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Efnisyfirlit 
í tímaröð. 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

1 10. jan. Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til fram- 
haldsfunda ............0.200 2000 1 

2 4. mars Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á breytingu á 
reglugerð fyrir Háskóla Íslands nr. 76/1958 með áorðn- 
um breytingum ............0.0.... 0000. 14 

3 8. mars Lög um breyting á lögum nr. 101 28. des. 1970, um Lif- 
eyrissjóð bænda, sbr. lög nr. 35/1972 og lög nr. 67,/1974, 
um breyting á þeim lögum ...........0.0..0... 5—6 

4 18. mars Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að leyfa hf. 
Olíumöl innflutning á olíupramma ................ 7 

5 24. mars Lög um opinberar fjársafnanir ...................... 1-9 
6 25. mars Vegalög ............20.0... 0... KRR 9—22 
7 29. mars Lög um heimild til hækkunar framlags Íslands til Al- 

þjóðagjaldeyrissjóðsins og Alþjóðabankans ........ 23 
8 29. mars Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að fullgilda 

fyrir Íslands hönd viðbótar samning við samning milli 
Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar 
um aðstoð í skattamálum með fylgiskjölum ...... 23—35 

9 12. apríl Lög um breyting á lögum nr. 95 31. des. 1975, um breyt- 
ingar á lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971 .. 36 

12 12. apríl Lög um breyting á lögum nr. 53 22. apríl 1967, um 
fávitastofnamir  ............00002 0. 65 

11 25. apríl Auglýsing um vegáætlun fyrir árin 1977—-1980 ...... 38—65 
13 26. apríl Lög um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverð- 

hækkana á hitunarkostnað íbúða o.fl. ............ 66 
14 3. maí Lög um breyting á lögum nr. 85 21. des. 1971, um breyting 

á lögum nr. 30 28. ágúst 1966, um meðferð, skoðun 
og mat á sláturafurðum .......................... 67 

45 3. maí Forsetabréf um þinglausmir „...........000000... 168 
15 4. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjór nina til að staðfesta fyrir 

Íslands hönd breytingar á og viðauka við stofnskrá 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins  ..................... 67 

16 5. maí Lög um breyting á umferðarlögum nr. 40 23. apríl 1968 68 
10 7. maí Lög um breyting á lögum nr. 119 27. des. 1976, um 

breyting á lögum nr. 77 23. des. 1975, um sérstakt tíma- 
bundið vörugjald, sbr. lög nr. 20 5. maí 1976 ...... 37 

17 7. maí Lög um heimild til sölu hlutabréfa í Íslensku matvæla- 
miðstöðinni hf. til erlendra aðila .................. 68



IV 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

19 10. maí Lög um heimild til að selja Húseiningum h/f húsnæði 
Tunnuverksmiðja ríkisins á Siglufirði ............ 91 

20 10. maí Lög um skattfrelsi jarðstöðvar til fjarskiptasambands við 
umheiminn .........0000 0... sv en 92 

21 10. maí Lög um breyting á lögum nr. 14/1973, um heimild til 

að stofna fjölbrautaskóla ........00.00000 0000... 92—93 

22 10. maí Lög um sauðfjárbaðanir ..........0.2.0.000.....0.... 93—96 
23 10. maí Lög um breyting á lögum nr. 46 25. apríl 1973, um 

kjarasamninga opinberra starfsmanna ............ 96—-98 
24 10. maí Lög um breyting á lögum nr. 120 frá 31. des. 1976, um 

tollskrá o.fl. .......200000 0000 99 

25 10. maí Lög um breyting á siglingalögum, nr. 66/1963 ...... 99—-100 

18 11. maí Lög um járnblendiverksmiðju í Hvalfirði m/fylgiskj. 69—91 

26 11. maí Lög um virkjun Hvítár í Borgarfirði ................ 100—-101 

27 11. mai Lög um ráðstafanir til að draga úr tóbaksreykingum ..  101—102 

28 11. maí Lög um breyting á lögum nr. 56 27. maí 1975, um breyting 
á lögum um atvinnuleysistryggingar, nr. 57 27. apríl 
1973 (fæðingarorlof) .......22000000 0000 0 102 

29 11. maí Lög um breyting á lögum nr. 43 9. maí 1947, um innlenda 
endurtryggingu, stríðsslysatryggingu skipshafna o.fl.  103—104 

30 11. maí Lög um breyting á umferðarlögum nr. 40/1968 ...... 104—-105 
31 12. maí Lög um Skálholtsskóla ......0000000 0000... 105—107 
32 12. maí Lög um breyting á lögum nr. 68 16. júní 1971, um tekju- 

skatt og eignarskatt, sbr. lög nr. 7 23. mars 1972, lög nr. 
60 30. apríl 1973, Í. kafla laga nr. 10 22. mars 1974, II. 
kafla laga nr. 11 28. apríl 1976 og HH. kafla laga nr. 20 
5. maí 1976, um breyting á þeimlögum .............. 107-—-108 

33 12. maí  Leiklistarlög .........0.00.00000000 00. 108—-109 
34 12. maí Lög um kjarasamninga starfsmanna banka í eigu 

ríkisins ..........00000. eeen 110— 112 

35 12. maí Lög um viðauka við lög nr. 94 19. júní 1933, um tékka 112 
36 13. maí Lög um stjórn og starfrækslu póst- og símamála ...... 113—115 

37 13. maí Lög um breyting á lögum nr. 55 1969, um brunavarnir 

og brunamál ........0000000 0000 nn 116 

38 13. maí Lög um kaup og kjör sjómanna, með fylgiskjölum 116— 158 

39 13. maí Lög um veitingu ríkisborgararéttar .................. 159—160 
40 13. maí Lög um tilkynningarskyldu íslenskra skipa .......... 160— 162 
41 13. maí Lög um breyting á lögum nr. 51 26. maí 1972, um Bjarg- 

ráðasjóð, sbr. lög nr. 110/1976, um breyting á þeim 
lögum ....0.00000 00 162 

42 13. maí Lög um breyting á lögum nr. 81 31. maí 1976, um veiðar 
í fiskveiðilandhelgi Íslands .........00000.0. 0000... 163—-164 

46 13. maí Lög um skotvopn, sprengiefni og skotelda .......... 169—176 

47 13. maí Lög um breyting á lögum nr. 46/1937, um samvinnufélög 176— 177 

43 16. maí Lög um skylduskil til safna .........0..00000000000.. 165— 167 

44 16. maí Lög um breyting á lögum nr. 68 10. okt. 1967, um lön- 

lánasjóð, sbr. lög nr. 19 5. apríl 1968 .............. 167—-168



Vv 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

48 17. maí Lög um breyting á umferðarlögum nr. 40 23. apríl 1968 177 
49 20. maí Lög um sérstakt tímabundið vörugjald ............ 178—184 
50 3. júní Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

slands ..............0020000 0000. 185 
öl 22. júní  Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 68 15. júní 1971 

um tekjuskatt og eignarskatt, sbr. lög nr. 7 23. mars 
1972, lög nr. 60 30. apríl 1973, 1. kafla laga nr. 10 22. 
mars 1974, 11. kafla laga nr. 11 28. apríl 1975, II. kafla 
laga nr. 20 5. maí 1976 og lög nr. 32 12. maí 1977 um 
breyting á þeim lögum  ...........000000000 000... 185—186 

52 24. júní Auglýsing um að forseti Íslands sé tekinn við stjórn- 

arstörfum  ................2 00 187 
53 28. júní Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 67/1971 um 

almannatryggingar, sbr. lög nr. 96/1971, nr. 112/1972, 
nr. 62/1974, nr. 13/1975 og nr. 36/1976 ............ 187—188 

54 29. júní Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á breytingu 

á reglugerð fyrir Háskóla Íslands nr. 76/1958, með 
áorðnum breytingum  ...........000000 000... 188 

5ð 15. júlí  Bráðabirgðalög um niðurfellingu útflutningsgjalda á 
kolmunna- og spærlingsafurðum á árinu 1977 .... 189 

56 9. ágúst Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 67/1971 um 
almannatryggingar sbr. lög nr. 96/1971, nr. 62/1974, 
nr. 13/1975, nr. 36/1976 og bráðabirgðalög nr. 53/1977  190—191 

57 7. sept. Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til fundar 
mánudaginn 10. október 1977 ..........02000.0.0.00. 191 

58 24. okt. Lög um breytingu á lögum nr. 46 25. apríl 1973, um 

kjarasamninga opinberra starfsmanna, sbr. lög nr. 
23 10. maí 1977  ..........200002 0000 192 

59 14. nóv. Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á breytingu 

á reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 76/1958, með 
áorðnum breytingum  .............000000 0... ..0.00. 193—196 

60 30. nóv. Lög um breyting á lögum nr. 94 20. maí 1976 um skrán- 
ingu og mat fasteigna  .............0.00.0.000.... 196 

61 7. des. Lög um breyting á lögum nr. 46 25. april 1973 um kjara- 

samninga opinberra starfsmanna, sbr. lög nr. 35 26. 
maí 1976 og lög nr. 23 10. maí 1977 um breyting á 
þeim lögum  ............0.0000 0020 n 197 

85 20. des.  Forsetabréf um frestun á fundum Alþingis ........ 220 
66 27. des. Lög um niðurfellingu útflutningsgjalda á kolmunna- og 

spærlingsafurðum á árinu 1977 .................... 201 
62 28. des. Lög um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka ...... 198 
63 28. des. Lög um breyting á lögum nr. 68 15. júní 1971, um tekju- 

skatt og eignarskatt, sbr. lög nr. 7 23. mars 1972, lög nr. 
60 30. apríl 1973, I. kafla laga nr. 10 22. mars 1974, 11. 
kafla laga nr. 11 28. apríl 1975, II. kafla laga nr. 20 
5. maí 1976 og lög nr.32 12. maí 1977, um breyting 
á þeim lögum  ............00000 0000 n nr 198—199



VI 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

64 28. des. Lög um breyting á lögum nr. 101 28. des. 1970, um Lif- 
eyrissjóð bænda, sbr. lög nr. 35 1972, lög nr. 67 1974 
og lög nr. 3 1977, um breyting á þeim lögum ...... 199—200 

65 28. des. Lög um breyting á lögum nr. 14 15. mars 1965, um 
launaskatt  ............0000000 0... nn 200—-201 

67 29. des. Lög um breyting á lögum nr. 63/1971, um eftirlaun til 
aldraðra félaga í stéttarfélögum, sbr. lög nr. 33/1976 202 

68 29. des. Lög um breyting á lögum nr. 67/1971, um almannatrygg- 
ingar, sbr. lög nr. 96/1971, nr. 112/1972, nr. 62/1974, 
nr. 13/1975 og nr. 36/1976 ........00.0000 0000... 203 

69 29. des. Lög um breyting á lögum nr. 67/1971, um almannatrygg- 
ingar, sbr. lög nr. 96/1971, nr. 62/1974, nr. 13/1975, 

nr. 36/1976 og bráðabirgðalög nr. 53/1977 ........ 203—204 
70 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 9 12. apríl 1977, sbr. lög 

nr. 95 31. des. 1975, um breytingar á lögum um al- 

mannatryggingar, nr. 67/1971  ............020...... 204—205 
71 381. des. Lög um verðjöfnunargjald af raforku .............. 205 
72 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 8 22. mars 1972, um tekju- 

stofna sveitarfélaga ............0.000000 000... 206 
73 81. des. Lög um breyting á lögum nr. 98 31. des. 1974, um breyting 

á lögum nr. 97 27. des. 1973, um löndun á loðnu til 

bræðslu  ..........02000 0000 nn 206 
74 31. des. Lög um matvælarannsóknir ríkisins ................ 207—208 
75 81. des. Lög um iðjuþjálfun # ..........0..000..00 0... ..0.0.00. 208—209 
76 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 108/1973, um breyting á 

læknalögum, nr. 80 23. júní 1969 ........0.00000.... 210 
77 31. des. Lög um skyldusparnað og ráðstafanir í ríkisfjármálum 210—212 
78 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 79 6. sept. 1974, um fjár- 

öflun til vegagerðar, og lögum nr. 78 23. des. 1975, 
um breyting á þeim lögum  .........000000 0000... 212—214 

79 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 97 27. des. 1973, sbr. breyt- 
ing á þeim lögum nr. 98 31. des. 1974, um löndun á 
loðnu til bræðslu ..........0020000 00... enn... 214 

80 31. des. Lög um samþvkkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1975 215 
81 31. des.  Fjáraukalög fyrir árið 1975 ...........00000000.0.00.. 216 
82 81. des. Lög um heimild til erlendrar lántöku, ábyrgðarheimildir 

og aðrar ráðstafanir vegna lánsfjáráætlana 1978 ....  216—217 
83 31. des. Lög um breyting á lösum nr. 97 28. des. 1971, um vöru- 

gjald, sbr. lög nr. 118 28. des. 1976, um breyting á þeim 
lögum  .........0000 00 218 

84 31. des. Lög um brevting á lögum nr. 49 20. maí 1977, um sér- 

stakt tímabundið vörugjald ...................... 219 
86 31. des. Fjárlög fyrir árið 1978 .......0.000. 000 221—379



Yfirlit 
eftir málaflokkum. 

  

, Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

  

53 

68 

69 

70 

45 
57 

15 

12. 

o
 

apríl 

. júní 

. des. 

. des. 

. lan. 

. maí 

. sept. 

. des. 

. mars 

Ábyrgðarheimildir, sjá Ríkisábyrgðir. 

Almannatryggingar. 

Lög um breyting á lögum nr. 95 31. des. 1975, um breyt- 
ingar á lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971 .. 

Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 67/1971 um 
almannatryggingar, sbr. lög nr. 96/1971, nr. 112/1972, 
nr. 62/1974, nr. 13/1975 og nr. 36/1976 .......... 

Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 67/1971 um 
almannatrygginsar sbr. lög nr. 96/1971, nr. 62/1974, 
nr. 13/1975, nr. 36/1976 og bráðabirgðalög nr. 53/1977 

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

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

nr. 13/1975 og nr. 36/1976 ...........0. 0000 
Lög um breyting á lögum nr. 67/1971, um almannatrygg- 

ingar, sbr. lög nr. 96/1971, nr. 62/1974, nr. 13/1975, 
nr. 36/1976 og bráðabirgðalög nr. 53/1977 ........ 

Lög um breyting á lögum nr. 9 12. apríl 1977, sbr. lög 
nr. 95 81. des. 1975, um breytingar á lögum um al- 
mannatryggingar, nr. 67/1971 ...........0..0.000.0.... 

Alþingi. 

Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til fram- 
haldsfunda #...................00 0... nn nn 

Forsetabréf um þinglausmir ..........0.000.0.00... 

Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til fundar 

mánudaginn 10. október 1977 .........0..0.0.000000.. 

Forsetabréf um frestun á fundum Alþingis ........ 

Alþjóðasæmningar. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að fullgilda 
fyrir Íslands hönd viðbótarsamning við samning milli 

Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar 
um aðstoð Í skattamálum með fylgiskjölum ...... 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta fyrir 

Íslands hönd breytingar á og viðauka við stofnskrá 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins  ...........00.0.0.0 0. 

36 

187— 188 

190-—191 

203 

203—204 

204—205 

23—35 

67



VIII 

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

  

Alþjóðastofnanir. 

7 29. mars Lög um heimild til hækkunar framlags Íslands til Al- 
þjóðagjaldeyrissjóðsins og Alþjóðabankans ........ 

15 4. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta fyrir 
Íslands hönd breytingar á og viðauka við stofnskrá 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins  .........00.000 0000... 

Atvinnuleysi, sjá Félagsmál. 

Atvinnuleysistryggingar, sjá Félagsmál. 

Atvinnuvegir, sjá Iðnaður; Landbúnaður; Sjávarútvegur. 

Bankamál. 

7 99. mars Lög um heimild til hækkunar framlags Íslands til Al- 
Þjóðagjaldeyrissjóðsins og Alþjóðabankans ........ 

15 4. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta fyrir 
Íslands hönd breytingar á og viðauka við stofnskrá 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins  ..........2.202000.00.0.. 

34 192. maí Lög um kjarasamninga starfsmanna banka í eigu 
ríkisins ..........0.00000 000 ens 

35 12. maí Lög um viðauka við lög nr. 94 19. jún, 1933, um tékka 

Bátaábyrgðarfélög, sjá Siglingar, skip; Tryggingar. 

Bjargráðasjóður, sjá Sveitarstjórnarmál. 

Bókasöfn, sjá Menntamál. 

Botnvörpuveiðar, sjá Landhelgismál; Sjávarútvegur. 

Bráðabirgðalög. 

51 292. júní  Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 68 15. júní 1971 
um tekjuskatt og eignarskatt, sbr. lög nr. 7 23. mars 

1972, lög nr. 60 30. apríl 1973, I. kafla laga nr. 10 22. 

mars 1974, TT. kafla laga nr. 11 28. apríl 1975, IT. kafla 

laga nr. 20 5. maí 1976 og lög nr. 32 12. maí 1977 um 
breyting á þeim lögum ...........0.00 00... 0... 

53 28. júní Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 67/1971 um 
almannatryggingar, sbr. lög nr. 96/1971, nr. 112/1972, 

nr. 62/1974, nr. 13/1975 og nr. 36/1976 ............ 
56 9. ásúst Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 67/1971 um 

almannatryggingar sbr. lög nr. 96/1971, nr. 62/1974, 

nr. 13/1975, nr. 36/1978 og bráðabirgðalög nr. 53/1977 

Brunamál. 

37 13. maí Lög um breyting á lögum nr. 55 1969, um brunavarnir 
og brunamál ............0.0 0000 .0 sn 

23 

67 

23 

67 

110—112 
112 

185—186 

187—-188 

190—-191 

116



IX 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Dýralæknar, sjá Landbúnaður. 

Efnahagsmál. 
10 7. maí Lög um breyting á lögum nr. 119 97. des. 1976, um 

breyting á lögum nr. 77 23. des. 1975, um sérstakt tíma- 
bundið vörugjald, sbr. lög nr. 20 5. maí 1976 ...... 37 

13 26. apríl Lög um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverð- 
hækkana á hitunarkostnað íbúða o. fl. ............ 66 

49 20. maí Lög um sérstakt tímabundið vörugjald ................ 178—184 
82 31. des. Lög um heimild til erlendrar lántöku, ábyrgðarheimildir 

og aðrar ráðstafanir vegna lánsfjáráætlana 1978 ....  916--917 
83 31. des Lög um breyting á lögum nr. 97 28. des. 1971, um vöru- 

gjald, sbr. lög nr. 118 28. des. 1976, um breyting á þeim 
lögum  ..............0 0000 218 

84 31. des Lög um breyting á lögum nr. 49 20. maí 1977, um sér- 
stakt tímabundið vörugjald ...................... 219 

Fasteignir. 
60 30. nóv. Lög um breyting á lögum nr. 94 20. maí 1976 um skrán- 

ingu og mat fasteigna ...............0.0.0000..0 196 

Félagsmál. 

12 12. apríl Lög um breyting á lögum nr. 53 22. apríl 1967, um 
fávitastofnanir  ................. 000. 65 

28 11. maí Lög um breyting á lögum nr. 56 27. maí 1975, um breyting 
á lögum um atvinnuleysistryggingar, nr. 57 27. apríl 
1973 (fæðingarorlof) .............0.0.0 000. 102 

67 29. des. Lög um breyting á lögum nr. 63/1971, um eftirlaun til 
aldraðra félaga í stéttarfélögum, sbr. lög nr. 33/1976 202 

41 13. maí Lög um breyting á lögum nr. 51 26. maí 1972, um Bjarg- 
ráðasjóð, sbr. lög nr. 110/1976, um breyting á þeim 
lögum  .............. 2. 162 

Fiskveiðar, sjá Sjávarútvegur. 

Fjárlög, ríkisreikningur. 

80 31. des. Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1975 215 
81 31. des. Fjáraukalög fyrir árið 1975 ...........0.000000000.... 216 
86 31. des. Fjárlög fyrir árið 1978 ............0.0.0.0.000.0. 0 221—379 

Fjarskipti. 

20 10. maí Lög um skattfrelsi jarðstöðvar til fjarskiptasambands við 
umheiminn ................000 00. 92 

36 13. maí Lög um stjórn og starfrækslu póst- og símamála ...... 113—115 

Fjársafnanir. 

