.......0.. 100. 

05 Fiturefnanefnd  ........0.0eeeenenvs nn... 

06 Lyfjaeftirlit, þ.m.t. eftirlit með  sérlyfjum, 

eiturefnum og deyfilyfjum og sérstakar efna- 

rannsóknir ....c.ccccess ss 

07 Daggjaldanefnd .........00000een seven ern... 

08 Hjartavernd  ......0.00000. eeen rent... 

09 Krabbameinsfélag Íslands .....0..00...0. 0... 

10 Kostnaður skv. farsótta- og sóttvarnarlögum og 

lögum um ónæmisaðgerðir ........00......0.0... 

11 Matvælarannsóknir ....ccc0cecccc ec... 0... 

19 Manneldistáð  .....02.00200 nn 

13 Til kynsjúkdómavarna, 1. 91/1932 ......0000.... 

14 Kostnaður vegna 1. 25/1975 .....2000000..00000. 

16 "Til lækningatækja, 1. 43/1965 .....00000.000000.. 

17 Göngudeild hábrýstirannsókna 20.00.0000... 

95 Minningarsjóður Landspítalans .......0000000... 

97 Sjúkraflug ............000.0 eee nes snnnr vn... 

28 Rhesusvarmir  .......000000 sen. 

99 Blóðrannsóknir ungbarna .......0000.0000000.0..% 

30 Rannsóknir í samvinnu við WHO .....002.... 

31 Félag astmasjúklinga ......00.000.0. 0. 0... 0... 

39 Fxem- og psoriasissjúklingar .......0.0.0000... 

33 Til tækniaðstoðar við sveitarfélög vegna vatns- 

og skolpveitumála og annarra umhverfis- og 

mengunarmála .......000.0000 ne nennt... 

34 Kostnaður vegna reglugerðar um iðjumengun 

35 Námsferðir héraðslækna og embættislækna ...... 

36 Ljósmæðralaun  ...c...00e.nn0 nan... 0... se. 

837 Skólar heilbrigðisstétta ........0000000000...0.0... 

Gjöld samtals ........00000 00 neee 

Þús. kr. 

2 001 
1850 

3117 
900 

59 294 
36 822 
9500 

4 000 
60 216 

2520 
500 

6 004 
600 

1812 

8776 
4 994 

13 000 
23 316 

2500 
14 000 
1000 
1280 
3 000 
1000 
5 000 
8500 
5 800 
2128 
3 850 
1000 
300 
300 

4000 
3000 
6500 

17 152 
28 000 

169 832 

Nr. 121. 

Þús. kr. 

3 851 

4 017 

169 832



Nr. 121. 648 

471 Gæsluvistarsjóður, framlag: 

481 

501 

502 

900 Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta ...............0000..... 
94 Til einstaklinga og samtaka .................... 

Gjöld samtals ................. 0. 

Viðfangsefni: 
01 Gæsluvistarsjóður .............0.0.000000 00. 
03 Bláa bandið ...............0..00.. 0000. 
04 Vernd .............000 0000 n nr 

Gjöld samtals „.............0... 0. 

10 Laun ............. 0 
20 Önnur rekstrargjöld ..............0000... 
80  Gjaldfærður stofnkostnaður .........0.00000.. 
900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka „.........0.00...... 

Gjöld samtals .............0. 0. 

Viðfangsefni: 
02 Áfengisvarnir ..................0.... 0. 
04 Templarahöllin, byggingarstyrkur ............... 
05 Stórstúka Íslands ............00......0000. 

Gjöld samtals ................. 00 

Ljósmæðraskóli Íslands: 
10 Laun .............. 0... 
20 Önnur rekstrargjöld ..............0 
27 Viðhald ............0..00.. 

Gjöld samtals ................. 00 
97 Sértekjur ...............0..0.00000 0... 

Mismunur ..............0..0 00. 

10 Laun „.............. 
20 Önnur rekstrargjöld .............0... 

Gjöld samtals ............00.00 00 

31. desember 1976. 

Þús. kr. 

63 200 
1700 

63 200 
1200 
500 

64 900 

5 980 
3670 
200 

4 307 

10 857 
900 

2400 

14 157 

12 720 
1900 
250 

14 870 
240 

10 535 
2 480 

Þús. kr. 

64 900 

14 157 

14 630 

13 015 
  

Samtals 29 562 306



31. desember 1976. 

101 

103 

104 

201 

202 

203 

649 

1 09 Fjármálaráðuneytið 

Fjármálaráðuneytið, aðalskrifstofa: 

10 Laun ...............000 000 
20 Önnur rekstrargjöld .............0.00.00.0...... 
27 Viðhald ..............0200.00. 00 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ................. 

Gjöld samtals ..........0..000 000 

Ríkisbókhald: 

10 Laun ............0.00. 0000. 
20 Önnur rekstrargjöld ............00.00........ 
27 Viðhald..................000 00 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ................. 

Gjöld samtals .............0. 000. 

Ríkisfjárhirsla: 

Laun .............. 0. 
Önnur rekstrargjöld .........0...00.. 
Viðhald „..............00 000. 
Gjaldfærður stofnkostnaður ................. 

Gjöld samtals .............000 0. 

Embætti ríkisskattstjóra: 

10 Laun „.............. 00. 
Önnur rekstrargjöld ............0.00..0.... 
Viðhald ................20. 000. 
Gjaldfærður stofnkostnaður .............0... 
Gjöld samtals .............00 2 

Skattstofan í Reykjavík: 

10 

Laun ..........0. 000 

Viðhald .........0.00... 20. 

Gjöld samtals .............0. 00. 
Sértekjur „..............000 0000. 
Mismunur „.......... 0. 

Laun ................. 
Önnur rekstrargjöld ...........0......... 
Viðhald ..............0..0 0... 
Gjöld samtals ...........02.0. 00. 

18 400 

146 275 
1000 

17 289 
3532 

174 

Nr. 121. 

Þús. kr 

97 302 

71 039 

18 271 

80 961 

145 275 

20 995 
A 82



Nr. 121. 650 

204 Skattstofa Vestfjarða, Ísafirði: 

10 Laun .......0000000 0 neee nnernrregnrn rr 

20 Önnur rekstrargjöld ..........200000. 0... 0... 
27 Viðhald ..........ceeccssssssssrs 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........00...0000.... 

Gjöld samtals .........00000 0000 

97 Sértekjur ........0.0000000 00 sn... 

Mismunur .......0000 0000 

205 Skattstofa Norðurlandsumdæmis vestra, Siglufirði: 

10 Laun .......0.000000 nn 

20 Önnur rekstrargjöld ........000000.00 0... 0... 

27 Viðhald .............00eeee ess 

80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0.0000.000. 

Gjöld samtals ............00. 0... nn nn 

206 Skattstofa Norðurlandsumdæmis eystra, Akureyri: 

10 Laun ......0.000.00 00 

20 Önnur rekstrargjöld ..........2.00000. 00... 

97 Viðhald .............e.eesres rr 

80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........00000.0000... 

Gjöld samtals .......00..000ea neee 

97 Sértekjur ........02.00200. 000. 

Mismunur .......0000 sn 

207 Skattstofa Austurlands, Egilsstöðum: 

10 Laun .......0.... 000. 

20 Önnur rekstrargjöld ......00.0.0000 00... 0... 

27 Viðhald .............0..e.e sens 

80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........00..0.00.0.. 

Gjöld samtals .......00..00 0000 

97 Sértekjur ........000000.n0 esne 

Mismunur .......0000 00 

208 Skattstofa Suðurlands, Hellu: 

10 Laun ......00000000 nn 

20 Önnur rekstrargjöld .........0000000. 00... 
27 Viðhald ..........2e0cc no eesesserss 

80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........00..000000. 

Gjöld samtals .......02000000nn nn nn 

97 Sértekjur ............0000nn enn 

Mismunur .......000000 00 ss ene 

209 Skattstofa Vestmannaeyja: 

10 Laun .......000000 00 center rnenrne nett 

20 Önnur rekstrargjöld ..........0200. 00... 0... 

80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........020000.00.... 

Gjöld samtals .......0.000000 000 n nn 

  

31. desember 1976. 

Þús. kr. 

16 140 
2 988 
1000 

360 

20 488 
600 

18 732 

Þús. kr. 

19 888 

21413 

35 384 

17 293 

17 793 

9583



31. desember 1976. 651 

211 

212 

214 

251 

261 

263 

282 

Skattstofa Reykjanesumdæmis, Hafnarfirði: 

10 Laun .......2..00.00 000 
20 Önnur rekstrargjöld ..............0000.0.0... 
27 Viðhald ............2....e.eesesse 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ........02..000 0... 
97 Sértekjur .........0000000. 0... 0 nn 

Mismunur #..........2020000 000 

Skattstofur, sameiginleg útgjöld: 

20 Önnur rekstrargjöld ................00..00... 
Gjöld samtals ............002.0. 0... 

Ríkisskattanefnd og skattsektanefnd: 

10 Laun ...........0.02002.0 00 s ss 
20 Önnur rekstrargjöld ...............0000.00... 
27 Viðhald..........20.0..0.00 000 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........000.... 

Gjöld samtals .........000000 0000. 

Gjaldheimtan í Reykjavík: 

10 Laun „.......00.000 000 enneenner nn 
20 Önnur rekstrargjöld ............2200000..0.0.0.. 

Gjöld samtals ............200..0. 0... 

Tollstjórinn í Reykjavík: 

10 Laun .............0000. 00... 
20 Önnur rekstrargjöld .............0..000.0000.. 
27 Viðhald...............0000 neon 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður .........00..0.... 

Gjöld samtals ...........200%0 0000... 

Tollgæsla: 

10 Laun „...........00000 000 0n nn 
20 Önnur rekstrargjöld ................00.0.0... 
27 Viðhald...........2..0.0.e ess 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0..0000... 

Gjöld samtals ............00.000 00. 
97 Sértekjur .........20000000 000... 

Mismunur #..........2020000 00... 

Tollamál, sameiginlegur kostnaður: 

20 Önnur rekstrargjöld ...........0.0..0...0..0... 
Gjöld samtals ........22.00 000... 

Þús. kr. 

46 940 
4 864 

350 
400 

52 554 
400 

45 000 

158 444 
19 607 
1330 

18 799 

198 180 
3 000 

9000 

Nr. 121. 

Þús. kr. 

52 154 

45 000 

15 023 

40 000 

130 876 

195 180 

9 000



Nr. 

381 

382 

383 

384 

402 

481 

901 

971 

Þús. kr. 

796 000 

11550 

22 760 

15 800 

121. 652 31. desember 1976. 

Uppbætur á lífeyri: Þús. kr. 

10 Laun .......0.00000 sess 796 000 
Gjöld samtals .........000000 000. sv sn. 

Eftirlaun samkvæmt launalögum: 

10 Laun ........000000 000 11550 
Gjöld samtals ........220000.0000 nn. 

Styrktarfé og ýmis eftirlaun, embættismenn: 

10 Laun?  “.......2.0 0000 22 760 
Gjöld samtals ........2..020.00 0... en. 

Styrktarfé og ýmis eftirlaun, ekkjur: 

10 Laun?)  ........ 15 800 
Gjöld samtals ...........2200.0000 000. 

Fasteignamat: 

10 Laun ......00.0.0000000ernnrnn nn 49 840 
20 Önnur rekstrargjöld .........0..0000000 0... 0... 21 540 
27 Viðhald..........2.....0.eseeessers 500 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0.00.00... 1500 

Gjöld samtals ...........200000.. 0... 73 380 
97 Sértekjur .........2.202000 0. e.s. 35 380 

Mismunur ..........0000 000 s nes 

Útgjöld samkv. sérstökum lögum og heimildarlögum: 

20 Önnur rekstrargjöld .............2000 00... 0... 150 000 
Gjöld samtals ........2..2000000 000 nn 

Framkvæmdadeild Innkaupastofnunar ríkisins: 

10 Laun ...........00000sn eens 31 826 
20 Önnur rekstrargjöld ............0..0.00 000... 19500 
27 Viðhald...........2.0.00.oesesress ss 300 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður .........0..00.00000.0... 300 

Gjöld samtals ...........2000 0000. 51 926 
97 Sértekjur ..........00.00.. 0... e ns 30 000 

Mismunur ..........000 0000 n ns 

Ríkisábyrgðasjóður, framlag: 

90. Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........0.00000...00.0.. 866 700 

Gjöld samtals .......20000000 000 

38 000 

150 000 

21 926 

866 700 

  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 10.



31. desember 1976. 653 

gs1 

989 

999 

Viðfangsefni: 

01 Lánagreiðslur vegna togara af stærri gerð ...... 
03 Lánagreiðslur vegna annarra togara ............ 
04 Aðrar greiðslur ..........000000. 00... 0... 

Gjöld samtals .........0.0000.0 s.s 

Skrifstofubygging við Grensásveg: 

80 Gjaldfærður stofnkostnaður .........0.00.0000000.. 
Gjöld samtals ...........200000 000. 

Vegna launa- og verðlagsmála: 

10 Laun ..........00000 0000 
20 Önnur rekstrargjöld ...........0.0....0.0.0...... 

Gjöld samtals „........00000.00.0. 0... 

Ýmislegt: 

10 Laun .......000.0..0 0000 
20 Önnur rekstrargjöld ...........0.00.00.0... 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............000000..0.. 

900 Yfirfærslur: 
92 Til sveitarfélaga ..............000000n ve ner. 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ..........000000.. 
94 Til einstaklinga og samtaka .......0.000.0....... 

Gjöld samtals ............000000. 0... 

Viðfangsefni: 
02 Simakostnaður og burðargjöld fyrir stjórnar- 

TÁðIið .......02.200000. ess 
03 Til blaðanna samkvæmt nánari ákvörðun ríkis- 

stjórnarinnar að fengnum tillögum stjórnskip- 
aðrar nefndar ...........020000...0.. 0... eo. 

07 Skýrsluvélakostnaður vegna launagreiðslna ...... 
08 Kostnaður við kjarasamninga ..........0.0.0..0.. 
11 Dómkröfur og málskostnaður „..........0000... 
12 Tryggingabætur skv. kjarasamningum .......... 
13 Kostnaður vegna milliþinganefnda .............. 
14 Þungaskattsálagning með ökumælum ........... 
20 Lifeyrissjóður sjómanna ........0000. 00.00.0000. 
21 Lífeyrissjóður bænda .......2.0000000........0..% 
22 Lifeyrissjóður verkalýðsfélaga .............0.00.. 

23 Lífeyrissjóður starfsmanna stjórnmálaflokka 
31 Orlofsheimili BHM ..........00000.0 0. 000... 
32 Orlofsheimili BSRB .........0200000 0000... 0... 
33 Laxárvirkjun vegna yfirtöku lána .............. 
34 Kaup á Nesstofu .......02000000 0000... 0... 00... .. 
35 Bætur til Eyrarbakkahrepps vegna sjóskaða ...... 
41 Óviss útgjöld ...........00e.enennsnn nr... 
42 Norræni fjárfestingarbankinn ..........00.0..... 

Gjöld samtals ........00..00000 0... 

Þús. kr. 

435 300 
119 400 
312 000 

866 700 

86 200 

1464 000 
543 000 

38 070 
502 250 

4 917 

16 780 
50 000 

941 152 

37 112 

40 000 
70 000 

7 650 
16 758 

7 152 
6300 
2500 

20 000 
100 000 
60 000 
6500 
6500 

30 000 
50 000 

4 917 
16 780 

400 000 

— 7000 
953 169 

Nr. 121. 

Þús. kr. 

86 200 

2 007 000 

953 169 

  

Samtals 6 011 535



Nr. 

i01 

211 

32i 

325 

121. 654 

1 10 Samgönguráðuneytið 

Samgönguráðuneytið, aðalskrifstofa: 

10 Laun ......2200.0000000seernnserer nn 
20 Önnur rekstrargjöld .........0.00000 0000... 

Gjöld samtals .........020000 000... 

Vegagerð: 

10 Laun .........0.0.20000000nvenen senn 
20 Önnur rekstrargjöld ...........220000.. 0... 0... 
27 Viðhald...........2.0.ceoeessss ss 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0000000... 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ...........000000......00. 
92 Til sveitarfélaga ...........2000000 0000... 
94 Til einstaklinga og samtaka ..........000000.... 

Gjöld samtals ........0020000 00... 
97 Sértekjur .........0.00.000.0. ens. 

Mismunur .........00000 0... 

Strandferðir, framlög: 

90. Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........2000000 000... 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ..........200.00%.. 

Gjöld samtals ........00..000 000. ene 

Viðfangsefni: 
02 Skipaútgerð ríkisins ..........00.0000...0.. 000... 
03 Flóabátar og vöruflutningar!) .................. 

Gjöld samtals ........00.0000 0000. 

Rekstrardeild ríkisskipa: 

10 Laun .......2.000000 000 nneennn sr 
20 Önnur rekstrargjöld ............200000..0... 0... 
27 Viðhald.............0..eesesssssss 

Gjöld samtals ...........2000 0000. 
97 Sértekjur ..........002200000. 0. 00 sn 

Mismunur .........000000. 0. 

81. desember 1976. 

Þús. kr. 

18 103 
9 275 

958 000 
170 460 

1530 000 
2 430 000 

50 000 
518 000 

4000 

5 660 460 
10 000 

198 226 
152 500 

198 226 
152 500 

350 726 

27 148 
4 995 
378 

32 521 
6 500 

Þús. kr. 

27 378 

5 650 460 

350 726 

26 021 

  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 11.



31. desember 1976. 655 

331 Vita- og hafnamál, aðalskrifstofa: 

332 

333 

10 Laun .......00000000 0 rns nun 
20 Önnur rekstrargjöld ...........000.0..... 0... 
27 Viðhald..........0....osessssssss 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður .......0..0000000000... 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta .......0..0000000..000.0.. 

Gjöld samtals ........0000200 nn 

97 Sértekjur ........000020000 nn n enn 

Mismunur .........0000 0000 se 

Vitamál: 

10 Laun ......0..0.000 000 
20 Önnur rekstrargjöld ...........0..00000.......... 
27 Viðhald ..........00.0...eeeeen ss 
80  Gjaldfærður stofnkostnaður ..........000.00000. 

Gjöld samtals .......00200000 000 
97 Sértekjur .........22000000 000 

Mismunur .........200 0000 

Viðfangsefni: 

02 Rekstur vita ........00000000 0000... 
04 Sjómerki ......00.00000000 sense. 
05 Vitabyggingar  .........00e00cencennenen ee... 

Gjöld samtals ......020200000 00 

Hafnamál: 

20 Önnur rekstrargjöld ............00.000.......... 
27 Viðhald................eeens ene 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............0000..00... 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........0200000. 0... ..00.. 
92 Til sveitarfélaga .........02.0000 000. nn nn... 

Gjöld samtals ........00200000 00 

Viðfangsefni: 

02 Til hafnarannsókna og mælinga ........0....... 
03 Hafnarmannvirki og lendingarbætur!) .......... 
04 Ferjubryggjur?) (.........20020000 000... 
05 Landshafnir, afborganir lána ............00.0... 
06 Hafnarmannvirki, eftirstöðvar framlaga ........ 

07 Hafnabótasjóður, framlag .........0000..00000000. 

08 Sjóvarnargarðarð)  .........0000 00... 
09 Landshöfn í Þorlákshöfn, framkvæmdir ........ 

10 Landshöfn Rifi, framkvæmdir .........000.00... 
11 Landshöfn Keflavík-Njarðvík, framkvæmdir .. 
12 Hafnarframkvæmdir við Grundartanga .......... 

Gjöld samtals .........2.0000 0. 

Þús. kr. 

53 328 
18 170 

600 
500 

302 052 

374 650 
30 500 

73 880 
30 460 
10 000 
20 000 

134 340 
12 000 

108 640 
5 700 

20 000 

134 340 

5 000 
3000 

24 000 

416 197 
1124600 

15 000 
931 600 
17 000 

109 397 
8000 

111 800 
35 000 
95 000 
35 000 
65 000 

150 000 

1572 797 

Nr. 121. 

Þús. kr. 

344 150 

122 349 

1572 797 

  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 12. 

2) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 13. 

3) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 14.



Nr. 121. 656 

341 Siglingamálastofnun ríkisins: 

10 Laun .......20..000000 00 ner 
20 Önnur rekstrargjöld ............000.00.... 00... 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0.000..0... 

Gjöld samtals ...........20000.0 0. 
97 Sértekjur ...........02.00.0s sess 

Mismunur #..........00.00000 00... 

342 Sjóslysanefnd: 

10 Laun .......200.0000 000. 
20 Önnur rekstrargjöld ............2..00000.... 0... 

Gjöld samtals .........0..00000 0. s.n 

471 Flugmálastjórn: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ...........0000 00.00.0000. 

Gjöld samtals ..........0.00.00 0... 

481 Flugbjörgunarsveitir, framlög: 

900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka ..........00000000.. 

Gjöld samtals ...........000000 0. sen 

651 Ferðamál: 

10 Laun ........2.000 000 
20 Önnur rekstrargjöld „.............2.0000.0....... 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........00.00000... 
900 Yfirfærslur: 

93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........0000.. 

Gjöld samtals ...........00.000 000... 
97 Sértekjur .............00.000.. 0 ven 

Mismunur #..............00000 0000 

Viðfangsefni: 

02 Ferðamálaráð .............00.00000. 00... 
03 Ferðamálasjóður #.........0..000000 0... 0. 0... 

Gjöld samtals .............0000 0000 

652 Veðurstofan: 

10 Laun .........0...00000000 0000 
20 Önnur rekstrargjöld ............0.0.000000.. 000... 
27 Viðhald...............2.2.00.0ssees 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0000.0.... 

Gjöld samtals ...........02000000 00 
97 Sértekjur ............00..0.000ss sess 

Mismunur ...........000.00000 0 

31. desember 1976. 

901 357 

700 

16833 
25 000 

41 833 

303 667 
121 719 

Þús. kr. 

66 626 

901 357 

109 

36 833 

181 948



656 

672 

  

31. desember 1976. 657 Nr. 121 

Viðfangsefni: Þús. kr Þús. kr 

01 Yfirstjórn ...........00000. 000... 28 184 
02 Veðurspádeild ...............000.0. 0. 0... 0... 30 546 
03 Síma- og útvarpskostnaður ........00000....0... 22 661 
04 Fjarskiptadeild .............00000 000... 0... 11 999 
05 Veðurfarsdeild ..............00000000 0... 000... 13 786 
06 Áhaldadeild, búveðurfræðimælingar ............. 16 675 
07 Veðurstöðvar  .....0.0.00000... 0. 36 117 
08 Hálendisathugamir #............0002.000. 0... 6 052 
09 Jarðeðlisfræðideild „........0.0..00.00.0...0.0 0... 10 042 
10 Bóka- og skjalasafn ..........20000...... 00... 1631 
11 Veðurþjónusta vegna millilandaflugs ............ 121 719 
12 Til hafísrannsókna  ........0.000000.. 0... 1000 
15 Til alþjóðasamvinnu ..........000000 00... 00... 3 255 

Gjöld samtals ........2..0000 0. 303 667 

Landmælingar: 

10 Laun .......20.0000 000 30 530 
20 Önnur rekstrargjöld ............2...00 0... 0... 24 937 
27 Viðhald.............00..0 000 es 200 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0.00000.... 1650 
900  Yfirfærslur; 
94 Til einstaklinga og samtaka ........00000.0.00.... 100 

Gjöld samtals ........20..00.0. 0 57 417 
97 Sértekjur ...........00.0..00.. 0... 27 000 

Mismunur ..........000 000... 30 417 
98 Lánahreyfingar út .........0000.00000 00... 10 250 

Sérleyfissjóður: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í Behluta ...........00000.000.00.0.. 8500 

Gjöld samtals .........0..202.0000 0. 8500 

Samtals 9324 436 

A 83



Nr. 121. 

101 

201 

202 

203 

658 81. desember 1976. 

1 11 Iðnaðarráðuneytið 

Iðnaðarráðuneytið, aðalskrifstofa: Þús. kr. 

10 Laun ......0000.0000ne0nnen nur 21548 
20 Önnur rekstrargjöld .........00.00000..0 000... 13 044 
27 Viðhald...........e.eeeeessessss 200 

Gjöld samtals .........0.00000 00... 34 792 
97 Sértekjur ........0000000 0000 nn 2000 

Mismunur .........0000 0000 se. 

10 

10 

Laun .......0000000 00. 47 018 
Önnur rekstrargjöld ..........0000.... 0... 51 685 
Viðhald ..........0000 00. 425 

Vextir .........00000 nn 80 

Gjaldfærður stofnkostnaður ........00000..00.00..0. 4 950 

Gjöld samtals .....0.000.0000 000... 104 158 

Sértekjur .......0000.000 00 nn enn 20 190 
Mismunur ........00000e0.0 ss 
Lánahreyfingar út .........0.0000 0... 0... 0... 580 

Laun .........000000. eos 38 092 
Önnur rekstrargjöld .............0000.. 0... 0... 20 455 
Viðhald .........020.00 sense 1500 
Gjaldfærður stofnkostnaður ........0.00000.000.. 5000 

Gjöld samtals ........00.0000 00... 65 047 

Sértekjur ..........200000000nn en 12 000 
Mismunur #.........000000 nes 

Rannsóknastofnun byggingaiðnaðarins: 

Laun .......0.0.200 0000 nenen unn 59 570 
Önnur rekstrargjöld .......020.000000.. 00... 20 600 
Viðhald .......2..0000.00esse ns 1650 
Gjaldfærður stofnkostnaður .............00000... 4 000 

Gjöld samtals .......200.000000 000 85 820 
Sértekjur .........02000. 00. 24 000 
Mismunur .......0.000000ses sr 

Þús. kr. 