5 24. mars Lög um opinberar fjársafnanir „..................... 79



X 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Flugmál. 

71 31. des. Lög um skyldusparnað og ráðstafanir í ríkisfjármálum 210—212 

Forseti Íslands. 

50 3. júní Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Íslands .......0000000.0 nennt 185 

52 M. júní Auglýsing um að forseti Íslands sé tekinn við stjórn- 

arstörfum ...........2000 00. 187 

Gjöld, sjá Skattar, gjöld. 

Háskóli Íslands. 

2 4. mars Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á breytingu 

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

áorðnum breytingum .........0....000 00... enn. 14 

54. 29. júní Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á breytingu 

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

áorðnum breytingum ...........000000 0000... 188 

59 14. nóv Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á breytingu 

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

áorðnum breytingum .........0..0000 0... nn 193—-196 

Heilbrigðismál. 

12 19. apríl Lög um breyting á lögum nr. 53 22. apríl 1967, um 

fávitastofnanir  .........200000 000 n nn 65 

27 11. maí Lög um ráðstafanir til að draga úr tóbaksreykingum ..  101—102 

74 31. des. Lög um matvælarannsóknir ríkisins .................. 207—-208 

75 31. des. Lög um iðjuþjálfun ..........00.0000 0... nn. 208—-209 

76 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 108/1973, um breyting á 

læknalögum, nr. 80 23. júní 1969 ........0000000... 210 

Hitaveitur, jarðhiti. 

13 26. apríl Lög um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverð- 

hækkana á hitunarkostnaði íbúða o. fl. ............ 66 

82 31. des. Lög um heimild til erlendrar lántöku, ábyrgðarheimildir 

og aðrar ráðstafanir vegna lánsfjáráætlana 1978 .... 216—217 

Hlutafélög. 

17 7. maí Lög um heimild til sölu hlutabréfa í Íslensku matvæla- 

miðstöðinni hf. til erlendra aðila .................. 68 

Húsnæðismál. 

13 26. apríl Lög um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverð- 

hækkana á hitunarkostnað íbúða o. fl. .............. 66



XI 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Iðnaður. 
18 11. maí Lög um járnblendiverksmiðju í Hvalfirði m/fylgiskj. 69—91 
19 10. maí Lög um heimild til að selja Húseiningum h/f húsnæði 

Tunnuverksmiðja ríkisins á Siglufirði ............ 91 
44 (16. maí Lög um breyting á lögum nr. 68 10. okt. 1967, um Iðn- 

lánasjóð, sbr. lög nr. 19 5. apríl 1968 .............. 167—168 

Innflutningur. 
4 18. mars Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að leyfa hf. 

Olíumöl innflutning á olíupramma ................ 7 

Jarðhiti, sjá Hitaveitur, jarðhiti. 

Jarðir, (kaup, sala). 

Kirkjumál. 
öl 12. maí — Lög um Skálholtsskóla ..........0.0000000 0 105— 107 

Landbúnaður. 
3 8. mars Lög um breyting á lögum nr. 101 28. des. 1970, um Lif- 

eyrissjóð bænda, sbr. lög nr. 35/1972 og lög nr. 
67/1974, um breyting á þeim lögum ................ 5o—6 

14 3. maí Lög um breyting á lögum nr. 85 21. des. 1971, um breyt- 
ing á lögum nr. 30 28. ágúst 1966, um meðferð, 
skoðun og mat á slálurafurðum .................. 67 

22 10. maí — Lög um sauðfjárbaðanir ................0..00.00000... 93—-96 
64 28. des. Lög um breyting á lögum nr. 101 28. des. 1970, um Lif- 

eyrissjóð bænda, sbr. lög nr. 35 1972, lög nr. 67 1974 
og lög nr. 3 1977, um breyting á þeim lögum ...... 199—-200 

Landgrunn, sjá Landhelgismál. 

Landgræðsla, sjá Landbúnaður. 

Landhelgismál. 
42 13. maí — Lög um breyting á lögum nr. 81 31. maí 1976, um veiðar 

í fiskveiðilandhelgi íslands ........................ 163—-164 

Lánatökur. 
82 31. des. Lög um heimild til erlendrar lántöku, ábyrgðarheimildir 

og aðrar ráðstafanir vegna lánsfjáráætlana 1978 ....  216—217 

Launamál. 
ö 8. mars Lög um breyting á lögum nr. 101 28. des. 1970, um Lif- 

eyrissjóð bænda, sbr. lög nr. 35/1972 og lög nr. 
67/1974, um breyting á þeim lögum ...,........ ö--6 

23 10. maí — Lög um breyting á lögum nr. 46 95. apríl 1978, um 
kjarasamninga opinberra starfsmanna ............. 96—98 

Endurprentað blað. 

Síða KI og XI í efnisyfirliti A-deildar 1977 

Leiðrétting á prentvillum efst á bis. NT. Sjá kaflann um iðnað.



X1I 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

34 12. maí Lög um kjarasamninga starfsmanna banka í eigu 

ríkisins  .........200000 00. 110—112 

38 13. maí Lög um kaup og kjör sjómanna, með fylgiskjölum .... 116—-158 

58 24. okt. Lög um breyting á lögum nr. 46 25. april 1973, um 

kjarasamninga opinberra starfsmanna, sbr. lög nr. 

23 10. maí 1977 ......0020000 00 nn enn 192 

64 28. des. Lög um breyting á lögum nr. 101 28. des. 1970, um Lit- 

eyrissjóð bænda, sbr. lög nr. 35 1972, lög nr. 67 1974 

og lög nr. 3 1977, um breyting á þeim lögum ...... 199—-200 

65 28. des. Lög um breyting á lögum nr. 14 15. mars 1965, um 

launaskatt  .........000000 00 ens rnrnr 200—-201 

67 29. des. — Lög um breyting á lögum nr. 63/1971, um eftirlaun til 

aldraðra félaga í stéttarfélögum, sbr. lög nr. 33/1976 202 

Lífeyrissjóðir. 

3 8. mars Lög um breyting á lögum nr. 101 28. des. 1970, um Lif- 

eyrissjóð bænda, sbr. lög nr. 35/1972 og lög nr. 

67/1974, um breyting á þeim lögum ......0.0..0...- 56 

64 28. des. Lög um breyting á lögum nr. 101 28. des. 1970, um Líif- 

eyrissjóð bænda, sbr. lög nr. 35 1972, lög nr. 67 1974 

og lög nr. 3 1977, um breyting á þeim lögum ...... 199—-200 

82 381. des. Lög um heimild til erlendrar lántöku, ábyrgðarheimildir 

og aðrar ráðstafanir vegna lánsfjáráætlana 1978 ....  216—217 

Lögreglumál. 

5 24. mars Lög um opinberar fjársafnamir ......2.2220.000.... 1-9 

46 13. maí Lög um skotvopn, sprengiefni og skotelda ............ 169—-176 

Menntamál. 

21 10. maí Lög um breyting á lögum nr. 14/1973, um heimild til 

að stofna fjölbrautarskóla ........0200000 0000... 92—93 

31 12. maí Lög um Skálholtsskóla .......00000000 000... 105—107 

33 12. maí Leiklistarlög  ........0.0000000 0000 nn 108—109 

43 16. maí Lög um skilduskil til safna .....0000000000 000... 165— 167 

75 81. des. Lög um iðjuþjálfun ........0200000 0000... 0... 208—209 

Milliríkjasamningar, sjá Alþjóðasamningar; Norræn samvinna. 

Norræn samvinna. 

8 29. mars Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að fullgilda 

fyrir Íslands hönd viðbótarsamning við samning milli 

Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar 

um aðstoð í skattamálum með fylgiskjölum ...... 23—35 

Opinberir starfsmenn. 

23 10. maí Lög um breyting á lögum nr. 46 25. apríl 1973, um 

kjarasamninga opinberra starfsmanna ............. 96—-98 

34 12. maí Lög um kjarasamninga starfsmanna banka í eigu 

ríkisins  ,„..........00000 0. 110—-112



XII 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

58 24. okt. Lög um breyting á lögum nr. 46 25. apríl 1973, um 
kjarasamninga opinberra starfsmanna, sbr. lög nr. 

23 10. maí 1977 ..........000000. 00... nn. 192 

Orkuveitur, sjá Hitaveitur, jarðhiti. 

Raforkumál. 

26 11. maí Lög um virkjun Hvítár í Borgarfirði ................ 100—101 
71 31. des. Lög um verðjöfnunargjald af raforku ............20.. 205 
82 31. des. Lög um heimild til erlendrar lántöku, ábyrgðarheimildir 

og aðrar ráðstafanir vegna lánsfjáráætlana 1978 ....  216—217 

Ríkisábyrgðir. 

82 31. des. Lög um heimild til erlendrar lántöku, ábyrgðarheimildir 
og aðrar ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1978 ....  216—217 

Ríkisborgararéttur. 

39 18. maí Lög um veitingu ríkisborgararéttar .................. 159—160 

Ríktisreikningur, sjá Fjárlög, ríkisreikningur. 

Ríkisstofnanir. 

18 11. maí Lög um járnblendiverksmiðju í Hvalfirði m/fylgiskj. 69—91 
19 10. maí Lög um heimild til að selja Húseiningum h/f húsnæði 

Tunnuverksmiðja ríkisins Siglufirði ................ 91 
20 10. maí Lög um skattfrelsi jarðstöðvar til fjarskiptasambands við 

umheiminn .........2000000sessssess ss 92 
36 13. maí Lög um stjórn og starfrækslu póst- og símamála ...... 113— 115 
74 $1. des. Lög um matvælarannsóknir ríkisins .................. 207—208 

Samgöngumál, sjá Bifreiðar; Flugmál; Hafnir; 
Siglingar, skip; Umferðarmál; Vegamál. 

Siglingar, skip. 

4 18. mars Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að leyfa hf. 
Olíumöl innflutning á olíupramma ................ 7 

25 10. maí Lög um breyting á siglingalögum, nr. 66/1963 ...... 99—-100 
29 11. maí Lög um breyting á lögum nr. 43 9. maí 1947, um innlenda 

endurtryggingu, stríðsslysatryggingu skipshafna o. fl.  103—104 
38 13. maí Lög um kaup og kjör sjómanna, með fylgiskjölum .. 116— 158 

40 13. maí Lög um tilkynningaskyldu íslenskra skipa .......... 160—162 

Sjávarútvegur. 

25 10. maí Lög um breyting á siglingalögum, nr. 66/1963 ...... 99—100 
29 11. maí Lög um breyting á lögum nr. 43 9. maí 1947, um innlenda 

endurtryggingu, stríðsslysatryggingu skipshafna o. fl.  103—104 
38 18. maí Lög um kaup og kjör sjómanna, með fylgiskjölum .. 116—-158



XIV 

  

. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

  

41 

24 

32 

55 

13. 
13. 

15. 

21. 

sl. 

ðl. 

13. 

29. 

1
 

26. 

10. 

10. 

12. 

20. 
22. 

15. 

maí 

maí 

júlí 

des. 

des. 

des. 

maí 

mars 

. maÍ 

apríl 

maí 

maí 

maí 

maí 

júní 

júlí 

Lög um tilkynningaskyldu íslenskra skipa .......... 
Lög um breyting á lögum nr. 81 31. maí 1976, um veiðar 

í fiskveiðilandhelgi Íslands .......000000.0000.0.... 
Bráðabirgðalög um niðurfellingu útflutningsgjalda á 
kolmunna- og spærlingsafurðum á árinu 1977 .... 

Lög um niðurfellingu útflutningsgjalda á kolmunna- og 
spærlingsafurðum á árinu 1977 .......000000.0.000.... 

Lög um breyting á lögum nr. 98 31. des. 1974, um breyting 
á lögum nr. 97 27. des. 1973, um löndun á loðnu til 
bræðslu ........0.2000000000sesss0 sen 

Lög um breyting á lögum nr. 97 27. des. 1973, sbr. breyt- 
ing á þeim lögum nr. 98 31. des. 1974, um löndun á 
loðnu til bræðslu ..........20000000. 000... 0... 

Sjóðir. 

Lög um breyting á lögum nr. 51 26. maí 1972, um Bjarg- 
ráðasjóð, sbr. lög nr. 110/1976, um breyting á þeim 
lögum .........2.220000 0 sen 

Skattar, gjöld. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að fullgilda 
fyrir Íslands hönd viðbótarsamning við samning milli 
Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar 
um aðstoð í skattamálum með fylgiskjölum ...... 

Lög um breyting á lögum nr. 119 27. des. 1976, um 
breyting á lögum nr. 77 23. des. 1975, um sérstakt tima- 
bundið vörugjald, sbr. lög nr. 20 5. maí 1976 ...... 

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

Lög um skattfrelsi jarðstöðvar til fjarskiptasambands við 
umheiminn ........0.2000000 000. enn 

Lög um breyting á lögum nr. 120 frá 31. des. 1976, um 
tollskrá 0. fl. ........2000000 0000 v0 nn... 

Lög um breyting á lögum nr. 68 15. júní 1971, um tekju- 
skatt og eignarskatt, sbr. lög nr. 7 23. mars 1972, lög nr. 
60 30. apríl 1973, 1. kafla laga nr. 10 22. mars 1974, II. 
kafla laga nr. 11 28. april 1975 og Il. kafla laga nr. 20 
5. maí 1976, um breyting á þeim lögum ............ 

Lög um sérstakt tímabundið vörugjald .............. 
Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 68 15. júní 1971 

um tekjuskatt og eignarskatt, sbr. lög nr. 7 23. mars 

1972, lög nr. 60 30. apríl 1973, I. kafla laga nr. 10 22. 
mars 1974, II. kafla laga nr. 11 28. apríl 1976, II. kafla 

laga nr. 20 5. maí 1976 og lög nr. 32 12. maí 1977 um 
breyting á þeim lögum ...........000000 0000... 

Bráðabirgðalög um niðurfellingu útflutningsgjalda á 
kolmunna- og spærlingsafurðum á árinu 1977 ... 

160—162 

163--164 

189 

201 

206 

214 

162 

23—ðð 

37 

66 

92 

99 

107—108 
178—184 

185—186 

189



XV 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

60 30. nóv. Lög um breyting á lögum nr. 94 20. maí 1976 um skrán- 
ingu og mat fasteigna ............0.02000.. 00. 196 

62 28. des. Lög um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka ........ 198 
63 28. des. Lög um breyting á lögum nr. 68 15. júní 1971, um tekju- 

skatt og eignarskatt, sbr. lög nr. 7 23. mars 1972, lög nr. 
60 30. apríl 1973, I. kafla laga nr. 10 22. mars 1974, II. 
kafla laga nr. 11 28. apríl 1976 og Il. kafla laga nr. 20 
5. maí 1976 og lög nr. 32 12. maí 1977, um breyting 
á þeim lögum ..............0.0.v enn 198—199 

65 28. des. Lög um breyting á lögum nr 14 15. mars 1965, um 
launaskatt ...............220.00 0. .n een 200—201 

66 28. des. Lög um niðurfellingu útflutningsgjalda af kolmunna- og 
spærlingsafurðum á árinu 1977 .................... 201 

70 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 9 12. apríl 1977, sbr. lög 
nr. 95 31. des. 1975, um breytingar á lögum um al- 
mannatryggingar, nr. 67/1971 .............0......... 204—205 

71 31. des. Lög um verðjöfnunargjald af raforku ................ 205 
72 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 8 22. mars 1972, um tekju- 

stofna sveitarfélaga ............22000000 0000... 206 
71 31. des. Lög um skyldusparnað og ráðstafanir í ríkisfjármálum 210—8212 
78 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 79 6. sept. 1974, um fjár- 

öflun til vegagerðar, og lögum nr. 78 23. des. 1975, 
um breyting á þeim lögum .............00000000.0.. 212—-214 

83 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 97 28. des. 1971, um vöru- 
gjald, sbr. lög nr. 118 28. des. 1976, um breyting á þeim 
lögum # .............00 000 218 

84 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 49 20. maí 1977, um sér- 
stakt tímabundið vörugjald ........................ 219 

Skip, sjá Siglingar, skip. 

Skólar, sjá Menntamál. 

Skotvopn og skotfæri. 

46 13. maí Lög um skotvopn, sprengiefni og skotelda .......... 169—176 

Skyldusparnaður. 

71 31. des. Lög um skyldusparnað og ráðstafanir í ríkisfjármálum  210—212 

Sveitarstjórnarmál. 

41 13. maí Lög um breyting á lögum nr. 51 26. maí 1978, um Bjarg- 
ráðasjóð, sbr. lög nr. 110/1976, um breyting á þeim 

lögum # ............... 000 162 

70 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 9 12. apríl 1977, sbr. lög 
nr. 95 31. des. 1975, um breytingar á lögum um al- 

mannatryggingar, nr. 67/1971 .................0.... 204—205



XVI 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

72 31. des. Lög um breytinga á lögum nr. 8 22. mars 1972, um tekju- 
stofna sveitarfélaga ...........200000 0... 0... 206 

Tollamál, sjá Skattar, gjöld. 

Söfn. 

43 16. maí Lög um skylduskil til safna .........000000000.0.00... 165— 167 

Tryggingar. 

28 11. maí Lög um breyting á lögum nr. 56 27. maí 1975, um breyting 
á lögum um atvinnuleysistryggingar, nr. 57 27. apríl 
1973 (fæðingarorlof) ........0000000 000... 102 

29 11. maí Lög um breyting á lögum nr. 43 9. maí 1947, um innlenda 
endurtryggingu, stríðsslysatryggingu skipshafna o. fl.  103—104 

Umferðarmál. 

16 5. maí Lög um breyting á umferðarlögum nr. 40 23. apríl 1968 68 
30 11. maí Lög um breyting á umferðarlögum nr. 40/1968 ...... 104— 105 
48 17. maí Lög um breyting á umferðarlögum nr. 40 23. apríl 1968 177 

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

Útflutningur. 
17 7. maí Lög um heimild til sölu hlutabréfa í Íslensku matvæla- 

miðstöðinni hf. til erlendra aðila ............000... 68 
öð 15. júlí Bráðabirgðalög um niðurfellingu útflutningsgjalda á 

kolmunna- og spærlingsafurðum á árinu 1977 ...... 189 

Vegamál. 

6 25. mars Vegalög ........0.00.00000..nseesnn ns 9—22 
11 25. apríl Auglýsing um vegáætlun fyrir árin 1977—1980 ...... 38—65 
78 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 79 6. sept. 1974, um fjár- 

öflun til vegagerðar, og lögum nr. 78 23. des. 1975, 

um breyting á þeim lögum .............000000.000.. 212—214 

Verðlagsmál. 

10 7. maí Lög um breyting á lögum nr. 119 27. des. 1976, um 

breyting á lögum nr. 77 23. des. 1975, um sérstakt tíma- 
bundið vörugjald, sbr. lög nr. 20 5. maí 1976 ........ 37 

13 26. apríl Lög um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverð- 
hækkana á hitunarkostnað íbúða o. fl. .............. 66 

49 20. maí Lög um sérstakt tímabundið vörugjald .............. 178—184 
71 31. des. Lög um verðjöfnunargjald af raforku .............. 205 
83 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 97 28. des. 1971, um vöru- 

gjald, sbr. lög nr. 118 28. des. 1976, um breyting á þeim 
lögum ........2000. 000. 218
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10. janúar 1977. 1 t Nr. 1. 

FORSETABRÉF 

um að Alþingi skuli koma saman til framhaldsfunda. 

Forseti Ísranns 
gjörir kunnugt: 

Ég hef ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra, að Alþingi skuli koma 
saman til framhaldsfunda mánudaginn 24. janúar 1977 kl. 14.00. 

Gjört í Reykjavik, 10. janúar 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. SJ)   
Geir Hallgrímsson. 

4. mars 1977. . Nr. 2. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu forseta Íslands á breytingu á reglugerð fyrir Háskóla Íslands 

nr. 76/1958 með áorðnum breytingum. 

Forseti Íslands féllst hinn 4. mars 1977 á tillögu menntamálaráðherra um að 
staðfesta eftirfarandi breytingu á reglugerð nr. 76, 17. júní 1958, fyrir Háskóla Íslands 
með áorðnum breytingum. 