32 792 

83 968 

53 047 

61 820
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204 Verkstjórnarnámskeið: 

205 

206 

207 

221 

233 

Laun .... 0080 

Önnur rekstrargjöld ...........2.000.00 0000... 
Viðhald... Sr 0000... 

Gjöld samtals ...........2.00000. vs 

Sértekjur 
Mismunur 

EKK 

NK KR 

Stjórnunarnámskeið: 

10 
20 

97 

Laun .... sr 

Gjöld samtals ..........00000 0. 

Sértekjur 
Mismunur so. 

Námskeið í stjórn vinnuvéla: 

10 Laun ............000.0 nes 
20 Önnur rekstrargjöld .............00.00..0..0..... 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............0.00.00... 

Gjöld samtals ........20..20. 000... 
97 Sértekjur ..........00..0200.. 0... sn 

Mismunur #...........0..00 0000... 

Til eftirmenntunar Í iðju og iðnaði: 

10 Laun .... sr 

20 Önnur rekstrargjöld .............000000.00 0... 
Gjöld samtals ............2000.2 0... en 

Lánasjóðir iðnaðarins: 

900 Yfirfærslur: 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........0.0.... 

Gjöld samtals ............00 2000... 

Viðfangsefni: 

02 Iðnlánasjóður  ............020.0000 0... 0... 
03 Tönrekstrarsjóður  ..........02.00000 0... 0... 

Gjöld samtals .........20.00 00. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ........0.00.000 0000... 

Gjöld samtals ............22000 000... 

Þús. kr. 

200 000 

150 000 
50 000 

200 000 

12 000 

Nr. 121. 

Þús. kr. 

5343 

4 800 

4093 

7 000 

200 000 

12 000
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235 Fyrirtæki og stofnanir, framlög: 

900 Yfirfærslur: 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ......000000.0.000.. 

Gjöld samtals .......0220000 00... 

Viðfangsefni: 

02 Útflutningsmiðstöð iðnaðarins ........0...00.... 
03 Sölustofnun lagmetisiðnaðarins .......00.0.0.0... 
04 Þangverksmiðjan, Reykhólum .......000..0..0..0.. 

Gjöld samtals .......00000000 nn 

299 

301 

Iðja og iðnaður, framlög: 

Yfirfærslur: 
Til fyrirtækja og atvinnuvega ......0...00..000.. 
Til einstaklinga og samtaka .......0.000..00..0.. 
Gjöld samtals .......0.0000000 00... 

Viðfangsefni: 

02 Til iðnráða og annarrar starfsemi á sviði iðnaðar 
03 Heimilisiðnaðarfélag Íslands .........000...0.0.. 
04 Til eflingar iðnþróunar og tækninýjunga í iðnaði 
05 Ullar- og skinnaverkefni .........0000000..0.... 
08 Viðræðunefnd um orkufrekan iðnað .....0....... 
10 Iönkynning ..........0000.0. ass snnn nn... 
12 Norræni iðnaðarsjóðurinn .....0....0000.0...00... 
13 Til landgræðslusjóðs vegna vatnstöku .......... 

Gjöld samtals ........2..220000 020. 

Orkustofnun: 

10 Laun ....0.0000000 nennt 
20 Önnur rekstrargjöld .........00000.0.. 0... 0... 
27 Viðhald..........0.0..000ees rr 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður .......2000000000.0.. 

Gjöld samtals .........0.0000 ene 
97 Sértekjur ........202000 00 n0 nr 

Mismunur  .......20.000 0. 

Rafmagnseftirlit ríkisins: 

Laun .........00.00 ns 

Viðhald ..........00000 en eeen 
Gjaldfærður stofnkostnaður ........0.0...00000... 

Gjöld samtals ......000000000 ne 

31. desember 1976. 

Þús. kr. 

55 000 

43 980 
1375 

1250 
125 

16 000 
5 000 

10 000 
6 500 
4 200 
2 280 

45 355 

259 705 
323 601 

5 900 
34 000 

623 206 
149 270 

36 183 
28 225 

400 
17 180 

Þús. kr. 

55 000 

45 355 

473 936 

81 988



371 
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Orkusjóður: Þús. kr. Þús. kr. 

90 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta .......22.000000...0.00.0... 1 725 000 

Gjöld samtals .......000000 00 e rr 1725 000 

Viðfangsefni: 

01 Verðjöfnunargjald .........0c0eoeeceenn0nn...0.. 725 000 

02 Framlag til orkurannsókna .....0.000.000..0..0.. 150 000 

03 Framlag til styrkingar dreifikerfis í sveitum ... 63 000 

04 Framlag til lánagreiðslna .......002000..00.00.0.. 136 400 

05 Lán til jarðhitaleitar ..........00.0.000.000..0.0.. 350 600 

06 Lán til hitaveituframkvæmdða .......0.000.000.0. 300 000 

Gjöld samtals ........00.0000 00 nn 1725 000 

Samtals 2846 142



Nr. 121. 662 

101 

201 

202 

902 

999 

101 

1 12 Viðskiptaráðuneytið 

Viðskiptaráðuneytið, aðalskrifstofa: 

10 Laun ...........0000 00... 
20 Önnur rekstrargjöld .............00000. 0... 
27 Viðhald ....................0. ns 
80  Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0.000..00.. 

Gjöld samtals ............2..000. 0... 

Niðurgreiðslur á vöruverði: 

900 Yfirfærslur: 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega .............00... 

Gjöld samtals ...........02.2.0 000 

Styrkur vegna olíunotkunar skv. reglum, er lög nr. 
9/1976 ákváðu: 

900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka ..........00000000.. 

Gjöld samtals ...........0.00.. ns 

Verðlagsskrifstofan: 

10 Laun ............0.. 000... 
20 Önnur rekstrargjöld .........0.0.20...0 0... 
21 Viðhald ..........0...02000 2000 
80  Gjaldfærður stofnkostnaður ........0.00000.00.... 

Gjöld samtals .........2..2.000. 0. 

Vörusýningar erlendis: 

90) Yfirfærslur: 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega .............0.... 

Gjöld samtals .........2.2.20000. 00. 

81. desember 1976. 

Þús. kr. 

23 480 
11 227 

200 
250 

5 102 000 

698 000 

47 788 
11 090 

413 
1296 

1500 

Þús. kr. 

35 157 

5102 000 

698 000 

60 587 

1500 
  

Samtals 

1 13 Hagstofa Íslands 

Hagstofa Íslands, aðalskrifstofa: 

10 Laun .........0....00 0000 
20 Önnur rekstrargjöld .............0.0....00...... 
27 Viðhald ...........220202 00 nnr er 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður .........200000.00.00. 

Gjöld samtals ........2.0.200000 0... 
97 Sértekjur ........00.000.000... e.s 

Mismunur #..........0200200000 0. een 
947 

5 897 244 

61 451



102 

101 

101 

181 

991 

31. desember 1976. 663 Nr. 121. 

Þjóðskráin: 
Þús. kr. Þús. kr. 

10 Laun ...0..00.0000n ten rnnennrnaenernr art 15 998 

20 Önnur rekstrargjöld ........020000000 0... 00... 7000 

27 Viðhald .........eeesssssss ss 169 

Gjöld samtals ......0000000 nenna 23 167 

97 Sértekjur ......00020000rsnnnen ner 5 308 

Mismunur ....cc.c.0s sess. 17 859 

Samtals 69 310 

1 14 Ríkisendurskoðun 

Ríkisendurskoðun, aðalskrifstofa: 

10 Laun ......00000200r eee enrnrnnnenrnrnt nr 70 235 

20 Önnur rekstrargjöld ........002.000.000. 0... 000... 11 430 

27 Viðhald ..........eeesesens ns 200 

80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........000.00...000.. 1550 

Gjöld samtals ........00000 00 neee 83 415 

Samtals 83 415 

1 15 Fjárlaga- og hagsýslustofnun 

Fjárlaga- og hagsýslustofnun, aðalskrifstofa: 

10 Laun .......000000n ret nrnenrnn rent nrrnr 22 444 

20 Önnur rekstrargjöld .......2..0000000 0... 0... 16 321 

97 Viðhald ...........e.eeesrsss ss 90 

80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........0000..0.0.0.. 300 

Gjöld samtals .........2.000. eee et nenna 39 155 

Ríkisbifreiðar, framlag: 

80 Gjaldfærður stofnkostnaður .........0000.0..0... 9500 

Gjöld samtals .......0.0..00. 00. eeen. 9500 

Ýmis lán ríkissjóðs: 

70 Vextir .......00.00 ss 2 270 644 

Gjöld samtals .......0200000 00. sv enn 2270 644 

98 Lánahreyfingar út „.....0000000.0.0 0... 2 958 750 

99 TLánahreyfingarinn .........0000.. 0. 0... 20 000 

  

  

  

Samtals 2319 299
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BHLUTI 

Ríkisfyrirtæki og sjóðir í ríkiseign 

5. gr. 
Árið 1977 er ætlast til að rekstri og fjármunahreyfingum eftirtalinna ríkis- 

fyrirtækja og sjóða í ríkiseign verði hagað skv. áætlunum í þessari grein. 

2 01 Forsætisráðuneytið 

  

171 Byggðasjóður: Þús. kr. Þús. kr. 
10 Laun .......... 0. 50 000 
20 Önnur rekstrargjöld .................. 22 000 
10 Vextir ................ 0. 287 000 
90 Yfirfærslur .............0.... 40 000 

Gjöld samtals ........0.. 399 000 
94 Vaxtatekjur ...........0....0.0 00. 350 000 
95 Framlög ríkissjóðs ...............0 1 630 009 

Tekjur samtals .........0.0.. 1980 000 
Mismunur ..............0.0... 20 1581 000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána .........0.0..00.0 0 348 600 
982 Veitt lán ............000 1632 400 

Inn: 
991 Innheimtar afborganir ...........0000000000...... 400 000 
995 Ráðstöfun eigin fjár .........,.....0..0000000.0.00. 1581 000
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2 02 Menntamálasráðuneytið 

201 Happdrætti háskólans: 

211 

276 

10 Laun ............0.000 0. 
Önnur rekstrargjöld ............0..0000 00... 
Hráefni og vörur til endursölu ................ 
Afskriftir Sr. 

Gjöld samtals .........00... 0000. 

Seldar vörur og þjónusta .........0..00000000... 
Vaxtatekjur ..............2200 00... 
Aðrar tekjur .............0..0.. 0 

Tekjur samtals .............20 0000 
Mismunur ...............200 0 

Fjármunahreyfingar: 

984 Annað, greitt ríkissjóði 

994 Afskriftir 

Út: 

— greitt Háskóla Íslands ...................... 
Inn: 

Háskólabíó: 

10 Laun ............00.00 ess 
20 Önnur rekstrargjöld ..............00.0000..0 00... 
27 Viðhald .............2000 00 
60 Hráefni og vörur til endursölu „............... 

80 Afskriftir ................0 020 

Gjöld samtals ..........00.0 0000 
93 Seldar vörur og þjónusta .........00..0.000.000... 

Mismunur  ...........0.0.0.2 00... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

984 Annað ...........020. 000 

994 Afskriftir 

Inn: 

Byggingasjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna: 

70 

95 

Vextir ...........000000 00. 

Gjöld samtals ........0..0.0 00 
Framlög ríkissjóðs ............0200 000... 
Mismunur ..........20..0.000 0... 

Þús. kr. 

115 000 
65 000 

952 000 
2000 

1134 000 
1359 000 

37 500 
5500 

1402 000 

45 000 
225 000 

2 000 
268 000 

21 300 
12 600 
5500 

30 700 
900 

71 000 
82 800 

12 700 

900 
11800 

26 037 

26 037 
55 641 

Nr. 121. 

Þús. kr. 

268 000 

11 800 

29 604 
A 84
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422 

679 

871 

Fjármunahreyfingar: Þús. kr. 
Út: 

981 Afborgun lána .........0000000.n. nn... 6 604 
983 Fjárfestingar ...........0200000000 ne nn. 23 000 

Inn: 
995 Ráðstöfun eigin fjár ..........2.0000000....0.0.. 29 604 

Ríkisútgáfa námsbóka, skólavörubúð: 

10 Laun .........20000 seven 17 924 
20 Önnur rekstrargjöld ..........00002.0. 0... nn... 27 973 
27 Viðhald ............22.000...n even 540 
60 Hráefni og vörur til endursölu ................ 17 763 
80 Afskriftir .............0002000 0. ennn 3400 

Gjöld samtals .........2000000 00. enn 67 600 
93 Seldar vörur og þjónusta .......000000000000.0.. 67 600 

Sameiginlegur kostnaður við skólana á Laugarvatni: 

10 Laun ......22000000 0 eeen ue renn 5000 
20 Önnur rekstrargjöld ..........0..000000. 00... 4 600 

Gjöld samtals .........0020000 0... 9 600 
93 Seldar vörur og þjónusta .......0.0.000000000... 10 000 
95 Framlög ríkissjóðs ..........000000..0.. 0... 4 000 

Tekjur samtals ..........0000000 00... 14 000 

Mismunur .........0000 0000 nn 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

983 Fjárfestingar .........0.20200 000... 4400 
Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár ............0000000.0....0.00.0. 4 400 

Upptökuheimilið í Kópavogi: 

10 Laun .........0000000s nn. 30 448 
20 Önnur rekstrargjöld .............00000.0 00... 9 340 
27 Viðhald ...........2.20.. 0... sn 1000 

Gjöld samtals ........0.0000 0... 40 788 
93 Seldar vörur og þjónusta .......0..0.0000000.0.... 25 000 
95 Framlög ríkissjóðs .........20.2.00000.0. 0... 16 388 

Tekjur samtals ...........00000 0000... 41 388 
Mismunur ........0020.0 0000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

983 Fjárfestingar ...........02020000 00... nn. 600 
Inn: 

905 Ráðstöfun eigin fjár ............000000...00..0.. 600 

Þús. kr. 

4 400 

600
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872 Lánasjóður Ísl. námsmanna: Þús. kr. Þús. kr. 

10 Laun .........00000000sn ns 7128 
20 Önnur rekstrargjöld ............000000.0...0..... 9 196 
70 Vextir ........0..200.0 0. 37 020 
90 Yfirfærslur ...........200200.... sn sn 65 800 

Gjöld samtals ..........0000 00 119 744 
94 Vaxtatekjur .........2.000.0.. s.s 4 300 
95 Framlög ríkissjóðs .........2.2.000.. 0... 1000 000 

Tekjur samtals ...........2..2.000 0... 1004 300 
Mismunur ..........00.00 000. 884 556 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána .............0.00. 00... n nn. 24 680 
982 Veitt lán ........2.2.00. nn 888 576 

Inn: 

991 Innheimtar afborganir ..............000.00.. 0... 28 700 
995 Ráðstöfun eigin fjár ..........0..000000 0000... 884 556 

971 Ríkisútvarpið, hljóðvarp: 

10 Laun ............0.00.vesessss sn 314 400 
20 Önnur rekstrargjöld ..............0000..0...0.... 198 200 
27 Viðhald ..............0.0 0... 33 000 
70 Vextir ...........00... 0 5 000 
80 Afskriftir ............0.0020 0000 71 260 
900 Yfirfærslur ...............0. 0000... 7 500 

Gjöld samtals ..........00.000 000... 635 360 
93 Seldar vörur og þjónusta ..............00.00.... 635 360 

Fjármunahreyfingar: 
Inn: 

983 Fjárfestingar ...........0000202 0. 77 260 
Út: 

994 Afskriftir ...............200.. nn 77 260 

972 Ríkisútvarpið, sjónvarp: 

10 Laun ............000 0000 nes 396 400 
20 Önnur rekstrargjöld ..............00. 000... 0... 268 400 
27 Viðhald ................2%.. 0... 56 700 
70 Vextir ...........00.2.0.0. sn 15 000 
80 Afskriftir ..............0.0.0 0... 139 170 
90 Yfirfærslur .............0000 0000. 4600 

Gjöld samtals ..........0.0.0000 000. 880 270 
93 Seldar vörur og þjónusta ..........0.000000000... 880 270 
95 Framlög ríkissjóðs .........0.0000.. 00. 95 000 

Tekjur samtals .........0..00 0 975 270 
Mismunur .........220000 00. 95 000
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973 

974 

975 

668 

Fjármunahreyfingar: 

98í Afborgun lána ........20002000 0000... 
983 Fjárfestingar .........0..0.0.000.0 0... .00.... 

Inn: 
994 Afskriftir ..........0200.0000 0... 
995 Ráðstöfun eigin fjár ...................... 

Þjóðleikhús: 

10 Laun .........200000000 000 nr 
20 Önnur rekstrargjöld .............0.00.000.... 
27 Viðhald .............2200 20. 
60 Hráefni og vörur til endursölu ........... 
70 Vextir ...........200 0. 

Gjöld samtals ........00.00.0 
93 Seldar vörur og þjónusta ................. 
94 Vaxtatekjur ...........2020000. 0... 
95 Framlög ríkissjóðs ...........200.0000000. 

Tekjur samtals .........00.00000 0... 

Sinfóníuhljómsveit: 

10 Laum .....0.0.0002 anne 
20 Önnur rekstrargjöld ..............00.00.... 
27 Viðhald .............2.00.. 0. s.n 
900 Yfirfærslur ...........2.200000 0... 

Gjöld samtals .........000.00 0... 

93 Seldar vörur og þjónusta ................. 
95 Framlög ríkissjóðs ..........000000 00 
96 Annað, Reykjavíkurborg ............0..... 

— Ríkisútvarpið ............000000 000... 

Tekjur samtals ...........000200 000... 

Vísindasjóður: 

10 Laun ..........0.000 0000 nn 
20 Önnur rekstrargjöld ...............0.0..... 
900 Yfirfærslur ............200000 0000... 

Gjöld samtals .......2.000.0000 0... 
94 Vaxtatekjur ...........0020000 00... 
95 Framlög ríkissjóðs .........2.0.200 000... 
98 Annað, Arðssjóður Seðlabankans ........... 

Tekjur samtals .........0.0.00000 0. 

sl. desember 1976. 

Þús. kr. 

48 000 
186 170 

139 170 
95 000 

242 766 
91 630 
15 000 
25 000 
1600 

375 996 
114 909 

150 
260 937 

375 996 

111 345 
18 075 
1600 

150 

131 170 
10 900 
60 857 
25 738 
33 675 

131 170 

Þús. kr.
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976 

977 

Menningarsjóður: 

10 Laun .........00.000.seeoesssss sn 
20 Önnur rekstrargjöld ............0..00000.... 
27 Viðhald ...........202.20 00. ee nn 
60 Hráefni og vörur til endursölu ........... 
70 Vextir ......2.0.2000 0... 
80 Afskriftir .........0000000 000. 0... 
90 Yfirfærslur ..........000000 000... 

Gjöld samtals .........00200 0000... 
93 Seldar vörur og þjónusta ................. 
94 Vaxtatekjur ........00000.00.00.0 0... 
95 Framlög ríkissjóðs ........00000.0. 0... 

Tekjur samtals .........0.00000 00... 
Mismunur ....0...0200000 00. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána .....0..000000 0000... 
Inn: 

994 Afskriftir ........02000000 0. 
995 Ráðstöfun eigin fjár .........0.00..0..0.0.. 

Byggingarsjóður þjóðarbókhlöðu: 

95 Framlög ríkissjóðs ........0000.0.0. 0... 
Tekjur samtals ........020000 0020... 

Fjármunahreyfingar: 

983 Fjárfestingar ........0000000 00... 

Inn: 
995 Ráðstöfun eigin fjár ...........0000000.0.. 

50 000 

50 000 

50 000 

Nr. 121. 

Þús. kr. 

1635 

50 000



Nr. 121. 

101 

111 

2 03 Utanríkisráðuneytið 

Fríhöfn, Keflavíkurflugvelli: 

I0 Laun .......0200000 0000 
20 Önnur rekstrargjöld ..............000%.. 
27 Viðhald .....0....0...000 

10 Vextir ...........0000.0 0. 
80 Afskriftir ...............0 00... 

Gjöld samtals .........00000 0 
93 Seldar vörur og bjónusta .............. 
94 Vaxtatekjur ..........020.000. 0... 
96 Aðrar tekjur ...........000000000 00... 

Tekjur samtals ...........0..00000 00. 
Mismunur ..........200.. 200... 

Fjármunahreyfingar: 

983 Fjárfestingar ............00. 000... 
984 Annað, greitt í ríkissjóð ................ 

Inn: 

994 Afskriftir .........0....0.0. 

Flugmálastjórn, Keflavíkurflugvelli: 

10 Laun ...........000000 00. 
20 Önnur rekstrargjöld .................... 
27 Viðhald ...........0..0. 0... 
70 Vextir ...........0.00 0. 
80 Afskriftir ...........000.00 00... 

Gjöld samtals .........020.0 00. 
93 Seldar vörur og þjónusta .............. 

Mismunur ..........2000000 00... 0... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána ............0.0000.00 00... 
983 Fjárfestingar ............0..00000.......0.. 
984 Annað, greitt í ríkissjóð ................ 

Inn: 

994 Afskriftir .........00200000 000... 

670 31. desember 1976. 

Þús. kr. 

132 800 
44 700 
3600 

340 000 
200 

3500 

524 800 
710 000 

600 
3000 

713 600 

4 800 
187 500 

3500 
188 800 

85 570 
24 106 
17 520 

3 200 
47 000 

177 396 
241 000 

36 608 
41 996 
32 000 

47 000 
63 604 

Þús. kr. 

188 800 

63 604



31. desember 1976. 671 

121 Sala varnarliðseigna: 

10 Laun .........00000ssesesessssa 
20 Önnur rekstrargjöld ..........00.000.0. 00... 
27 Viðhald ...........0.0..ee eeen 
60 Hráefni og vörur til endursölu ................ 
80 Afskriftir ............0000.0.0 vesen... 

Gjöld samtals ......00000.00.0 0. 
93 Seldar vörur og þjónusta ...........0.0000000... 
94 Vaxtatekjur ........0..02000000 00... 

Tekjur samtals .........000000 000... 

Mismunur .........200000 00 nr 

Fjármunahreyfingar: 

984 Annað, greitt í ríkissjóð ..........000.000.00...0.. 

Inn: 
994 Afskriftir ..........000..00es sess 
995 Ráðstöfun eigin fjár ..........0.000000000....0.000. 

Þús. kr. 

17 960 
13 287 
1120 

55 500 
646 

88 513 
129 000 

7000 

136 000 

48 000 

513 
47 481 

Nr. 121. 

Þús. kr. 

47 487



Nr. 121. 

2 04 Landbúnaðarráðuneytið 

171 Jarðeignir ríkisins: Þús. kr. 

20 Önnur rekstrargjöld ...........00.20000 00... 3500 

Gjöld samtals .........000000. 00... 3 500 
95 Framlög ríkissjóðs .........0.2.000000. 0... 38 390 

Mismunur #........2200200 00 ess 

172 

206 

672 31. desember 1976. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

961 Afborgun lána ............020000 0000... 3 200 
983 Fjárfestingar ............022000 00. ens 31 690 

Inn: 
995 Ráðstöfun eigin fjár .............0.00000....0.0.. 34 890 

Jarðasjóður: 

95 Framlög ríkissjóðs ..........0..0220200. 0... 12 000 
Tekjur samtals .........0.20.00 000. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

983 Fjárfestingar ...........000..00 0000 12 000 
Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár ...........00000 0. 00...00.. 12 000 

Tilraunabúið á Hesti: 

10 

    

Laun .........00000 ner 6174 
Önnur rekstrargjöld .„.............0000.0.0...0.. 7 760 
Viðhald .............2.00 000. 1600 
Vextir „.........0200000 0... 29 

Gjöld samtals ..........0020000. 0... 15 563 
Seldar vörur og þjónusta .........0000.00000.... 9 750 
Framlög ríkissjóðs ...........0000000 0... 7 943 

Tekjur samtals ............0.0.00 00... 17 693 
Mismunur ..........00000 000... 

Fjármunahreyfingar: 

981 Afborgun lána ............020.0. 00. ven 30 
983 Fjárfestingar ............202002000 00... 2100 

Inn: 
995 Ráðstöfun eigin fjár .............2.00000000.00... 2130 

Þús. kr. 

34 890 

12 000 

2130



31. desember 1976. 673 

207 

208 

209 

Tilraunastöðin á Reykhólum: 

10 Latin 2... 
20 Önnur rekstrargjöld ..........0..0000.0...... ... 
27 Viðhald ..............0.0 00. 
70 Vextir ...........20.000. 

Gjöld samtals .............0.0000 00... 
93 Seldar vörur og þjónusta ................. 
95 Framlög ríkissjóðs ...........0.000000.... 

Tekjur samtals ..........0000 0 

Mismunur ..........0..20000 0... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána „........0..0.000 000 
983 Fjárfestingar ..............00000... 0... 

Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár ...................... 

Tilraunastöðin á Möðruvöllum: 

10 Laun ............2200 e.s nn 
20 Önnur rekstrargjöld ............0..200...... 
27 Viðhald „............0000000 000. 
10 Vextir ............2...0 000 

Gjöld samtals .........0000000. 0. 
93 Seldar vörur og þjónusta ................. 
95 Framlög ríkissjóðs ..........2.0000000000.. 

Tekjur samtals .........0.0.0000 0 
Mismunur #..........0..00.00 00... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána ...............000000 00. 
983 Fjárfestingar ...........00.00.00 0000 

Inn: 
991 Innheimtar afborganir ..................... 
995 Ráðstöfun eigin fjár ...................... 

Tilraunastöðin á Skriðuklaustri: 

10 Laun ..........00.0 0000 
20 Önnur rekstrargjöld ............2..00.0000.. 
27 Viðhald „.............. 
70 Vextir ...............00000 

Gjöld samtals ...........000. 000 
93 Seldar vörur og þjónusta ................. 
95 Framlög ríkissjóðs ...........00...0 

Tekjur samtals ........0.0..000 00. 
Mismunur .............00..0 0000 

Nr. 121. 

Þús. kr. 

2417 

12 834 

3556 
A 85



Nr. 121. 674 

211 

221 

236 

Fjármunahreyfingar: 
t: 

981 Afborgun lána .......0002000000 nn ene. 
983 Fjárfestingar ........0.000000 000... 0... 

Inn: 
995 Ráðstöfun eigin fjár ............002.000...0.00.. 

Tilraunastöðin á Sámsstöðum: 

10 Laun .....2.00000000enseennernsegr ann 
20 Önnur rekstrargjöld .........000.00... 0... 0... 
27 Viðhald ............e..eeseenss ss 

Gjöld samtals .......0.00000 0000 n. 
93 Seldar vörur og þjónusta ........0.0000.00.0.0.. 
95 Framlög ríkissjóðs ........00.0000000 0... 

Tekjur samtals ...........020000 0... 0... 
Mismunur .........200000 0 s.n. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

983 Fjárfestingar ...........00000000. 00 en... 
Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár .......0.02000000...0...0.0. 

Áburðarverksmiðja ríkisins: 
10 Laun ........00000 ne ess 
20 Önnur rekstrargjöld .........0.00..00.0.......... 
27 Viðhald ...........2...0.eese ses 
60 Hráefni og vörur til endursölu ................ 
70 Vextir ........2..0000 00 
80 Afskriftir ........02.02000.neeneennr 

Gjöld samtals ......000000.0 0000. 
93 Seldar vörur og þjónusta ..........00000000..0. 

94 Vaxtatekjur ..........200000. 000. 

96 Aðrar tekjur ..........20000000 0... sn 

Tekjur samtals .........0.20000 000 
Mismunur „........000000 sn 

Fóður- og fræframleiðsla í Gunnarsholti: 

10 Laun .........00000 000. 
20 Önnur rekstrargjöld .........0.000000....0 00... 
27 Viðhald ........0000000 0. nn 
60 Hráefni og vörur til endursölu ................ 

70 Vextir .......00.0000 00 
80 Afskriftir .........00.20000.0 0. s.n 

81. desember 1976. 

Þús. kr. 

56 
3500 

3556 

166 264 

3145 033 
3 121 788 

14 220 
47 600 
3000 
2 000 
7 300 

12 450 

86 570 

Þús. kr. 

4400 

59 755



31. desember 1976. 675 Nr. 121. 

Þús. kr. Þús. kr. 

93 Seldar vörur og þjónusta .........00000000.0.... 92 400 
94 Vaxtatekjur .............0.000..... s.s... 348 
96 Aðrar tekjur „...........0.20000. 0. 0... 0... 6 000 

Tekjur samtals ............0000 00... 98 748 
Mismunur ..........0000000 00. 12178 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána ...........000000 0000 9401 
984 Annað ...........02000....nss ss 15 227 

Inn: 
994 Afskriftir ..............00.000e..n ss 12 450 
995 Ráðstöfun eigin fjár ............0000000000.0.... 12178 

237 Stórólfsvallarbúið: 

Í0 Laun .........0000 senn 14514 
20 Önnur rekstrargjöld .............000. 0... 0... 47 610 
27 Viðhald ..............22200.0 0. 5 500 
70 Vextir ...........000 0... 3 000 
80 Afskriftir .............000 0000 5500 

Gjöld samtals ..............000..... 16 124 
93 Seldar vörur og þjónusta ........,..00.000..... 80 000 
94 Vaxtatekjur ..............000000 0000 450 

Tekjur samtals ..........0.0.0.0..0 0... 80 450 
Mismunur #..........2..0000 0000. 4326 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána ...........0.0.00 0000... 871 
984 Annað ...........002000 0000 sn 8 955 

Inn: 

994 Afskriftir „...........0..00000 0... 5500 
995 Ráðstöfun eigin fjár ................0000.0..... 4326 

238  Fóðuriðjan, Ólafsdal: 
10 Laun ........000002 0000 14 559 
20 Önnur rekstrargjöld ..............200000......... 27 470 
27 Viðhald ..............02000..0. 00 4 000 
10 Vextir ..................00 00 3 500 
80 Afskriftir ..............000..0.0000 00 2500 

Gjöld samtals ...............20000.. 52 029 
93 Seldar vörur og þjónusta .......0...0000000.0.0. 56 072 
95 Framlög ríkissjóðs ............0.000.00 00... 4 500 

Tekjur samtals .................00 00. 60 572 
Mismunur #............00..0 0000 .n ss 8543 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána ............0...00. 00. v nn 8543 
Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár ............0...00000.0.00.0.. 8543



Nr. 121. 676 

239 

240 

241 

246 

Grænfóðurverksmiðja, Flatey, A-Skaftafellssýslu: 

10 Laun .......0ecessesessssr 
20 Önnur rekstrargjöld ..........000000.. 00... ..0.. 
27 Viðhald ..........00..eee eens 

70 Vextir ......0000.0 ene 
80 Afskriftir .......2.2.00.0e.eeeenseesnn 

Gjöld samtals ......00000000 000. 
93 Seldar vörur og þjónusta .....0.00000.00.0.0000... 
94 Vaxtatekjur .......0.0000000.0. nn 
95 Framlög ríkissjóðs ........00000000 00... 

Tekjur samtals ........0000000 00 sn... 
Mismunur .....02.000000 000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána ..........0.0000 0... nn enn 
983 Fjárfestingar ........020000000 0. nn nn 

Inn: 
995 Ráðstöfun eigin fjár .........02000000....0 00... 

Grænfóðurverksmiðja, Hólminum í Skagafirði: 

95 Framlög ríkissjóðs .......0..000.0 000... 0... 
Tekjur samtals ........200000 0000. nn 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

983 Fjárfestingar  ........2000000 000 
Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár .........0.000000.0..0.0... 

Grænfóðurverksmiðja, Saltvík í Suður-Þingeyjarsýslu: 

95 Framlög ríkissjóðs .......000.000000n. 
Tekjur samtals ........000000000 00... 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

983 Fjárfestingar .........202.0000 0000... 
Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár .......000.00000. 00... 

Laxeldisstöð í Kollafirði: 

10 Laun ........0.000enssess nr 
20 Önnur rekstrargjöld .........000.0....00......0. AR 
27 Viðhald ..........0..0.eeesese sen 
60 Hráefni og vörur til endursölu ................ 
70 Vextir .......000000000 ner 
80 Afskriftir .......02000000 000 eeen 

81. desember 1976. 

Þús. kr. 

14 351 
48 262 
2400 
3334 

11 153 

79 500 
79 000 

500 
25 000 

104 500 

11 000 
14 000 

25 000 

10 000 

10 000 

10 000 

10 000 

10 640 
2 200 

900 
6 200 
200 
300 

20 440 

Þús. kr. 

25 000 

10 000 

10 000 

10 000 

10 000



31. desember 1976. 677 

271 

272 

93 
95 

Seldar vörur og þjónusta ......0000.0000.% 
Framlög ríkissjóðs .........0000.00.. 0... 

Tekjur samtals ............000.0. 00... 
Mismunur ..........0000.0 000... 0. 

Fjármunahreyfingar: 
t: 

981 Afborgun lána 

994 Afskriftir 

Inn: 

Landgræðslusjóður: 

20 Önnur rekstrargjöld .........0.2..00000.... 
Hráefni og vörur til endursölu ........... 
Vextir .......000.000 0000 
Yfirfærslur ...........20.0000 000... 

Gjöld samtals .......0.000000 0... 
Seldar vörur og þjónusta ...........00.0.. 
Framlög ríkissjóðs .......0000..00......... 
Aðrar tekjur ...........020000000 00... 

Tekjur samtals ..........00.000. 0... 
Mismunur ..........00002 000... 

Fjármunahreyfingar: 

084 Annað 

995 Ráðstöfun eigin fjár 

Út: 

Inn: 

Einangrunarstöð holdanauta í Hrísey: 

95 

Laun .......000.000 00 
Önnur rekstrargjöld ...........0..0000.00.. 
Vextir .........00000 nn 

Gjöld samtals .........020000 000... 0... 
Framlög ríkissjóðs ..........0000000......... 
Mismunur ..........0000000 00... 

Fjármunahreyfingar: 

981 Afborgun lána 
983 Fjárfestingar 

995 Ráðstöfun eigin fjár 
Inn: 

0000... 0000 100008 0800 020 0 

sr. 

RONONNNNORKI 

sr... 

sr... 0... 0000. 

sr... 

100 

17 413 

8090



Nr. 121. 678 

2 05 Sjávarútvegsráðuneytið 

211 Fiskimálasjóður: 

221 

271 

10 
20 
27 
90 

Lan .......000..00000 00 nn 
Önnur rekstrargjöld ...........00.2.000...0....... 
Viðhald ...........00.00 0. 

Yfirfærslur 

Gjöld samtals ........20.00.00 0... 
Vaxtafekjur „..........000000... 0. 
Aðrar tekjur, útflutningsgjald .................. 

Tekjur samtals 

Fjármunahreyfingar: 

982 Veitt lán 

991 Innheimtar afborganir 
995 Ráðstöfun eigin fjár 

t: 

Inn: 

Síldarverksmiðjur ríkisins: 

Laun ........00.000 000. 
Önnur rekstrargjöld ............000..000 0... 
Viðhald ...........022.220.0 00 
Hráefni og vörur til endursölu „............... 
Vextir ........0.000 es 

Gjöld samtals ......2.002.000 0. 

Seldar vörur og þjónusta ..............0000..00. 

Vaxtatekjur ........200000 00... 

Tekjur samtals ............02000 000... 

Byggingarsjóður hafrannsóknaskips: 

70 Vextir .........200000 sn 

Gjöld samtals .........0000. 000. 

Framlög ríkissjóðs ..........000000.. 

Mismunur .........00 0000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána .........20.00% 000... 

Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár ............0000000. 0... 

sn... 0660... 

sr... 

Mismunur .........00000 00... 

so. 

sr... 0... 

31. desember 1976. 

261 740 
288 800 
128 500 
378 000 
33 900 
47 700 

1138 640 
1135 640 

3000 

1138 640 

6513 

6513 
86 753 

80 240 

80 240 

Þús. kr. 

8504 

80 240



31. desember 1976. 679 

272 

274 

Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins: 

10 Laun .......0.00000. 0 sess 

20 Önnur rekstrargjöld ..........000000.0.......... 
27 Viðhald .........220200senese enn 
70 Vextir ..........00000n ses 

Gjöld samtals .......000000000. 0... nn 
93 Seldar vörur og þjónusta ..........00000.0..0..0.. 
95 Framlög ríkissjóðs .......2000000 0000... 

Tekjur samtals ........200000000 000... 
Mismunur .....02000000 000. 

Fjármunahreyfingar: 

981 Afborgun lána .......00000000 senn. 
984 Annað ......eococeeeeeess nn 

Inn: 
995 Ráðstöfun eigin fjár ...........000000..0.0.00.0.. 

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins: 

10 Laun ...0...0000000r rennt renrrrnenr rent 
20 Önnur rekstrargjöld ........020000000.. 0... 0... 

Gjöld samtals .....0.0000000 0000. 
95 Framlög ríkissjóðs .......0020000 00... 

96 Aðrar tekjur, aflatryggingasjóðsgjald ............ 

Tekjur samtals .........000000 0000 enn 
Mismunur, óráðstafað  ......0000000. 0... 

2500 
8 200 

10 700 
164 500 

1416 000 

1580 500 

Nr. 121. 

Þús. kr. 

5719 

1569 800



Nr. 121. 680 31. desember 1976. 

101 

251 

371 

2 06 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið 

Lögbirtingablaðið: Þús. kr. 

10 Laun .........0.0... 200. 2415 
20 Önnur rekstrargjöld ..........0..0.. 00... 13 740 
27 Viðhald ................. 00. 200 

Gjöld samtals ..........020000 000 16 355 
93 Seldar vörur og þjónusta ............00.00.0... 16 355 

Landhelgissjóður: 

70 Vextir ...........00..00.0 0 82 991 

Gjöld samtals .........0.0000 0 82 991 
94 Vaxtatekjur ............002000 000. 300 
95 Framlög ríkissjóðs ..........0..000.0 0... 232 115 
96 Aðrar tekjur ............00.000 0000. 20 000 

Tekjur samtals .........0.002002 000 252 415 
Mismunur ...............200 000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána .......00..0000 0 169 424 
Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár .„............000000.0 000. 169 424 

Kirkjubyggingasjóður: 

10 Laun .........0..2.. 020. 40 
70 Vextir ...........022.2 000 10 

Gjöld samtals ............0..0 0000 50 
94 Vaxtatekjur ..........0..000 0000 100 
95 Framlög ríkissjóðs ..............000000 0000... 12 000 

Tekjur samtals .........0..000 0000 12100 
Mismunur .............000 000. 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 

982 Veitt lán ..........20..0.000.. rn 13 350 
Inn: 

991 Innheimtar afborganir ............0.0000. 0000... 1300 
995 Ráðstöfun eigin fjár ........................... 12 050 

Þús. kr. 

169 424 

12 050



31. desember 1976. 681 

372 

373 

Kirkjugarðasjóður: 

10 Laun ...........02000000 nn 
20 Önnur rekstrargjöld .............0.000000.. 
70 Vextir .........000.00 00... 
900 Yfirfærslur ................0..00 00. 0... 

Gjöld samtals .........00000 0000... 
94 Vaxtatekjur ............00000.... nn... 
95 Framlög ríkissjóðs ...........20000....0... 
96 Aðrar tekjur „............0.0200000. 00... 

Tekjur samtals .........0..0.. 00. 
Mismunur ..........0...0000 00... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

982 Veitt lán ........00000 000. 
984 Annað, bætt sjóðsstaða ...........0000000.. 

Inn: 
991 Innheimtar afborganir ...........00000.00.0.. 
995 Ráðstöfun eigin fjár ............00.000000.. 

Kristnisjóður: 

900 Yfirfærslur ...........0.00 00... 

Gjöld samtals .........0.00000 000... 
94 Vaxtatekjur .............0000 0. 0... 

95 Framlög ríkissjóðs ..........00000000 00. 

Tekjur samtals .........00.00 000 
Mismunur ..........20...00 000. 

Fjármunahreyfingar: 

984 Annað, bætt sjóðsstaða .......00.. 
Inn: 

991 Innheimtar afborganir ..................... 
995 Ráðstöfun eigin fjár .................0..... 

Nr. 121. 

Þús. kr. Þús. kr. 

5 880 

A 86 

12



Nr. 121. 682 31. desember 1976. 

2 07 Félagsmálaráðuneytið 

271 Byggingasjóður ríkisins: Þús. kr. Þús. kr. 

10 Laun .......00000000 0 venner 70 873 
20 Önnur rekstrargjöld .........00000000 0... 0... 55 130 
27 Viðhald ...........0..000.0 0... 1430 
70 Vextir ........0..000 00 700 000 

Gjöld samtals .......0.20000 00. s.s 827 433 
93 Seldar vörur og þjónusta ..........0000000.0.... 48 000 
94 Vaxtatekjur ..........000.000.. se 940 850 
95 Framlög ríkissjóðs ..........0000000 0... 2 948 280 

Tekjur samtals ..........200000 0000. 3 937 130 
Mismunur ..........000.0 000 3109 697 

Fjármunahreyfingar: 

981 Afborgun lána ..........20000 000. enn 1685 000 
982 Veitt lán ........0.20000...n senn 4 845 497 

Inn: 
991 Innheimtar afborganir ............0.00000. 00... 295 800 
992 Tekin lán .......000000000svnnrs er 3125 000 
995 Ráðstöfun eigin fjár ...........2000000.0.. 0... 3 109 697 

272 Byggingasjóður verkamanna: 

20 Önnur rekstrargjöld ..........00.0.000.... 0... 0... 1000 
70 Vextir ........0.0000.0. ss 7 000 

Gjöld samtals ........00000000 00... 8000 
94 Vaxtatekjur ..........20000. eeen ene 100 000 
95 Framlög ríkissjóðs .........000000000 0... 325 000 
96 Aðrar tekjur, framlög sveitarfélaga ............. 210 000 

Tekjur samtals .........000000 000 n enn 635 000 
Mismunur ........200000 ves nes 627 000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána .........000000000. enn 6 000 
982 Veitt lán ..........00000 sess 628 000 

Inn: 
991 Innheimtar afborganir ...........000000.....000. 7 000 
995 Ráðstöfun eigin fjár ..........0.000000 0... ...00.. 627 000
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371 Lánasjóður sveitarfélaga: 

10 Laun ........20000000esonsrnnnrn nr 
20 Önnur rekstrargjöld ...........0.00000.......0.0. 
70 Vextir ...........0000000 00 nn 

Gjöld samtals ..........220000000 0... 0... 
94 Vaxtatekjur .........0..00000 00... 
95 Framlög ríkissjóðs ...........2.00000.. 0... 0... 
96 Aðrar tekjur, framlag Jöfnunarsjóðs 

Tekjur samtals ...........0.00.00 000... 
Mismunur ..........00..00000 0... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána ...........0000000 0000... 
982 Veitt lán ........2.0000000 000 

Inn: 
991 Innheimtar afborganir 

683 

992 Tekin lán .........000000 0. ss ss 

ss 

372 Landakaup kaupstaða og kauptúna: 

20 Önnur rekstrargjöld ..........2...0000..... 0... 

Gjöld samtals .........020.0 000. 

94 Vaxtatekjur ...........2.00000 000... 
95 Framlög ríkissjóðs ...........02..00000 00... 

Tekjur samtals ..........0..20 000. 

Mismunur ........00000. 00. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

982 Veitt lán .........0.200000 000 
Inn: 

991 Innheimtar afborganir 
995 Ráðstöfun eigin fjár 

971  Erfðafjársjóður: 

900 Yfirfærslur ..........0..02. 0000. 

Gjöld samtals ...........00000 00... ne 
94 Vaxtatekjur .............0000. 00... 

95 Framlög ríkissióððs ..........00.0000.0. 00... 

Tekjur samtals ..........0.000. 0000 

Mismunur ...........20.0.0000 s.n 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

982 Veitt lán lll 
Inn: 

991 Innheimtar afborganir 
995 Ráðstöfun eigin fjár 

NOO 

so... 

101 263 

107 292 
205 497 
82 500 

165 000 

452 997 

54 288 
728 827 

137 410 
300 000 
345 705 

10 000 

16 950 

17 893 

1293 
16 600 

35 000 

35 000 
10 000 
70 000 

80 000 

53 000 

8000 
45 000 

Nr. 121. 

Þús. kr. 

345 705 

16 600 

45 000
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972 

974 

975 

Bjargráðasjóður Íslands: Þús. kr. 
10 Laun .........00000000nrensn sess 4 229 
20 Önnur rekstrargjöld ...........0.00000......0.0.... 1800 
27 Viðhald ............00..0.. eens 900 
70 Vextir ........02.0000000 nes 1755 
80 Afskriftir ..........020000.00.esessse ns. 100 
900 Yfirfærslur ............200000 0... en 30 000 

Gjöld samtals ........0000000.. 0. 38 784 
94 Vaxtatekjur ..........000000.0. s.s 1000 
95 Framlög ríkissjóðs ..........0000.0.0 0... 40 000 
96 Aðrar tekjur, framlög sveitarfélaga ............. 40 000 

Tekjur samtals ..........2.02000 0000... 81 000 
Mismunur .......020000000 0000 n 

Fjármunahreyfingar: 

981 Afborgun lána ..........200000 0 0000. 18 500 
982 Veitt lán .........00000.00e0vsv ess 89 909 

Inn: 
991 Innheimtar afborganir ...........0.0200000000.00.. 66 093 
994 Afskriftir ..........0022000.0 0000. 100 
995 Ráðstöfun eigin fjár ..............20...0.....0... 42 216 

Styrktarsjóður fatlaðra: 

90 Yfirfærslur ...........000.000. 00... sn 5 000 

Gjöld samtals ........200000. 0000. 5 000 
95 Framlög ríkissjóðs ..........0.00000000. 00... 5 000 

Styrktarsjóður vangefinna: 

90 Yfirfærslur ............0.0.0.0 0. 105 000 

Gjöld samtals ..........002000.. 000... 105 000 
95 Framlög ríkissjóðs .........200.000.00 00... 105 000 

Þús. kr. 

42 216
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2 08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið 

271 Teyggingastofnun ríkisins, lífeyristryggingar: 

Laun ..........0020 00 
Önnur rekstrargjöld .............0.0000. 0... 
Viðhald ............00.0 s.s 

Afskriftir ...........0..0 
Yfirfærslur .............00 000... 

Gjöld samtals ..........00020 000... 
Seldar vörur og þjónusta (rekstrarkostnaður 
greiddur af Öðrum) ........000.0.0 000... 
Framlög ríkissjóðs .........0.2.000000.. 0... 0... 
Íðgjöld atvinnurekenda .............200000.0.0... 

Tekjur samtals ...........2002000 ne... 

Fjármunahreyfingar: 

982 Veitt lán 2... 
984 Annað ........0200000 nn 

Inn: 

991 Innheimtar afborganir ...........00.00000. 00.00.0000. 
994 Afskriftir ...........2.20200 0000. 

Tryggingastofnun ríkisins, sjúkratryggingar: 

90  Yfirfærslur til lífeyristrygginga ................ 
— bætur .........0.020000 00... 

Gjöld samtals ......00.000.00 00. 

95 Framlög ríkissjóðs ..........00020000.0 0... 

Fjármunahreyfingar: 

Ut: 
984 Annað ........0.2.02000.n. ss 

Inn: 
991 Innheimtar afborganir ............2..000.00........ 

Tryggingastofnun ríkisins, slysatryggingar: 

90 

95 

Yfirfærslur til lífeyristrygginga ................ 
— bótagreiðslur .............0..0000. 0000... 

Gjöld samtals ..........20.000.. ns 
Framlög ríkissjóðs ...........2.00000000 0... 

Þús. kr. 

181 300 
90 600 
9300 
6 500 

12380 100 
12 667 800 

120 800 
10 790 000 
1757 000 

12 667 800 

28 800 
8 281 200 

8 310 000 
8 310 000 

1000 

1000 

34 500 
800 000 

834 500 
834 500 

Nr. 121. 

Þús. kr.
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273 

3ll 

371 

Fjármunahreyfingar: 
t: 

984 Annað .......2002000000 ss ss 
Inn: 

991 Innheimtar afborganir ............0.000....0..0.. 

Atvinnuleysistryggingasjóður: 

20 Önnur rekstrargjöld ..........000..00000......0.. 
900 Yfirfærslur ...........0020.0 es. 00 sess 

Bótagreiðslur ...........2200000.00. 0... 0... 
Eftirlaun aldraðra ...........00000000 0... 0... 

Gjöld samtals .........000.0 00... 
94 Vaxtatekjur ...........02000000 0... sn 
95 Framlög ríkissjóðs ..........00.000....... 0... 

Iðgjöld atvinnurekenda ..........0.0000.......0. 

96 Aðrar tekjur, framlög sveitarfélaga .............. 

Tekjur samtals ..........0000000 00... 
Mismunur ............000000 00 sn 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
982 Veitt lán ............00000 0... es 
984 Annað ..........000000.0. sn. 

Inn: 
991 Innheimiar afborganir ...........00000000 0... 
995 Ráðstöfun eigin fjár ..............0.0000..0...... 

Þvottahús ríkisspítala: 

10 Laun .........0.2000 sess 
20 Önnur rekstrargjöld ..........0.000000.. 0... 
27 Viðhald ...........0.00.20 e.s. nes 
70 Vextir ...........000.0 s.s 

Gjöld samtals .........000.000. s.n 
93 Seldar vörur og þjónusta ...........00000000.. 

Mismunur ..........20000000 0 sens 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
983 Fjárfestingar .............020000 00... 0... 0... 

Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár ...........0000000...0...0.. 

Læknishéraðasjóður: 

900 Yfirfærslur ..........2000000.eeessssss ss. 

Gjöld samtals .......0.00000s0..s en... 
94 Vaxtatekjur .......0.00.000.0..sessss ns... 
95 Framlög ríkissjóðs .......0.0.0000..0 0... 0... 

Tekjur samtals ..........2000000 0000... 

31. desember 1976. 

Þús. kr. 

885 000 

339 000 
339 000 

1696 000 

450 000 
136 000 

120 000 
466 000 

81 500 
77 800 
63 000 

5 000 

227 300 
241 300 

Þús. kr. 

466 000 

14 000
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380 Námslán læknastúdenta: Þús. kr. Þús. kr. 

95 Framlög ríkissjóðs .......0000..ee senn... 3000 

Tekjur samtals .......00.000000 0... r ne 3 000 

Fjármunahreyfingar: 

Ut: 
982 Veitt lán .........0000.0se enn 3000 

Inn: 
995 Ráðstöfun eigin fjár .....0.0.000000 0... 0... 3 000 

471  Gæsluvistarsjóður: 

95 Framlög ríkissjóðs ........00..0.0..0.. 0... 63 200 

Tekjur samtals .......000000000. 000... 63 200 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
983 Fjárfestingar ........000.000000n senn... 63 200 

Inn: 
995 Ráðstöfun eigin fjár .......0200000000.00..00..00.0. 63 200 

911 Brunabótafélag Íslands: 

10 Laun #.....0.000000esenenennurenrna tre 100 000 

20 Önnur rekstrargjöld ........cc.0coe.. 00... 0... 150 000 

60 Hráefni og vörur til endursölu ................ 1185 000 

80 Afskriftir .........0000 0000 esne. 5 000 

Gjöld samtals .....00..0000000 0. sn nn... 1440 000 

93 Seldar vörur og þjónusta ........0.0000000.0.0.. 1380 000 

94 Vaxtatekjur .........0.0.000000. 0000... 100 000 

Tekjur samtals .......00000000..0 0. 0... 1480 000 

Mismunur .......0000.0.0.v0 sen 40 000 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
981 Afborgun lána .......0.00000 00. 00 nn... 1000 

982 Veitt lán .........00000e ner... 50 000 

983 Fjárfestingar ...........000000 000... 0. 0... 20 000 

984 Annað .......000r seen 9000 

Inn: 
991 Innheimtar afborganir .........0.00000000....0.00. 35 000 

994 Afskriftir .........00200.0c0 err 5 000 

995 Ráðstöfun eigin fjár ............0000..00. 0... 40 000
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2 09 Fjármálaráðuneytið 

101 Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins: 

10 Laun ...........00000n e.s 
20 Önnur rekstrargjöld ...........0..000000.. 0... 
27 Viðhald ...............0000 0... 
60 Hráefni og vörur til endursölu ................ 
10 Vextir ........0...2.0000 
80 Afskriftir ................000000 00 nes. 

Gjöld samtals ............00000.00 0... 
93 Seldar vörur og þjónusta ..............0.00.0.. 
94 Vaxtatekjur ..........200....0.0... s.s 
96 Aðrar tekjur ...............00000 0... s.n... 

Tekjur samtals .........0.000000 0000 
Mismunur, greitt í ríkissjóð ..........000...0... 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
981 Afborgun lána „.........00.00000 0000. 
984 Annað .......00.020000n en 

Inn: 
991 Innheimtar afborganir ................000.00.... 
994 Afskriftir ...............0...0.0 0... 

102 Lyfjaverslun ríkisins: 

Í0 Laun ...........2200000.00 rss 
20 Önnur rekstrargjöld .............00000. 00... 
27 Viðhald .............200..0 ens sn 
60 Hráefni og vörur til endursölu ................ 
80 Afskriftir ..................000. 00... 

Gjöld samtals .........000.0 000 
93 Seldar vörur og þjónusta ..............00000... 

Mismunur ..............0..0. 0000. 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
983 Fjárfestingar ..............0..000. 0000. 

Inn: 
994 Afskriftir .............200.000. 00. 0n nr 

81. desember 1976. 

Þús. kr. 

190 000 
445 000 

8 000 
1870 000 

300 
6 000 

2519 300 
11112800 

5 000 
1500 

11 119 300 

300 
6 900 

1200 
6 000 

67 500 
23 500 
3500 

171 600 
2000 

268 100 
286 000 

19 900 

2 000 
17 900 

Þús. kr. 

8 600 000 

17 900
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103 Innkaupastofnun ríkisins: 

931 

932 

939 

10 Laun ......00.00000000nnenne rns 
20 Önnur rekstrargjöld ..........00..0000.0.. 0... 
27 Viðhald ...........000... eeen 
60 Hráefni og vörur til endursölu ................ 
80 Afskriftir ...........20202000. 0 en 0. 

Gjöld samtals .......022000000 00 

93 Seldar vörur og þjónusta .............0.00000... 

94 Vaxtatekjur ........000000 00... 
96 Aðrar tekjur ...........200000000 000... 

Tekjur samtals ..........0202000 0000 n. 

Arnarhvoll: 

10 Laun .......002000000ennennressn ner 
20 Önnur rekstrargjöld ............0..0000.0..0..0.... 
27 Viðhald ..........2..00.0 00. ee 
80 Afskriftir ..........20200000 000... 

Gjöld samtals .......00.000000 00... 
93 Seldar vörur og þjónusta ........0000000 000... 

Borgartún 7: 

10 
20 
27 
70 

93 

Laun "........00000e ee 
Önnur rekstrargjöld ..........2..000000. 00... 
Viðhald ...........000. 0. sn 
Vextir ........2.2000000 nn. 

Gjöld samtals .........0200000 000... 
Seldar vörur og þjónusta ..............0000.0... 
Mismunur .........0200000 0000. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána ...........0.00000 0000... nn 
Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár ............0000.00.0. 00... 

Ýmsar fasteignir ríkissjóðs: 
20 

93 

Önnur rekstrargjöld .............. so. ......0.. 

Gjöld samtals .........000.000 0. 
Seldar vörur og þjónusta ...........000.0.0000.. 

2 469 841 
2 458 500 

3500 
7 841 

2 469 841 

17 025 
7 065 
1274 
500 

25 864 
25 864 

12 500 
3 000 
4 000 
3300 

22 800 
24 900 

2100 

2100 

2 200 

2 200 
2 200 

Nr. 121. 

Þús. kr. 

2100 

A 87



Nr. 121. 690 31. desember 1976. 

971  Ríkisábyrgðasjóður: Þús. kr. Þús. kr. 

10 Laun .......00000000seenenneensr nn 8500 
20 Önnur rekstrargjöld ...........0000000... 0... 22. 3500 

Gjöld samtals .........2.20200000 0... 12 000 
94 Vaxtatekjur .........00.0..0essssss ss 50 000 
95 Framlög ríkissjóðs .........0200000. 00... 866 700 

Tekjur samtals ..........0.20000 00... 916 700 
Mismunur ..........2000000 0000 904 700 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

982 Veitt lán ........00000000.ss ss 1262 000 

Inn: 
991 Innheimtar afborganir ..........002.000.0 0... 357 300 
995 Ráðstöfun eigin fjár .............0.0.00 000... 000. 904 700



31. desember 1976. 691 Nr. 121. 

2 10 Samgönguráðuneytið 

101 Póstur og sími: Þús. kr. Þús. kr. 

10 Laun ..........0000 000 nr 3 678 000 
20 Önnur rekstrargjöld ............2.2..00........ 1 790 000 
27 Viðhald .................0..0 0. 335 000 
70 Vextir ...........02.2.0.0. enn 247 000 
80 Afskriftir ............0.0.. 2000. 1290 000 

Gjöld samtals .........0.000 0 7 340 000 
93 Seldar vörur og þjónusta ..........00.0.0..0..0...0. 7 083 000 

94 Vaxtatekjur ............0.000000... ens. 121 000 
96 Aðrar tekjur ...............2.0000.. 0... 171 000 

Tekjur samtals .........0...0. 000... 7 375 000 
Mismunur, gjöld umfram tekjur ................ 35 000 

Fjármunahreyfingar: 

Ut: 
981 Afborgun lána ...........00000 0000. 305 000 
983 Fjárfestingar!)  ...........00000000 000... 1220 000 

Inn: 
992 Tekin lán ............0.00 0000 ns sn 200 000 
994 Afskriftir .............0000.00 000. 1 290 000 
995 Ráðstöfun eigin fjár ............00.00.0.00 00. 35 000 

211 Áhaldahús vegagerðarinnar: 

10 Laun „.............0020n0ssene 450 000 
20 Önnur rekstrargjöld .............0000 0... 0... 200 000 
27 Viðhald ..............0..0 00... 30 000 
60 Hráefni og vörur til endursölu ................ 350 000 
70 Vextir ...........20..0 0... 50 
80 Afskriftir ................0.0 00 80 000 

Gjöld samtals ...........0..0 000. 1110 050 
93 Seldar vörur og þjónusta ...........0.0.0000.0.0.. 1100 000 
94 Vaxtatekjur ..............0200.00 00... 50 
95 Framlög ríkissjóðs .............000.000. 0... 50 000 
96 Aðrar tekjur ................000000 00... 5 000 

Tekiur samtals .............0. 000 1155 050 
Mismunur .............200 000. 45 000 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

983 Fjárfestingar .............00...0 0000... 125 000 
Inn: 

994 Afskriftir ..............000.20. 00 80 000 
995 Ráðstöfun eigin fjár ............00.0.000.00.. 45 000 
  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 15.



Nr. 121. 

33l 

692 

321 Skipaútgerð ríkisins: 

10 Laun ........0000000eneeaenvessngr nn. 
20 Önnur rekstrargjöld .........0000000. 0... 0... 
27 Viðhald ..........00.0eeeeeee ns 

Gjöld samtals .......020200000 00... 
93 Seldar vörur og þjónusta ...........20000000... 
95 Framlög ríkissjóðs ........00000000 000... 

Tekjur samtals ........2000000 0000... 
Mismunur .......0000000.0s0 ss 

Fjármunahreyfingar: 
t: 

981 Afborgun lána ..........0200000 000... nn... 

Inn: 
995 Ráðstöfun eigin fjár .......0...0.0000000.....0...0.. 

Vitamálastjórn, áhaldahús: 

10 Laun .....2.00000000enseennerssga nr... 
20 Önnur rekstrargjöld ...........0.000000....00.0..... 
27 Viðhald ..........00.0..n ess ser 
60 Hráefni og vörur til endursölu ................ 
70 Vextir .......202000000 ns. 
80 Afskriftir ..........00000000.n ens 

Gjöld samtals .......0...2020000. 0. 
93 Seldar vörur og þjónusta .............0.0..0.... 
95 Framlög ríkissjóðs .........0200.00000. 0... 

Tekjur samtals .........0..2200000 00... 
Mismunur .......0000000 0000 nn 

332 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána .........020000 0000 n 
983 Fjárfestingar ...........200000 000... en. 

Inn: 
994 Afskriftir ........020.2000. eeen reen rn 
995 Ráðstöfun eigin fjár .............000000.0.0.00. 

Hafnabótasjóður: 

20 Önnur rekstrargjöld ..........0.000.0... 0... 
70 Vextir .......2..000. 00 
900 Yfirfærslur .........200000.eeeessn sr 

Gjöld samtals .........020000000 00... 

94 Vaxtatekjur ...........200.000..0.. een 
95 Framlög ríkissjóðs ........0000000. 000... 
96 Aðrar tekjur .........0.00000000 ess. nn... 

Tekjur sam 
Mismunur 

tals 20... 

sr. 

81. desember 1976. 

Þús. kr. 

208 335 
105 597 
53 550 

367 482 
189 256 
198 226 

387 482 

20 000 

20 000 

236 000 
52 800 
65 000 
18 000 
3 200 

10 000 

385 000 
385 000 
302 052 

687 052 

545 
311 507 

10 000 
302 052 

1500 
56 759 
50 000 

108 259 
95 958 

111 800 
1000 

208 758 

Þús. kr. 

20 000 

302 052 

100 499



31. desember 1976. 693 

333 

334 

Fjármunahreyfingar: Þús. kr. 
Ut: 

981 Afborgun lána ...........20000... 0. 0. nn 52 331 
982 Veitt lán ..........2000000.. eens 141 800 

Inn: 
991 Innheimtar afborganir ...........000000.0....0... 55 663 
992 Tekin lán ..........20200000 00 ss ens 37 969 
995 Ráðstöfun eigin fjár ............0000.0 00. ...0.. 100 499 

Landshöfn, Þorlákshöfn: 

10 Laun ........2000000 nenna 13 295 
20 Önnur rekstrargjöld ...........0000000.......... 3450 
27 Viðhald ................0..2. e.s nn 4 000 
70 Vextir „..........00.000... ss 33 142 

Gjöld samtals ..........200.000 00 53 887 
93 Seldar vörur og þjónusta .......0..00000.0..00.. 20 745 
95 Framlög ríkissjóðs ..........00.0000. 000... 135 323 

Tekjur samtals ............00000. 000... 156 068 
Mismunur .............00000 00 n sn 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

981 Afborgun lána ..........002000. 00 nn 102 181 
Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár ............0000.0000000... 102 181 

Landshöfn, Keflavík, Njarðvík: 

10 Laun .........000000 00 n0 nn 20 561 
20 Önnur rekstrargjöld ..............00000. 0... 0... 6 000 
27 Viðhald .............00...0 s.s 10 000 
70 Vextir ...........00000.0. ns 38 161 
80 Afskriftir ................0...00 ne 8 056 

Gjöld samtals ...........0..0000 00 82 778 
93 Seldar vörur og þjónusta ..........000.00000.... 39 561 
95 Framlög ríkissjóðs ...........200000. 00. 108 217 

Tekjur samtals ............0.000 0000 147 778 
Mismunur „..............2.00 000. 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

981 Afborgun lána ...........02000 0000... 8 056 
983 Fjárfestingar ..............0.000 000. nn 65 000 

Inn: 
994 Afskriftir ..............22000. 0000. 8 056 

Nr. 121. 

Þús. kr. 

102 181 

65 000



Nr. 121. 694 

335 Landshöfn, Rifi: 

471 

10 Laun .....0.00000000snernnen nn 
20 Önnur rekstrargjöld ................0...... 
27 Viðhald ...........2.0000 0... en 
70 Vextir .......2.0.00000 00. 

Gjöld samtals ........02.0020000 00... 
93 Seldar vörur og þjónusta ................. 
95 Framlög ríkissjóðs ...........000000.0...... 

Tekjur samtals .........0000000 000... 
Mismunur ........00200000 00... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána .........2020.000 00... 
983 Fjárfestingar ............000000 00... 0... 

Inn: 
995 Ráðstöfun eigin fjár ...................... 

Flugmálastjórn: 

10 Laun ..........0000 seen 
20 Önnur rekstrargjöld ...........0..000000.00.. 
27 Viðhald ...........0.%0 00... nn 
70 Vextir ........2..0000.. 0. 
900  Yfirfærslur ...........0000000 00... 

Gjöld samtals .......0.02000 000 

93 Seldar vörur og þjónusta ................. 
95 Framlög ríkissjóðs .........2.000000000..... 

Tekjur samtals ........20000000 000... 
Mismunur ........000.00 0000. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána .......0.0.20000 0... 
983 Fjárfestingar!)  ........000000 0000. 0... 

Inn: 
995 Ráðstöfun eigin fjár ...................... 

Viðfangsefni: 
01 Stjórn flugmála .........02..000 000... 
02 Reykjavíkurflugvöllur ............0..00..02.. 
03 Aðrir flugvellir .........0.0.00000 0... 
04 Flugöryggisþjónusta ..........0.0.0.0.0... 
06 Loftferðaeftirlit ..........0.0000000 000... 
07 Alþjóðlegt flugsamstarf ................... 
08 Snjómokstur .......0.02000 000... 

Gjöld samtals ........20200 0 

31. desember 1976. 

Þús. kr. 

3 620 

1500 
2 000 

18 686 

25 806 
7120 

60 857 

67 977 

1171 
35 000 

42171 

317 959 
158 066 
35 000 
66 711 
1000 

578 736 
75 560 

901 357 

976 917 

22 181 
376 000 

398 181 

111 744 
98 217 

107 498 
193 545 
13 732 
44 000 
10 000 

578 736 

Þús. kr. 

42 171 

398 181 

  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 16.
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671  Umferðarmiðstöð: Þús. kr. Þús. kr. 

10 Laun ........000000 00 00nne nn 280 
20 Önnur rekstrargjöld ...........000000.. 0... 1000 
27 Viðhald .............0.0..0 0. een 1500 
10 Vextir „..........00.00..0. nr 515 
80 Afskriftir ............0.000 00. se ns 550 

Gjöld samtals ..........00.0 000. 3 845 
93 Seldar vörur og þjónusta .........0000.00.00.00. 1560 
96 Aðrar tekjur, Sérleyfissjóður .........0.000.0.... 3400 

Tekjur samtals ...........00000000 0... 4 960 
Mismunur .............0.0. 00 ene. 1115 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána ............0000..00 0... 1115 
984 Annað .......022000000. 00 sn 550 

Inn: 
994 Afskriftir ............0.2000.00... 0... 550 
995 Ráðstöfun eigin fjár ..............0.00000000000.. 1115 

672 Sérleyfissjóður: 

10 Laun .........00000s sess 3 000 
20 Önnur rekstrargjöld .............0..00.00.. 0... „1600 
90 Yfirfærslur .............000. 00 .ens sn 3 400 

Gjöld samtals ...........0200. 00. 8 000 
95 Framlög ríkissjóðs ..........000000 0... 0... 8500 

Mismunur, óráðstafað .........02000200 0. 500 

673 Ferðaskrifstofa ríkisins: 

10 Laun .........000.00 ss 39 224 
20 Önnur rekstrargjöld .............0.0000.0 00... 26 779 
27 Viðhald ..............2.0 neee ess 900 

70 Vextir ...........00200. 0. 500 

Gjöld samtals ...........00.00202 0. 67 403 
93 Seldar vörur og þjónusta ..........00.0..00000.... 62 403 
98 Aðrar tekjur, Ísl. markaður, Keflavíkurflugv. o. fl. 5 000 

Tekjur samtals .............02002 000. 67 403



Nr. 121. 696 

2 11 Iðnaðarráðuneytið 

231 Sementsverksmiðja ríkisins: 

232 

10 Laun ............. 
20 Önnur rekstrargjöld 
27 Viðhald ........... 

0000. 0%%. 

sr... 

sr ...... 

60 Hráefni og vörur til endursölu ................ 
70 Vextir .........2.0000 00. 
80 Afskriftir ..........00000000 nn 

Gjöld samtals ..........2000000 0... 
93 Seldar vörur og þjónusta ..........0.00.00.00... 

Mismunur .........0000000 00... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána .... 
983 Fjárfestingar ...... 
984 Annað ............ 

Inn: 
994 Afskriftir ......... 
995 Ráðstöfun eigin fjár 

Landssmiðjan: 

10 Laun .............. 
20 Önnur rekstrargjöld 
27 Viðhald ........... 

sr... 

0000... 0... 

sr. 

sr. 

60 Hráefni og vörur til endursölu ................ 
70 Vextir ...........00000.0 ns 
80 Afskriftir ...........0..000 0000 

Gjöld samtals ........2.200000 0... 
93 Seldar vörur og þjónusta ..............00.0.00... 
94. Vaxtatekjur ..........020000 00... 

96 Aðrar tekjur, húsaleiga ..........0..0.000..0..0.. 

Tekjur samtals ..........0000200 0... 0. 
Mismunur ..........220020000 000. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána .... 
984 Annað ............ 

Inn: 
994 Afskriftir „........ so... 

31. desember 1976. 

Þús. kr. 

273 698 
705 717 
28 257 

550 000 
90 000 

118 000 

1765 672 
1 780 000 

92 208 
40 000 

120 

118 000 
14 328 

116 504 
25 460 
3500 

166 650 
1000 

— 2500, 
315 614 
315 000 

600 
2500 

318 100 

500 
4486 

2500 
2486 

Þús. kr. 

14328 

2486
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233 Ríkisprentsmiðjan Gutenberg: 

234 

3ll 

10 Laun 2... 
Önnur rekstrargjöld ...................... 
Viðhald ............... 0. 

Vextir ............00 0000. 

Gjöld samtals ..........0000 000 
Seldar vörur og þjónusta ................ 
Vaxtatekjur ........0.. 00 

Tekjur samtals .........0.0.00 
Mismunur „..............0 00 

Fjármunahreyfingar: 

9gs1 
983 

992 
993 
994 
995 

Út: 
Afborgun lána .........000 
Fjárfestingar ..........0.0.0.... 
Inn: 
Tekin lán .............0.. 
Sala á eignum .............00 0... 
Afskriftir 

Ráðstöfun eigin fjár ..................... 

Lagmetisiðjan Siglósíld: 

10 
20 
27 
60 
70 
80 

93 

Laun 
Önnur rekstrargjöld ...................... 
Viðhald ...........0.... 0. 

Vextir ............0. 02... 

Fjármunahreyfingar: 
t . 

981 Afborgun lána „.......0....0 
Inn: 

994 Afskriftir .........0... 

Landsvirkjun: 

10 Laun .............0..00.0.0. 
20 Önnur rekstrargjöld ...................... 
27 Viðhald ..........00000 0. 
10 Vextir ............0.. 0000. 
80 Afskriftir 

Gjöld samtals .......0.0. 0. 
93 Seldar vörur og þjónusta ................ 

Mismunur ..............00 000... 

Þús. kr. 

146 260 
22 895 

3 300 
öð 000 

6 360 

— 9500 
243 315 
243 215 

100 
12 000 

255 315 

8 863 
31 880 

18 243 
1000 
9500 

12 000 

53 993 
13 908 
2500 

93 000 
6 000 

— 2500 
171 901 
171 901 

2500 

2500 

263 000 
177 000 
110 000 

1957 000 
1034 000 

3541 000 
3 604 000 

Nr. 121. 

Þús. kr. 

12 000 

63 000 
A 88
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312 

313 

3l4 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

g8í Afborgun lána .......00000000 ene 

3 Fjárfestingar ........0..000. 0. enn... 

Inn: 
991 Innheimtar afborganir ......02.200.0... 0... 

992 Tekin lán ......0.0000000 s.n 

994 Afskriftir ..........200000een eens 

905 Báðstöfun eisin fjár ..........2.000...0 0... 

996 Annað .......20000 00. 

Laxárvirkjun: 

10 Laun ........00. 00... 

20 Önnur rekstrargjöld .........00000. 00... 0..0...... 

97 Viðhald ........0.00... ns sen 

70 Vextir 20.20.2000 

Gjöld samtals .........00000 nn nn enn 

92 Seldar vörur og þjónusta .......0..0000.0.0.00... 

Mismunur .......20.00. 000 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
981 Afborgun lána .......00000000 senn 

983 Fjárfestingar .........220000.enn nenna 

084 Annað .........e0ns ss 

Inn: 
994. Afskriftir ........2020.0 neee 

905 Ráðstöfun eigin fjár ........0.0000000 10... 

Kröfluvirkjun: 

70 Vextir ......0e0.. ss 

Gjöld samtals  ....020.00.0nn enn. 

Mismunur, gjöld umfram tekjur .........0..0.... 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
981 Afborgun lána .....000000.0ne nennt. 

983 Fjárfestingar .......00.00000n ens nennir 

Inn: 

999 Tekin lán .......0.0.0000 enn. 

995 Ráðstöfun eigin fjár ......2.00000 000... 00... 

Norðurlína: 

70 Vextir „2... 

Sjöld samtals ...c....0.000n eeen... ... 

Mismunur, gjöld umfram tekjur ........22..02.. 

31. desember 1976. 

Þús. kr. 

1336 000 
1 763 000 

6 300 
2 000 000 
1034 000 

63 000 
—- 4 300 

444 900 
489 000 

677 000 
688 000 

1876 000 
-- 611 000 

182 000 

182 000 

Þús. kr. 

44 100 

—- 511 000 

—- 182 000



öl. 

316 

321 

desember 1976. 699 

Fjármunahreyfingar: 
t: 

981 Afborgun lána .........000.0 0 
983 Fjárfestingar ..............0000000 000... 

Inn: 

992 Tekin lán .........000000.0 0... 

Lína Krafla—- Akureyri: 

10 Vextir (..............00.. 00 

Gjöld samtals ............000 00. 
Mismunur, gjöld umfram tekjur .......... 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

981 Afborgun lána ..........00.00000 000. 
983 Fjárfestingar ...........000000 00... 

Inn: 

992 Tekin lán ........0.0... 00... 

Lína Krafla— Eyrarteigur: 

Fjármunahreyfingar: 

983 Fjárfestingar ................000000 000... 
Inn: 

992 Tekin lán ............0.00000000 0. 0... 

Rafmagnsveitur ríkisins: 

10 Laun .........0000 000 
20 Önnur rekstrargjöld .................0..... 
60 Hráefni og vörur til endursölu .......... 
70 Vextir .............0.00. 
80 Afskriftir ............... 00. 