1. gr. 
ól. gr. a verði 51. gr. 
Við 51. gr. bætist 5. tl., er nefnist námsnefndir og hljóði svo: 
Við hverja kennslugrein skal starfa ráðgefandi námsnefnd, sem jafnmargir 

kennarar og stúdentar eiga sæti í. Kennarar, þar með taldir stundakennarar, og stú- 
dentar í hverri grein kjósa fulltrúa hvor í sínu lagi í upphafi hvers námsárs. 

Hlutverk námsnefnda er: 
— að gera tillögur til deildarráðs um námsefni í hverri grein að höfðu samráði við 

greinarkennara, 

að gera tillögur til deildarráðs um skiptingu kennslusreina í prófþætti og mat 
þeirra til eininga, ennfremur í hvaða röð prófþættir skulu teknir og hverjir 
þeirra séu skyldunámsefni í kennslugrein, 

— að semja umsagnir um tillögur, er þeim berast og varða bæði kennara og stúdenta 
og lúta að námsskipan viðkomandi greinar, 

— að skipuleggja námsráðgjöf. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



Nr. 

1) 

2) 

3) 

4) 

2. 2 4. mars 1977. 

2. gr. 
51. gr. b verði 52. gr. og orðist svo: 

Kennsla og nám 

Kennsla. Í heimspekideild skal kennt: 
a) Til B. A.-prófs (baccalaureatus artium): 

Almenn bókmenntafræði, almenn málvísindi, danska, enska, finnska, franska, 

gríska, heimspeki, íslenska, latína, norska, rússneska, sagnfræði, spænska, 

sænska og þýska. 

b) Til cand. mag. prófs (candidatus magisterii): 
Enska, íslenskar bókmenntir, íslensk málfræði og sagnfræði. 

c) Til bacc. philol.isl. prófs (baccalaureatus philologiae islandicae): 
Íslenska fyrir erlenda stúdenta. 

Heimspekideild semur áætlun um, hvaða námsgreinar í a-lið þurfi að taka 
upp í b-lið og yfirlit um þörf á kennslukröftum. Heimspekideild er heimilt að 
standa fyrir námskeiðum til endurmenntunar fyrir þá, sem lokið hafa fullnað- 
arprófi í kennslugreinum hennar. 

Deildarráð tekur nánari ákvörðun um nám í hverri einstakri grein að 
fengnum tillögum námsnefndar. Deildarráði er heimilt að samþykkja, að hluti 
náms Í grein felist í námi við erlendan háskóla. Skal námsefni nánar lýst í 
kennsluskrá og námsskrám greinanna, sem greinarkennarar skulu leggja fyrir 
námsnefnd, en hún fjalla um og senda deildarráði tillögur sínar til samþykkis 

fyrir lok aprílmánaðar ár hvert. 

Ef sérstakir erfiðleikar eru á kennslu í einhverjum kennslugreinum, getur 
deildarráð ákveðið, að þær skuli ekki kenndar. Stúdentar, sem lokið hafa einum 

prófþætti í kennslugrein, eiga rétt á að ljúka 30 e í greininni. 

Námseiningar 

Nám í heimspekideild skal vegið í einingum (e), og skal ársnám talið 30 e. 

Við gerð kennsluskrár skal við það miðað, að stúdent þurfi ekki að sækja fleiri 
kennslustundir en 12 á viku þegar frá eru taldir æfingatímar, sem ekki krefjast 

undirbúnings. 
Til B. A.-prófs er krafist minnst 90 e að viðbættum heimspekilegum for- 

spjallsvísindum samkvæmt 39. gr. a þessarar reglugerðar (3 e), en til cand. mag. 
prófs er krafist B. A.-prófs að viðbættum 60 e eða samtals 150 e. 

Prófþættir og samval greina 

Sérhver kennslugrein skiptist í prófþætti. Deildarráð ákveður að fengnum 
tillögum frá námsnefnd í greininni skiptingu kennslugreina í prófþætti og vægi 
þeirra Í einingum, ennfremur í hvaða röð prófþættir skulu teknir og hverjir 

þeirra séu skyldunámsefni í kennslugrein. Þó skulu almenn málvísindi og bók- 
menntafræði vera skylduþættir í tungumálum. Prófþáttur skal vera að jafnaði 

5 e eða margfeldi af 5 e. Þó má deildarráð veita undanþágu frá þessu. Eigi má 
reikna prófþátt nema einu sinni Í samanlögðum einingafjölda stúdents. 

Námstími 

Kennslu til B. A.-prófs skal hagað þannig, að stúdent sé unnt að ljúka námi 

á þremur árum og kennslu til cand. mag. prófs þannig, að stúdent sé unnt að 
ljúka námi á tveimur árum að loknu B.A. prófi. Sýni stúdent engan árangur 
í námi í meira en þrjú ár samfellt, er deildarráði heimilt að má nafn hans af 

stúdentatali. 
Kennslu til prófs í íslensku fyrir erlenda stúdenta skal hagað þannig, að 

unnt sé að ljúka námi á tveim árum.
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3. gr. 
52. gr. verði 53. gr. og hljóði svo: 

B. A.-próf. 

Til B. A.-prófs velur stúdent sér aðalgrein úr námsgreinum, sem upp eru taldar 
í 02. gr. 1, alið, og tekur í henni minnst 60 e. Stúdent skal og velja sér aukagrein 
úr þessum námsgreinum og ber að taka í henni minnst 30 e. Stúdent er heimilt að 
sækja aukagrein til annarrar deildar með samþykki deildarráðs. Heimilt er að ákveða, 
að hluti aðalgreinar eða aukagreinar séu valfrjálsir prófþættir. Heimilt er stúdent 
í samráði við greinarkennara að sækja prófþætti til annarra deilda, Skylt er, að 
einn prófþáitur til B. A.-prófs felist í samningu minnst einnar heimaritgerðar. Þó 
má deildarráð veita undanþágu frá þeirri reglu. 

Cand. mag. próf. 

Að loknu B. A.-prófi er stúdent heimilt að ganga undir cand. mag. próf í grein, 
sem talin er upp í 52. gr. 1, b-lið, hafi hann lokið minnst 60 e í sömu grein til B. A.-prófs. 
Deildarráði er þó heimilt að samþykkja, að B. A.-próf með 60 e í námsgrein, sem er 
náskyld cand. mag.-grein, ásamt 30 e í cand. mag.-greininni, veiti aðgang að cand. mag. 
námi Í grein. 

Aðgang að cand. mag. námi í íslenskum bókmenntum eiga þeir sem lokið hafa 
B. A.-prófi í íslensku sem aðalgrein eða í almennri bókmenntafræði sem aðalgrein 
og íslensku sem aukagrein. Aðgang að cand. mag. námi í íslenskri málfræði veitir 
B. A.-próf Í íslensku sem aðalgrein eða í almennum málvísindum sem aðalgrein og 
íslensku sem aukagrein. 

Námsefni skiptist í prófþætti, sem stúdent velur í samráði við kennara sína. 
Deildarráð ákveður að fengnum tillögum námsnefnda, hverjir skuli vera prófþættir 
Í cand. mag. prófi. 

Heimilt er að velja prófþætti allt að 15 e úr öðrum skyldum greinum í samráði 
við greinarkennara. Ritgerðarefni velur stúdent einnig í samráði við kennara sína og 
skal ritgerðin vega minnst 15 e. Heimilt er, að ritgerð samin innan átta daga tíma- 
marka komi í stað prófs í prófþætti. 

Bacc. philol. isl. próf. 

Til prófs í íslensku fyrir erlenda stúdenta er krafist minnst 60 e. Deildarráð 
ákveður nánar vægi prófþátta og námsefni hvers þáttar að fengnum tillögum náms- 
nefndar og kennaranna í íslensku. Heimilt er með samþykki hlutaðeigandi kennara, 
að ritgerð samin innan átta daga tímamarka komi í stað prófs í prófþætti. Deildar- 
ráði er heimilt að veita stúdent undanþágu frá einstökum prófþáttum, ef sérstaklega 
stendur á. Deildarráð velur fjóra menn úr hópi kennara í íslensku, er standi fyrir 
prófum ásamt kennurum í bace. philol. isl. náminu. 

4. gr. 
54. gr. orðist svo: 

Próf og einkunnir. 

1) Námsmat felst í skriflegum og/eða munnlegum prófum, æfingaverkefnum eða 
heimaritgerðum eftir samkomulagi kennara og stúdenta. Fyrirkomulag prófa er háð 
samþykki deildarforseta. Próf skulu að jafnaði haldin í misserislok, en greinar- 
kennurum er heimilt að halda próf á öðrum tíma í samráði við stúdenta. Sjúkrapróf 
skulu að jafnaði haldin þrem vikum eftir eiginlegan próftíma. 

Hafi stúdent ekki staðist próf í prófþætti, er honum heimilt að endurtaka það 
innan árs. Enginn má þó þreyta próf í sama prófþætti oftar en tvisvar án sérstakrar 
undanþágu deildarráðs. Einkunnir skal skrá í heilum tölum frá 0—10. Til þess að
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standast próf verður stúdent að hafa hlotið minnst einkunnina 5 í prófþætti. Gefa 

skal einkunn fyrir hvern prófþátt um sig, en meðaleinkunn hverrar kennslugreinar 

skal vera vegið meðaltal prófþáttaeinkunna. 

Meðaleinkunnir reiknast með einum aukastaf. Einkunn 9,0—10 er ágætiseinkunn, 

7,3—8,9 er I. einkunn, 6,0—7,2 er IH. einkunn og 5,0--5,9 er III. einkunn. 

2) Ákvæði til bráðabirgða. 

Nú óskar stúdent, sem þegar er skráður í deildina, að vera brautskráður sam- 

kvæmt ákvæðum þessarar reglugerðar, skal deildarráð þá vega til prófþátia og 

eininga þau próf sem hann hefur lokið samkvæmt eldri reglugerð. 

5. gr. 

55. gr. a. c. og d. falli brott. 

55. gr. b. 
Til þess að öðlast kennsluréttindi að lögum skal B. A. prófsmaður í heimspeki- 

deild (sjá 53. gr.) ljúka til viðbótar prófi í uppeldis- og kennslufræðum samkvæmt 92. 

sr. 
HAR Á sama hátt þurfa kandídatar .............. 23 ljúka þessu prófi til 

að öðlast kennsluréttindi að lögum. 

6. gr. 

Reglugerðarbreyting þessi öðlast gildi 15. júlí 1977. 

Gjört í Reykjavík 4. mars 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Vilhjálmur Hjálmarsson. 

  

Stjórnartíðindi A 1, nr. 1—2. Útgáfudagur 15. mars 1977.
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8. mars 1977. 5 Nr. 3. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 101 28. des. 1970, um Lífeyrissjóð bænda, sbr. lög 

nr. 35/1972 og lög nr. 67/1974, um breyting á þeim lögum. 

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

þykki mínu: 

. 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 % hlutum heildar- 
verðmætis búvara á almanaksárinu. 

2. gr. 
Í 12. gr. laganna komi ný málsgrein, er verði 5. málsgr. og orðist svo: 
Greiða skal barnalifeyri 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. 

3. gr. 
Í 17. gr. laganna komi ný málsgrein, er verði 4. málsgrein og orðist svo: 
Við ákvörðun örorkulífeyris manns, sem lfeyrisrétt á samkvæmt 10. gr., fæddur 

er árið 1914 eða fyrr og verið hefur sjóðfélagi frá stofnun sjóðsins, skal reikna með 
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 ellilifeyris samkvæmt þessari grein reikna sem réttindatíma tíma- 
bil frá því er slíkur öryrki hefur látið af búskap til 70 ára aldurs. 

á. gr. 
3. málsgr. 18. gr. laganna orðist svo: 
Lifeyrir samkvæmt 9— 11. gr. kemur til frádráttar lifeyrisgreiðslum sam- 

kvæmt þessari grein og Örorkulífeyri 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 lífeyrisgreiðslur samkvæmt þessari 

srein að ræða. 

5. gr. 

Í stað „18. gr.“ í 19. gr. laganna komi: 17. og 18. gr. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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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 II. kafla, sem þegar hefur verið úrskurðaður. Miðast 
heimild þessi við byrjun hvers almanaksárs, í fyrsta sinn við ársbyrjun 1978. 

1. gr. 
Ný grein, er verði 25. gr., orðist svo: 
Nú ávaxtar sjóðurinn hluta af höfuðstóli sínum 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 I. kafla. 

Stjórnin skal leita álits tryggingsafræðinss 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 einstaks lífeyrisþega miðast við, en hins vegar 
af hagnaði sjóðsins af þeirri umframávöxtun, sem nefnd er í 1. málsgr., og fjár- 

hagsstöðu sjóðsins í heild. Aldrei má hækka lífeyri meira en tryggingafræðingur 
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- 
un samkvæmt 24. gr., en síðan hækki þau á ný 1. júlí 1976, í. 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 eisa rétt samkvæmt II. kafla, skal 
hækka á sama hátt, þó þannig, að slíka hækkun skal einungis reikna á lífeyri, er 
svarar til 15 stiga eða minna, en um afganginn fer eftir ákvæðum 25. gr. Nú á 
lifeyrisþegi 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 2. gr. skulu gilda frá 1. janúar 1975. 

Gjört í Reykjavík 8. mars 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Matthías Á. Mathiesen.
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LÖG 
um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að leyfa hf. Olíumöl 

innflutning á olíupramma. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ráðherra skal heimilt að leyfa hf. Olíumöl innflutning á olíupramma, þó eldri 

sé en 12 ára, sbr. 26. gr. laga nr. 52 12. maí 1970. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 18. mars 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 0 

Halldór E. Sigurðsson. 

ot
 24. mars 1977. . Nr. 

LOG 

um opinberar fjársafnanir. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Heimilt er stofnunum, félögum eða samtökum manna að gangast fyrir opinberum 

fjársöfnunum í sérhverjum löglegum tilgangi. 
Nú gangast samtök fyrir fjársöfnun, og skulu þá minnst þrir menn bera 

ábyrgð á söfnuninni hverju sinni, og skulu a.m.k. tveir þeirra vera fjárráða ís- 
lenskir ríkisborgarar, sem lögheimili eiga hér á landi. 

2. gr. 
Fjársöfnun er opinber, ef henni er beint til annarra en þeirra, sem tengdir 

eru persónulegum eða félagslegum tengslum við þá, sem fyrir slíkum fjársöfn- 
unum standa, eða standa í sérstöku sambandi við þá. 

3. gr. 
Tilkynna skal viðkomandi lögreglustjóra opinbera fjársöfnun, áður en hún hefst. 

Tilkynning skal send lögreglustjóra, þar sem stofnun eða félag hefur varnarþing. 
Ef stofnun eða félag stendur ekki fyrir fjársöfnun, skal tilkynna hana til lög- 

reglustjóra, þar sem einhver þeirra, sem ábyrgð bera á söfnuninni, á lögheimili.
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Slík tilkynning skal bera með sér: 

a) hver standi fyrir fjársöfnuninni, 

b) hvenær fjársöfnun skuli fara fram, 

c) hvar fjársöfnun skuli fara fram, 

d) hvernig fjársöfnun skuli fara fram, 

e) og í hvaða tilgangi fjársöfnun fer fram. 

. 4. gr. 

Opinber fjársöfnun á götum eða í húsum er háð leyfi dómsmálaráðuneytisins. 

Fjársöfnun með keðjubréfum er óheimil. 

5. gr. 

Fé því, sem safnast kann, skal komið fyrir á banka- eða gíróreikningi, sem 

stofnaður er í þessu sérstaka tilefni. 

Óheimilt er að nota féð í öðrum tilgangi en upphaflega var ætlað, nema með 

leyfi dómsmálaráðuneytisins. 

6. gr. 

Halda skal nákvæmt reikningshald yfir söfnunarfé og öll útgjöld við hverja 

fjársöfnun. Skal reikningshaldið endurskoðað af löggiltum endurskoðanda eða þeim, 

er dómsmálaráðuneytið kann að útnefna til slíks. 

7. gr. 

Áður en 6 mánuðir eru liðnir frá því að fjársöfnun lýkur, skal reikningsyfirlit 

hennar birt a. m. k. einu sinni í dagblaði, vikublaði eða á annan hátt. Sé söfnunar- 

fé undir þeirri upphæð, sem ákveðin er í reglugerð, nægir þó að tilkynna opinber- 

lega, að reikningsyfirlit fjársöfnunarinnar sé til sýnis Í a.m. k. 14 daga á nánar 

tilteknum stað. 
Nú stendur söfnun yfir um lengri tíma en eitt ár, og skal þá með sama hætti 

birta opinberlega ársreikning innan 6 mánaða frá lokum hvers almanaksárs. Heim- 

ilt er lögreglustjóra að framlengja fresti þessa. Yfirlýsingu samkvæmt 2. málsl. 6. 

gr. skal og birta með sama hætti. 

Viðkomandi lögreglustjóra skal og sent reikningsyfirlit söfnunarinnar ásamt 

tilkynningu um, hvar og hvenær birting skuli fara fram. 

Nú lHggja ekki fyrir gögn um notkun söfnunarfjár, þegar reikningi er lokað, og 

skal þá endurskoðandi síðar gefa skýrslu þar um. 

8. gr. 

Lög þessi gilda ekki um: 

1) Söfnun á notuðum verðlitlum hlutum. 

9) Fjársafnanir á vegum dagblaðs í opinberu góðgerðarskyni, ef viðkomandi dag- 

blað birtir skrá yfir framlag allra gefenda. Enn fremur skal viðkomandi dag- 

blað birta viðurkenningu þeirra, er veita fénu viðtöku að söfnun lokinni. 

3) Fjársafnanir á samkomum. 

9. gr. 

Dómsmálaráðuneytið getur sett nánari reglur um framkvæmd laga þessara.
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10. gr. 
Brot gegn lögum þessum varða sektum, nema þyngri refsing liggi við að öðrum 

11. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 24. mars 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
Ólafur Jóhannesson. 

25. mars 1977. = Nr. 6. 

VEGALOÓG 

Forseti ÍSLANDS 

á vegalögum nr. 66 14 
laga inn í vegalög nr. 6f 

  

1975, hef látið fella meginmál hinna fyrrnefndu 
t. júlí 1975 og gef þau út svo breytt: þa

 

þa
 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 
Orðið vegur merkir í lögum þessum akbraut, land og mannvirki, sem að stað- 

aldri eru nauðsynleg, til þess að vegur sé varanlegur, unnt sé að halda honum við 
og hafa af honum sem fyllst not. 

Til vegar teljast því, auk vegstæðis og vegar, vegbekkir, skurðir, sneiðingar, 
fyllingar, ræsi, öryggisgrindur, biðstæði og umferðarljós. 

Til vega teljast enn fremur brýr, jarðgöng og ferjubryggjur, svo og vetrarvegir. 

2. gr. 
Opinber vegur er hver sá vegur, sem ætlaður er almenningi til frjálsrar um- 

ferðar og kostaður er af fé ríkis eða sýsluvegasjóðs. 

3. gr. 
Veghald merkir vegagerð og viðhald vega. 
Veghaldari er sá aðili, er sér að öllu leyti um veghald. 

4. gr. 
Ákvæði laga þessara um vegagerð gilda einnig um breikkun, breytingar og um- 

bætur vega, nema annað sé ákveðið í lösum eða leiði af eðli málsins. 

5. gr. 
Þegar vegagerð er ákveðin samkvæmt mældri veglinu og fé veitt til hennar, 

skulu ákvæði laga þessara taka gildi um vegalagninguna, að svo miklu leyti sem 
við á. 

6. gr. 
Lög þessi gilda ekki um götur í kaupstöðum eða kauptúnum, nema sérstak- 

lega sé ákveðið í lögunum. 

A 2
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Il. KAFLI 

Um stjórn vegamála og veghald. 

7. gr. 
Ráðherra sá, er fer með samgöngumál, hefur yfirstjórn allra vegamála. Til 

þess að stjórna framkvæmdum í þessum málum skipar forseti Íslands vegamála- 
stjóra, er veitir Vegagerð ríkisins forstöðu, en ráðherra skipar honum verkfræð. 
inga og aðra starfsmenn eftir þörfum, að fengnum tillögum hans. 

8. gr. 
Vegagerð ríkisins er veghaldari allra opinberra vega samkvæmt lögum þessum. fe) Ð 

9. gr. 
Heimilt er Vegagerð ríkisins að fela hlutaðeigandi sveitarstjórn að nokkru 

eða öllu leyti lagningu og viðhald þeirra gatna í borgum, kaupstöðum eða kaup- 
túnum, sem teljast þjóðvegir, samkv. reglugerð, sbr. 30. gr., svo og sýslunefndum 

að annast sýsluvegi á sama hátt. 
Nú er heimild 1. mgr. notuð, og skal þá Vegagerð ríkisins hafa eftirlit með, 

að lagning og viðhald vega þeirra eða gatna, sem um er að ræða, sé framkvæmt 
á viðunandi hátt. Sé um vanrækslu að ræða að dómi Vegagerðar ríkisins, skal 

hún gefa sveitarstjórn fyrirmæli um að framkvæma nauðsynlegar umbætur innan 

hæfilegs frests. 

TIl. KAFLI 

Um vegáætlun. 

10. gr. 
Samgönguráðherra leggur að fengnum tillögum vegamálastjóra tillögu til þings- 

ályktunar um vegáætlun fyrir Alþingi. Í tillögunni skal gerð grein fyrir fjáröflun 

þeirri, sem fyrirhuguð er á áætlunartímabilinu, og útgjöld sundurliðuð eftir 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 þjóðvesagerðar eftir öðrum leiðum en getið er um í tillögu til 
þingsályktunar um vegáætlun, svo sem í landshlutaáætlunum, með sérstakri fjár- 
öflun eða á annan slíkan hátt, skal fjalla um skiptingu þess innan ramma veg- 
áætlunarinnar á sama hátt og að framan getur. 

Er þingsályktun um vesáætlun 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. 

  

11. gr. 
Í vegáætlun skulu taldir allir þjóðvegir, svo og nýbyggingar þjóðvega á þeim 

tíma, sem áætluninni er ætlað að gilda. Enn fremur áætlaður kostnaður við vega- 

viðhald og annar kostnaður Vesagerðar ríkisins á sama tímabili. 

Í vegáætlun um nýbyggingar skal vera sundurliðun um heildarkostnað hvers 
mannvirkis þrjú fyrstu ár áætlunartímabilsins. 

Hálfum hundraðshluta af tekjum samkvæmt lögum um fjáröflun til vega- 
gerðar, nr. 79/1974, skal varið til rannsókna og tilrauna við vega- og gatnagerð 
undir stjórn vegamálastjóra.
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12. gr. 
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, 
þar 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. 

13. gr. 
Stefnt skal að því að leggja bundið slitlag á þá vegarkafla, þar sem innan 10 

ára má búast við 1000 bíla 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. 

14. gr. 
Leggja skal fyrir sameinað Alþingi tillögu til þingsályktunar um vegáætlun, 

samkv. 10. gr., svo fljótt eftir þingsetningu sem auðið er. 
Vegáætlun öðlast gildi, þegar Alþingi hefur samþykkt hana. 

15. gr. 
Ráðherra skal leggja fyrir hvert reglulegt Alþingi skýrslu um framkvæmd veg- 

áætlunar. 

16. gr. 
Heimilt skal ráðherra að ákveða, að fengnum meðmælum vegamálastjóra, að 

ráðist skuli í framkvæmdir, sem ekki er gert ráð fyrir í vegáætlun, ef til hefur 
komið tjón á vegum, t. d. vegna vatnavaxta, eldgosa eða annarra náttúruhamfara. 

17. gr. 
Vegamálastjóri semur, í samráði við sýslunefndir, framkvæmdaáætlun fyrir sýslu- 

vegi, til fjögurra ára í senn. 
Er sýsluvegaáætlun hefur gilt í tvö ár, skal samin ný áætlun fyrir næstu fjögur 

ár, þannig að ávallt sé fyrir hendi gildandi áætlun fyrir a. m. k. tvö ár. 
Sýsluvegaáætlun öðlast gildi, er sýslunefnd hefur samþykkt hana og samgöngu- 

ráðherra staðfest hana.
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18. gr. 

Ákvæði þessa kafla gilda, eftir því sem við getur átt, um sýsluvegi. 

IV. KAFLI 

Um sýsluvegi. 

19. gr. 

Í hverri sýslu skal vera sýsluvegasjóður. Sýslunefndir gera samþykktir fyrir 

sýsluvegasjóði, og öðlast þær gildi, er ráðherra hefur staðfest þær. 

Í sýsluvegasjóðssamþykkt skulu sýsluvegir taldir upp. Í tölu sýsluvega skulu 

vera: 

a. Vegir að öllum býlum, sem ekki hafa beint vegasamband við þjóðvegi. 

b. Vegir að kirkjustöðum, félagsheimilum, opinberum skólum og heilsuhælum. 

c. Vegir í þorpum með undir 200 íbúum. 

d. Heimilt er sýslunefnd að taka í tölu sýsluvega vegi að fullgerðum 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. 

Sýsluvegur samkvæmt a-lið þessarar greinar skal aldrei teljast ná nær býli 

en 50 m, ef hann endar þar. 

20. gr. 

Kostnaður við lagningu og viðhald sýsluvega greiðist af fé sýsluvegasjóðs, sbr. 

þó 52. gr. 
Heimilt er að styrkja af fé sýsluvegasjóðs lagningu og viðhald vega að sumar- 

bústaðahverfum, enda náist samkomulag um mótframlag af hálfu eigenda og um 

afnot vegarins. 

21. gr. 

Hvert hreppsfélag greiðir árlega í sýslnvegasjóð sem samsvarar a. m.k. and- 

virði sex dagvinnustunda fyrir hvern íbúa, miðað við kaupgjald í almennri verka- 

mannavinnu hjá Vegagerð ríkisins 1. desember bið næsta ár, áður en gjaldið er 

lagt á. 

Hreppsfélag getur ákveðið að hækka gjald sitt Hl sýslnvegasjóðs 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 Í. mars. Skal það greitt í einu lagi úr sveitarsjóði, 

eigi síðar en á næsta manntalsþingi. 

22. gr. 

Hreppsnefnd jafnar þeirri upphæð, sem hreppi ber að greiða í sýsluvegasjóð 

samkvæmt 91. gr., niður eftir sömu reglum og öðrum útgjöldum hreppsins. 

23. gr. 

Nú á einhver fasteign í hreppi eða kauptúni, aðra en jörð í fastri ábúð eða 

jarðarhluta, en er þar þó ekki útsvarsskyldur eða greiðir þar ekki útsvar eftir 

sömu reglum og aðrir íbúar hreppsins, og skal hann þá greiða vegaskatt af eign 

sinni í sýsluvegasjóð. Skattur þessi greiðist á manntalsþingi.
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Vegaskaltur skal nema 3.0 af þúsundi af fasteignamatsverði mannvirkja landa 
og lóða með lögákveðnu 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. 

24. gr. 
Undanskildar vegaskatti samkvæmt 23. gr. eru allar kirkjur, skólahús, sjúkra- 

hús, þinghús, félagsheimili og vitar. Ráðherra er heimilt, eftir tillögum sýslunefndar, 
að ákveða, að eyjar, sem eru sjálfstæð hreppsfélög, greiði ekki framlag til sýslu- 
vegasjóðs, enda annist hreppsfélagið sjálft um vegakerfi sitt að öllu leyti. 

25. gr. 
Nú gerir sýsluvegaáætlun ekki ráð fyrir framkvæmdum eða innstæða í sýslu- 

vegasjóði nægir til framkvæmda og viðhalds næsta ár, að dómi sýslunefndar, og 
skulu þá tekjur sýsluvegasjóðs það ár renna til þjóðvega í viðkomandi sýslu, eftir 
ákvörðun sýslunefndar. 

26. gr. 
Í kauptúnum, sem eru hreppsfélög út af fyrir sig, skulu % sýsluvegasjóðsgjalda 

renna í sveitarsjóð, ef hreppsfélagið ver til vega- eða gatnagerðar innan hrepps á 
því ári a.m.k. jafnmiklu fé úr sveitarsjóði. 

21. gr. 
Oddviti sýslunefndar semur árlega reikning sýsluvegasjóðs. Skal reikningur 

undanfarins árs lagður fram á sýslufundi til samþykktar, og gilda þar um sömu 
reglur sem um sýslusjóðsreikninginn. Sýslunefnd semur tillögur um sýsluvega- 
áætlun samkvæmt ákvörðun 17. gr. Sýslunefnd semur einnig árlega áætlun um 
tekjur sýsluvegasjóðs yfirstandandi ár, svo og áætlun um útgjöld sýsluvegasjóðs, 
með hliðsjón af staðfestri sýsluvegaáætiun. 

Framangreindar áætlanir, svo og reikning sýsluvegasjóðs, skal oddviti sýslu- 
nefndar senda vegamálastjóra að loknum sýslufundi. 

28. gr. 
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- 
ingur þess, er hún lagði til sýsluvegasjóðs það ár, sem ríkisframlagið miðast við. 
Að öðru leyti skal við skiptingu ríkisframlags aðallega miða við notkun og lengd 
þeirra sýsluvega í hverri sýslu, sem falla undir a—c-lið 19. gr., en jafnframt skal 
þó höfð hliðsjón af því, hve mikill hluti þeirra vega er lagður, ruddur eða ekki 
akfær. 

Framlag, sem hreppur kann að hafa greitt umfram lágmark samkvæmt 21. gr., 
skal, ásamt mótframlagi ríkissjóðs, sem heimilt er að greiða á sama ári og framlag 
hrepps er innheimt, renna óskipt til sýsluvega í viðkomandi hreppi, án tillits til 
2. mgr. 28. gr.
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V. KAFLI 

Um þjóðvegi í kaupstöðum og kauptúnum. 

29. gr. 

Í kaupstöðum skulu götur og vegir lagðir þar sem ákveðið er í skipulagsupp- 

drætti. Í kauptúnum gildir sama, ef skipulagsuppdráttur hefur verið gerður, ella 

ákveður hreppsnend, hvar götur og vegir skuli liggja innan kauptúnsins. 

Sveitarstjórn ákveður um gerð gatna og vega. 

30. gr. 

Ráðherra ákveður með reglugerð, að fengnum tillögum vegamálastjóra, að svo 

miklu leyti sem vegáætlun mælir ekki fyrir um, hvaða vegir í kaupstöðum og kaup- 

túnum, sem hafa 200 íbúa eða fleiri, skuli teljast þjóðvegir. Við samningu til- 

lagna sinna skal vegamálastjóri leita álits hlutaðeigandi sveitarstjórnar og skipu- 

lagsnefndar ríkisins. 

Við ákvörðun á því, hvaða vegir skuli teljast þjóðvegir samkvæmt þessum kafla, 

skal miðað við eftirfarandi: 
1) Eðlilegt samhengi vegakerfisins sé ekki rofið. 

2) Um sé að ræða helstu umferðarleið um viðkomandi byggðarlag, sé um margar 

leiðir að velja. 
3) Greið leið fáist að þeim stöðum byggðarlagsins, sem mikilvægastir eru fyrir at- 

hafnalif staðarins, ef vegurinn endar þar. 

ðl. gr. 

Áður en vegagerð hefst, skal sveitarstjórn láta gera tæknilega og fjárhagslega 

áætlun um verkið, og er hún háð samþykki vegamálastjóra. 

32. gr. 

Árlega skal veita ákveðna fjárhæð til lagningar þjóðvega í kaupstöðum og 

kauptúnum, sem hafa 200 íbúa eða fleiri, og skal skipting fjárins fara eftir íbúa- 

fjölda. Skal árlegt framlag vera 12% af hundraði af heildartekjum vegamála það 

ár samkv. lögum um fjáröflun til vegagerðar. 

Nú hefur verið ákveðið í reglugerð, hvaða götur teljist bjóðvegir innan kaup- 

staða eða kauptúna, og skal þá hluta viðkomandi sveitarfélags samkv. Í. mgr. ein- 

göngu varið til lagningar þeirra og viðhalds. 

Greiða má af hluta sveitarfélags kostnað vegna kaupa á fasteignum í þágu þjóð- 

vegar samkv. þessum kafla laganna. 

Kostnað við holræsi, færslur á leiðslum, gangstéttir, umferðarljós, götulýsingu 

og því um líkt greiðir hlutaðeigandi sveitarfélag. 

Þegar lagningu vega samkv. 2. mer. er lokið að dómi vegamálastjóra, skal 

sveitarstjórn verja sínum hluta fjárframlags samkv. Í. mgr. að frádregnum við- 

haldskostnaði þjóðveganna, til annarrar varanlegrar gatnagerðar. 

33. gr. 

Vegagerð ríkisins lítur eftir viðhaldi þjóðvega samkvæmt þessum kafla. 

Nú telur vegagerðin, að viðhald þjóðvegar sé vanrækt, og ekki fæst úr því 

bætt, og getur þá vegagerðin látið framkvæma nauðsynlegt viðhald, sem kostað 

skal af ríkisframlagi til byggðarlagsins. 

34. gr. 

Af heildarframlagi því, sem veitt er til lagningar þjóðvega í kaupstöðum og 

kauptúnum samkv. 32. gr., skal árlega halda eftir 25 af hundraði, og skal því fé ráð-
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stafað af fjárveitinganefnd Alþingis að fengnum tillögum vegamálastjóra til að flýta 
gerð vega og gatna með bundnu slitlagi, þar sem sérstök ástæða þykir til að ljúka 
ákveðnum áfanga eða til að stuðla að hagkvæmari vinnubrögðum. Heimilt er að 
láta þetta ákvæði einnig ná til þéttbýlis með færri en 200 íbúa. 

35. gr. 
Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um eftirlit með því, að fé því, sem 

sveitarfélögum er veiit samkv. 32. gr., sé varið á Þann hátt, sem lögin gera ráð fyrir. 

36. gr. 
Kostnaður við vegagerð og vegaviðhald, annarra vega en þjóðvega, í kaup- 

stöðum, greiðist úr bæjarsjóði, en í kauptúnum, sem eru hreppsfélög út af fyrir sig, 
úr sveitarsjóði. 

VI. KAFLI 

Um einkavegi. 

37. gr. 
Einkavegir eru þeir vegir, sem ekki teljast þjóðvegir, sýsluvegir eða fjallvegir, 

liggja utan skipulagsskyldra svæða og eru kostaðir af einstaklingum, fyrirtækjum 
eða opinberum aðilum. 

Skylt er að leita samráðs við vegamálastjóra áður en framkvæmdir eru hafnar 
við lagningu einkavega utan landareigna lögbýla. 

38. gr. 
Ráðherra getur, að fengnum tillögum vegamálastjóra, heimilað eignarnám lands 

til lagningar tiltekinna einkavega, enda komi fullar bætur fyrir. Bætur skulu á- 
kveðnar samkvæmt reglum X. kafla. 

Ráðherra getur bundið eignarnámsheimild fyrir einkavegi samkv. 1. mgr. viss- 
um skilyrðum, svo sem um serð og frágang vegarins, umferðarrétt um hann, við- 
hald og tengingar við opinbera vegi. 

39. gr. 
Ríkissjóður ábyrgist greiðslu bóta samkv. 38. gr., en getur krafið þann, sem 

bætur á að greiða, um tryggingar, sem gildar eru metnar, þar á meðal fyrir mats- 
kostnaði. 

40. gr. 
Þegar einkavegur er notaður sem umferðarleið að fleiri eignum en einni, eru 

allir eigendurnir skyldir að halda veginum við, í hlutfalli við not þeirra af honum. 
Ákvæði þetta breytir í engu áunnum réttindum eða ákvörðunum um viðhald veg- 
arins. Viðhaldsskyldu geta eigendur uppfyllt með því að láta í té efni eða vinnu eða 
með fjárframlögum. 

Það er hér hefur verið ákveðið um viðhald einkavega, skal við sömu að- 
stæður gilda um endurbætur og endurbyggingu vegar. 

41. gr. 
Nú verða þeir, sem einkaveg nota, ekki á eitt sáttir um, hverjir hafi rétt til nota 

af veginum eða um greiðslu viðhaldskostnaðar, og gelur þá hver þeirra krafist 
mafs samkvæmt reglum 60. gr. 

Þegar % þeirra, sem afnotarétt hafa af veginum, eru sammála um, hvernig 
mæta skuli sameiginlegum útgjöldum, eru þær ákvarðanir bindandi fyrir hina, þar 
á meðal að kostnaður skuli að einhverju eða öllu leyti greiðast af umferðargjaldi.
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Þegar skipting kostnaðar hefur verið ákveðin með samkomulagi eða mati, 

getur endurskoðun ekki farið fram, fyrr en liðin eru 5 ár frá síðustu ákvörðun, 

nema rétthafar séu sammála um annað. 

Útgjöldum, sem einn eða fleiri rétthafar hafa haft af viðhaldi og ekki hefur 

verið skipt, er ekki hægt að krefjast skipt með matsgjörð, eftir að liðin eru 3 ár 

frá því að stofnað var til þeirra. 

42. gr. 

Meiri hluti rétthafa getur ákveðið, að rétthafar velji stjórn eða eftirlitsmann 

með veginum, til þriggja ára í senn. 

Stjórn vegarins eða eftirlitsmaður skal sjá um, að viðhaldsskyldu sé fullnægt, 

eins og til er tekið í mati eða samkomulagi, og sker úr ágreiningi í því sambandi. 

Stjórn eða eftirlitsmaður getur bannað umferð um veginn til að forða veginum 

frá skemmdum. Vanræki einhver, sem til þess er skyldur, að halda veginum við 

að sínum hluta, getur stjórnin látið framkvæma viðhald á hans kostnað. 

43. gr. 

Finkavegir, sem opnir eru fyrir almenna umferð, eru háðir eftirliti Vega- 

gerðar ríkisins, bæði að því er varðar gerð og viðhald. Virðist vegagerðinni vegi 

áfátt í því efni, þannig að hætta geti stafað af, skal tafarlaust tilkynna það við- 

komandi lögreglustjóra og gera tillögur til úrbóta. Lögreglustjóri getur skyldað 

eiganda að framkvæma úrbætur og stöðvað vegagerð eða bannað umferð um veg- 

inn, þar til bót hefur verið á ráðin. 

VII. KAFLI 

Um fjallvegi, ferjuhald, sæluhús o. fl. 

44. gr. 

Fjallvegir eru þeir vegir yfir fjöll og heiðar, sem vegamálastjóri ákveður og 

eigi teljast til neins annars vegaflokks. 

Fjallvegir, sem tengja saman landshluta, nefnast aðalfjallvegir. Skulu þeir, þjóð- 

garðavegir og vegir að fjölsóltum ferðamannastöðum, taldir sérstaklega í vegáætl- 

un samkv. 10. gr. 

45. gr. 

Kostnaður við fjallvegi greiðist úr ríkissjóði, samkvæmt vegáætlun. 

46. gr. 

Vegagerð ríkisins skal aðstoða nýbýlastjórn við lagningu nýbýlavega og sam- 

tök hestamanna við gerð reiðvega, enda sé kostnaður greiddur af sérstakri fjár- 

veitingu í fjárlögum, samkv. vegáætlun eða á annan hátt. 

41. gr. 

Kostnað við bifreiðaferjur til flutnings yfir vötn eða firði og við lendingar- 

bætur og bryggjur í sambandi við þær er heimilt að greiða úr ríkissjóði og telja 

með öðrum kostnaði vegamála. 

48. gr. 

Lögferjuskylda skal vera hin sama og nú er. Sýslunefndir hafa eftirlit með 

því, hver í sinni sýslu, að lögferjumenn haldi lögferjum vel við og gæti skyldu 

sinnar að öðru leyti, eftir nánari reglum, sem sýslunefnd setur á hverjum stað.
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Ekki má sýslunefnd hækka lögferjugjöld né afnema lögferju, nema með sam- 
þykki vegamálastjóra. 

Nú samþykkir sýslunefnd að lækka lögferjugjöld, en lögferjumaður vill ekki 
hlíta samþykkt sýslunefndar, og skal þá málinu skotið til úrskurðar vegamála- 
stjóra. 