Gjöld samtals ......... 
93 Seldar vörur og þjónusta ................ 
96 Aðrar tekjur, Orkusjóður ................ 

Tekjur samtals ...........000000 00. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána ...........000000 0. 
983 Fjárfestingar, almennar!) ................ 

— rafvæðing í sveitum ...........0..0.0.... 
Inn: 

992 Tekin lán ..........00.0000.. 00. 
994 Afskriftir (0... 
996 Annað, Orkusjóður og heimtaugargjöld 
  

Þús. kr. 

164 000 
832 000 

1178 000 
=- 182 009 

54 000 

54 000 

71 000 
30 000 

155 000 
=-54 000 

500 000 

500 000 

330 000 
820 000 

1300 000 
570 000 
600 000 

3 620 000 
2 898 860 

721 140 
3 620 000 

600 000 
2 031 000 

200 000 

1873 000 
600 000 
358 000 

  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 17. 

Nr. 121. 

Þús. kr. 

—-54 000



Nr. 121. 700 31. desember 1976. 

331 

332 

371 

Jarðboranir ríkisins: Þús. kr. 

10 Laun „.......0000000 0000 nerneserernrn re 139 222 
20 Önnur rekstrargjöld .........0..000.000. 0... 98 300 
27 Viðhald ............eeeeesverere nr 20 000 
60 Hráefni og vörur til endursölu ................ 20 000 
70 Vextir ..........00000 sn 54 750 
80 Afskriftir .........00000.0ooeeeeee ene 50 000 

Gjöld samtals ......00000000 0. 382 272 
93 Seldar vörur og þjónusta .......0....0000000.00... 434 600 

Mismunur .......0000000 00 0en nes. 

Fjármunahreyfingar: 

Ut: 
981 Afborgun lána .......000000000.0 ven... 46 843 

984 Annað .........00.0000. sn 55 485 

Inn: 
994 Afskriftir ........0.0.000000n0 0... 50 000 

995 Ráðstöfun eigin fjár ........0...0.00000....0.0.00.. 52 328 

Jarðvarmaveitur ríkisins: 

20 Önnur rekstrargjöld ............0000.. 0... 0... 9400 

27 Viðhald...........e..csceesnre 6 600 

70 Vextir ........0.0000 0... 134 912 

80 Afskriftir ..........000 0000 8 666 

Gjöld samtals .....000200.00 nn 159 578 

93 Seldar vörur og þjónusta ..........00.0000000.0.. 59 000 

Mismunur, gjöld umfram tekjur ......0.0.0.000... 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 

981 Afborgun lána .......0000000 0000 0 nn. 138 666 

983 Fjárfestingar ........0.0.000000 00. s nn. 572 000 

984 Annað ......000.0000r sr 11 422 

Inn: 
992 Tekin lán ........02000000 sn renn 814 000 

994 Afskriftir ..........00.000 0000 nn 8 666 

995 Ráðstöfun eigin fjár ...........020.00.000...0.0.. —-100 578 

Orkusjóður: 

20 Önnur rekstrargjöld ..........20000000 0... 0... 3 860 
70 Vextir .........00.00. rss 853 200 

900 Yfirfærslur ..........0.000 0000 nn... 934 140 

Gjöld samtals ..........20.0 0000. 1791 200 

94 Vaxtatekjur .........00.0000000 s.n... 724 200 

95 Framlög ríkissjóðs .......0..00000000 0... 0... 1725 000 

Tekjur samtals .........02000000 0... nn... 2449 200 

Mismunur .........00000 00. s sr 

Þús. kr. 

52 328 

—=-100 578 

658 000



31. desember 1976. 701 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána 
962 Veitt lán 

Inn: 
991 Innheimtar afborganir 
992 Tekin lán 

sr ... 0000... 

0... 0... 00... 

1... 0... 

KK 

Þús. kr. 

677 900 
850 600 

670 500 
200 000 
658 000 

Nr. 121. 

Þús. kr.



Nr. 121. 702 31. desember 1976. 

6. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt: 

I 

Il 

Ill 

VI 

vill 

VITI 

KI 

XIII 

KIV 

Að breyta fjárhæðum tekju- og gjaldamegin ef lög verða staðfest er 

afgreidd hafa verið frá Alþingi 1976 og hafa í för með sér tekjur eða 

gjöld fyrir ríkissjóð. Allar fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, 

öðrum en fjárlögum, forsetaúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðun- 

um, gilda aðeins fyrir fjárhagstímabilið. 

Að hækka framlög samkvæmt þingsályktun um landgræðslu frá 28. júlí 

1974 í samræmi við þá hækkun framkvæmdakostnaðar sem kann að verða 

samkvæmt útreikningi Hagstofu Íslands. 

Að ákveða að Landssíminn innheimiti ekki stofngjöld og afnotagjöld 

síma árið 1977 hjá allt að 35 blindum mönnum, eftir tilnefningu Blindra- 

vinafélagsins í Reykjavík. Menn þessir séu heimilisfeður eða vinni einir 

á vinnustað. 

Að ákveða að ein króna af tekjum Landssímans af hverju seldu skraui- 

eyðublaði heillaskeyta skuli renna til Krabbameinsfélags Íslands. 

Að ákveða að Landssíminn innheimti ekki stofngjöld og afnotagjald síma 

árið 1977 hjá allt að 25 fötluðum mönnum, eftir tilnefningu Sjálfsbjargar, 

landssambands fatlaðra. 

Að leyfa Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins að greiða af hverjum seldum 

vindlingapakka: a) 67 aura til Landgræðslusjóðs, b) 33 aura til Land- 

græðslu ríkisins. 

Að leyfa Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins að greiða Krabbameinsfélagi 

Íslands í kr. af hverjum seldum vindlingapakka. 

Að leyfa Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins að greiða 1.50 kr. af hverjum 

seldum vindlingapakka til Slysavarnafélags Íslands og Íþróttasambands Ís- 

lands, og skiptist gjaldið til þeirra að jöfnu. 

Að heimila Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins að greiða alli að 20 aurum 

af hverjum seldum eldspýtustokk til Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra. 

Að endurgreiða skemmtanaskatt af fé sem aflað er með samkomum og 

rennur til eflingar slysavarna hér við land. 

Að endurgreiða stimpilgjöld vegna hlutabréfa í Flugleiðum h/f sem gefin 

verða út í tilefni af sameiningu Loftleiða h/f og Flugfélags Íslands h/f. 

Að greiða aðilum, sem njóta eftirlauna samkvæmt gömlum reglum, sbr. 

lið 09 382 í 4. gr. fjárlaga, og ekki eru jafnframt félagar í lögboðnum 

lífeyrissjóði, uppbót á eftirlaun sín sem hliðstæð sé þeirri hækkun er 

sjóðsfélagar lifeyrissjóðs starfsmanna ríkisins fengu við gildistöku laga 

nr. 29/1963. 

Að greiða uppbót á greiðslur samkvæmt liðum 09 382—384 í 4. gr. fjár- 

laga samsvarandi almennri hækkun sem verða kann á launum starfs- 

manna ríkisins. 

Að endurgreiða aðflutningsgjöld af brennsluolium til veðurathugunar- 

skipa í Norðurhöfum.
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XV 

XVI 

XVII 

XVIII 

XIX 

KK 

XKI 

XKI 

XXIII 

XKIV 

KXV 

XKXVI 

XXVII 

XKVIII 

KKIX 

KKK 

KXKI 

KXKII 

Að fella niður eða endurgreiða sölugjald af vélum og tækjum, vélahlutum 
og varahlutum til samkeppnisiðnaðar (verndarvöruiðnaðar), þ. e. í þeim 
iðngreinum sem framleiða iðnaðarvörur sem falla undir tollalækkunar- 
ákvæði fríverslunarsamninga Íslands við EFTA og EBE við innflutning 
til Íslands. Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa 
ákvæðis. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af efni til 
stofnlína, fyrir 132 kV spennu og hærri, til samtengingar raforkukerfi 
landsins, svo og af rafbúnaði í tilheyrandi útivirki og aðveitustöðvar. 
Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af elds- 
neytisaflstöðvum Rafmagnsveitna ríkisins. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af nýjum 
jarðborum fyrir Jarðboranir ríkisins. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af efni, 
vélum og tækjum til stækkunar Skeiðsfossvirkjunar. 

Að taka allt að 30 m.kr. lán til byggingar vörugeymslu Skipaútgerðar 
ríkisins í Reykjavík (endurveiting). 

Að taka allt að 25 m.kr. lán til að byggja ferjuaðstöðu í Þorlákshöfn 
fyrir Vestmannaeyjaferju. 

Að ábyrgjast fyrir Hafnabótasjóð allt að 10 m.kr. lán til endurbóta á 
Suðureyri við Súgandafjörð vegna sjóskaða. 

Að verja söluandvirði Vestmannaeyjaskipsins Herjólfs til nauðsynlegra 
endurbóta á afgreiðsluaðstöðu Skipaútgerðar ríkisins í Reykjavík. 

Að kaupa húsnæði fyrir skattstofuna í Hafnarfirði og taka við lánum, 
er slíkri eign kunna að fylgja. 

Að taka lán til kaupa á húsnæði fyrir varamenn sendiherra í sendiráðum 
Íslands. Endanleg ákvörðun verði tekin í samráði við fjárveitinganefnd 
Alþingis. 

Áð taka allt að 100 m.kr. lán til byggingar gæsluvarðhaldsfangelsis við 
Tunguháls í Reykjavík. 

Að taka lán til kaupa á húseignum í nágrenni Menntaskólans í Reykjavík. 

Að láta í makaskiptum 6 584 m? af landi Fitjakots á Kjalarnesi í Kjósar- 
sýslu. 

Að selja húseignina nr. í við Úthaga á Selfossi og verja andvirði téðrar 
eignar til kaupa á húseigninni nr. 4 við Hlíðarveg á Reyðarfirði. 

Að selja Rangárvallahreppi ca. 22 ha. úr landi flugmálastjórnar við Hellu- 
flugvöll, að því tilskildu að undanskilið verði nægjanlegt lóðarrými fyrir 
starfsemi stofnunarinnar, 

Að selja Hvolhreppi ca. 20 ha. úr landi Pósts og síma við Hvolsvöll, að 
því tilskildu að undanskilið verði nægilegt lóðarrými fyrir starfsemi 
stofnunarinnar. 

Að selja fasteignina Brú við Markarfljót í landi Eyvindarholts og gamalt 
áhaldahús á Hvammstanga.
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Að láta í makaskiptum ca. 5 ha. af landi við Egilsstaðaflugvöll. 

Að taka lán vegna kostnaðar við laxastiga í Laxá í Þingeyjarsýslu vegna 

samnings Í sambandi við virkjun Laxár. 

Að taka lán til að auka hlutafjárframlag til Þormóðs ramma h/f, allt 

að 35 m.kr. 

Að ábyrgjast fyrir St. Jósefsspítala í Hafnarfirði allt að 10 m.kr. lán, gegn 
tryggingum sem ríkisstjórnin metur gildar (endurveiting). 

Að ábyrgjast fyrir Skúla Pálsson, fiskræktarbónda, allt að 15 m.kr. lán 
vegna byggingar fiskeldisstöðvar í landi jarðarinnar Þóroddsstaða II í 
Ölfushreppi, gegn þeim tryggingum sem ríkisstjórnin metur gildar (endur- 

veiting). 

Að stofna til tímabundins yfirdráttar á aðalviðskiptareikningi ríkissjóðs 
í Seðlabankanum á árinu 1977 vegna árstíðabundinna sveiflna í fjármálum 

ríkisins. 

Að endurgreiða söluskatt af pípuorgeli, sem keypt hefur verið fyrir Hnifs- 

dalskapellu. 

Að taka lán til kaupa á húseign í Ytri-Njarðvík til nota fyrir prestsbústað. 

Að hafa makaskipti á núverandi prestsbústað á Ólafsfirði og annarri hús- 

eign þar. 

Að selja Hitaveitu Suðurnesja hluta ríkissjóðs úr svokallaðri Járngerðar- 

og Hópstorfu við Grindavík (þ. e. hitaréttindi og landspildu, er tilheyrir 

prestssetrinu Í Grindavík). 

Að taka lán allt að 300 m.kr. vegna greiðslna til sveitarfélaga á grundvelli 
væntanlegs samkomulags um kostnað sveitarfélaga á árinu 1975 af verk- 
efnum, sem lög nr. 94/1975 ná til. 

Að endurgreiða þinglýsinga- og stimpilgjöld af afsali og lánsskjölum 

vegna kaupa á ms. Herjólfi. 

Að endurgreiða væntanlegan tekjuskatt af Henrik Steffens-verðlaunum, 

sem Hannes Pétursson skáld hefur hlotið. 

Að kaupa eða byggja húsnæði á móli Borgarsjóði Reykjavíkurborgar til 
afnota fyrir Gjaldheimtuna í Reykjavík og taka lán í því skyni. 

Að ábyrgjast lán allt að 9 m.kr. fyrir Bandalag starfsmanna ríkis og bæja 

til áframhaldandi uppbyggingar orlofsheimila að Munaðarnesi gegn 

tryggingum, sem ríkisstjórnin metur gildar. 

Að ábyrgjast lán allt að 15 m.kr. fyrir Bandalag háskólamanna til upp- 
byggingar orlofsheimila gegn tryggingum, sem ríkisstjórnin metur gildar. 

Að ábyrgjast lán allt að 640 m.kr. fyrir Lánasjóð íslenskra námsmanna. 

Að selja húseign Ríkisútgáfu námsbóka að Tjarnargötu 10 og taka nauð- 
synleg lán vegna kaupa á öðru húsnæði fyrir stofnunina. 

Að taka lán allt að 25 millj. kr. til framkvæmda við legurými geðdeildar 

á Landspitalalóð á árinu 1977.
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Lántökuheimildir, sbr. 1. gr. 4.: 

LII Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að gefa út til sölu 
innanlands ríkisskuldabréf eða spariskírteini að fjárhæð allt að 1 700 m.kr. 

LIII Fjármálaráðherra er heimilt að gefa út ný ríkisskuldabréf eða spari- 
skírteini, eftir því sem á þarf að halda í stað þeirra er upphaflega verða 
útgefin skv. lið LII, að viðbættri áfallinni verðlagsuppbót. 

7. gr. 
Skattvísitala árið 1977 skal vera 162.5 stig miðað við 100 stig árið 1975. 

A 89
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SÉRSTÖK YFIRLIT 

1. Iðnskólar (02 516). 

Reykjavík 
Hafnarfjörður 

Akranes „.......0.00000 ses 
Ísafjörður ...........000000 000. ne enn 
Sauðárkrókur ........0000.000. 000... 
Akureyri ..........00000 000 .ns ss 
Neskaupstaður 
Vestmannaeyjar ........002000.0.. 00... 

ONKUR 
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IR NON KONNI 

00
 

11
 

9 
Or

 
Go

 

2. Héraðsskólar (02 609 80). 

1. Reykholt 
2. Núpur ..........20000 0000 ss en 

3. Reykjanes 
4. Reykir 
5 
6 
7 

. Laugar 

„ Eiðar ...........0.000 0000 

„ Skógar  ...........00 0 
8. Laugarvatn ...........0000000 0... 

3. Framlög til byggingar grunnskóla og íbúða fyrir skóla- 
stjóra (02 762). 

Vegna uppgjörs lokinna verkefna í Reykjavík . 
Fossvogsskóli, 2. áf. ........2000000.. 0... 0... 

Hólabrekkuskóli, 1. og 2. áf. .....0.00000.0....... 
Ölduselsskóli, 1. áf. .......00000000 000... 
Öskjuhlíðarskóli, 1. áf. .........00000 000... 
Hlíðaskóli, íþróttahús .........0.0000...0...00... 
Hvassaleitisskóli, 3. áf. .........220000000....0.. 
Seljaskóli, 1. áf. .........020000 0000... 

Vogaskóli, 5. áf. .......0.00.200 0000... 
10. Langholtsskóli, 3. áf. .........0.00000...0...... 
11. Kvennaskólinn, 2. áf. .........0...0000.... 0... 0... 
12. Fjölbrautaskóli, 1. áf. ............00.0000.....0.. 
13. Fjölbrautaskóli, 2. áf. GC ...........0.00.......... 
14. Fjölbrautaskóli, 3. áf., verkst.hús 2. st. .......... 
15. Fjölbrautaskóli, 2. áf. D ..........020000000...... 
16. Fjölbrautaskóli, 2. áf. E ...........000. 000... 

17. Kópavogur, Þingholtsskóli, 2. áf. ............... 
18. Kópavogur, Kópavogsskóli, 3. áf. .......0000000... 
19. Kópavogur, Digranesskóli .........0..0000....0.. 
20. Kópavogur, íþróttahús ...........00000..0.0....... 
21. Hafnarfjörður, íþróttahús ........00.000000000... 
22. Hafnarfjörður, Flensborgarskóli ................ 
23. Hafnarfjörður lausar stofur .......0..0.000..0.... 
24. Hafnarfjörður, Norðurbæjarskóli .........0...... 
25. Seltjarnarnes, sundlaug ..........000000000...... 

S
O
N
U
R
 

  

31. desember 1976. 

Þús. kr. 

44 800 

——- 138 500
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26. Seltjarnarnes, Valhúsaskóli ............00.0.0.... 5 000 
21. Garðakaupstaður, gagnfræðaskóli ............... 36 000 
28. Garðakaupstaður, barnaskóli ......0...0.000000... 8000 
29. Keflavík, gagnfræðaskóli .........000.200000000.. 21 000 
30. Keflavík, íþróttahús ..........22000000.....0.0... 8 000 
31. Grindavík, lausar stofur ........000000.......... 2500 

32. Grindavík, skóli ..........0.200000... 0... 0... 4 000 
33. Njarðvík, íþróttahús, 1. og 2. áf. .......00.00000.. 1000 
ðd. Njarðvík, skóli .........0.0020000 0000... 0... 8000 
35. Sandgerði, íþróttahús ...........0.22.000.0...... 10 000 
36. Vainsleysustrandarhr., skóli .........00000.00... 7 000 

37. Bessastaðahr., skóli .........00000000. 00... 8 000 
38. Mosfellshreppur, íþróttahús ............000000... 11 300 
39. Mosfellshreppur, skóli .......000.0000000 0... 1000 
40. Kjalarneshr., lausar stofur .........0000000000... 2500 

41. Akranes, íþróttahús ..........2.2020000... 0... 11 000 
42. Akranes, lóð o.fl. ........0000000 00... 1000 

43. Hvanneyri, íbúð ..........00.220..0. 0... 0... 2 000 
44. Kleppjárnsreykir, endurb. ............00..0...... 2 000 
45. Kleppjárnsreykir, nýbygging .................... 5 000 
46. Varmalandi, íbúð ..............0000... 0... 0... 4 000 
47. Varmaland, vatnsveita .........000000 00... 10 000 

48. Varmaland, íþróttahús .........22.2000.0000..00. 12 000 
49. Borgarnes, íþróttahús ..........0002...00....... 12 000 
50. Laugargerðisskóli, lausar st. .......00.00000... 1000 

öl. Hellissandur, skóli ...........000.0.... en 10 000 

52. Ólafsvík, lausar stofur ..........00000000. 0000. 1000 
53. Ólafsvík, skóli .........0.000000 000. 6 000 
54. Grundarfjörður, skóli .........0.00.00000.00.. 0... 2000 

55. Grundarfjörður, sundlaug ...............0...0... 5000 
56. Stykkishólmur, skóli .........0000200. 000... 3 000 
57. Búðardalur, skóli, 1. áf. ..........20000..0.0.0... 6 000 

58. Laugar, Dalasýslu, lóð og íb. .......000..000%.. 3000 
59. Ísafjörður, íbúð í Hnífsdal „...........0..000... 500 
60. Ísafjörður, lausar stofur .........0000000. 0... 1000 
61. Bolungarvík, sundlaug ...........0000.....0.0.00.. 12 000 

62. Reykhólar, 2. áf. .........02000. 00... 11 000 
63. Barðaströnd # ............22.000 00... nn... 7500 
64. Patreksfjörður ...........0.000000. 0. 0... 500 
65. Þingeyri ...........0.2220000000 0. sn nn 8 000 
66. Mýrahreppur .........2020000000 0. ne... 8 000 
67. Flateyri  ...........00000000 000. 7 000 
68. Suðureyri  .........0.022000000 0. een 500 
69. Hólmavík, skóli .........0200000 000... 3000 
70. Fells- og Óspakseyrarhr., skóli ........00.000.... 8000 
71. Bæjarhreppur, Borðeyri, skóli ...........00.00.. 2000 
72. Sauðárkrókur, gagnfræðaskóli ............0..... 10 000 
73. Sauðárkrókur, heimavist ...........0.00000........ 20 000 
74, Staðarhreppur, skóli, íbúð ............0.0.000000.. 1500 
75. Laugarbakki, 2. áf. ..........00.0.00.. 0... 16 000 

76. Hvammstangi, sundlaug ..............00.00..0.00. 4 000 
71. Þverárhreppur #„.........0.000000 00... 0... 3000
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. Húnavellir, 2. áf. .......20000.0..... nn... 
. Húnavellir, Reykir .......02020000 000... 0... 

. Blönduós, skóli .....0.0000000.0 0000... 

. Skagaströnd, skóli ........00000000 00... 0... 

. Varmahlíð, skóli ......0.0000es.s0.ssns 

. Varmahlíð, íbúðir .........000000.. 0... 0... 

Lýtingsstaðahr. .........0.00200..0 0. 0... 0... 
.„ Hólahreppur .....00000000 0... 
. Hofsós, 1. og 2. áf. .....00..00 nr enn 
. Hofsós, ð. áf. .....0000000nnn 
Haganeshreppur  .......000200 000... 00... 

. Akureyri, Glerárskóli, 2. áf. .......000000.0000... 
Akureyri, Lundarskóli, 1. áf. .....0.0.00000..0.0. 

. Akureyri, Lundarskóli, 2. áf. .......000000.000..0. 

. Akureyri Oddeyrarskóli .........000000.0.0....... 
. Akureyri, íþróttahús .........00000.0.00. 0... 

Húsavík, gagnfræðaskóli ..........000000..00. 0... 
. Ólafsfjörður, gagnfræðaskóli ........000000000... 

Dalvík, heimavist ......00000.. se 

Svarfaðardalur, mötuneyti ......000000000.0.0.. 

. Árskógsströnd, íbúðir, sundi. .........0..00...... 
. Þelamörk, skóli .......0.000000 0... nv... 
. Hrafnagil, íbúð ........0000000 0000... nn... 
. Hrafnagil, sundlaug .........0.000 00... 0... 0... 
. Svalbarðsströnd, íbúðir ........020000. 00.00.0000. 
. Grenivík, skóli .......0.000000000 nn... 

. Stórutjarnir, skóli .........2.00000 00... 0... 

. Hafralækur, skóli .......0.000000 0... 0... 
. Hafralækur, íþróttahús ........000000. 0000... 

. Reykdælahreppur  .......0.000. 0000... 0... 

. Skúlagarður, íbúð .........00.000.0.00. 0... ...0.0... 
. Lundur, skóli ........200000. nn 
. Raufarhöfn, sundlaug .........0000000 0. .......0.0.. 

. Þórshöfn, skóli .......00000000 00... 
Seyðisfjörður, sundlaug, endurb. .......00..00... 

. Neskaupstaður, skóli, 1. áf. ......0220000 000... 

. Eskifjörður, skóli ..........2200000.0.. 0... 
5. Vopnafjörður, Torfastaðaskóli .......00020000... 

. Hlíðarhreppur, skóli „....2.0200000. 00... 
. Jökuldalshreppur, endurb. .....0.0.0000000....00. 
. Egilsstaðir, skóli .......00200000 0000... 
. Reyðarfjörður, íþróttahús .......0..0000.000000. 
. Búðahreppur, skóli .......02000000 000... 

. Breiðdalshreppur, skóli .......2.000000 0000... 

. Breiðdalshreppur, endurb., Staðarborg .......... 

. Djúpivogur ......00000 00 

. Geithellnahreppur, skóli .........000000000.00.... 

. Höfn, Hornaf., 2. áf. ......20200 000. 

. Nesjahreppur, 3. áf. .......2000.0enee er 

. Nesjahreppur, sérdeild .........0000000......000. 
. Vestmannaeyjar, íþróttahús .........200.000.... 
. Kirkjubæjarklaustur, íb. og sundi. .............. 

31. desember 1976. 

Þús. kr.
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130. Vík, Mýrdal, skóli .........0000 000. sn... 

131. A.-Eyjafjallabr., íbúð .........022000.00 00... 
132. Á.-Landeyjahr., skóli „........2.0.0000..0..0.00.. 
133. V.-Landeyjahr., skóli, íb. .........000.00.00..... 
134. Hvolhreppur, skóli ..........022000. 0... 
135. Laugaland, íbúðir .............200000. 000... 

136. Hraungerðishr., íbúð, lausar st. ........2.00.00.. 

137. Selfoss, gagnfræðaskóli „............00000. 0000... 
138. Selfoss, verknámshús .........00000.0. 00... 

139. Skeiðahreppur, sundlang ...........0...0.0..0... 
140. Hrunamannahr., íbúð ..........002000.0........ 

141. Biskupstungnahr., sundi. .........0.000000...0..0.. 
142. Laugardalshr., íbúð .........00.00000 00... 0... 
143. Laugardalshr., lóð ........2000000 000... 

144. Grímsneshreppur, sundi. .........0..0.00.0..0.0. 
145. Stokkseyri, skóli ..........00000000. 0... 
146. Hveragerði, íþróttahús ...........002%000 0... ...... 
147. Þorlákshöfn, skóli .........2.0000000 00. 0... 

Til undirbúnings framkvæmdum við skólabyggingar: 

Í a
 

þan
, 

Laugalækjarskóli .............000. 000... 
Breiðholtsskóli 
Lækjarskóli, stækkun ..........002000..0... 0... 
Njarðvík, íþróttahús, 3. áf. .......00000 00. 

Akranes, barnaskóli .........00000000 000... 
Borgarnes, stækkun skóla ........020000.......... 
Varmaland, lausar stofur ..........00.0. 0000... 
Stykkishólmur, endurb. ...........0.2.0. 000... 
Bíldudalur, íþr. .............2....0.0 00. 
Patreksfjörður, íb., endurb. .............0000...... 

- Bolungarvík, skólabókasafn ..........00%000.00... 

se... 

12. Tálknafjörður, íþr.hús. ...........00000.0..0...... 
13. Súðavík, skóli sr... 
14. Laugarbakkaskóli, íþr.hús ...........00..0000.... 
15. Ólafsfjörður, barnask., endurb. .................. 
16. Hrísey, íþr.hús sr... 
17. Dalvík, barnask., stækkun „........0.0002. 0000... 

18. Þelamörk, íþr.hús ........00.0..0.0000 0... 
19. Akureyri, Lundarskóli, 3. áf. .......0.0.000.. 
20. Hafralækur, íb. .........00.2.000 0... 
21. Skútustaðahr., sundlaug „..........0.000..000. 000... 

22. Húsavík, barnask., stækkun .........000.0000...0... 

23. Húsavík, íþr.hús ...........002.0.0 000... 

24. Kópasker, skóli sr... 
25. Vopnafjörður, íbr.hús ..............00. 000... 
26. Hallormsstaður, íbr.hús .................0.00.000.. 
27. Stöðvarhreppur, skóli, stækkun ........0000.00... 

28. Egilsstaðahr., íþr.hús .........2......0000 00... 
29. Bæjarhreppur, skóli .............0000 0000... 
30. Nesjahreppur, sundlaug ..........0.0.00. 00... 000. 
31. Vestmannaeyjar, barnask. ..........00.0000.0.0..0. 
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32. Hvammshr., íb. .......0000000. 00... 300 
33. Hveragerði, skóli ........0000.0000 0. 0... 300 
34. Rangárvallahr., skóli .......2.00000000 0... 0... 300 
35. Eyrarbakkahr., skóli, stækkun .......0.00000.... 300 

36. Selfosshr., barnaskóli .........0..00000000. 00... 300 
a 10 800 

1312 070 

. Dagvistarheimili (02 803). 

1. Akureyri L ...........000000 0. neee. 600 
2. Borgarnes L .........0000000 000 nv een 9500 
3. Hafnarfjörður D ..........0000000... 0. 00... 12 000 
4. Húsavík D .........020000 00 en en vens sn 9 000 
5. Kópavogur L .........00.00000 0000 ene 5 000 
6. Ólafsvík L „.........0.000. 000 nn 9500 
7. Bygg. samvinnufél. atvinnubifreiðastj. D—L .... 1500 
8. Húsfél. Æsufelli 2-6L ..........00000000000.0..00. 1000 

9. Reykjavíkurborg: 
a) Ármúli 8 A-D .......0000 0000 7500 
b) Dyngjuvegur D .........000000 0000 nn a... 300 
c) Háaleitisbraut 70 D ........0.0000000.0000.0.0. 3000 
d) Kaplaskjólsvegur Sk.h. .......000.000...0.... 200 
e) Rjúpnafell (Völvuf.) D .......00000 0000... 4 000 
f) Selásblettur 4 D .........0.000000 000. n nn... 300 

g) VölvufellL .........00220000 00 nn 1600 

10. Sauðárkrókur L .........0.000000 0... nan. 1000 

11. Seyðisfjörður L ..........20.00000 0000... n. 0... 1000 

12. Siglufjörður D og L .........000000 00.00.0000... 600 

13. Vatnsleysustr.hr. L ..........00000. 0000... 0... 600 

14. Garðabær L ...........000000 en eens. 4 600 

15. Skagaströnd L ..........00000. 0 0voe nn nan. 1500 

16. Borgarsjúkrahús D ........00000000. enn nn... 3 000 

17. Keflavík D .........00000. 00 unns... 1000 

18. Vestmannaeyjar D .........02000. 0. 00. v 0. 0... 1000 

19. Vestmannaeyjar L .........00000000 000... 0... 500 

20. Áhugafél. Hábæ28D „....0.00000000 nn nr 180 

21. Selfoss, leiksk.lóð ..........00000..0.. 0... 220 

99. Tálknafjörður L ............00.00 000. n even. 2 000 
23. Egilsstaðir D .......00..0000 0000. enn 3000 
24. KFUM. og K, RL .......00000000 000... 300 
25. Akranes L ..........0000000 0... 3000 
26. Akureyri D .........0.000. 0 sense 1000 
27. Reykjavíkurborg: 

a) Breiðholt MD ..........00200 0000... vn... 5500 
b) Breiðholt TIL ...........202.000 0000... 2500 
ce) Breiðholt MM Skd. .........20200000 00... 1500 
d) Breiðholt IL ..........000000 000... 2500 
e) Austurbær Skd. .......0..00000. 000... 1500 

28. Bolungarvík L .........002000 0000. nn 2000
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Ný dagvistarheimili: 
„ Patreksfjörður ............0.00.00. 00... 

Suðureyri ..........00.0. 00... 
Höfn í Hornafirði ............20000 000... 0... 
Ísafjörður .........00.00..00 000. 
Grundarfjörður ............20.000.00.. 0. M

i
 

I
 

5. Heiðurslaun listamanna (02 982 17). 

- Ásmundur Sveinsson .......0000 000. 

. Finnur Jónsson ..........000.0.ees0snn 

4. Guðmundur G. Hagalín #.............0..0.0. 00... 
- Halldór Laxness .........2.2000. 0. 

6. Tndriði G. Þorsteinsson ........00.0000 0. 
7. Kristmann Guðmundsson .......0000 00 

8. Ríkarður Jónsson .........000.0..0.. 0... 

9. Snorri Hjartarson ..........0200. 00... 

10. Tómas Guðmundsson .......0.00000. 0. 

11. Valur Gíslason ..........0.00 0000 

6. Til byggingar íþróttamannvirkja (02 986 04). 

a. Fjórða greiðsla til íþróttamannvirkja samþykktra 

í fjárlögum 1973: 
Fimleikafélag Hafnarfjarðar, íþróttav. #...... 
Kópavogur, leikv., H. áfangi (................ 

Reykjavík, Árbæjarvöllur  ............ 

Reykjavík, Bláfjöll (skíðamannv.) ............ 
Reykjavík, I. áf., Laugardalsframkv. ........ 

6. Reykjavík, II. áf., Sundlaug Vesturbæjar 
Knatispyrnufél. Fram, Rvík, vallarhús ...... 

8. Glímufél. Ármann, Rvík, íþróttahús .......... 
9. Knattspyrnufél. Valur, Rvík, grasvöllur ...... 

10. Knattspyrnufél. Reykjavíkur, íbróttahús ...... 
11. Ísafjörður, gras- og malarvöllur .............. 
12. Ólafsfjörður, malaryðllur .............0..0... 

13. Knattspyrnufél. Þór, Akureyri, malarvöllur 

14. Húsavík, grasyðllur  ..........0..0.0.0 0. 

15. Vestmannaeyjar, stækkun grasvallar #........ 
16. Gerðahreppur, malarvöllur .........0.0.0.... 
17. Umf. Þróttur, Vatnsleysuströnd, malarvöllur .. 

18. Umf. Afturelding, Mosfellssv., malarvöllur 

19. Borgarnes, malaryðllur ..............0........ 

20. Ums. Borgarfj. að Varmal., Mýras., íþróttav. .. 

21. Eyrarsveit, Snæf., malarvöllur #.............. 
22. Stykkishólmur, Snæf., malarvöllur .......... 
23. Patreksfj., V.-Barð., malarvöllur #............ 
24. Þingeyri, V.-Ís., malarvöllur ................ 
25. Bolungarvík, malarvöllur .................... 
20. Höfðahr. (Skagaströnd), A.-Hún., malarvöllur 

27. Þórshöfn, N.-Þins., sundlaug -............... 

S
t
 

29 
AÐ 

Þús. kr. 

1200 
1000 
1000 
1500 
1000 

Nr. 121. 

Þús. kr. 

110 700 

6 000
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28. 
29. 
30. 

712 

Egilsstaðahr., S.Múl., malarvöllur #.......... 

Hvammshr. (Vík í Mýrdal), malarvöllur ...... 
Selfoss, Árn. íþróttasvæði  ..........2...0.... 

b. Þriðja greiðsla af fjórum til íþróttamannvirkja sam- 
þykktra í fjárlögum 1974: 

Knattspyrnufél. Haukar, Hafnarf., íþróttahús 
Golfklúbburinn Keilir, Hafnarf., völlur og hús .. 

Kópavogur, malarvöllur og vallarhús ........ 

Tennis- og badmintonfél. Rvíkur, íþróttahús 
Knattspyrnufél. Rvíkur, grasvöllur og þaklag .. 
Knattspyrnufél. Víkingur, Rvík, skíðaskáli .... 
Ungtemplarafél. Hrönn, Rvík, skíðaskáli 
Knattspyrnufél. Víkingur, Rvík, grasvöllur ... 
Knattspyrnufél. Fram, Rvík, grasvöllur ........ 
Reykjavík, vallarhús við Árbæjarvöll ........ 
Reykjavík, vélfryst skautasvell .............. 
Akranes, hlaupabraut ...........00000. 0 0.0..0.. 
Golfklúbburinn Leynir, Akranesi, völlur . 
Sauðárkrókur, framhaldsframkv. við íþróttavöll 

5. Golfklúbbur Siglufjarðar, golfvöllur .......... 
. Skíðafél. Siglufjarðar, Skíðaborg, skiðastökkbr. 
. Íþróttabandalag Siglufj., íþróttamiðst. að Hóli .. 

Ólafsfjörður, golfvöllur ........00..0 
Akureyri, troðari og skíðatogbraut ............ 

. Akureyri, skíðastökkbraut #.................. 
. Knattspyrnufél. Akureyrar, malarvöllur ...... 
. Sjóferðafél. Akureyrar, bátar ................ 

Húsavík, skíðatogbraut ...........0200000.000. 

Neskaupstaður, malarvöllur ........0.0.0..20.. 
. Vestmannaeyjar, malarvöllur ..........20.... 
. Miðneshreppur (Sandgerði), malarvöllur 

. Njarðvíkurkaupstaður, malarvöllur .......... 
Grindavík, malarvöllur ........00.00000.0.... 

. Umf. Íslendingur, Andakílshr.,, Borg. ........ 
Umf. Dagrenning, Lundarreykjad., Borg., völlur 
Umf. Barðstrendinga, V.-Barð., sundlaug 
Flateyrarhreppur, V.-Ís., völlur .............. 

. Suðureyrarhreppur, V.-Ís., völlur ............ 
Hólmavíkurhreppur, Strand., völlur .......... 

. Umf. Kirkjubólshrepps, Strand., völlur ...... 

. Umf. Kormákur, Hvammstanga, malarvöllur .. 

. Umf. Öxndæla, Eyjafj., völlur ................ 
. Umf. Geislinn, Aðaldælahreppi, malarvöllur 
Reykjahreppur, S.-Þing., grasvöllur .......... 

. Skútustaðahreppur, S.-Þing., malarvöllur 

. Umf. Bjarmi, Hálshreppi, S.-Þing., völlur . 

. Umf. Borgarfjarðar, N.-Múl., grasvöllur ...... 
. Eskifjörður, malarvöllur ......0.0200.0..0..0. 
. Umf. Hrafnkell Freysgoði, Breiðdalshr., völlur 
. Umf. Máni, Nesjahreppi, A.-Skaft., malarvöllur 

Hafnarhreppur, A.-Skaft., malarvöllur ........ 
. Hveragerði, böð við sundlaug ................ 

31. desember 1976. 

Þús. kr. 

529 

120 
600 

Þús. kr. 

73 005 

18 739
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C. 

d. 

Önnur greiðsla af fjórum til íþróttamannvirkja sam- 
þykktra á fjárlögum 1975: 

#
0
 IÐ 

sa
 

Golfklúbbur Suðurnesja, Keflavík, golfvöllur .. 
Seltjarnarnes, íþróttavöllur .................. 

Fimleikafél. Hafnarfj., grasvöllur ............ 
Garðabær, tæki, íþróttavöllur og flutningur 
sundlaugar  .........0..0..200 0000... 
Reykjavík, íþróttavöllur í Fossvogi .......... 

- Reykjavík, Breiðholt III, grasvöllur, hlaupabr. 
og malarv. ..........0..0200.0. 0. 

Knattspyrnufél. Rvíkur (skíðadeild), skíðalyfta 
Íþróttafél. Reykjavíkur, skáli í Bláfjöllum 
Knattspyrnufél. Þróttur, Rvík, vallarhús og gras- 
Völlur ..........00000 0020 
Ólafsvíkurhr., grasvöllur .......0............ 

. Íþróttabandal. Akraness, tæki ................ 

. Stykkishólmur, sundlaug, II. áf. .............. 
Golfklúbbur Borgarness, golfvöllur .......... 
Héraðsfélagsheimili og íþróttahús að Varma- 
landi, Mýras., baðstofa ........0.0.0.000.00..0... 

Íþróttafél. Grettir, Flateyrarhr., skíðalyfta 

Siglufjörður, lúkning malarvallar og vallarhúss 
Skiðafél. Siglufj., Skíðaborg, skíðalyfta ........ 

. Skíðafél. Fljótamanna, Holts- og Haganeshr., 
skíðamannv. ......20000.00 000 

- Raufarhafnarhr., íþróttavöllur ................ 

. Umf. Reynir, Árskógsstrandarhr., sundlaug .... 
Umf. Mývetningur, Skútustaðahr., vallarhús .... 
Héraðssamband S.-Þing., stækkun héraðsvallar 
aðLaugum ..........0200000 00. nn 
Golfklúbbur Húsavíkur, golfvöllur ............ 
Skútustaðahreppur, S.-Þing., vallarhús og sund- 
lag .......0..0000 

. Þórshöfn, N.-Þing., íþróttavöllur ............ 
- Golfklúbbur Hafnarhrepps, A.-Skaftafellssýslu, 

golfvöllur og tæki .......00000000 0... 
- Búðakauptún, S.-Múl., íþróttavöllur .......... 

Umf. Hrunamanna, Árn., lúkning laugarh. ...... 
. Umf. Skeiðamanna, Árn., búningskl. við völl. 

30. 
31. 

Ölfushreppur, íþr óttav öllur í í Þorlákshöfn ...... 
Selfoss, stækkun vallarhúss .................. 

Fyrsta greiðsla af fjórum til íþróttamannvirkja sam- 
þykkir a á fjárlögum 1976: 

Hm
 

Co
 

Ð 
h
 

5
 

- Grindavík, grasvöllur ..........0000000 00... 

Íþróttafél. Gerpla, Kópavogi, fimleikatæki ...... 
Mosfellshreppur, Kjósars., setlaug ............ 
Fimleikafélag Hafnarfjarðar, áhorfendasvæði, 
handknattleiks- og körfuknattleiksvöllur ...... 
Kópavogur, endurbætur á sundlaug v/hitaveitu 
Keflavík og Grindavík, júdódýna .............. 
Kópavogur, II. áf., áhorfendasvæði ásamt bún- 

ingsklefum, böðum og girðingu .............. 

Þús. kr. 

320 
782 
140 

920 
3 000 

3000 
520 
105 

1 456 
900 

Nr. 121. 

Þús. kr. 

16 712 

A 90
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8. Umf. Breiðablik, Kópav., skíðalyfta .......... 
9. Garðabær, tæki ...........00002000 000... 0... 

10. Hafnarfjörður, setlaugar ..........00.00.0... 
11. Reykjavík, Breiðholt, 11. áf., malarvöllur ...... 
12. Reykjavík, laugarhús við Sundlaugar Reykjav. . 
13. Reykjavík, Laugardalsvöllur, III. áf., gerviefni á 

hlaupabraut, gras á eystri völl, böð og búninss- 
herbergi ...........0..200 000 

14. Reykjavík, Árbæjarvöllur, II. áf., grasvöllur .... 

15. Reykjavík, Bláfjöll, II. áf.,, lýsing í brekkur, 
skíðalyfta, snjótroðari og þjónustuhús ........ 

16. Reykjavík, júdódýna og mishá tvíslá .......... 
17. Knattspyrnufélag Reykjavíkur, lyftuskáli og lýs- 

ingíbrekkur ...............0000.0 0... 0... 
18. Glímnfél. Ármann (skíðadeild), Rvík, skíðalyfta 

19. Knattspyrnufél. Víkingur, Rvík, skíðalyfta, lyftu- 
hús, lýsing í brekkur og snjógrindur .......... 

20. Golfklúbbur Rvíkur, Rvík, lokaframkvæmdir við 

golfvöll og golfskála ......0..0000 000. 
21. Knattspyrnufél. Valur, Rvík, II. áf. grasvallar . 
22. Knattspyrnufél. Reykjavíkur, stækkun vallarsv. 
23. Íþróttafél. Reykjavíkur, endurbygging skíðaskála 

í Hamragili .........0..0000 0000 
24. Akranes, tæki á völl og í íþróttahús .......... 
25. Akranes, endurbygging á Bjarnalaug .......... 
26. Staðarsveit, Snæf., íþróttavöllur .............. 

27. Laxárdalshreppur, Dalas., sundlaug .......... 
28. Umf. Dagrenning, Lundarreykjadal, framhalds- 

framkvæmdir við sundlaug .................. 
29. Súðavíkurhr., N.-Ís., malarvöllur .............. 
30. Suðureyrarhr., V.-Ís., skíðalyfta .............. 
31. Íþróttabandalag Ísafjarðar, skíðamannvirki . 
32. Ísafjörður, endurbætur á sundhöll og íþróttahúsi 
33. Bolungarvík, grasvöllur .........200.0000.00.. 
34. Bolungarvík, hlutdeild í sundlaug ............ 
35. Höfðahreppur (Skagaströnd), skíðalyfta ...... 
36. Höfðahreppur (Skagastr.), hreinsitæki í sundl... 
37. Umf. Tindastóll, Sauðárkróki, skíðalyfta ...... 
38. Seyluhreppur, Skag., íþróttavöllur ............ 
39. Hofsóshreppur, Skagaf., íþróttavöllur ........ 
40. Íbróttabandal. Siglufjarðar, Sigluf., skíðalyfta . 
41. Reykjahreppur, S.-Þing., sundlaug ............ 
42. Húsavík, hreinsitæki í sundlaug .............. 

43. Húsavík, framhaldsframkvæmdir við sundlaug .. 
44. Ólafsfjörður, grasvöllur ...........00..0000.. 
45. Akureyri, endurbætur á sundlaug ............ 
46. Akureyri, lýsing skíðabrekkna ............022.. 
47. Akureyri, áhaldahús í Hlíðarfjalli ............ 
48. Golfklúbbur Akureyrar, golfvöllur ............ 
49. Golfklúbbur Akureyrar, golfskáli ............ 
50. Knattspyrnufél. Akureyrar, vallarhús og girðing 
51. Íþróttafél. Þór, Akureyri, grasvöllur .......... 
52. Dalvík, grasvöllur og hlaupabraut ............ 

31. desember 1976. 

Þús. kr. Þús. kr.
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öð. 
öd. 
öð. 
56. 
ðl. 
öð. 
59. 
60. 
Gl. 
62. 

Dalvík, hand- og körfuknattleiksvöllur ........ 
Dalvík, áhorfendasvæði og vallarhús ........ 
Seyðisfjörður, baðstofa .........0000000....... 
Seyðisfjörður, endurb. tækja í sundhöll ...... 
Reyðarfjarðarhr. S.-Múl., malarvöllur ........ 
Íþróttafél. Þróttur, Neskaupstað, skíðalyfta ... 
Búlandshreppur, S.-Múl., sundlaug ............ 
Golfklúbbur, Selfoss, golfvöllur .............. 
Selfoss, útilaug við sundhöll ................ 
Umf. Selfoss, þjálfunartæki .............0..... 

e. Ný íþróttamannvirki. 

þe
 

jv
 

5
 

D 
60

0 
Ti
 

G
N
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Umf. Breiðablik, Kópavogi, skíðaskáli ........ 
Íþróttafélagið Gerpla, Kópavogi, fimleikatæki . 
Umf. Keflavíkur, Keflavík, æfingahús ........ 
Hafnarfjörður, hitakerfi í sundhöll ............ 
Njarðvíkurbær, þrekþjálfunartæki ............. 
Reykjavík, skíðalyfta í Bláfjöllum ............ 
Reykjavík, ýmis stór íþróttatæki ............. 
Knattspyrnufélagið Fram, skíðaskáli .......... 
Glímufél. Ármann, Reykjavík, fimleikatæki ... 
Íþróttafélagið Fylkir, Rvík, fimleikatæki ...... 

Knattspyrnufélag Reykjavíkur (fimleikadeild), 
fimleikatæki ...........00. 0000 
Knattspyrnufélag Reykjavíkur, snjótroðari .... 

. Ungtemplarafél. Hrönn, Rvík, lýsing í skíðabr. 
. Héraðssamb. V.-Ísafjarðars., héraðsíþróttavöllur 

Að Núpi ......002000000 000 
Íþróttabandalag Ísafjarðar, skíðatroðari ....... 

Umf. Hvöt, Blönduósi, þrekþjálfunartæki ...... 
Sauðárkrókur, hlutdeild í laugarhúsi ......... 
Umf. Saurbæjarhr. og bindindisfél. Dalbúinn, 
Saurbæjarhreppi, Eyjaf., vallarhús ............ 
Húsavík, þrekþjálfunartæki ..............00.. 

. Akureyri, skíðalyfta í Hlíðarfjalli ............ 
. Umf. Vísir, Hlíðarhreppi, N.-Múl., íþróttavöllur 

Umf. Hróar, Tunguhr., N.-Múl., íþróttavöllur .. 
- Biskupstungnahreppur, hlutdeild í sundlaug ... 

Skeiðahr., Árn., hlutdeild í sundlaug .......... 
. Grímsneshreppur, Árn., hlutdeild í sundlaug .. 

7. Fyrirhleðslur (04 286 03). 

a. Til fyrirhleðslna: 

Þ
M
 

Go
ð 

Klifandi og Hafursá „..............0.0000000.. 
Kaldaklifsá, Svaðbælisá og Laugará .......... 
Þverá og Markarfljót .........000.0.0000.0.... 
Jökulsá á Dal ..............0.002 000... 0... 
Jökulsá í Lómi ...........0...00000 00... 
Kolgríma ..............000 0... sn 

Þús. kr. 

120 

1200 
500 

3000 
4 600 
1500 
1500 

Nr. 121. 

Þús. kr. 

20 359 

1265 

130 080 

12 300
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b. Til fyrirhleðslna gegn % kostnaðar annars staðar að: 
Djúpós og Hólsárbakkar .........00000.0000... 

c. Til fyrirhleðslna segn %% kostnaðar annars staðar að: 
Fossálar á Síðu .........00000000 0. 00... 
Skaftá hjá Kirkjubæjarklaustri .............. 
Eldvatn hjá Hnausum ......00000 0000... 
Kúðafljót .........020200 0... enn 
Eldvatn hjá Ásum ........02.000. 0. 
Klifandi, vatnafél. Landvörn .......000.000.0.. 
Ár undir Eyjafjöllum .........0.0.00 00... 
Markarfljót við Fljótsdal ........0.00.0000.00... 
Fiská hjá Árgilsstöðum .........0000..000.00.. 
Þjórsá í Skeiðahr. .........0..000000. 000... 

. Stóra-Laxá hjá Sóleyjarbakka ...........0.... 
Stóra-Laxá hjá Birtingaholti .........0.000.00... 
Stóra-Laxá hjá Ósabakka .......00000.00..... 
Litla-Laxá hjá Skyggni .........000.0.00..... 

5. Hvítá við Hvítárholt ..........0000. 000... 0... 

Hvítá við Fjall ............00000. 0000... 
Ölfusá við Kaldaðarnes ...........0.000...0.. 
Sandá í Kjósarhr. ..........00000 00... 0... 
Laxá neðan Hækingsdals ..........00020000.0. 

. Suðurá hjá Reykjahlíð ...........0000..0000.... 
Gil hjá Völlum ........00000 0000 

. Grímsá í Lundarreykjadal ..........00000.0.. 

. Rauðsgil í Hálsasveit ........020...0......... 
Þverá hjá Kaðalsstöðum .......000000000.0.... 