49. gr. 
Nú vill sýslunefnd setja lögferju þar sem ekki var lögferja áður, og skulu þá 

taka við henni landeigandi og ábúandi, en geta krafist þess, að ferjan sé lögð þeim 
til í upphafi. Ferjugjöld skulu, ef samkomulag næst ekki, ákveðin af óvilhöllum, 
dómkvöddum mönnum. 

50. gr. 
Nú verða ábúendaskipti á býli því, er lögferja fylgir, og má viðtakandi þá krefj- 

ast þess, að honum sé metið álag á ferjuna. 

öl. gr. 
Sæluhús skal gera á fjallvegum og annars staðar þar, er þurfa þykir, og telst 

kostnaður við byggingu þeirra með vegagerðarkostnaði, en kostnaður við viðhald 
þeirra og rekstur með viðhaldskostnaði. 

VITI. KAFLI 

Um greiðslu brúargerðarkostnaðar á sýslu-, einka- og fjallvegum. 

52. gr. 
Kostnaður við brýr á sýsluvegum greiðist þannig: 

I) Kostnaður við brýr styttri en 4 m telst með vegaserðarkostnaði. 
2) Kostnað við brýr yfir 4—10 m haf má greiða úr ríkissjóði að % hluta og úr 

sýsluvegasjóði að % hlutum. 
3) Kostnað við brýr yfir 10 m haf eða lengra má greiða að fullu úr ríkissjóði. 
4) Kostnaður við viðhald brúa á sýsluvegum greiðist í sömu hlutföllum og stofn- 

kostnaður. 

53. gr. 
Kostnað við brýr á einkavegum yfir 4 m haf og lengra má greiða allt að hálfu 

úr ríkissjóði, gegn framlagi frá hlutaðeigendum að öðru leyti. 

54. gr. 
Kostnað við brýr á fjallvegum má greiða að öllu leyti úr ríkissjóði. 

IX. KAFLI 

Um bráðabirgðaafnot lands. 

5ð. gr. 
Vegagerð ríkisins er heimilt að framkvæma rannsóknir og byrjunarathuganir, 

sem nauðsynlegar eru við undirbúning vegagerðar, á hvaða landi sem er. Merki, 
hæla, vörður eða því líkt, sem vegagerðin hefur sett til að marka mælda veglínu, 
má ekki nema burt án leyfis hennar. Leit að efni til vegagerðar má vegagerðin gera 
hvar sem vera skal. 

A3
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56. gr. 
Vegagerð ríkisins eru heimil afnot lands fyrir geymslu efnis og fyrir bæki- 

stöðvar vinnuflokka við lagningu eða viðhald vegar. 

57. gr. 
Skylt er landeiganda að leyfa, að vatni, sem veita þarf frá vegi, sé gerð framrás 

um land hans. 
Til framkvæmdar vetrarviðhaldi má vegagerðin ryðja snjó af vegi út fyrir 

veginn, ef með þarf. 

58. gr. 

Um bætur fyrir bráðabirgðaafnot lands fer eftir ákvæðum X. kafla, eftir því 

sem við á. 

X, KAFLI 

Um eignarnám, jarðrask, átroðning o. fl. 

59. gr. 
Hver landeigandi er skyldur til að láta af hendi land það, er þarf undir vegi 

eða til breytingar eða breikkunar eða viðhalds vegum, svo og leyfa, að efni til 
vega sé tekið í landi hans, hvort heldur er grjót, möl eða önnur jarðefni, enda komi 
fullar bætur fyrir. Bætur fyrir jarðrask og eignarnám á óyrktu landi skulu því að- 
eins greiddar, að þeirra sé krafist og álitið verði, að landeigandi hafi beðið skaða 

við það. 
Bætur fyrir jarðrask og eignarnám vegna vegar teljast með kostnaði vegarins. 
Veghaldari skal jafnan leitast við að valda sem minnstum spjöllum á gróðri 

við vegagerð og græða upp sár, sem myndast á grónu landi við vegaframkvæmdir 
Vegagerðin skal leitast við að rykbinda þjóðvegi, þar sem þeir liggja um hlöð 

eða næsta nágrenni íbúðarhúsa, eftir því sem fé er veitt til á vegáætlun. 

60. gr. 
Bætur fyrir eignarnám, jarðrask og átroðning þann, er nýr vegur kann að 

hafa í för með sér, má ákveða eftir samkomulagi milli landeigenda og umboðs- 
manns þeirra, sem bætur eiga að greiða. Nú næst ekki samkomulag, og skal þá 
ákveða bætur með mati samkvæmt lögum um framkvæmd eignarnáms. 

61. gr. 
Mat skal fara fram á vettvangi, þá er jörð er snjólaus. Við matið skal taka fil- 

lit til árlegs afrakstrar af landi því, er um ræðir, svo og til þess, hvort girðingar 

þurfi að flytja eða nýjar að setja, og athuga vandlega allt bað, er getur haft áhrif 
á verðmæti þess, er meta skal. Sérstaklega skal taka tillit til þess, ef ætla má, að 
land hækki í verði við vegagerðina. Nú leggst eldri stísur eða vegur niður við lagn- 
ingu nýs vegar og fellur til landeiganda, og skal þá við matsgerðina meta sérstak- 

lega hið gamla vegarstæði eða sötutroðninga og draga frá upphæð beirri, er land- 
eiganda er metin fyrir eignarnám lands fyrir hinn nýja veg eða jarðrask, er leiðir 
af lagningu hans. Bætur fyrir átroðning skal eigi meta Í slíkum tilfellum, nema 
sannað verði, að meiri átroðningur stafi af hinum nýja vegi en af hinum eldri vegi 

eða stíg. 

62. gr. 

Landeigandi á bætur allar fyrir eignarnám, jarðrask og átroðning, en sé jörð 

leigð öðrum, greiði landeigandi honum 5 af hundraði árlega af skaðabótaupphæð-
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inni, meðan leigusamningur sá er í gildi, sem var, þegar bæturnar voru ákveðnar. 
Ábúandi á þó bætur fyrir skemmdir á mannvirkjum þeim, sem eru hans eign, og 
skal meta þær sérstaklega. 

63. gr. 
Skaðabóta, er af vegagerð eða vegaviðhaldi leiðir, skal krefjast innan árs frá 

því er verk það var unnið, sem skaðanum olli, ella fellur réttur til skaðabóta niður. 

KI. KAFLI 

Um viðhald og reglur fyrir umferð á opinberum vegum. 

64. gr. 
Þegar vegur er fullgerður eða almenn umferð hefur verið leyfð um hann, 

skal honum haldið við, eftir því, sem aðstæður leyfa, þannig að hann gegni sem best 
hlutverki sínu. 

65. gr. 
Vegagerðin skal, svo fljótt sem við verður komið, eftir að hún hefur fengið 

vitneskju um vegaskemmdir, sem hættulegar eru umferð, láta gera við þær eða 

merkja hina hættulegu staði, þar til viðgerð hefur farið fram. 

Vegagerð ríkisins er ekki ábyrg fyrir tjóni, sem hljótast kann af slysum á 
opinberum vegum, nema um sé að ræða stórkostlegt gáleysi af hendi starfsmanna 
hennar og sannað sé, að slysi hefði ekki orðið afstýrt, þótt ökumaður hefði sýnt 
ýtrustu varkárni. 

66. gr. 
Nú þykir ástæða til að halda vegi akfærum með snjómokstri, og skal þá 

telja þann kostnað með öðru viðhaldi vegarins. Heimilt er vegamálastjóra að 
binda slíkt vetrarviðhald því skilyrði, að allur slíkur kostnaður eða nokkur hluti 
hans verði endurgreiddur með framlagi úr héraði, sé um þjóðveg að ræða. Sömu 
heimild hefur sýslunefnd, að því er sýsluvegi snertir. 

67. gr. 
Vegamálastjóri getur sett þær reglur fyrir umferð, sem nauðsynlegar eru, 

til þess að girða fyrir skemmdir á vegum eða til þess að greiða fyrir umferð, svo 
sem um hámarksþunga bifreiða, er fara mega um ákveðna vegarkafla. 

Vegamálastjóri getur enn fremur bannað umferð ökutækja þann tíma árs, sem 
hættast er við skemmdum á vegum. Einnig getur vegamálastjóri bannað alla um- 
ferð ökutækja um vegi, sem hættulegir eru vegna skemmda eða af öðrum slíkum 
orsökum, þar til viðgerð er lokið. 

XII. KAFLI 

Um öryggi vega o. fl. 

68. gr. 
Heimilt er vegamálastjóra að banna, að hús verði reist eða önnur mannvirki 

gerð innan marka fyrirhugaðs vegar, sem mælt hefur verið fyrir og markað. Má 
slíkt bann vera í gildi í allt að 3 árum hverju sinni. 

69. gr. 
Byggingar, leiðslur eða önnur mannvirki, föst eða laus, má ekki staðsetja, 

nema leyfi vegamálastjóra komi til, nær vegi en 15 m frá miðlínu þjóðbrauta og
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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 bifreið 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. 

70. gr. 
Vegamálastjóri getur ákveðið, að fjarlægð mannvirkja frá vegi, samkvæmt 69. gr., 

skuli aukin. Enn fremur getur vegamálastjóri leyft, að fjarlægð verði minnkuð á til- 
teknum köflum, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, enda sé ekki um varanleg mann- 
virki að ræða, en slík leyfi eru þó ætið afturkallanleg. 

71. gr. 
Óheimilt er að reisa mannvirki, nema með leyfi vegamálastjóra, við vegamót á 

svæði, sem takmarkast af beinum línum milli punkia á miðlínu vega 40 m frá 
skurðpunkti þeirra. Vegamálastjóri getur, ef sérstaklega stendur á, fært út mörk þessi, 

allt að 150 m. 

32. gr. 
Óheimilt er að grafa 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. 

73. gr. 
Óheimilt er að gera skurði eða önnur mannvirki, sem aukið geta vatnsrennsli 

í vegskurðum, án leyfis vegagerðarinnar. Enn fremur er óheimilt að leiða holræsi 
úr íbúðarhúsum, verksmiðjum eða þess háttar í vegskurði. Bannað er og að kasta 
sorpi eða hvers konar úrgangi á vegi, í vegskurði eða svo nærri vegum, að til lýta 
sé eða óþæginda. 

74. gr. 
Girðingar má ekki setja nær vegi en ákveðið er í reglugerð samkvæmt 13. gr. 

laga þessara. 

15. gr. 
Um grjótgarða, torfgarða og skíðgarða gilda ákvæði 69. gr. 

76. gr. 
Enginn má gera girðingu yfir veg með hliði á veginum án leyfis vegamála- 

stjóra, nema um einkaveg sé að ræða. Sama bann gildir þar sem mælt og markað 
hefur verið fyrir vegi, enda hafi vegamálastjóri tilkynnt jarðarábúanda, hvar mæli 
hefur verið. 

71. gr. 
Nú er leyft að gera girðingu yfir veg með hliði á veginum, og skal þá grind 

vera í hliðinu, að minnsta kosti 4 metrar á breidd, þannig gerð, að hún haldist opin
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af sjálfu sér, meðan ekið er um hliðið. Skylt er vegfarendum að loka hliðinu á 
eftir sér. 

Vegamálastjóra er heimilt að afturkalla með eins árs fyrirvara gefið leyfi til 
þess að gera girðingu yfir veg með hliði á veginum. 

18. gr. 
Skylt er að halda við girðingum, svo að aldrei geti þær hindrað eða bagað um- 

ferð um veginn. Þyki þessa ekki gætt, er vegagerðinni heimilt að framkvæma við- 
gerð á kostnað þess, sem að réttu ber að halda girðingunni við. 

Vegagerðinni er heimilt að flytja girðingar og fjarlægja tré og annan gróður, ef 
nauðsyn ber til af öryggisástæðum eða til framkvæmdar viðhaldi, svo sem snjó- 
mokstri. 

79. gr. 
Nú liggur vegur, stígur eða götutroðningur yfir land manns og telst eigi til 

neins vegflokks, og er landeiganda þá heimilt að gera girðingu yfir þann veg, með 
hliði á veginum, en eigi má hann læsa hliðinu né með öðru móti hindra umferð 
um þann veg, nema sveitarstjórn leyfi. 

Ákvörðun sveitarstjórnar, samkv. 1. mgr., má leggja undir úrskurð vegamála- 
stjóra. 

80. gr. 
Nú er lagður vegur gegnum land manns, og á hann þá rétt á að fá óhindraðan 

aðgang að veginum, a. m. k. á einum stað frá landareign sinni. Skal í því skyni gera 
fláa í veginn, ef hann er upphleyptur eða niðurgrafinn, og skal hallinn á fláanum 
eigi meiri en 1:8, svo og brú á skurðinn, ef nokkur er fram með veginum, að minnsta 
kosti 3 metra breiða. Landeigandi skal birta vegagerðinni kröfu sína í þessu efni, 
áður en vegurinn er fullgerður á þeim stað, sem hann vill hafa aðgang að, og skal að- 
Sangur gerður þar eða svo nálægt, sem kostur er á. Telst kostnaður við það verk 
með öðrum vegagerðarkostnaði. 

Nú birtir landeigandi vegagerðinni eigi kröfu sína um aðgang að veginum Í 
tæka tíð, og skal hann þá gera aðganginn á sinn kostnað, svo og ef hann vill hafa 
aðgang frá fleiri stöðum í landi sínu en þeim eina, sbr. þó 81. gr. 

Ákvæði þessarar greinar gilda þó ekki um hraðbrautir. 

81. gr. 
Óheimilt er að tengja einkavegi þjóðvegum, nema leyfi vegamálastjóra komi til. 

XHI. KAFLI 

Um skemmdir á mannvirkjum o. fil. 

82. gr. 
Enginn má stífla skurði meðfram vegi eða ræsi gegnum veg eða gera neitt 

það, er hindrað getur eða aukið eðlilegt vatnsrennsli gegnum veg eða frá vegi, eða 
veita vatni á veg. 

83. gr. 
Enginn má skemma nein mannvirki, sem til vegarins teljast, svo sem brýr, 

ferjur, háskamerki eða önnur leiðbeiningarmerki, vörður eða sæluhús.
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Skemmist eitthvert slíkt mannvirki við árekstur bifreiðar, er bifreiðarstjóra 

skylt að tilkynna það þegar vegamálastjóra eða umsjónarmanni vegarins eða lög- 

reglustjóra. Skal sá, er valdið hefur árekstrinum, skyldur að bæta áorðnar 

skemmdir. 

84. gr. 

Hver sá, sem notar sæluhús, skal ganga þriflega um það, fara gætilega með 

eld, eldfæri og önnur tæki, er þar kunna að vera, ganga frá hverju á sínum stað 

og loka dyrum, svo að ekki nái að fenna inn. Skylt er hverjum, sem verður var 

við, að brotið hafi verið á móti þessu, að tilkynna það tafarlaust umsjónarmanni 

sæluhússins eða lögreglustjóra. 

XIV. KAFLI 

Um sektir fyrir brot gegn lögum þessum. 

85. gr. 

Brot gegn lögum þessum og þeim reglugerðum og ákvæðum, sem sett verða 

samkvæmt lögunum, varða sektum allt að 100 þúsund krónum, nema þyngri hegning 

liggi við að lögum. Bæta skal einnig á kostnað hins seka tjón það, sem hann hefur 

unnið. 

86. gr. 

Með brot gegn lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála. 

XVv. KAFLI 

Niðurlagsákvæði. 

87. gr. 

Með lögum þessum eru úr gildi numin eftirtalin lög: Vegalög, nr. 23 16. apríl 

1970, með síðari breytingum, nr. 98 28. desember 1970 og nr. 99 28. desember 1972, 

brúalög, nr. 37 14. apríl 1954, og lög um samþykktir um sýsluvegasjóði, nr 102 

19. júní 1933, með áorðnum breytingum nr. 50 17. maí 1947 og nr. 37 23. maí 1959, 

lög um Austurveg, nr. 32 28. apríl 1946, 1. nr. 68 25. maí 1949, um Þifreiðaskatt o. fl., 

með áorðnum breytingum, nr. 65 5. desember 1958 og 17. gr. 1. nr. 4 20. febrúar 

1960, svo og önnur lagaákvæði, sem fara í bága við lög þessi. 

88. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 25. mars 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Halldór E. Sigurðsson.
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LÖG 
um heimild til hækkunar framlags Íslands til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 

og Alþjóðabankans. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að semja um hækkun á kvóta Íslands hjá Alþjóða- 

gjaldeyrissjóðnum úr 23 milljónum sérstakra dráttarréttinda í 29 milljónir sérstakra 
dráttarréttinda. Seðlabankinn skal leggja fram það fé, sem þarf vegna hækkunar 

kvótans, sbr. 22. gr. laga nr. 10 29. mars 1961, um Seðlabanka Íslands. 

2. gr. 
Ríkisstjórninni er enn fremur heimilt að semja um hækkun á framlagi Íslands 

til Alþjóðabankans úr 18.4 milljónum bandaríkjadollara í 22. milljónir banda- 
ríkjaðollara miðað við sullgensi dollarans þann 1. maí 1944. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 29. mars 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 0 

Einar Ágústsson. 
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LOG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að fullgilda fyrir Íslands hönd viðbótar- 

samning við samning milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og 

Svíþjóðar um aðstoð í skattamálum. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að fullgilda fyrir Íslands hönd viðbótarsamning við 

samning milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um aðstoð í 
skattamálum, sem undirritaður var í Stokkhólmi 21. júlí 1976, og prentaður er sem 
fylgiskjal með lögum þessum. 

2. gr. 
Þegar viðbótarsamningur, er um ræðir í 1. gr, hefur verið fullgiltur skulu 

ákvæði hans hafa lagagildi hér á landi. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 29. mars 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Einar Ágústsson.
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Fylgiskjal. 

Tillægsaftale 
til aftalen mellem Danmark, 
Finland, Island, Norge og 
Sverige om bistand i skatte- 
sager 

Regeringerne í Danmark, 
Finland, Island, Norge og 
Sverige er, foranlediget af 
ónsket om at indgá en til- 

lægsaftale til aftalen af 9. 
november 1972 mellem Dan- 
mark, Finland, Island, Nor- 

ge og Sverige om bistand 1 

skattesaser (nedenfor kal- 
det "aftalen'"), blevet enige 

om fðlgende: 

Artikel 1 

Artikel 3 í aftalen fár 
fðlgende ændrede ordlyd: 

"Artikel 3 

En kontraherende stat er 
pligtig at yde bistand í hen- 
hold til artikel 1 í alle de 
skattesager og med hensyn 
til alle de skattekrav, som er 

opstáet í en anden kontra- 
herende stat í overensstem- 

melse med dennes lovgiv- 
úing vedrgrende de skatter, 

afgifter og bidrag, som om- 

fattes af artikel 2. 1 sager 

vedrgrende skatter, som om- 

fattes af artikel 2 a), fore- 

ligger sádan pligt dog kun, 
sáfremt skatten omfattes af 
en aftale til undgáelse af 
dobbeltbeskatning med den 
kontraherende stat, som be- 

gærer bistanden. 

Bistanden kan  omfatte 
foranstaltninger ikke blot 
over for skattepligtige, men 

tillige over for arbejdsgi- 
vere og andre, som har væ- 

ret pligtige at tilbageholde 

Suomen, Islannin, Norjan, 
Ruotsin ja Tanskan válillá 
virka-avusta — veroasioissa 
tehtyá sopimusta muuttava 
ja táydentává lisásopimus 

Suomen, Íslannin, Nor- 

jan, Ruotsin ja Tanskan hal- 

litukset ovat, haluten tehda 

Suomen, Tslannin, Norjan, 

Ruotsin ja Tanskan válillá 

virka-avusta veroasioissa 9 

þálváná marraskuuta 1972 
tehtyá sopimusta (jáljempa- 

ná "sopimus“) muuttavan ja 
táydentáván lisásopimuksen, 
sopineet seuraavasta: 

1 artikla 

Sopimuksen 3  artikla 
muutetaan náin kuuluvaksi: 

"3 artikla 

Sopimusvaltio on velvolli- 
nen antamaan Í artiklan 

mukaista virka-apua kaikis- 
sa niissá  veroasioissa ja 
kaikkiin niíhin verovaatei- 

sin náhden, jotka ovat syn- 
tyneet toisessa sopimusval- 
tiossa sen lainsáádánnön 

mukaan ja jotka koskevat 2 

artiklassa tarkoitettuja vero- 
ja ja maksuja. Sopimuksen 
2 artiklan a) kohdassa tar- 

koitettua veroa koskevissa 

asioissa tállainen velvolli- 

suus on kuitenkin vain, jos 

vero kuuluu virka-apua pyy- 

táván valtion kanssa kaksin- 

kertaisen verotuksen váltta- 

miseksi tehdyn sopimuksen 
piiriin. 

Virka-apu voi koskea se- 
ká toimenpidettá, joka koh- 

distuu verovelvolliseen, ettá 

totmenpidettá, jonka kohtee- 
na on tyðnantaja tai muu 

henkilöð, joka maksaessaan 

29. mars 1977. 

Tilliggsavtal 
till avtalet mellan Finland, 
Danmark, Island, Norge och 
Sverige om handráckning í 
skatteárenden 

Regeringarna 1 Finland, 

Danmark, Island, Norge och 

Sverige har, föranledda av 

önskan att ingá ett tillággs- 
avtal till avtalet den 9 no- 
vember 1972 mellan Fin- 

land, Danmark, Island, Nor- 

ge och Sverige om hand- 

ráckning í skatteárenden 
(hár nedan kallat "avtalet''), 

överenskommit om följande: 

Artikel 1 

Artikel 3 í avtalet erhál- 
ler följande ándrade lydelse: 

"Artikel 3 

Aytalsslutande  stat ár 

skyldig lámna handráckning 

enligt artikel 1 í alla de 

skatteirenden och í frága om 
alla de skatteansprák, som 
uppkommit í annan avtals- 
slutande stat í enlighet med 
dess lagstiftning betráffande 
de skatter och avgifter som 

omfattas av artikel 2. 1 

Árenden rörande skatt som 

avses í artikel 2 a) förelig- 

ger dock sádan skyldighet 
endast om skatten omfattas 

av avtal för undvikande av 

dubbelbeskattning med den 
avtalsslutande stat som be- 

göár handráckningen. 

Handráckning fár avse át- 
gárd icke blott mot skatt- 
skyldig utan áven mot ar- 
betsgivare och annan, som 

har varit skyldig att inne- 
hálla skatt vid utbetalning
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Viðbótarsamninpur 
við samning nilli Íslands, 
Danmerkur, Finnlands, Nora 
egs og Svíþjóðar um aðstoð 
í skattamálum 

Ríkisstjórnir Íslands, 
Darmerkur, Finnlands, Nor- 

egs og Svíþjóðar, sem óska 
að gera með sér viðbótar- 
samning við samning frá 9. 
nóvember 1972 milli Ís- 
lands, Danmerkur, Finn- 

lands, Noregs og Svíþjóðar 
um aðstoð í skattamálum 

(hér eftir nefndur samning- 

utinn), hafa orðið sammála 

um eftirfarandi: 

1. gr. 

3. gr. samningsins orðist 
svó: 

3. gr. 

Aðildarríki er skylt að 
veita aðstoð samkvæmt 1. 
gr. í öllum þeim skatta- 
málum og við allar þær 
skattakröfur, sem fram hafa 

komið í öðru aðildarríki í 
samræmi við löggjöf þess og 
varða þá skatta og gjöld, 
sem 2 gr. tekur til. Í skatta- 
málum, sem 2. gr. a) tekur 

til, er þessi skylda þó því 
aðeins fyrir hendi að skatt- 
urinn falli undir samning 

til að komast hjá tvísköttun 
við það aðildarríki sem að- 
stoðar óskar. 

Aðstoð getur ekki aðeins 
tekið til aðgerða gegn þeim 
sem skatt skuldar, heldur 
einnig gegn vinnuveitanda 

og öðrum sem skylt var að 
halda eftir fé til greiðslu 

Tilleggsavtale 
til avtalen mellom Norge, 
Danmark, Finland, Ísland 
og Sverige ont bistand í 
skattesaker 

Regjeringene í Norge, 

Danmark, Finland, Island 

og Sverige som ónsker á 
inngá en tilleggsavtale til 
avtálen av 9. november 1972 

mellom Norge, Danmark, 

Finland, Island og Sverige 
om Þbistand í skattesaker 

(nedenfor kalt "avtalen'), 

er blitt enige om fglgende: 

Artikkel 1 

Artíkkel 3 í avtalen fár 

fölgende endrede ordlyd: 

7 Artikkel 3 

En konfraherende stat er 

etter artikkel 1 pliktig til á 
yte bistand í alle skattesa- 
ker som er oppstátt etter 

lovgivningen í én annen kon- 

traherende stat nár det gjel- 

der skatter og avgifter som 

sár inn under artikkel 2. 1 
saker om skatt etter artik- 
kel 2 a) foreligger det dog 

bare en slik plikt nár skat- 
ten gár inn under en avta- 
le til unngáelse av dobbelt- 

beskatning med den kontra- 

herende stat som begjærer 
bistand. 

Bistanden kan  omfatte 

tiltak ikke bare overfor 

skattytere, men ogsá over- 
for arbeidsgiverc og andre 
som har hatt plikt til á holde 
tilbake skatt ved utbetaling 

Tilligesavtal 
till avtalef mellan Sverige, 
Danmark, Finland, Island 
och Norge om handráckning 
i skatteðrenden 

Regeringarna i Sverige, 

Danmark, Finland, Island 

och Norge har, föranledda 
av önskan att ingá ett till- 
lággsavtal till avtalet den 9 
november 1972 mellan Sve- 
rige, Danmark, Finland, Is- 

land och Norge om hand- 
ráckning í  skatteárenden 
(hár nedan kallat "avtalet'), 

överenskommit om följan- 

de: 

Artikel í 

Artikel 3 í avtalet erhál- 
ler följande ándrade lydel- 
se: 

"Artikel 3 

Avtalsslutande  stat ár 

skyldig lúmna  handráck- 
ning enligt artikel 1 í alla 
de skatteirenden och í frá- 
gá om alla de skatteansprák, 

som uppkomnmit í annan av- 

talsslutande stat í enlighet 

med dess lagstiftning betráf- 
fande de skatter och avgif- 
ter som omfattas av artikel 
2. 1 árenden rðranðe skatt 
som avses í artikel 2 a) fö- 

religger dock sádan skyldig- 

het endast om skatten om- 

fattas av avtal för undvikan- 

de av  dubbelbeskattning 

med den avtalsslutande stát 

som begár handráckningen. 

Handrickning fár avse át- 
gárd icke blott mot skatt- 
skyldig utan áven mot ar- 
betsgivare och annan, som 

har varit skyldig att inne- 
hálla skatt vid utbetalning av 

A 4
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skat ved udbetaling af lgn 
eller anden ydelse, og over 

for andre, som ifglge lovgiv- 

ningen i den stat, som be- 

særer bistanden, er ansvar- 

lige for skat. 

Anmodning om bistand 

má kun fremsættes sáfremt 

den stat, som fremsætter an- 

modningen, ifglge sin egen 
lovgivning kan yde tilsva- 
rende Þistand pá begæring 
af den stat, til hvilken an- 

modningen er rettet." 

Artikel 2 

Artikel 11 í aftalen fár 

fólgende ændrede ordlyd: 

"Artikel 11 

Oplysninger skal indford- 
res í Overensstemmelse med 

lovgivningen í den stat, til 
hvilken begæringen er ret- 

tet. 

Anmodning om indford- 

ring af oplysninger kan af- 
slás, sáfremt forretnings-, 

fabrikations- eller erhvervs- 
hemmeligheder vil blive 

ábenbaret, sáfremt anmod- 

ningen blev efterkommet." 

Artikel 3 

Til aftalen tilfgjes efter 

artikel 11 en artikel 11A 

med fglgende ordlyd: 

"Artikel 11 A 

Repræsentanter for en 
myndighed í en kontrahe- 

rende stat kan í en skatte- 

sag af væsentlig interesse for 
denne stat efter anmodning 

fra den kompetente myndig- 
hed í samme stat tillades at 

være til stede ved under- 

sógelse í en sádan skattesag 
í en anden kontraherende 

staí. Anmodningen herom 

26 

palkkaa tai muuta etuutta 

on ollut velvollinen pidáttaá- 

máán siitá veroa, ja muu 
henkilð, joka  virka-apua 
pyytáván valtion lainsáádán- 

nön mukaan on vastuussa 
verosta. 

Virka-apua koskeva esitys 
saadaan tehdá vain, jos se 
valtio, joka tekee esityksen, 
oman lainsáádántönsá mu- 

kaan voi sen valtion pyyn- 

nöstá, jolle esitys tehdáaán, 
suorittaa vastaavan virka- 

avun.? 

2 artikla 

Sopimuksen 11 artikla 

muutetaan náin kuuluvaksi: 

"11 artikla 

Tietojen hankkimisen on 
tapahduttava sen  valtion 

lainsáádánnön mukaisesti, 

jolle esitys tehdáán. 

Tietojen hankkimista kos- 
keva esitys voidaan evátá, 

jos siihen suostuminen joh- 

taisi liike-, valmistus- tai am- 

mattisalaisuuden  paljastu- 

miseen.' 

3 arttikla 

Sopimukseen lsátáán 11 

artiklan jálkeen 11 A artikla 

seuraavasti: 

#11 A artikla 

Sopimusvaltion viranomai- 
sen edustajan voidaan vero- 

asiassa, jolla on olennainen 

merkitys tálle valtiolle, sa- 

man valtion asianomaisen 

viranomaisen esityksestá sal- 
ia olla lásná tállaisessa ve- 
roasiassa toisessa sopimus- 

valtiossa suoritettavassa sel- 

vityksessá. Tástá tehdyn esi- 

tyksen tutkii támán toisen 
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av lön eller annan förmán, 

och mot annan som enligt 

lagstiftningen í den stat som 

begár handráckningen ár an- 
svarig för skatt. 

Framstállning om hand- 
ráckning fár gðras endast 
om den stat som gör fram- 

stállningen enligt sin egen 
lagstiftning kan pá begáran 
av den stat till vilken fram- 
stállningen riktats verkstálla 
motsvarande handráckning.' 

Artikel 2 

Artikel 11 í avtalet erhál- 
ler följande ándrade lydelse: 

Artikel 11 

Uppgifter skall införskaf- 

fas í enlighet med lagstift- 
ningen í den stat, till vilken 

framstállningen riktats. 

Framstállning om inför- 

skaffande av uppgifter kan 

avböjas, om affárs-, fabrika- 

tions- eller yrkeshemlighet 

skulle yppas om framstáli- 

ningen efterkommes." 

Artikel 3 

Í avtalet införes efter ar- 

tíkel 11 en artikel 11 ÁA av 

följande lydelse: 

"Artikel 11 A 

Företrádare för myndig- 
het í avtalsslutande stat kan 

i skatteárende av vásentligt 
intresse för denna stat efter 

framstállning av  behörig 

myndighet í samma stat till- 

látas nárvara vid utredning 
i sádant skatteárende í an- 

nan  avtalsslutande  stat. 

Framstállning három prövas 

av behörig myndighet í den-
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skatta við útborgun launa 
eða annarrar þóknunar, svo 
og gegn öðrum þeim, sem 
ábyrgð bera á sköttum sam- 
kvæmt löggjöf þess ríkis, er 
aðstoðar óskar. 

Beiðni um aðstoð má því 
aðeins setja fram, að það 
ríki, sem beiðni ber fram, 
geti samkvæmt löggjöf sinni 
veitt sambærilega aðstoð, ef 
það ríki, sem aðstoðar er 

beðið, fer fram á slíkt. 

2. gr. 

11. gr. samningsins orðist 

svo: 

11. gr. 

Öflun upplýsinga skal 
fara fram í samræmi við 
löggjöf þess ríkis, sem beiðni 

er beint til. 

Hafna má beiðni um 

öflun upplýsinga ef við- 
skipta-, framleiðslu- eða at- 

vinnuleyndarmáli yrði ljóstr- 

að upp, ef orðið væri við 

beiðninni. 

3. gr. 

Á eftir 11. gr. samningsins 
bætist við ný grein, 11 A, er 

orðist svo: 

11. gr. A. 

Í skattamálum, er mikla 
þýðingu hafa fyrir aðildar- 
ríki, geta fulltrúar stjórn- 
valda í því ríki, eftir beiðni 
frá bæru stjórnvaldi í því 
ríki, fengið leyfi til að vera 
viðstaddir rannsókn í því- 

líku skattamáli í öðru aðil- 
darríki. Um slíka beiðni 
skal fjallað af bæru stjórn- 
valdi í síðarnefnda ríkinu, 
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av lónn eller annen ytelse 
og overfor andre som etter 
lovgivningen í den stat som 
har begjært bistand, er an- 
svarlig for skatt. 

Anmodning om bistand 
kan bare fremsettes sáfremt 

den stat som fremmer an- 

modningen etter sin egen 
lovgiyning kan yte tilsva- 

rende bistand pá begjæring 
fra den stat som anmod- 

ningen er rettet til." 

Artikkel 2 

Artikkel 11 í avtalen fár 
fólgende endrede ordlyd: 

"Artikkel 11 

Opplysninger skal innhen- 
tes í samsvar med lÍovgiv- 

ningen i den stat anmod- 

ningen er rettet til. 

Anmodning om á .skaffe 
opplysninger kan avslás der- 
som forretnings-, fabrika- 
sjons- eller yrkeshemmelig- 

heter ville bli kjent sáfremt 
anmodningen ble  etter- 
kommet.'" 

Artikkel 3 

Í avtalen innfgres etter 

artikkel 11 en artikkel 11 A 

med fglgende ordlyd: 

"Artikkel 11 A 

Representant for myndig- 

het í en kontraherende stat 

kan í en skattesak som er 

av vesentlig interesse for 

denne stat, etter anmodning 

av kompetent myndighet í 

samme stat, fá samtycke til 
á være til stede ved behand- 
lingen av en slík skattesak 

i en annen kontraherende 

stat. Anmodningen próves 
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lön eller annan förmán, 
och mot annan som enligt 
lagstiftningen í den stat som 

begár  handráckningen ár 
ansvarig för skatt. 

Framstállning om hand- 

ráckning fár göras endast 
om den stat som gör fram- 

stállningen enligt sin egen 
lagstiftning kan pá begáran 
av den stat till vilken fram- 
stállningen riktats verkstálla 

motsvarande handráckning." 

Artikel 2 

Artikel í1 í avtalet erhál- 
ler följande ándrade lydelse: 

"Artikel 11 

Uppgifter skall införskaf- 
fas í enlighet med lagstift- 
ningen 1 den stat, till vilken 

framstállningen riktats. 

Framstállning om inför- 
skaffande av uppgifter kan 
avböjas, om affárs-, fabrika- 

tions- eller yrkeshemlighet 
skulle yppas om framstáll- 
ningen efterkommes.' 

Artikel 3 

1 avtalet införes efter ar- 
tikel 11 en artikel 11 A av 
av följande lydelse: 

Artikel 11 A 

Företrádare för myndig: 
het í avtalsslutande stat kan 
i skatteárende av vásentligt 

intresse för denna stat ef- 
ter framstállning av behörig 
myndighet í samma stat till- 
látas nárvara vid utredning 
i sádant skatteárende í an- 
nan avtalsslutande  stat. 
Framstállning három prö- 
vas av behörig myndighet í
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behandles af den kompe- 
tente myndighed i denne 
anden stat, som snarest un- 

derretter den kompetente 
myndighed i den fgrstnævn- 

te stat om sin afggrelse. Ef- 

terkommes  anmodningen, 

angives í meddelelsen herom 

tidspunkt og sted for under- 
sógelsen samt gvrige oplys- 
ninger, som anses gnske- 

lige for den kompetente 
myndighed, der har frem- 
sat anmodningen. 

Repræsentanter, som er 

omfattet af fgrste stykke, 

kan ikke træffe afgðrelser i 

spýrýsmál, som vedrðrer un- 

dersggelsen men kan frem- 

sætte  forslag 1 sádanne 
spórgsmál til den myndighed 
eller embedsmand, som er 

anmodet om at foretage un- 

dersggelsen. Afgðrelser í an- 

ledning af et sádant forslag 
træffes af den págældende 
myndighed eller embeds- 
mand. 

Oplysninger, der er frem- 
kommet ved undersggelsen, 

skal behandles som hemme- 
lige og má ikke meddeles til 
andre personer eller myndig- 
heder, herunder personer 

tjenstggrende ved domstole 

og andre judicielle myndi- 

heder, end dem, som vare- 

tager skatteligning (beskat- 
ning), opkrævning eller ind- 

drivelse af skatter, som om- 

fattes af denne aftale eller 
som træffer afggrelser ved- 
rgrende klager eller tiltale- 

spórgsmál 1 tilslutning hertil. 
Afslás en anmodning, der 

er omfattet af fgrste stykke, 

finder bestemmelserne í arti- 

kel 7, fgrste stykke, tilsva- 

rende anvendelse."' 
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valtion asianomainen viran- 

omainen, joka mahdollisim- 
man pian ilmoittaa páátök- 
sestáán ensiksi mainitun val- 

tion asianomaiselle viran- 

omaiselle. Jos esitykseen 

suostutaan, ilmoituksessa 

mainitaan selvityksen aika 
ja paikka seká muut esityk- 

sen tehneelle asianomaiselle 

viranomaiselle tarpeellisiksi 
harkittavat tiedot. 

Edellá í kappaleessa tar- 
koitettu edustaja ei saa teh- 

dá páátöksiá selvitystá kos- 

kevissa asioissa, mutta hán 

voi tehdá ehdotuksia tállai- 

sissa asioissa viranomaiselle 

tai virkamiehelle, jolle on 
annettu tehtávaáksi toimeen- 

panna selvitys. Páátöksen 

tállaisen ehdotuksen johdos- 
ta tekee viranomainen tai 

virkamies. 

Selvityksessá esiin tulleita 

tietoja on kásiteltává salaisi- 
na, eiká niitá saa ilmaista 

muille kuin niille henkilöille 

tai  viranomaisille,  niihin 

luettuina tuomioistuinten ja 

muiden oikeusviranomaisten 

palveluksessa olevat henki- 

löt, jotka kásittelevát tássa 
sopimuksessa tarkoitettujen 
verojen taksoitusta (vero- 

tusta), kantoa tai perintáð 

taikka ratkaisevat niihin liit- 

tyviá valituksia tai syytettá 
koskevia asioita. 

Jos 1 kappaleessa tarkoi- 

tettu esitys hylátáán, sovel- 

letaan vastaavasti, mitá 7 ar- 

tíklan 1 kappaleessa on máá- 
rátty." 

29. mars 1977. 

na andra stat, som snarast 

underráttar den behöriga 

myndigheten i den först- 
námnda staten om sitt be- 
slut. Bifalles framstállning- 
en, anges í underráttelsen 

tid och plats för utredning- 

en samt de övriga uppgifter 

som bedömes erforderliga 

för den behöriga myndighet 

som gjort framstállningen. 

Företrádare som avses í 
första stycket fár icke fatta 

beslut í frágor som rör ut- 
redningen men kan fram- 
föra förslag í sádana frágor 
till myndighet eller tjánste- 
man át vilken uppdragits att 
verkstálla utredningen. Be- 

slut í anledning av sádant 
förslag fattas av myndig- 
heten eller tjánstemannen. 

Upplysningar som fram- 
kommit vid  utredningen 

skall behandlas sásom hem- 
líga och fár icke yppas för 
andra personer eller myn- 

digheter, hári inbegripna 
personer som tjánstgör vid 

domstolar och andra judi- 
ciella myndigheter, án dem 

som handlágger taxering 

(beskattning), uppbörd eller 

indrivning av skatter som 

avses 1 detta avtal eller av- 

gör besvár eller frágor om 
átal í anslutning hártill. 