Stekkjargil hjá Slitvindastöðum .............. 
Hörðudalsá  ..........0.0000 0... 

. Múlá, N.fs. ........00. 0. 

. Húsadalsá .......0.0000000 0000 

.„ Núpsá hjá Efra-Núpi ........020000 000... 0... 

Austurá hjá Skárastöðum og Barkarstöðum .... 

. Miðfjarðará hjá Staðarbakka, Barði, Ytri- og 

Syðri Reykjum ........00000000 0... 
), Fitjá hjá Fremri-Fitium 0... 

. Víðidalsá hjá Víðidalstungu „..............0.. 
Varmadalsá .........00000. 00... 
Álka við Hankagil .......0.0000. 0000... 
Tunsnaá hiá Þórormstunsu og Marðarnúpi ... 

. Giljá hjá Litlu- og Stóru-Giljá ................ 
Blanda .......020200 0000 
Laxá hjá Þorbjargarstöðum ..............2... 

. Héraðsvötn  ........000 00 

. Hialtadalsá hjá Hólum .........0000000 0... 

„ Hörgá ..........20. 0 
3. Eviafjarðará í Saurbæjarhr. ..............0... 

Múlaá í Skriðdal .........0000 000... 
. Norðurdalsá í Breiðdal ...........0.0. 000... 

Teitislækur hjá Geithellum .........00.0.00.0. 

31. desember 1976. 

Þús. kr. Þús. kr. 

500 

15 940
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d. Til fyrirhleðslna gegn %% kostnaðar annars staðar 
frá, viðhald skiptist af matsnefndum: 

1. Vesturlandskjördæmi .........00000.. 00... 
2. Norðurlandskjördæmi eystra .......00..0...... 
3. Austurlandskjördæmi ............000.0.0.0.0.. 

8. Landþurrkun (04 286 04). 

Út-Hjaltastaðaþinghá ...........000.0 0... 00... 
Leiðvallarhreppur  ...........00000. 0... 0... 
Dyrhólaós .........0000000. 00. 

Holtsós „......0....0.0.0 00 senn 

a
 

9. Bygging sjúkrahúsa, sjúkraskýla, læknamiðstöðva og 
læknabústaða, annarra en ríkissjúkrahúsa (08 381 01). 

a. Sjúkrahús og heilsugæslustöðvar: 
Reykjavík, skuldagr. .......0.000000. 0... 0... 
Reykjavík, þjónustuálma .......0000000.00.0.0.. 
Reykjavík, B-álma ......22000000.0s. ss. 

Reykjavík, Arnarholt ........0.00000000... 

Reykjavík, heilsugæslustöð Árbæ .............. 
Akranes, sjúkrahús .......0..2.00.000....0.0... 
Búðardalur H 1 ................0.00000 0... 
Patreksfjörður, sjúkrahús ..........0.000000.. 
Bolungarvík, H í ..........20.00 0000... 

. Ísafjörður, sjúkrahús .........0..00..00. 0... 
Hvammstangi H 2 (hönnun) ..........000000.. 

. Blönduós, sjúkrahús ..........0000000..0...... 

. Sauðárkrókur, sjúkrahús ...............0..0... 

. Hofsós, skuldagr. .......0.....0.0000 00... 
- Siglufjörður, breyt. á sjúkrahúsi H 2 .......... 
. Ólafsfjörður H 1 ................00. 
„ Dalvik HA .......000..200 0000. 

Akureyri, sjúkrahús .........0.00000. 0... 0... 
Akureyri, læknamóttaka ........0.00000.0.0..... 
Vopnafjörður H 1 ............0000.0000. 00... 

21. Egilsstaðir, skuldagr. .........0...0000.0....... 

22. Seyðisfjörður H 1 ...........0..00.0.00.0.....0.. 
23. Neskaupstaður, sjúkrahús ...........0.000.00... 
24. Höfn, Hornafirði H 2 ........................ 
25. Kirkjubæjarklaustur H í .„................... 
26. Vík í Mýrdal H 1 ............000...0000 000... 
27. Hvolsvöllur H 1 (hönnun) .....0.0.0000000.000.. 
28. Vestmannaeyjar, skuldagr. .........000..00.0.. 

29. Hella v/læknamóttöku ...........000...00.00.. 
30. Laugarás, skuldagr. „...........0.0..000. 00... 
31. Selfoss, sjúkrahús ............0...000.0.00..... 
32. Álafoss, læknamóttaka ........000..00 0. 
33. Seltjarnarnes H 2 ..............0.0000000 000... 
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34. Hafnarfjörður, Sólvangur .......0.0000.0.000... 4 000 

35. Hafnarfjörður v/læknamóttöku .......0.0.00.... 3000 

36. Keflavík, sjúkrahús ........000.00000 0... .0..0.. 37 000 

37. Keflavík v/heilsugæslu ........000.000.0..0.0.. 3000 

38. Grindavík v/læknamóttöku ........00.00000.0.. 2 000 

39. Gerðar v/læknamóttöku .......0.000.0..0..0.. 2 000 
— 864 800 

b. Læknabústaðir: 
1. Stykkishólmur ......00000c0ec00reee ene... 10 000 

2. Búðardalur ........000000000 00 sesen0. 00... ð 000 

3. Reykhólar (viðg.) ........000eeeeecee 0... 0... 4 000 

4. Þingeyri .......000000 00. neeennnnrnsn a. 10 000 

5. Flateyri .........0.00.eeessssnnnn rn 2500 

6. Ísafjörður O.........0000 0000 en ene nennt 1500 

7. Hólmavík .......00.00000nss ene 3000 

8. Hvammstangi ......c00.0ee0e0nen eeen. 8 000 

9. Siglufjörður  ......00c000000 000... 00... 5 000 

10. Húsavík v/heilsugæslust. .......00.00000.0.. 0. 2 000 

11. Húsavík v/sjúkrahúss .......0..00.00000.0.... 6 000 

12. Kópasker .....0.00000000nnnnes nn see. 2000 

13. Fáskrúðsfjörður ...........0000.00..000.. 00... 2 000 

14. Selfoss ......00.0nr sr 1500 

15. Þorlákshöfn .......000.0000 00. 1000 
— 63 500 

958 300 

10. Skipting lögboðinna og ólögboðinna eftirlauna og 

styrktarfjár. 
Kr. 

09 382 Samkvæmt launalögum  .....000.000000 00... 11 550 000 

Samtals 11 550 000 

09 383 Embættismenn og aðrir starfsmenn: Kr. 

Aðalheiður Níelsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 90 090 

Aðalheiður Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 90 000 

Aðalsteinn Baldvinsson, fyrrv. póst- og simaafgrm. 120 000 

Aðalsteinn Hallsson, fyrrv. kennari .............. 120 000 

Albert Sigtryggsson, fyrrv. póststarfsmaður ...... 110 000 

Andrés Eyjólfsson, fyrrv. skjalavörður og alþm. .. 210 900 

Ari Sigurbjörnsson, fyrrv. póstur 2....0.0000.000.. 90 000 

Arnbjörg Eiríksdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 90 000 

Arndís Eiríksdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 90 000 

Arndís Þorsteinsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 90 000 

Arnkell Bjarnason, fyrrv. póstur 2..cc..0000000.. 90 000 

Axel Thorsteinsson, fyrrv. fréttamaður .......... 180 000 

Ágúst Kvaran ......000000%0.n ner rrre tran 180 000 

Ágúst Ólafsson, fyrrv. rafvirki .......0000000000.. 120 000 

Ármann Kristjánsson, fyrrv. kennari ............ 100 000 

Árni Sigurðsson, fyrrv. landpóstur .....0..0.0..... 90 000 

Ásgrímur Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 90 000 

Baldur Guðbrandsson, fyrrv. fiskmatsmaður .... 90 000 

Benedikt Gíslason .......000000e0 ene 210 000 

Bergsveinn Jónsson, fyrrv. hafnsögumaður ...... 110 000
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Bergþóra Sigurðardóttir, fyrrv. ljósmóðir ......., 90 000 
Bjarni Bjarnason, fyrrv. söngkennari ............ 110 000 
Bjarni Ó. Frímannsson, fyrrv. símstjóri ........ 120 000 
Bjarni Jónasson, fyrrv. hreppstjóri „............... 100 000 
Bjarni Sigurðsson, fyrrv. hreppstjóri ............ 100 000 
Bjarni Sigurðsson, fyrrv. póstur ................ 90 000 
Bjarni Þorsteinsson ........,....0.0.0000 90 000 
Björg Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............. 90 000 
Björg Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 90 000 
Björn Einarsson Þ..........00..0. 0. 180 000 
Björn Stefánsson, fyrrv. póstur ..........00000.... 90 000 
Björn Vigfússon, fyrrv. lögregluþjónn .......... 120 000 
Brynjólfur Bjarnason, fyrrv. ráðherra ............ 260 000 
Böðvar Pálsson, fyrrv. póstafgreiðslumaður ...... 110 000 
Daniel Eggerisson, fyrrv. vitavörður ..........., 120 000 
Dýrfinna Oddfreðsdóttir, fyrrv. ráðskona ........ 110 000 
Eggert Konráðsson, fyrrv. póstur ................ 90 000 
Einar Einarsson, fyrrv. skipherra ................ 170 000 
Einar Steindórsson, fyrrv. póstafgreiðslumaður .. 110 000 
Elín Jóhannesdóttir, fyrrv. hjúkrunarkona ...... 90 000 
Elinborg Brynjólfsdóttir, fyrrv. matráðskona .... 120 000 
Elísabet Friðriksdóttir, fyrrv. barnakennari .... 110 000 
Emilía Jónasdóttir, leikkona „........0.0.000..... 110 000 
Eyjólfur Hallfreðsson, fyrrv. póstur .........0..... 90 000 
Eyjólfur Hannesson, fyrrv. símsljóri .........,.. 150 000 
Eyjólfur J. Stefánsson, fyrrv. söngkennari ...... 100 000 
Finnbogi Lárusson .........0000...0 0 90 000 
Friðrik Þorvaldsson, fyrrv. póstafgreiðslumaður .. 130 000 
Gísli Guðnason, fyrrv. símstjóri .................. 100 000 
Gísli Kristjánsson, fyrrv. starfsm. við tollgæslu .. 110 000 
Gísli Sigurðsson ........000.00000 0. 90 000 
Grímur Grímsson, fyrrv. næturvörður hjá Alþingi 120 000 
Guðbjörg Hannesdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 90 000 
Guðbjörg Kristinsdóttir, fyrrv, ljósmóðir ........ 90 000 
Guðbrandur Benediktsson ........,...0000000. 90 000 
Guðfríður Jóhannesdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 90 000 
Guðjón Hermannsson, fyrrv. póstur .............. 90 000 
Guðjón Jónsson, fyrrv. póstur ........0..... 90 000 
Guðjón Pétursson ............00.. 000. 120 000 
Guðlaugur Oddsson, fyrrv. fiskmatsmaður ...... 110 000 
Guðmundur Árnason, fyrrv. póstur „...........,. 90 000 
Guðmundur Elíasson, fyrrv. fiskmatsmaður ...... 90 600 
Guðmundur Gíslason Hagalín, fyrrv. bókafulltrúi .. 140 000 
Guðmundur Guðjónsson, fyrrv. vitagæslumaður .... 120 000 
Guðmundur Ólafsson, fyrrv. póstur .............. 90 000 
Guðmundur Þorbergsson, fyrrv. póstur -......... 90 000 
Guðmundur Þórðarson, fyrrv. fiskmatsmaður .... 90 000 
Guðríður Einarsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 90 000 
Guðrún Davíðsdóttir, fyrrv. símstöðvarstjóri ...... 100 000 
Guðrún Sigurbjörnsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 90 000 
Guðrún Teitsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............. 110 000 
Gunnar Ásgrímsson, fyrrv. fiskmatsmaður ........ 90 000 
Gunnar Snjólfsson, fyrrv. hreppstjóri ............ 120 000 
Gunnar Þórðarson .........0,..0.00. 00. 120 000
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Gunnhildur Sigurðardóttir, fyrrv. símstöðvarstjóri 90 000 

Gústaf Gíslason, fyrrv. vitavörður ......0.0..0..0.. 120 000 

Hafliði Sveinsson, fyrrv. póstur .....00.000000.0. 90 000 

Halldóra Bjarnadóttir, fyrrv. skólastjóri ........ 190 000 

Halldóra Jóhannsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 90 000 

Hallgrímur Fr. Hallgrímsson, fyrrv. póstur ...... 90 000 

Hannes Hreinsson, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 120 000 

Hálfdán Björnsson .....000000 0000 nenna 110 000 

Helgi Ágústsson ......0000. 0. .n nn 150 000 

Helgi Eleesarsson, fyrrv. starfsm. Rafmagnsveitna 

ríkisins (20.00.0000. aneenneennernn enn 110 000 

Helgi Ívarsson, fyrrv. fiskmatsmaður ............ 110 000 

Helgi Jóhannesson, fyrrv. fiskmatsmaður ........ 90 000 

Helgi Kjartansson .....0.0000e.en eeen rn 90 000 

Helgi Tryggvason, bókbindari .........00000...0.. 110 000 

Herdís Finnbogadóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 90 000 

Herdís Guðmundsdóttir, fyrrv. handavinnukennari 110 000 

Herdís Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......0.000... 90 000 

Hermann Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður ........ 110 000 

Hermína Gísladóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 90 000 

Hildur Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ......0..000.. 90 000 

Hinrik Guðmundsson, fyrrv. fiskmatsmaður ...... 90 000 

Hjörtur Ögmundsson, fyrrv. hreppstjóri .......... 100 000 

Höskuldur Einarsson, fyrrv. hreppstjóri .......... 100 000 

Inga Nielsen Beck, fyrrv. simstöðvarstjóri ........ 90 000 

Ingibjörg V. Filippusdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 90 000 

Ingibjörg Guðmundsdóttir, fyrrv. kennari ........ 150 000 

Ingibjörg Jónsdóttir, fyrrv. kennari .......00..... 110 000 

Ingibjörg Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........20.... 90 000 

Ingimar Baldvinsson, fyrrv. póst- og símaafgrm. .. 100 000 

Ingólfur Árnason, fyrrv. póstur ......00000.00.... 90 000 

Ingólfur Gíslason, fyrrv. héraðslæknir, biðlaun .. 380 000 

Ingveldur Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 90 000 

Jens Eyjólfsson, fyrrv. þingvörður .........22... 110 000 

Jóhann Gunnarsson, fyrrv. rafstöðvarstjóri ...... 110 000 

Jóhann Jónsson, fyrrv. starfsm. Vifilsstaðahælis .. 90 000 

Jóhann Jósefsson, fyrrv. starfsmaður vitamálastj. 110 000 

Tóhann J. E. Kúld, fyrrv. fiskmatsmaður ........ 90 000 

Jóhann Pétursson, Svarfdælingur ............20.. 190 000 

Jóhannes Bogason, fyrrv. póstur ......0.0.0000... 90 000 

Jón Bóasson, fyrrv. póstur ....c0000000.0..0.0.... 90 000 

Jón Jónasson, fyrrv. póstur ......00000 000. ....0.. 90 000 

Jón G. Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður „......... 100 000 

Jón Kjerúlf, fyrrv. tollgæslumaður .............. 120 000 

Jón Sigtryggsson, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 100 000 

Jón Sigurðsson, fyrrv. fiskmatsmaður ............ 90 000 

Jón Sigurgeirsson, fyrrv. skrifstofumaður ........ 150 000 

Jón Þorkelsson, fyrrv. síldarmatsmaður .......... 90 000 

Jónas Bjarnason, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 90 000 

Jónas Bjarnason, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 90 000 

Jóninna Pétursdóttir, fyrrv. ráðskona .........0.... 90 000 

Jósep Kristjánsson, fyrrv. símstöðvarstjóri ...... 120 000 

Júlíus Jónsson, fyrrv. póstur 2....c00c0000cn 0... 90 000 

Júlíus Jónsson, fyrrv. póstur, Mosfelli .......... 90 000
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Karl Árnason, fyrrv. póstur ..........0..... 90 000 
Karl Indriðason, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 110 000 
Klara Guðmundsdóttir ..........0000.0.. 120 000 
Kristinn Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 110 000 
Kristín V. Hjaltalín, fyrrv. ljósmóðir „............. 90 000 
Kristin Ingileifsdóttir C.............0..0.00000..... 130 009 
Kristín Kristjánsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 90 000 
Kristin Pálmadóttir, fyrrv. símstöðvarstjóri ...... 100 000 
Kristin Teitsdótiir, fyrrv. ljósmóðir .............. 90 000 
Kristjana V. Hannesdóttir, fyrrv. skólastjóri .... 110 000 
Kristján Albertsson, rithöfundur ................ 146 000 
Kristján Einarsson, fyrrv. kennari .............. 120 000 
Kristmundur Kr. Meldal, fyrrv. póstur ............ 99 000 
Magdalena Guðlaugsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 90 000 
Magnús V. Guðbrandsson, trésmiður .............. 90 000 
Magnús Ingimundarson, fyrrv. hreppstjóri ........ 120 000 
Magnús Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður -......... 110 000 
Magnús Magnússon, rithöfundur ..........0........ 110 000 
Margrét Gísladóttir, fyrrv. ljósmóðir .............. 90 080 
Margrét Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 90 000 
Margrét Jóhannsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 90 000 
Margrét Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........... 90 090 
Margrét Valdimarsdóttir, fyrrv. starfsm. Alþ. ...... 200 000 
María Markan, óperusöngkona .................. 140 000 
Matthildur Hannesdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 90 000 
Nína Sveinsdóttir, leikkona ...,.......0.00000.... 110 006 
Njáll Friðbjörnsson, fyrrv. póstur -............. 90 0060 
Oddur Bjarnason, fyrrv. fulltrúi .................. 90 000 
Oddur Búason, fyrrv. línustarfsmaður ............ 110 000 
Ólafía Egilsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............. 90 000 
Olafur Bjarnason, fyrrv. umboðsmaður .......... 90 000 
Ólafur Björnsson, fyrrv. póstur ................ 90 000 
Ólafur Magnússon .......02000000. 120 000 
Ólafur Tryggvason, fyrrv. starfsm. Alþingis ...... 150 000 
Óscar Clausen, rithöfundur .............000.00... 140 000 
Pétur Jónsson, fyrrv, póstur .........00..000.... 110 000 
Ragnar Benediktsson, fyrrv. prestur .............. 90 000 
Ragnheiður Böðvarsdóttir, fyrrv. símstöðvarstjóri .. 109 000 
Rósamunda Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 90 000 
Runólfur Guðmundsson, fyrrv. póstur ............ 90 000 
Sesselja Jónsdóttir, fyrrv. símstöðvarstjóri ........ 120 000 
Sesselja Kristjánsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 90 000 
Sigmundur Gestsson, fyrrv. póstur .............. 90 000 
Signý Gunnarsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 90 000 
Sigríður Ásgeirsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 90 000 
Sigríður Einarsdóttir, fyrrv. póst- og símaafgr.k. .. 160 000 
Sigríður Guðjónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 90 000 
Sigríður Magnúsdóttir, fyrrv. kennari ............ 100 000 
Sigríður Sigfinnsdóttir, fyrrv. símstjóri .......... 100 000 
Sigríður Þórðardóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 90 000 
Sigrún Sigurjónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 90 000 
Sigurbjörg Guðmundsdóttir, fyrrv. símaafgr.kona 120 000 
Sigurður Erlendsson, fyrrv. hreppstjóri ............ 100 000 
Sigurður Greipsson .......0..0.000 00 180 000 
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Sigurður Stefánsson, fyrrv. póstur, Krossi ........ 
Sigurjón Einarsson, fyrrv. símstjóri .............. 
Sigurjón Sigurbjörnsson, fyrrv. tollvörður ........ 
Sigurpáll Þorsteinsson, fyrrv. póstur ............ 
Skúli Skúlason frá Odda .......00.0.00 00.00.0000... 
Stefán Ólafsson, fyrrv. þingvörður ...........0..0. 
Stefán Steinþórsson, fyrrv. póstur .......0000000.. 
Steingrímur Magnússon, fyrrv. fiskmatsmaður . 
Steinn Ármannsson, fyrrv. póstur .......0.000000.. 

Steinþór Þórðarson, fyrrv. símstöðvarstjóri ...... 
Sæmundur Halldórsson, fyrrv. póstur ............ 

Sölvi Ásgeirsson, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 
Sörli Hjálmarsson, fyrrv. fiskmatsmaður ........ 
Tryggvi Helgason ........0000000 0000... 

Valborg Emilsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 
Valves Kárason, fyrrv. fiskmatsmaður ............ 
Vésteinn Árnason, fyrrv. póstur .„.....0000000000.. 
Vigdís Andrésdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 
Þorbjörg Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 
Þorkell Kristjánsson, fyrrv. starfsm. Alþingis .... 
Þorleifur Jónsson ......0.000000 000 
Þorsteinn Jónasson, fyrrv. hreppstjóri ............ 
Þóra Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 

Þórður Benediktsson ......0.0000 000... 
Þórður Ólafsson, fyrrv. póstur ......0..0.000.... 
Þuríður Guðjónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 
Þuríður Guðnadóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 

384 Ekkjur: 
Agnethe Kamban .........00000000 000... a... 
Anna Ólafsdóttir .........000.0n 0. 
Anna Jakobína Árnadóttir .........0...000 00... 
Anna Þuríður Stmundsdóttir ........00.00..0.00. 
Arnbjörg Halldórsdóttir .........000000..0........ 
Arnþrúður Daníelsdóttir ..........0..000....000.. 
Ágústa Jónsdóttir ........000000000 00. 00 nn... 
Ágústa Sigurðardóttir .........0.200000 000... 
Árný Stígsdóttir ..........0000000. 00. nn... 
Áslaug Nielsen ........00.00000 000 nnn 0. 
Ásta Jónsdóttir .........00000.00e ene 
Ásta Ólafsdóttir ............0000. 000 nn... 
Ástríður Eggertsdóttir ..........0.0000. 0... 0... 
Ástríður Magnúsdóttir .......2.00000.00.0. 0... 
Björg Þórðardóttir .........2.000000 0... 0... 

Borghildur Thorarensen ......0.00000 000... 
Bryndis Þórarinsdóttir ..........02000000.......00. 
Dagbjört Guðjónsdóttir .........0.002000000....0.0. 
Elín Einarsdóttir ........0.0200.0.0n0 enn. 
Elín Lárusdóttir ..........20.0000. 000... 
Elínborg Bogadóttir ......00000000. 00... 

Elísabet Jónsdóttir .......000200 0000 00... 
Elísabet Kemp ......00renseeneen 
Eufemia Ólafsdóttir .......000.0000 000 
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Fríða Hlíðdal ............0....00. 0... 300 000 
Guðbjörg Erlendsdóttir ...........0.0.....00 110 000 
Guðný Halldórsdóttir ............0..0.0000 00. 110 0890 

Guðný Sigurðardóttir .........0.0..000.00. 0. 90 000 

Guðný Vigfúsdóttir ............... 0. 110 009 
Guðný Þórarinsdóttir ..........0..0.00. 00. 90 000 
Guðrún Jóhannesdóttir ..........0.0.....000..0.... 90 000 

Guðrún P. Jónsdóttir L........0.0... 120 000 

Guðrún Pálsdóttir ............... 110 000 
Halldóra Eiríksdóttir .........0.0.0... 0 120 000 
Halldóra Eiríksdóitir ............0... 120 000 
Halidóra Þórðardóttir ..............00000.. 90 000 
Helga Friðbjarnardóttir ..................000...... 110 000 
Helga Pétursdóttir „........0. 0 120 000 
Helga Sigurðardóttir ...........00..0000. 120 000 
Hildur Blöndal ...........00...0.. 0. 270 000 
Hjaltlína Guðjónsdóttir ...........0000000.0. 120 000 
Hlíf Magnúsdóttir .............00.0 2... 110 000 
Hólmfríður Rögnvaldsdóttir ...............0....... 110 800 
Hrafnhildur Eiðsdóttir ...........0...0.... 120 000 
Hróðný Einarsdóttir ............. 230 000 
Hulda Þ. Björnæs ..........0..0. 000 120 600 
Hulda Davíðsdóttir .........0..0.0...0. 0 120 600 
Indíana Sturludóttir „.............. 0... 120 000 
Ingibjörg Eyjólfsdóttir ........0...0..0 130 060 
Ingibjörg Högnadóttir .............00.00000000... 90 009 
Ingibjörg Þ. Jónsdóttir ............0.0.0000.00 0. 130 006 
Ingibjörg Karlsdóttir „..........0..00..0.. 180 000 
Ingunn Hlíðar .............00.0.. 00... 90 000 
Ingveldur Ólafsdóttir .........0..0000. 90 000 
Jakobína Thorarensen ..........00..0.. 000. 90 600 
Jófríður Guðmundsdóttir .........,...0..00.0.... 90 900 

Jóhanna Vigfúsdóttir ..........0..0..0. 00. 90 000 
Jónasína E. Hallgrímsdóttir ...................... 100 000 
Jónína Ásmundsdóttir ............. 90 000 
Jónína Gissurardóttir .............0. 00. 120 000 
Jónina Kristjánsdóttir ...........0..000.00.0... 120 000 
Jórunn Guðjónsdóttir ..........0000000 0. 120 000 
Karen Louise Jónsson .........0.0000 0. 120 000 
Katrín Ingibergsdóttir .......................... 120 000 
Kristbjörg Hafberg ............0...... 2. 90 000 
Kristin Helgadóttir .............0....0.0......... 90 000 
Kristin Pálmadóttir „............... 0. 110 009 
Kristin Pálsdóttir .........00.0.00000.. 0. 90 000 
Kristjana Káradóttir ..........0..0.00000000 0 120 000 
Lára Bjarnadóttir, ekkja Jóns Gíslasonar .......... 90 000 
Lára Svansdóttir .......0...0... 0. 90 000 
Lára M. Vigfúsdóttir .......0....00.. 140 000 
Laufey Karlsdóttir .............. 90 000 
Lelia Stefánsson .........0..20. 00 210 000 
Lilja H. Arndal ................0 0 140 000 
Lilja Jörundsdóttir .............. 0 110 000 
Lilja Magnúsdóttir ............0.000.00 00. 120 000 
Lilja Steinsen ............000. 0... 250 000



Nr. 121. 724 81. desember 1976. 