Avslás framstállning som 
avses í första stycket, áger 
bestimmelserna í artikel 7 

första stycket motsvarande 
tillámpning.? ;



29. mars 1977. 

sem án tafar skýrir bæru 
stjórnvaldi í fyrrnefnda rík- 

inu frá ákvörðun sinni. Sé 

fallist á beiðnina skal tekinn 
fram í tilkynningunni tími 
og staður fyrir rannsóknina 
ásamt öðrum upplýsingum 
sem telja verður naúðsyn- 
legar fyrir það bæra stjórn- 
vald er bar fram beiðnina. 

Fulltrúar þeir, er um get- 

ur í 1. mgr, geta ekki tek- 

ið ákvörðun um atriði er 
varða rannsóknina en geta 
komið með tillögur um slík 
atriði til þeirra stjórnvalda 

eða opinberra starfsmanna 

sem falið hefur verið að 
framkvæma rannsóknina. 

Ákvörðun um slíkar tillögur 
skal tekin af stjórnvaldinu 
eða hinum opinbera starfs- 
manni. 

Með upplýsingar, er fram 
koma við rannsóknina, skal 
farið sem trúnaðarmál og 
Þær má ekki birta öðrum 
einstaklingum eða stjórn- 
völdum, þ. á m. ekki öðrum 
starfsmönnum við  dóm- 
stóla og önnur dómsýsluyf- 
irvöld, en þeim er annast 
skattlagningu eða innheimtu 
á sköttum sem þessi sam- 
ningur fjallar um eða úr- 
skurða um kærur eða atriði 
er varða ákæru í sambandi 
við það. 

Sé beiðni samkvæmt Í. 
mgr. hafnað eiga ákvæði 1. 
mgr. 7. gr. við. 
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av den kompetente myndig- 
het í den annen stat, som 

snarest underretter den kom- 

petente myndighet i den 
fgrstnevnte stat om sin av- 

gjórelse. Dersom anmod- 

ningen etterkommes, oppgis 

í underretningen tid og sted 
for behandlingen samt de 
óvrige opplysninger som an- 

tas ngdvendige for den 

kompetente myndighet som 

har fremmet anmodningen. 

Representant som nevnt í 

fgrste ledd kan ikke treffe 

beslutning í spýrsmál som 
angár behandlingen, men 
kan fremme forslag í slike 

spýrsmál til den myndighet 
eller tjenestemann som fo- 

restár behandlingen. Avgjg- 
relse í forbindelse med et 
slikt forslag tas av denne 
myndighet eller tjeneste- 

mann. 

Opplysninger som frem- 
kommer, skal behandles som 

hemmelige og kan ikke med- 
deles andre personer eller 

myndigheter, heri innbefat- 

tet personer som tjenstegjór 

ved domstoler og andre judi- 
sielle myndigheter, enn dem 
som har til oppgave á utlig- 
ne, oppkreve eller inndrive 
skatter som omfattes av den- 

ne aytale eller som avgjgr 

klager eller spgrsmál om til- 
tale í tilknytning til slike sa- 
ker. 

Ayvslás anmodning som 
neynt í fgrste ledd, fár be- 

stemmelsene 1 artikkel 7, 

fgrste ledd tilsvarende an- 

vendelse.' 
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denna andra stat, som sna- 

rast underráttar den behöri- 
ga myndigheten í den först- 
námndá staten om sitt be- 
slut. Bifalles framstállning- 
en, anges í underráttelsen tid 

och plats för utredningen 
samt de övriga uppgifter 
som bedömes erforderliga 
för den behöriga myndighet 

som gjort framstállningen. 

Företrádare som avses í 

första stycket fár icke fatta 
beslut í frágor som rör ut- 

redningen men kan fram- 

föra förslag í sádana frágor 
till myndighet eller tjánste- 

man át vilken uppdragits att 
verkstálla utredningen. Be- 

slut í anledning av sádant 
förslag fattas av myndighe- 
ten eller tjánstemannen. 

Upplysningar som fram- 
kommit vid  utredningen 

skall behandlas sásom hem- 
líga och fár icke yppas för 
andra personer eller myn- 
digheter, hári inbegripna 
personer som tjánstgör vid 

domstolar och andra judi- 

ciella myndigheter, in dem 

som handlágger taxering (be- 
skattning), uppbörd eller in- 
drivning av skatter som av- 
ses i detta avtal eller avgör 

besvár eller frágor om átal 
í anslutning hártill. 

Avslás framstállning som 
avses í första stycket, áger 

bestámmelserna í artikel 7 

första stycket motsvarande 
tillámpning."



Nr. 6. 

Artikel 4 

Artikel 12 í aftalen fár 
fglgende ændrede ordlyd: 

Artikel 12 

Den kompetente myndig- 
hed í en kontraherende stat 
skal í det omfang, det kan 
ske pá grundlag af tilgænge- 
lige kontroloplysninger eller 
tilsvarende oplysninger, sna- 
rest muligt efter udlgbet af 

hvert kalenderár, uden sær- 

lig anmodning, tilstille den 
kompetente myndighed i en- 
hver af de andre kontra- 
herende stater oplysninger 
vedrgrende í denne stat bo- 

satte fysiske personer eller 
dér  hjemmehgrende juri- 
diske personer for sá vidt 
angár 

a) udlodninger fra aktie- 

selskaber og lignende ju- 
ridiske personer, 

b) renter af obligationer 

og lignende værdipapirer, 

c) tilgodehavender hos 
banker, sparekasser o. lign. 
institutioner samt renter af 
sádanne tilgodehavender, 

d) royalties og andre 
periodisk betalbare afgifter 
for udnyttelse af ophavsret, 

patent, mýnster, varemærke 

eller anden sádan rettighed 
eller ejendom, 

e) lónninger, honorarer, 

pensioner og livrenter, 

Í) skades-, forsikrings- og 

anden sádan erstatning, som 

er oppebáret 1 forbindelse 
med næringsvirksomhed, 
samt 

g) andre indkomster eller 

aktiver, í det omfang over- 

enskomst herom træffes í 

henhold til artikel 20. 
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4 artikla 

Sopimuksen 12 artikla 

muutetaan náin kuuluvaksi: 

#12 artikla 

Sopimusvaltion asianomai- 

sen viranomaisen tulee, mi- 

káli niin voi tapahtua saa- 
tavissa olevien tarkkailu- tai 

muiden vastaavien tietojen 

perusteella, mahdollisimman 

pian jokaisen kalenterivuo- 

den pöáttymisen jálkeen, il- 
man eri esitystá, toimittaa 
kunkin muun sopimusval- 
tion asianomaiselle viran- 

omaiselle mainitussa valtios- 

sa asuvia luonnollisia henki- 

löitá ja siellá kotipaikan 
omaavia oikeushenkilöitaá 

tarkoittavat tiedot, jotka 
koskevat 

a) osakeyhtiðiden ja mui- 
den sellaisten oikeushenki- 

löiden jakamaa voittoa, 

b) obligaatioiden ja mui- 

den sellaisten arvopaperei- 

den korkoja, 

c) pankeilta,  sáástöpan- 

keilta ja muilta sellaisilta 
laitoksilta olevia saamisia 

seká  tállaisten  saamisten 
korkoja, 

d) rojaltia tai muuta, te- 

kijánoikeuden, patentin, 

mallin, tavaramerkin tai 

muun sellaisen oikeuden tai 

omaisuuden káytöstá toistu- 
vasti suoritettavaa maksua, 

e) palkkoja, palkkioita, 

elákkeitá ja elinkorkoja, 
f) elinkeinotoiminnan yh- 

teydessá saatua vahingon-, 

vakuutus- ja muuta sellaista 
korvausta, seka 

g) muita tuloja tai varoja, 

mikáli tásta on sovittu 20 

artiklan mukaisesti. 
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Artikel 4 

Artikel 12 í avtalet er- 

háller följande ándrade ly- 
delse: 

"Artikel 12 

Behörig myndighet í av- 
talsslutande stat skall, í den 

mán det kan ske pá grund- 
val av tillgángliga kontroll- 

uppgifter eller motsvarande 

uppgifter, snarast möjligt ef- 
ter utgángen av varje kalen- 

derár, utan sárskild fram- 

stállning, tillstálla behörig 
myndighet í envar av de 
andra avtalsslutande stater- 
na upplysningar avseende í 
denna stat bosatta fysiska 
personer eller dár hemma- 
hörande juridiska personer 
betraffande 

a) utdelningar frán aktie- 
bolag och liknande juridiska 

personer, 
b) rántor pá obligationer 

och andra sádana várdepap- 

per, 

c) tillgodohavanden hos 

banker, sparbanker och lik- 

nande inráttningar samt rán- 

tor pá sádan tillgodohavan- 

den, 

d) royalty och annan pe- 
riodiskt utgáende avgift för 
utnyttjande av upphovsrátt, 

patent, mönster, varumárke 

eller annan sádan ráttighet 
eller egendom, 

e) löner, arvoden, pen- 

sioner och livrántor, 

f) skade-, försákrings- och 

annan sádan ersáttning som 
erhállits í samband med ná- 
ringsverksamhet, samt 

g) andra inkomster eller 
tillgángar, í den mán Över- 

enskommelse tráffats dárom 

enligt artikel 20.
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d. gr. 

12. gr. samningsins orðist 
svo: 

12. gr. 

Bært stjórnvald í aðildar- 
ríki skal, að svo miklu leyti 
sem unnt er á grundvelli 
samanburðargagna eða sam- 
svarandi upplýsinga, svo 
fljótt sem verða má eftir 
hver áramót og án sérstakr- 
ar beiðni afhenda bæru 
stjórnvaldi í hverju hinna 
aðildarríkjanna upplýsingar 
um þá menn, sem búsettir 

eru í þessu ríki, eða lögper- 
sónur, sem þar eiga heimili, 
varðandi: 

a) arðgreiðslur frá hluta- 
félögum og hliðstæðum lög- 
persónum, 

b) vexti af skuldabréfum 

og öðrum slíkum verðbréf- 
um, 

c) innstæður í bönkum, 

sparisjóðum og hliðstæðum 
stofnunum, svo og vexti af 
slíkum innstæðum, 

d) hvers konar þóknanir 
og tímabilsgreiðslur fyrir 
notkun á höfundarrétti, ein- 

kaleyfi, mynstri, vörumerki 

eða öðrum slíkum réttindum 
eða eignum, 

e) vinnulaun, starfslaun, 

elli- og eftirlaun og lífeyri, 
f) skaðabætur, trygginga- 

bætur og aðrar slíkar bætur 
sem fengist hafa í sambandi 
við atvinnurekstur, svo og 

g) aðrar tekjur eða eignir 
að svo miklu leyti sem sam- 
komulag verður um skv. 20. 
grein. 
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Artikkel 4 

Artikkel 12 í avtalen fár 

fglgende endrede ordlyd: 

?Artikkel 12 

Den kompetente myn- 
dighet i en kontraherende 

stat skal í den utstrekning 

det kan skje pá grunnlag av 
tilsjengelige kontrolloppga- 
ver eller tilsvarende opplys- 
ninger, snarest mulig etter 
utgangen av hvert kalender- 
ár, uten spesiell anmodning, 

oversende den kompentente 

myndighet í hver av de 
andre kontraherende stater 

opplysninger om fysiske per- 

soner som er bosatt der, el- 

ler om juridiske personer 

som er hjemmehgrende der, 

for sá vidt angár: 
a) utdelinger fra aksjesel- 

skaper og lignende juridiske 
personer, 

b) renter av obligasjoner 

og andre lignende verdipapi- 
ter, 

c) tilgodehavender í ban- 

ker, sparebanker og lignende 

institusjoner, samt renter pá 

slike tilgodehavender, 

d) royalty og annen pe- 

riodisk utgáende avgift for 
utnyttelsen av opphavsrett, 
patent, mýnster, varemerke 

eller annen slik rettighet el- 
ler eiendom, 

e) lgnn, honorarer, pen- 

sjoner og livrenter, 
f) skade-, forsikrings- og 

annen lignende erstatning 
som er oppebáret í samband 

med næringsvirksomhet, 

samt 
g) andre inntekter eller 

aktiva í den utstrekning det 
er truffet avtale om det í 

henhold til artikkel 20. 

Nr. 8. 

Artikel 4 

Artikel 12 í avtalet erhál- 
ler följande ándrade lydel- 
se: 

"Artikel 12 

Behörig myndighet í av- 
talsslutande stat skall, í den 

mán det kan ske pá grund- 
val av tillgángliga kontroll- 
uppgifter eller motsvarande 
uppgifter, snarast möjligt ef- 

ter utgángen av varje ka- 
lenderár, utan sárskild fram- 

stállning, tillstálla behörig 
myndighet í envar av de 
andra avtalsslutande stater- 
na upplysningar avseende í 

denna stat bosatta fysiska 

personer eller dár hemmahö- 
rande juridiska personer be- 
tráffande 

a) utdelningar frán aktie- 
bolag och liknande juridiska 

personer 
b) rántor pá obligationer 

och andra sádana várdepap- 
per, 

c) tillgodohavanden hos 
banker, sparbanker och lik- 
nande  inráttningar samt 

rántor pá sádana tillsodoha- 
vanden, 

d) royalty och annan pe- 
riodiskt utgáende avgift för 
utnyttjande av upphovsrátt, 
patent, mönster, varumárke 

eller annan sádan ráttighet 
eller egendom, 

e) löner, arvoden, pensio- 

ner och livraántor, 

f) skade-, försákrings- 

och annan sádan ersáttning 
som erhállits í samband med 

náringsverksamhet, samt 

g) andra inkomster eller 

tillgángar, í den mán Över- 
enskommelse tráffats dárom 
enligt artikel 20.



Nr. 8. 

Den kompetente myndig- 

hed i en kontraherende stat 

skal virke for, at oplysning- 
er, som fremkommer ved en 

undersggelse í denne stat í 
en sag vedrgrende beskat- 

ning, og som kan antages at 
vedrgre en sádan (tilsvaren- 

de) sag í en anden kontra- 
herende stat, snarest frem- 

sendes til den kompetente 
myndighed í denne anden 
stat. 

Sáfremt det i den stat, 

som har modtaget oplys- 

ningerne, viser sig, at oplys- 

ningerne ikke er í overens- 

stemmelse med de virkelige 

forhold, skal den kompe- 
tente -myndighed i denne 
stat pá passende máde un- 
derrette den  kompetente 

myndighed í den stat, som 

har afgivet oplysningerne, 

om forholdet. 

I tilfælde, hvor en í en 

af de kontraherende stater 

bosat person er afgáet ved 
dgden og har efterladt sig 
fast ejendom í en anden af 

de kontraherende stater eller 

aktiver anbragt í en virksom- 

hed dér, skal den kompeten- 

te myndighed 1 den fgrst- 

næynte stat, sá snart kend- 

skab til forholdet er erhver- 

vet, underretter den kom- 

petente myndighed i den 
anden stat herom.'' 

Artikel 5 
Denne tillægsaftale træ- 

der 1 kraft tredive dage ef- 

ter den dag, da samtlige 

kontraherende  stater har 
meddelt det svenske uden- 
rigsdepartement, at de for- 
anstaltninger, som er ngd- 
vendige for tillægsaftalens 
ikrafttrædelse, er gennem- 

fgrt. Det svenske udenrigs- 
departement underretter de 
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Sopimusvaltion asianomai- 

sen viranomaisen on toimit- 

tava siten, ettá tiedot, jotka 

ovat tulleet esiin tássá val- 

tiossa suoritettavassa selvi- 

tyksessá veroa koskevassa 
asiassa ja joiden voidaan 
olettaa koskevan tállaista 

asiaa toisessa sopimusval- 
tiossa, mahdollisimman pian 

luovutetaan támán toisen 

valtion asianomaiselle viran- 

omaiselle. 

Jos siiná valtiossa, joka 
on  vastaanottanut tiedot, 

káy selville, ettá tiedot eivát 

vastaa todellisia olosuhteita, 

on támán valtion asianomai- 

sen viranomaisen sopivalla 

tavalla ilmoitettava asiasta 

sen valtion asianomaiselle 

viranomaiselle, joka on tie- 
dot antanut. 

Milloin sopimusvaltiossa 
asuva henkilö on kuollut ja 

hánelti on jáányt toisessa 
sopimusvaltiossa olevaa 

kiinteáá omaisuutta tai siellá 

olevaan liikkeeseen sijoitet- 
tuja varoja, on ensiksi mai- 

nitun valtion asianomaisen 

viranomaisen, niin pian kun 

asiasta on saatu tieto, ilmoi- 

tettava tástá toisen valtion 

asianomaiselle viranomaisel- 

1e." 

5 artikla 

Támá lisásopimus tulee 

voimaan kolmenkymmenen 

páiván kuluttua siitá páivás- 
tá, jona kaikki sopimusval- 
tiot ovat ilmoittaneet Ruot- 
sin  ulkoasiaindepartemen- 

tille lisásopimuksen  voi- 
maan tulemiseksi vaaditta- 

vien toimenpiteiden suorit- 
tamisesta.  Ruotsin  ulko- 
asiaindepartementti ilmoit- 

29. mars 1977. 

Behörig myndighet í av- 
talsslutande stat skall verka 
för att uppgifter, som fram- 
kommit vid utredning í den- 

na stat í árende angáende 

skatt och som kan antas be- 
röra sádant árende í annan 

avtalsslutande stat, snarast 

överlámnas till den behöriga 
myndigheten i denna andra 
stat. 

Om det í den stat som 

mottagit upplysningarna 

framkommer, att upplys- 
ningarna icke motsvarar de 
verkliga förhállandena, skall 
behörig myndighet í denna 
stat pá lámpligt sátt under- 
rátta den behöriga myndig- 

heten 1 den stat, som lám- 

nat upplysningarna, om för- 

hállandet. 

Dá person bosatt í en av 
de avtalsslutande staterna 

avlidit och efterlámnat fast 

egendom i annan avtalsslu- 

tande stat eller tillgángar 
nedlagda i rörelse dár, skall 
behörig myndighet í först- 
námnda stat, sá snart kánne- 

dom vunnits om förhállan- 
det, underrátta behörig myn- 
dighet í den andra staten 
dárom.?? 

Artikel 5 
Detta tillággsavtal tráder 

i kraft trettio dagar efter 

den dag dá samtliga avtals- 
slutande stater meddelat det 

svenska utrikesdepartemen- 

tet att de átgárder som krá- 
ves för tillággsavtalets ikraft- 
trádande genomförts. Det 

svenska  utrikesdepartemen- 
tet underráttar de övriga 
avtalsslutande staterna om



29. mars 1977. 

Bæru stjórnvaldi í aðildar- 
ríki ber að stuðla að því 
að upplýsingar, er fram 
koma við rannsóknir í því 
ríki í málefnum er varða 
skatt og sem ætla má að 
varði slík málefni í öðru 
aðildarríki, séu án tafar 

veittar bærum sjórnvöldum 

í síðarnefnda ríkinu. 

Ef fram kemur í því ríki 
sem fengið hefir upp- 
lýsingarnar að þær séu ekki 
sannleikanum  samkvæmar 

skal bært stjórnvald í þessu 
ríki skýra bæru stjórnvaldi 
í því ríki, sem upplýsing- 
arnar gaf, á viðeigandi hátt 
frá aðstæðum. 

Þegar maður, búsettur í 
einu aðildarríkjanna, hefir 

andast og látið eftir sig fast- 
eign í öðru aðildarríki eða 
eignir í atvinnurekstri þar 
skal bært stjórnvald í fyrr- 
nefnda ríkinu, strax og það 
hefir fengið vitneskju um 
málavexti, tilkynna það 
bæru stjórnvaldi í síðar- 
nefnda ríkinu. 

Í. gr. 

Viðbótarsamningur þessi 
öðlast gildi þrjátíu dögum 
eftir þann dag er öll aðildar- 
ríkin hafa tilkynnt sænska 

utanríkisráðuneytinu að 

uppfylltar hafi verið þær 
kröfur sem gerðar eru til 
gildistöku viðbótarsamnings 
þessa. Sænska  utanríkis- 

ráðuneytið tilkynnir hinum 
aðildarríkjunum móttöku 

þessara tilkynninga. 
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Den kompetente myndig- 

het í en kontraherende stat 
skal sgrge for at opplys- 
ninger, som fremkommet 

ved behandlingen av en skat- 

tesak í denne stat og som 

kan antas á bergre skatt- 

leggingen í en annen kon- 

traherende stat, snarest mu- 

lig oversendes den kompe- 

tente myndighet i denne 
stat. 