Kr. 

Lydia Einarsson ...0..0000000.00 0 180 000 

abel Sigurjónsson 2...cc.000r0nnrrnnrrnne err 140 000 

Magdalena Ásgeirsdóttir .........000000.0. 0... 90 000 

Magnea Magnúsdóttir ..c...0000000000 00... 110 000 

Margrét Árnadóttir ........00..00200 0... enn 120 000 

Margrét Björnsdóttir .......0000000.000 0... 90 000 

Margrét Eyjólfsdóttir .......020.000000 nn... 110 000 

Margrét Guðbrandsdóttir ........00.2000..00.0..0.... 130 900 

Margrét Jónasdóttir „......2002000. nn 180 600 

Margrét Jónsdóttir .......2000000. nr 120 000 

Margrét Jónsdóttir frá Hrauni .................. 170 000 

Margrét L. Lárusdóttir ........00.0..0000. 00... 90 000 

Marta Oddsdóttir .........000000 nn 90 000 

Málfríður Bjarnadóttir ........000.0.00. 0... 90 000 

Melitta Urbaneie ........0...00.0.0 90 000 

Nanna Guðmundsdóttir ........0...000.0.... 0... 100 000 

Nanna Guðmundsdóttir „.......0.)000.0. 000... 110 000 

Ólafía Finnbogadóttir .........0.00 0000... 90 000 

Ólöf Bjarnadóttir ........00.0002 0000. 120 000 
Ragnheiður Konráðsdóttir ........200.00. 000... 90 000 

Rannveig Gunnarsdóttir .........0000000 000... 110 000 

Rósa Guðnadóttir ............00.20n sn 120 000 

Rut Hermanns Hansen .........0000 0000... 120 000 

Sesselja Benediktsdóttir ........000000... 00... 100 000 

Sigríður Árnadóttir .......20000000 000. n 250 000 

Sigríður Árnadóttir „22.00.0002... 0... 120 000 

Sigríður Gísladóttir ........0.00..0 00... 90 000 

Sigríður Guðmundsdóttir ........00.000.0.0...... 100 060 

Sigríður Jónsdóttir frá Vífilsstöðum .............. 230 000 

Sigríður Stefánsdóttir ........000000. 000... 90 000 

Sigrún Eiríksdóttir .......2.200000 0000... 120 000 

Sigrún Guðmundsdóttir ......002.000 0000... 170 000 

Sigrún Thorarensen ......0.0...0. enn. nn 90 000 

Sigurbjörg Jónsdóttir ......20.0000.00 00... 99 000 

Sigurlaug Jónsdóttir .......000000 000... 120 000 

Sigurlaug Þórey Þorsteinsdóttir ........0.00000... 100 000 

Skúlína Guðmundsdóttir .......0.000000. 0... 0... 110 000 

Soffia Touvina ..........00... sn 100 000 

Steinunn P. Eyjólfsson ......0000000 0... 90 000 

Steinunn Tómasdóttir ........0000000 00 90 000 

Steinþóra Einarsdóttir .....2..000000 000... 120 000 

Svanborg Jónsdóttir ......0000000n0 enn nn 90 000 

Sveindis Hansdóttir .......20.0000. 0... 99 000 

Tove Engilberts ......2000000.n neee 230 000 

Valgerður Helgadóttir .........0020000. 0... 2... 90 000 

Valgerður Ólafsdóttir ........000000 0000... 90 000 

Vigdis Guðmundsdóttir .......22.00000 0... 0... 110 000 

Þorbjörg Kjartansdóttir .......0.0000000... 0... 120 000 

Þorbjörg Leifs ........2.200000 ert 110 000 

Þóra Magnúsdóttir .......2.00.00000. 0... en... 90 000 

Þóra Sigfúsdóttir .......20020000 00. ene nn nn 90 090 

Þóra Vigfúsdóttir ........02202220000 00... 140 000 

Þórunn Jónsdóttir ........2.000 0000... 110 000 

Þuríður Þorsteinsdóttir .......0..000000. 0... 90 000 
  

15 800 000
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11. Flóabátar og vöruflutningar (10 321 03). 

Norðurlandsbáturinn Drangur ........220000000.. 
Til vetrarsamgangna í Árneshreppi .......... 
Hríseyjarbátur  ........00000 00. 00... 
Sami, stofnstyrkur .........000.00 0... s.n 
Grímsey vegna flugferða .........0200.00.000..... 
Til snjóbifreiða í Dalvíkurlæknishéraði ...... 
Mijóafjarðarbátur # .......020000000. 00... 
Sami, stofnstyrkur .........0000000.0. 0... 0... 
Snjóbifreið í Vopnafirði .........000.0000... 
Snjóbifreið á Fjarðarheiði ...........00000.0.0.. 
Sami, stofnstyrkur ..........000000 000... 0... 
Snjóbifreið á Fagradal .........0.0000000...0...0.0. 
Sami, stofnstyrkur ........00.0000000 000... 
Snjóbifreið á Oddsskarði .........0.0000 0... .0..0.. 
Sami, stofnstyrkur .......00000000 000... 

. Snjóbifreið á Fljótsdalshéraði ............0.0.0... 
Snjóbifreið í Borgarfirði eystra ..........000.... 

.... 

Snjóbifreið í Stöðvarfirði, Egilsstaðaflugvöllur .... 
Til vöruflutninga á Suðurlandi ..............0... 
Hf. Skallagrímur .........0.0200 000... 
Myýrabátur # .........0.20000 0000 

Til vetrarflutninga í Breiðavíkurhreppi .......... 
Breiðafjarðarbáturinn Baldur ............00.00... 
Langeyjarnesbátur  .........2000000 00... 0... 
Snjóbifreið í A.-Barðastrandarsýslu .............. 

„ Til vetrarflutninga í V.-Barðastrandarsýslu .. 
. Dýrafjarðarbátur  .........000.20000000. 000... 

. Snjóbifreið um Botnsheiði ...............2... 
. Djúpbáturinn hf. Fagranes .......0.020000000.0.. 

Sami, vegna mjólkurflutninga úr Dýrafirði ...... 
Snjóbifreið í Þórshafnarhéraði .............. 

. Snjóbifreiðar á Akureyri .......0.00000.. 0... 
Sami, stofnstyrkur .......0.00000. 00... 

. Vetrarflutningar um Lónsheiði .................. 
Sami, stofnstyrkur .......0..20000000 0... 

. Snjóbifreið Axarfjörður—-Kópasker .............. 
. Snjóbifreið á Hólmavík .........000000...0.... 

Snióbifreið í Hálshreppi, S.-Þing. ..........0.... 
. Vetrarflutningar í Skarðshr., Dölum ......... 
. Vetrarsamgöngur í Reykhóla- og Gufudalshr. 
. Snjóbifreið, A.-Hún. .........00000000. 000... 

Egilsstaðir, Seyðisfj. v/mjólkurflutninga .... 
. Póst- og vöruflutningar á Jökuldal .......... 
. Vetrarferðir í Víkurumdæmi .........0.0..00.0..... 
. Vetrarferðir í Haukadal .................... 
. Flugbjörgunarsveitin, Akureyri .............. 

Sami, stofnstyrkur ..........00.0000 000... 
. Snjóbifreið í Önundarfirði .................. 
. Svínafell í Nesjum .........20.0000 0... 0... 

. Sandsheiði ...........0..000000 000... 
. Herjólfur, Vestmannaeyjaskip ............... 

Sami, v/mjólkurflutninga .................... 
Mjólkurflutningar í Önundarfirði ............ 

.... 

.... 

.... 

.... 

Þús. kr. 

18 000 

Nr. 121. 

Þús. kr. 

152 500
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Hafnarmannvirki og lendingarbætur (10 333 03). 

1. Akranes .........0.00000. sess nes 
2. Arnarstapi  .........0002000 00. se ses 
3. Ólafsvík .........0.00.0 00 ene 
4. Grundarfjörður #..........2000000. 0... 
5. Stykkishólmur ...........2.000.0. 0... 
6. Tálknafjörður ............000s... senn 

7. Bildudalur .............22000000 es sn 

8. Þingeyri ............000000.0 0... e.s. 
9. Flateyri  ..........2000000 eee. 

10. Súgandafjörður  ..........2000.000 ne sn... 
11. Bolungarvík ............2000.000. eens ne 
12. Súðavík ..........2.00000 0. sn 
13. Ísafjörður ...........00000.000. 0. 
14. Hólmavík ........0000000 s.s 

15. Hvammstangi ..........2000000 0000... 
16. Blönduós .........0.0000.0 s.s. 
17. Skagaströnd ..........2.20000.00 e.s. sn 
18. Sauðárkrókur ..........0000000 0... s.n. 
19. Siglufjörður  ..........2020000 00. sn 

20. Ólafsfjörður „............0..00 000 
21. Dalvík ..........00200000 sn sen 
22. Hrísey  .........00000 00. 
23. Hauganes ..........0000000 s.s sn ss 
24. Hjalteyri #...........00000000 00 es ne 
25. Akureyri ...........2.000 00. 
26. Grímsey  ........2000..0 ns sn 
27. Húsavík ...........000000. 000. 
28. Raufarhöfn #...........200.00.. eens 
29. Þórshöfn ..........020000. 000. sn 
30. Vopnafjörður ............02.000000. 0... 

31. Borgarfjörður eystri .............020000 0. 0... 
32. Neskaupstaður .............00000. 0... 

33. Reyðarfjörður ...........00000. 000... 

34. Fáskrúðsfjörður .............000.00 0... 0. 
35. Stöðvarfjörður ............20000 000... 
36. Breiðdalsvík ...........00.00. 00... 
87. Höfn, Hornafirði ............20.00 0... 

38. Dyrhólaey .........020000 0000. 
39. Vestmannaeyjar .„......0.000000 0000... 
40. Evrarbakki #...........0.02.0. 0... 

41. Hafnir „...........20000000.0sss ss 

49. Sandgerði ...........020.0000.0.0 rs 
43. Hafnarfjörður ...............20200. 0... 

Ferjubryggjur (10 333 04). 

. Flatey á Breiðafirði .................00..00.000.. 
„ Bæir ..........2020002 0200 so ens 

0000 5050... 

Or
 
Þ
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IN
 

Eð ck
 

(4!
 

d 

81. desember 1976. 

31 700 
12 000 
17 200 

3 300 
11 300 
22 500 
7500 

27 000 
8900 
11300 

20 700 
15 000 
57 000 
12 700 
15 500 

3 800 
48 900 
11300 
2000 

39 400 

26 700 
3000 

37 500 
51 600 

5000 
2000 
7500 
500 

2 000 

Þús. kr. 

931 600 

17 000
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14. Sjóvarnargarðar (10 333 08). 

1. Akranes ............00000.0 0 err 
2. Álftanes ........00.00 0000 
3. Bessastaðir ..............0200000000. 0... 
4. Eyrarbakki ...............0000 000 
ð. Flateyri .............000000 0000. 
6. Garðskagi „................0.0000 000 nn 
1. Gerðar .............000... 0... 
8. Grótta ..........2000000 00 
9. Innri-Akraneshreppur ...........0000000.. 000. 

10. Miðneshreppur „............0.00000 0000. en 
11. Seltjarnarnes #„.......00000.0.0. 0 
12. Selvogur ...........2.0.0000. 00. 
13. Stokkseyri .............0.0000 0... 
14. Vogar .............0000.0 ns 
15. Patreksfjörður .............0000000 000... n vn 

15. Fjárfesting Pósts og síma 1977 (2 10 101 983). 

1. Sjálfvirkar símstöðvar: 
a. Nýjar stöðvar ..........00..0000. 00. 
b. Stækkanir á eldri stöðvum ............0000.... 

2. Línukerfi fyrir símnotendur: 
a. Í bæjum og kauptúnum ........0000000 000... 
b. Í sveitum .............00.000 0... 

3. Landssímasambönd: 
a. Jarðsíma- og loftlínuleiðir .................... 
b. Fjölsímaleiðir .............0.........0. 
c. Radiðleiðir ................0200000 0000. 0. 

4. Fjarritar: 
a. Ritsímatæki ...............000...000 0... 
Radióstöðvar ............2000000.0 seven 
Símatalfæri .............0.000000.0 ns 
Hús: 

a. Póst- og símahús ...........00..000.0. 00... 
b. Radióhús ............2200000000 esv en 

n
i
 

Fjárfestingaráætlun 1977, sundurliðun. 

1. Sjálfvirkar símstöðvar: 
Nýjar stöðvar: 

a. Árskógsströnd .............0..000.0. 0 
b. Flúðir .............00000000 0... 

Stækkanir á eldri stöðvum: 
a. Grindavík ............00.0000.0. 00. 
b. Akureyri ..............0.. 0000... 
c. Hálfsj. val ..............00 000... 
d. Akranes >..........0000 0000 

19 000 
254 000 

186 000 
64 000 

40 000 
206 000 
143 000 

86 000 
33 000 

10 000 
9000 

36 000 
87 000 

2 000 
35 000 

Nr. 121. 

Þús. kr. 

35 000 

273 000 

250 000 

389 000 

12 000 
60 000 
60 000 

119 000 
57 000 

1220 000 

19 000
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opB 
r
r
 

„ Línukerfi fyrir símnotendur: 
Í bæjum og kauptúnum: 

a
 

0
 
0
 

sveitum: 

Torfalækjarhr., A-Hún. — Bólst.hlið 

a
 

. Landssímasambönd: 

Jarðsíma- og loftlínuleiðir: .......0.00000000.. 

a. Húsavík — Húsavíkurfjall ............0.... 

b. Selfoss — Hamar .......0000000 00... 

ec. Arnardalur — Súðavík ........000.000000..... 

d. Ýmsar framkvæmdir .........000000000.0...0... 

e. Ófyrirséð ......0.0000000 err 

Fjölsímaleiðir: 
a. Akureyri, Húsavík, Kópasker, Raufarh., Þórsh., 

Egilsstaðir, fjölsímasamband ............... 

Patreksfj. — Bíldudalur — Þingeyri — Ís. .... 

Akureyri, Björg, 480 rása línuhlið ......... 

Kanal/60 G hillur .......0000000.000.0....0.. a
ð
 

Telexstöð í Rvík ......00.0000 0000... 

Hella .......0000 000 neesn nn 

Sandgerði ........000000n0nnnn nn 

Ísafjörður .......00000000 000 nan 

Grenivík  .........00 000. 

Grensás ........00.00 sn 

Miðbær .......0.0000 0. 

Kópavogur  ......00000000n ner 

Hafnarfjörður .........00000. 00... 00... 0... 

Breiðholt sj.st. .......000000 0... 

Hveragerði .........0000000.0 nn... 

Reykjavíkursvæði .......0000000.0. 0... 

Reykjanessvæði ........2000000 00... 00... 

Vesturland  ........00000 ner e enn. 

Vestfirðir ..........000 000. enn. 

Norðurl. vestur .......0000 0000... 

Norðurl. austur ......200.00000 000... 0... 

Austfirðir .........2 0200... 

Vestmannaeyjar  ......0000e0seennee nn... 

Suðurland .......200000 0000. 

Símstöðin í Reykjavík .......00.000.00.000.. 

Fljótshlíð, Rans. — Hvolsvöllur ........... 

Áshreppur, Rang. — Hella .........0.0000.. 

Flói, Árn. — Selfoss — Hamar ............. 

Ölfus, Árn. — Hveragerði .........0.0..... 

Reykjadalur, S.-Þing. — Breiðamýri ......... 

Ýmsar framkvæmdir .......0.00000.0..000... 

Ófyrirséð ........0000. 0000. 

31. desember 1976. 

Þús. kr. Þús. kr. 

7000 
9 000 
3000 
6 000 
2000 

45 000 
1000 
1000 

12 000 
1000 
7000 

254 000 

273 000 

7500 
14 500 
11 000 

6 500 
6 000 

21 000 
14 000 
5500 

12 000 
88 000 

186 000 

14 000 
6 000 
6 000 
7 000 
4 000 
5000 

12 000 
10 000 

64 000 

— 250,000 

2000 
6 000 

12 000 
10 000 
10 000 

40 000 

50 000 
56 000 
10 000 
30 000
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Þús. kr. Þús. kr. 

e. Grindavík, Keflavík — Keflavíkurfl., Reykjavík, 

fjölsímasamb. .......000000000 0000... 0... 45 000 
f. Minniborg — Selfoss .......0000000 000... 0... 15 000 

— 206 009 

Radióleiðir ; 
a. Björg — Vaðlaheiði ...........0.0000.0.0.0...0.... 3000 
b. Vaðlaheiði — Egilsst., örbylgja ...........20.... 67 000 
c. Kópasker, Raufarh., Þórsh. og Bakkaf., afgreining 28 000 

d. Vestm. — Höfn, BB ........00000000 00... 19 000 
e. Einnar rásar sambönd á metrabylgju .......... 6 000 
f. Ófyrirséð „........0000.00n seen 20 000 

—— 143 000 

389 000 

4. Fjarritar: 
Ritsímatæki ..........20000.00. eeen... 12 000 12 000 

5. Radióstöðvar: 
a. Reykjavík, stuttbylgja ........00000000.0..0....0. 31 000 
b. Raufarhöfn, fjarviðtaka .......00.00000000.000.. 1000 

c. Stykkish., metirabylgja .......0.00000.0.. 00... 2000 
d. Þorbjörn, metrabylgja ...........000.000.0....0. 1000 
e. Viðarfjall, metrabylgja .........0000000...00... 4 000 
f. Hellisheiði, metrabylgja .........0000000000..... 4 000 
gs. Reykjavík ..........00000000. 0... 1000 

h. Skálafell ...........0.00000 000 1000 
i. Borgarnes ...........020000 000... 0. 1000 
i- Vestmannaeyjar  .......0..2000000 0... 1000 

k. Stykkishólmur ..........00000 00... 0... 1000 
1. Ófyrirséð ...........000.00 000 . 12 000 

— 60 000 
6. Símatalfæri: 

a. Tæknideild ...........02000000 0000... 15 000 
b. Símstöðin í Reykjavík .........00.00000.0.0.0.. 45 000 

— 60 000 

7. Hús: 
Póst- og símahús: 
a. Brúarland .........0.00000000 00... 0n een... 15 000 
b. Hellissandur ..........00000000. 000... 0... 20 000 
c. Bolungarvík  ..........2000000 000... 20 000 
d. Hólmavík .......002000000. sense. 20 000 
e. Egilsst., birgðah. ...........0.00000000......... 5 000 
f. Ófyrirséð ...........0..000 00. 6 000 

— 86 000 

Radióhús: 
a. Viðarfjall (Vaðl. — Egilsstlleið) ............... 18 000 
b. Hellisheiði (Vaðl. — Egilsst.leið) .............. 15 000 

—— 33 000 

119 000 

A 92
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8. Bifreiðar og vinnuvélar: 
a. Póststofan í Reykjavík ......... oo... 0... 
b. Tæknideild ..........0.00000.0..000.. 00... 
c. Bókhalds- og reikniútskriftarvélar ............. 

16. Fjárfestingar í flugmálum (2 10 471 983). 

17. 

a
 

11. 

Reykjavík, tækjabúnaður, skipulag o. fl. .......... 
Stykkishólmur, flugbraut o.fl. .......0.000000.0. 
Ísafjörður, endurbætur á flugskýli og tækjakaup .. 
Blönduós, tækjakaup .....0.000000000000. 000... 
Akureyri, tækjakaup .......20.0000000.0. 00... 
Vopnafjörður, tækjakaup, girðingar o.fl. ........ 
Egilsstaðir, varnargarðar og tækjakaup .......... 
Vestmannaeyjar, bygging flugstöðvar og flugturns, 
flugbraut og tækjakaup ......000000000.0 00... 
Sjúkraflugvellir ..........000000000 00... 0... 

Slökkvibúnaður áætlunarflugvalla ................ 
a) Ýmsir áætlunarflugvellir ...............00...... 
b) Endurnýjun bifreiða .........2.000.00.00..0.0..0.. 
Önnur verkefni: 
ce) VHF-fjarskiptakerfið ...........0000000000... 
d) Flugleiðsögukerfið ............0.000.0000.0.00. 
e) Flugstjórnarmiðstöðin, tækjabúnaður .......... 
f) Mælitæki radióverkstæða ...........000.0000.. 
g) Hönnun, áætlanir, sérfræðiaðstoð ............ 
h) Óráðstafað (.........200200000 0... nn... 

Almennar framkvæmdir Rafmagnsveitna ríkisins 1977 

(2 11 321 983). 

Virkjanir: 
1. 
2. 
3. 

Hofsárveita, lúkning .........000000000 00... 0. 00... 

Bessastaðaárvirkjun, skuldagr. ...........0000..... 
Bessastaðaár- og Austurlandsvirkjun, rannsóknir .. 

Stofnlínur: 
1. Gemlufall — Breiðidalur ...........0000.000.0.00.. 
2. Breiðidalur — Bolungarvík ........0.00000000.... 
3. Ólafsfjörður, spennuhækkun .......0.0000000..0.0.. 
4. Húsavík, færsla ........220000..0.e0.v 0... 

5. Grímsá — Reyðarfjörður ...........0000.000..000.. 
6. Hvolsvöllur — Selfoss, spennuhækkun ............ 
7. Vegamót — Ólafsvík, mæling ........0..0.00000.. 

Aðveitustöðvar: 
1. Stykkishólmur — Grundarfjörður ................ 
2. Ólafsvík  .........000000eeesss sn 
3. Patreksfjörður  ..........0000000000.0. 00... ..... 
4. Laxárvatn ......20002000.0 oss see... 
5. Sauðárkrókur .........0000000000. 000... 0... 

81. desember 1976. 

Þús. kr. 

4 000 
43 000 
10 000 

18 000 
6 000 

7000 
8000 
9000 
3 000 
8 000 

30 000 

25 000 
70 000 
60 000 

118 000 
92 000 
18 000 

7 000 
35 000 
48 000 
10 000 

120 000 
11 000 
72 000 
15 000 
49 000 

Þús. kr. 

ö7 000 

1220 000 

61 509 
11 100 
43 000 
16 900 
22 609 
21 000 
32 900 

52 000 
10 000 
16 000 

89 000 

376 009 

155 000 

328 000
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Þús. kr. Þús. kr. 

6. Dalvík ........2.000000s esne sses sn 122 000 
7. Ólafsfjörður ......0..0.00 00. IR 82 000 
8. Húsavík „........0.00000000 000. ss 47 000 
9. Breiðdalsvík .......20.00000.eesseeess e.s... 97 000 

10. Stöðvarfjörður  .........2.000000 000... 79 000 
11. Djúpivogur .........00000000 0... enn... 73 000 

12. Vík í Mýrdal ............0.0000.0 0... 0... 10 000 
13. Breiðidalur .............0000000. ess. en... 11000 
14. Bolungarvík ...........220000000. sens. 10 000 
15. Lagarfoss „..........00000 000 s net 20 000 
16. Grímsá ..........02200000 00. ss 20 000 
17. Reyðarfjörður ............02.2.000... s.n 20 000 

18. Hornafjörður .............000.000. 00... 15 000 
19. Hvolsvöllur ..........0220000 0... 40 000 

——— 913 000 
1. Innanbæjarkerfi .............0.0200. 000... 00... 300 000 
2. Sveitaveitur, styrking ............2..0000. 00.00.0000. 133 000 

3. Dísilstöðvar  ............02000000 0... ns. 40 000 
4. Vélar og tæki .............0.000.0. s.s... 60 000 
5. Aðstöðusköpun ............02000 0... 0. 0... 42 000 
6. Meiriháttar viðhaldsverk ...........0.000......0... 60 000 

— 2 031 000 
Heimtaugargjöld ..............0000.00 0000... 35 000 

1996 000 
Fjáröflun: 
1. Framlög úr Orkusjóði .............00000 0000... 123 000 
2. Erlend vörukaupalán ............0200000.00 0... 254 000 
3. Önnur lánsfjáröflun ..........00.000000 000... 1619 000 

— 1996 000 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1976. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Matthías Á. Mathiesen. 
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