Hvis det i den stat som 
har mottatt opplysninger, 

viser seg at opplysningene 

ikke tilsvarer de faktiske 

forhold, skal den kompeten- 

te myndighet í denne stat 
pá passende máte underret- 
te den kompetente myndig- 

het í den stat som har gitt 

opplysninger om forholdet. 

Nár en person som er bo- 
satt í en av de kontraheren- 

de stater er avgátt ved dg- 

den og har etterlatt seg fast 
eiendom í en annen kontra- 

herende stat eller midler som 

er plassert í en virksomhet 

der, skal den kompetente 

myndighet i fórstnevnte stat 

underrette den kompetente 

myndighet í den annen stat 
om dette sá snart den har 
fátt kjennskap til forhol- 
det." 

Artikkel 5 

Denne tilleggsavtale trer i 

kraft tretti dager etter den 

dag da samtlige kontrahe- 

rende stater har meddelt det 

svenske utenriksdeparte- 

ment at de tiltak som kreves 

for tilleggsavíalens ikrafttre- 

delse er gjennomfgrt. Det 

svenske utenriksdepartement 

meddeler de gvrige kontra- 

herende stater om mottagel- 

sen av disse meldinger. 

Nr. 8. 

Behörig myndighet í av- 
talsslutande stat skall verka 

för att uppgifter, som fram- 

kommit vid utredning i den- 
na stat í Arende angáende 
skatt och som kan antas be- 

röra sádant Írende i annan 

avtalsslutande stat, snarast 

överlámnas till den behöri- 

ga myndigheten í denna 

andra stat. 

Om det í den stat som 

mottagit upplysningarna 
framkommer, att upplys- 

ningarna icke motsvarar de 

verkliga förhállandena, skall 
behörig myndighet i denna 

stat pá lámpligt sátt under- 

rátta den behöriga myndig- 

heten í den stat, som lámnat 

upplysningarna, om förhál- 
landet. 

Dá person bosatt í en av 

de avtalsslutande staterna 

avlidit och efterlámnat fast 

egendom í annan avtalsslu- 

tande stat eller tillgángar 
nedlagda í rörelse dár, skall 

behörig myndighet í först- 

námnda stat, sá snart kánne- 

dom vunnits om förhállan- 
det, underrátta behörig myn- 
dighet í den andra staten 

dárom." 

Artikel 5 
Detta tillággsavtal tráder 

1 kraft trettio dagar efter 

den dag dá samtliga avtals- 
slutande stater meddelat det 
svenska utrikesdepartemen- 

tet att de átgárder som krá- 
ves för tillággsavtalets 

ikrafttrádande  genomförts. 

Det svenska utrikesdeparte- 

mentet underráttar de övri- 

ga avtalsslutande staterna 

om mottagandet av dessa



Nr. 8. 

gvrige kontraherende stater 

om modtagelsen af disse 

meddelelser. 

Efter at denne tillægsaf- 

tale er trádt í kraft, anven- 

des dens bestemmelser pá 
sager, som er indkommet ef- 

ter ikrafttrædelsen til den 
kompetente myndighed i den 
stat, til hvilken anmodning- 

en er rettet. 

Artikel 6 

Denne tillægsaftale skal 
forblive i kraft sá længe 
aftalen er í kraft. 

Tillægsaftalen skal depo- 
neres í det svenske udenrigs- 

departement og bekræftede 

afskrifter skal af det svenske 

udenrigsdepartement tilstil- 
les hver af de kontraherende 

staters regeringer. 

Til bekræftelse heraf har 
undertegnede, dertil behórigt 

bemyndigede,  undertegnet 

denne tillægsaftale. 

Udfærdiget 1 Stockholm 
1 et eksemplar pá det danske, 
det finske, det islandske, det 

norske og det svenske sprog, 
idet der pá det svenske 
sprog er udfærdiget to teks- 
ter, en for Finland og en for 

Sverige, hvilke samtlige teks- 

ter har lige gyldighed, den 

21. juli 1976. 

E. Schram-Nidsen 
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taa muille sopimusvaltioille 
náiden ilmoitusten vastaan- 

ottamisesta. 

Támán lisásopimuksen 
voimaantultua sen mááráyk- 
siá sovelletaan asioihin, jot- 
ka ovat voimaantulon jál- 
keen saapuneet sen valtion 

asianomaiselle viranomaisel- 

le, jolle esitys osoitetaan. 

6 artikla 

Támá lisásopimus on voi- 

massa niin kauan kuin sopi- 
mus on voimassa. 

Lisásopimus #talletetaan 

Ruotsin  ulkoasiaindeparte- 
menttiin ja Ruotsin ulko- 
asiaindepartementti toimit- 

tad oikeaksi todistetut jáljen- 
nökset siitá kunkin sopimus- 
valtion hallitukselle. 

Támán vakuudeksi ovat 

allekirjoittancet, siihen asian- 

mukaisesti valtuutettuina, 

allekirjoittaneet támán lísa- 

sopimuksen. 

Tehty  Tukholmassa 21 

páiváná heinákuuta 1976 
yhtená suomen-, islannin-, 

norjan-, ruotsin- ja tanskan- 
kielisená kappaleena, jossa 

ruotsin kielellá on kaksi 

tekstiá, toinen Suomea ja 

toinen Ruotsia varten, kaik- 

kien tekstien ollessa yhtí 

todistusvoimaise!. 

29. mars 1977. 

mottagandet av dessa med- 

delanden. 

Sedan detta tilliggsavtal 
trátt í kraft tillámpas dess 
bestámmelser pá árenden 
som inkommit efter ikraft- 

trádandet till den behöriga 

myndigheten i den stat till 
vilken framstállningen rik- 

tats. 

Artikel 6 

Detta tillággsavtal skall 
förbli í kraft sá lánge av- 
talet ár í kraft. 

Tillággsavtalet skall vara 
deponerat í det svenska ut- 

rikesdepartementet och be- 
styrkta avskrifter skall av det 

svenska utrikesdepartemen- 
tet tillstállas var och en av 
de avtalsslutande staternas 
regeringar. 

Till bekráftelse hárav har 
undertecknade, dártill veder- 

börligen bemyndigade, un- 
dertecknat detta tillággsav- 

tal. 

Som skedde í Stockholm 1 

ett exemplar pá finska, dans- 
ka, islándska, norska och 

svenska spráken, varvid pá 
svenska spráket utfárdades 
tvá texter, en för Finland 

och en för Sverige, vilka 

samtliga texter har lika vits- 

ord, den 21 juli 1976. 

Jan Groop



29. mars 1977. 

Þegar viðbótarsamningur 
þessi hefur tekið gildi skal 
ákvæðum hans beitt um mál, 
sem borist hafa eftir gildis- 
tökuna til viðkomandi 
stjórnvalds í því ríki, sem 
beiðninni er beint til. 

6. gr. 

Viðbótarsamningur þessi 
gildir meðan samningurinn 
gildir. 

Viðbótarsamningurinn 
skal varðveittur í utanríkis- 
ráðuneyti Svíþjóðar og 
sænska utanríkisráðuneytið 
skal senda ríkisstjórn hvers 
aðildarríkis staðfest endur- 
rit, 

Til staðfestingar þessu 
hafa undirritaðir fulltrúar, 

sem til þess hafa fullgilt um- 
boð, ritað undir þennan við- 
bótarsamning. 

Gert í Stokkhólmi í einu 
eintaki á hverju þessara 
mála: íslensku, dönsku, 

finnsku, norsku og sænsku 

og eru sænsku textanir tveir, 

annar fyrir Finnland, hinn 

fyrir Svíþjóð, og skulu allir 
textar jafngildir, 

júlí 1976. 

Guðmundur Í Guðmundsson 

hinn 21. 
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Etter at denne tilleggsav- 
tale er trádt í kraft, skal dens 
bestemmelser fá anvendelse 

pá saker som etter ikrafttre- 
delsen er kommet inn til den 

kompetente myndighet í den 
stat som anmodningen er 

rettet til. 

Artikkel 6 

Denne tilleggsavtale skal 

være í kraft sá lenge avta- 
len er í kraft. 

Tilleggsavtalen skal være 

deponert í det svenske uten- 

riksdepartement som vil 

oversende  bekreftede av- 

skrifter til hver av de kon- 
traherende staters regje- 

ringer. 

Til bekreftelse av dette 

har undertegnede, som er 

behgris bemyndighet, un- 
dertegnet denne tilleggsav- 

tale. 

Utferdiget í Stockholm 1 

et eksemplar pá norsk, 

dansk, finsk, islandsk og 
svensk, hvorav det pá svensk 
er utferdiget to tekster, en 

for Finland og en for Sve- 
rige, slik at samtlige tekster 
har samme gyldighet, den 
21. juli 1976. 

Hersleb Vogt 

meddelanden. 

Sedan detta tilliggsavtal 
trátt í kraft tillámpas dess 

bestámmelser pá %renden 
som inkommit efter ikraft- 
trádandet till den behöriga. 

myndigheten í den stat till 
vilken framstállningen rik- 
tats. 

Artikel 6 

Detta tillággsavtal skall 
förbli í kraft sá lánge av- 
falet ár í kraft. 

Tillággsavtalet skall vara 
deponerat í det svenska ut- 

rikesdepartementet och be- 

styrkta avskrifter skall av 
det svenska utrikesdeparte- 
mentet tillstállas var och en 
av de avtalssslutande stater- 

nas regeringar. 

Till bekráftelse hárav har 
undertecknade, dártill veder- 

börligen bemyndigade, un- 

dertecknat detta tilliggsav- 
tal. 

Som skedde í Stockholm í 

ett exemplar pá svenska, 
danska, finska, islándska 

och norska spráken, varvid 
pá svenska spráket utfárda- 
des tvá texter, en för Sve- 

rige och en för Finland, vil- 

ka samtliga texter har lika 

vitsord, den 21 juli 1976. 

Hans Gústafsson



Nr. 9. 36 12. april 1977. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 95 31. des. 1975, um breytingar á lögum 

um almannatryggingar, nr. 67/1971. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
3. gr. 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. 
Eigi skal leggja gjald þetta á þá, sem ekki er gert að greiða útsvar, né heldur 

þá, sem vistaðir eru á elli- og hjúkrunarheimilum, né langlegusjúklinga á öðrum 

sjúkrastofnunum eða í heimahúsum. 

Hjá þeim öðrum, sem náð hafa 67 ára aldri á skattárinu eða áttu rétt á örorku- 

lífeyri á skattárinu skv. lögum nr. 67/1971, um almannatryggingar, með áorðnum 

breytingum, skal lækka álag skv. 1. mgr. sem hér segir: 

a. Hjá einstaklingum með tekjur til útsvars á bilinu kr. 320 100 til 640 000 skal 

álag þetta lækka um 1% af þeirri fjárhæð, sem á vantar 640 000 króna tekjumark. 

b. Hjá hjónum með tekjur til útsvars á bilinu kr. 570 000 til kr. 1 140 000 skal 

álag þetta lækkað um 1% af þeirri fjárhæð, sem á vantar 1 140 000 króna tekju- 

mark. 
c. Eftirstöðvar álags þessa, sem lækkað hefur verið skv. ákvæðum a- og b-liða, 

skulu 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 Tryggingastofnunar ríkisins um framlag ríkissjóðs til sjúkrasam- 

laga samkvæmt 49. gr. skal taka tillit til þessa framlags til hlutfallslegrar lækkunar 

á framlagi ríkissjóðs. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 12. april 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. SJ) a 
Matthias Bjarnason. 

  

Stjórnartíðindi A 2, nr. 3—-9. Útgáfudagur 29. apríl 1977.



STJÓRNARTÍÐINDI A 3 — 1977 
  

  

7. maí 1977. 37 Nr. 10. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 119 27. des. 1976, um breyting á lögum nr. 77 23. des. 1975, 

um sérstakt tímabundið vörugjald, sbr. lög nr. 20 5. maí 1976. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Eftirgreind tollskrárnúmer í 1. gr. laganna skulu falla brott: 
08.04.29, 39.11.40, 84.19.20 og 92.11.00. 

2. gr. 
Eftirgreindum tollskrárnúmerum skal bætt við upptalningu tollskrárnúmera í 

1. gr. laganna: 
08.04.22, 18.06.04, 18.06.05, 18.06.06, 38.11.40, 39.03.14, 39.03.35, 39.03.55, 39.03.83, 

42.05.09, 84.19.21, 85.19.18 og 92.11.10. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

4. gr. 
Þegar lög þessi hafa öðlast gildi skal fella ákvæði þeirra, svo og ákvæði laga 

nr. 20 5. maí 1976 og laga nr. 119 27. desember 1976, inn í meginmál laga nr. 77 
23. desember 1975 og gefa þau út svo breytt. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Hafi innflytjandi fyrir gildistöku laga þessara afhent til tollmeðferðar skjöl, sem 
eru að öllu leyti fullnægjandi til þess að unnt sé að tollafgreiða viðkomandi vöru 
þegar í stað, skal varan tollafgreidd án greiðslu hins sérstaka vörugjalds skv. 1. gr., 
enda eigi fullnaðartollafgreiðsla sér stað innan 10 daga frá gildistöku laganna. 

Tollafgreiða skal vöru, sem afhent hefur verið innflytjanda með leyfi tollyfir- 
valda gegn tryggingu fyrir greiðslu aðflutningsgjalda, sbr. m. a. 21. gr. tollskrár- 
laga, án hins sérstaka vörugjalds, enda eigi fullnaðartollafgreiðsla sér stað innan 
eins mánaðar frá gildistöku laganna. 

Gjört í Reykjavík, 7. maí 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Matthías Á. Mathiesen. 
  

Stjórnartíðindi A 3, nr. 10. Útgáfudagur 9. maí 1977. 
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Nr. 

eftir, um vegáætlun fyrir árin 1977—-1980. 

11. 38 

AUGLÝSING 

um vegáætlun fyrir árin 1977—.1980. 

25. apríl 1977. 

Alþingi hefur hinn 29. mars 1977 samþykkt þingsályktun þá, sem hér fer á 

Alþingi ályktar, samkvæmt III. kafla vegalaga nr. 113 1976, að árin 1977—1980 
og vegir flokkaðir samkvæmt eftirfarandi skuli framkvæmdum í vegamálum hagað 

  

  

  

vegáætlun. 

1977 1978 1979 1980 

1.1. Fastir liðir: 
1.  Innflutningsgjald ..........00...0. 0000... 2410 3275 3 345 3 455 
2.  Þungaskattur ..........0..00 000... 780 940 970 1030 
3. Gúmmígjald ............0000. 0... 0... gl 85 92 100 

Markaðir tekjust. samtals ................... 3211 4 300 4 407 4 585 

4, — Ríkisframlag ........0.%00 20... 779 900 193 815 

1.2. Sérstök fjáröflun: 
1.  Lánsfjáröflum til Norður- og Austurvegar ..... 850 500 500 
2. Lánsfjáröflun skv. lánsfjáráætlun ............ 150 1300 1300 1600 

5 650 7 000 7000 7 000 

Heimild til töku vinnulána eða annarra bráða- 
birgðalána til nýrra þjóðvega ................ 400 400 
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25. apríl 1977. 39 Nr. 11. 

TI. SKIPTING ÚTGJALDA 
(Fjárhæðir í m. kr.) 

1977 1978 1979 1980 

2.1. Stjórn og undirbúningur: 

1.  Skrifstofukostnaður ................ 133 137 137 137 
2.  Verkfræðilegur undirbúningur ....... 142 185 185 185 
3. — Umferðartalning og vegaeftirlit ...... 26 27 27 27 
4.  Eftirlaunagreiðslur ................. 20 23 24, 24 

— A 3 ——- 373 

2.2. Viðhald þjóðvega: 

1.  Sumarviðhald 

1. Viðhald malarvega .............. 652 884 884 884 
2. Viðhald vega með bundnu slitlagi . 100 182 182 182 
3. Viðhald brúa ................... 70 97 97 97 
4. Viðhald varnarg. ................ 5 10 10 10 
5. Heflun vega ...........0.000..... 300 380 380 380 
6. Rykbinding ...............00.0.. 60 110 110 110 
1. Vinnsla efnis ................... 230 353 353 353 
8. Vatnask. og ófyrirséð ............ 81 113 113 113 

1498 2 129 2129 2 129 
2.) Vetrarviðhald ..................... 380 525 525 525 
3.  Vegmerkingar ................. 26 29 29 29 

— 1 — — 2683 —— 2683 ——— 2683 

2.3. Til nýrra þjóðvega: 

1.  Stofnbrautir .................... 1 944 2013 1990 1 967 
2. Þjóðbrautir ...................... 416 487 450 450 
3.  Girðingar oglandgr. ............... 40 60 60 60 

—- 2460 2560 —— 2500 — — 2477 

2.4. Til fjallvega o. f1.: 

1.  Aðalfjallvegir ..................... 14 15 15 15 
2. Aðrir fjallvegir ......0............. 17 20 20 20 
3. Reiðvegin .......0000 0. 1 2 2 2 
4. — Þjóðgarðavegir o.fl. ............... 12 13 13 13 

44 50 50 — 50 

2.5. Til brúagerða: 

I. Brýr 10 moglengri.. ............. 240 267 260 260 
2.  Smábrýr .......00000 00. 60 70 10 70 

—. 00 —- 31 — 330 330 

2.6. Til sýsluvega: 129 309 360 360 

2.7. Til vega í kaupst. og kauptúnum: 396 538 551 573 

2.8. Til véla- og áhaldakaupa: 

1. | Til véla- og verkfærakaupa ......... 30 40 40 4 
2. Til byggingar áhaldahúsa ........... 50 60 60 60 

—— 80 —— 100 ——— 100 ——- 100 

2.9. Til tilrauna: 16 21 22 23 

2.10. Til greiðslu halla: 

1. Halli í árslok 1976 ................. 92 92 62 31 
2. Yfirfært á næsta ár ................ 92 62 31 0 

—— 0 —— 30 — 3l 3l 

5 650 7 000 7000 7 000 
Heimild til töku vinnulána eða annarra 

bráðabirgðalána til nýrra þjóðvega ... 400 400



Nr. 11. 40 

SUNDURLIÐUN: 

2.3. Til nýrra þjóðvega. 

1. Stofnbrautir: 

Vegur Vegheiti 

1 

1 

30 

34 

38 

39 

57 

Vegnr. Kaflaheiti 

Suðurlandsvegur 
08 Hemruhamar— Hrífunesheiði .. 
10 Álftaversv.-Hafursey ......... 
15 Um Hólsá ......00200000000..0. 
17 Um Steina ........000000000... 
20-28 Akureyjarv—-Þjórsá ......... 

Suðurlandsvegur 
02-03 ÍFlóa .......000000000 00... 

Skeiðavegur 
02 Ólafsvallav—Skálholtsvegur 

Skálholtsvegur 
03 Við Spóastaði .......000000... 

Eyrarbakkavegur 
02-04 Selfoss—Þorlákshafnarvegur .. 

Biskupstungnabraut 
02 Sog—Vaðnes ........0000000.. 

Þorlákshafnarvegur 
02-03 Þrengslav—-Þorlákshöfn ..... 

Þrengslavegur 
01 Suðurlandsv— Þorlákshafnarv. 

Vesturlandsvegur 
16 Tíðaskarð-Kiðafell ............ 

Reykjalundarvegur 

01 Að Reykjalundi ..........00... 
Þingvallavegur 

02 Gljúfrasteinn—Suðurá ........ 
Hafnarfjarðarvegur 

02 Um Kópavog .....00000.... 
03-04 Kópavogur—Hafnarfjörður 

Garðskagavegur 
01 Reykjanesbr.—Garður ........ 

03 Garður—Sandgerði ........... 

Vesturlandsvegur 

05 Um Borgarfjörð .........0.... 

11 Í Norðurárdal ................ 
Akranesvegur 

01 Vesturlandsvegur—- Akranes ... 

Ólafsvíkurvegur 
02 Um Urriðaá .......0000000.0.. 

06 Um Gröf ....0.00000 0 

08 Kirkjuhóll—Ytri-Garðar ...... 

Stykkishólmsvegur 

03 Nesvogur 2... 

Snæfellsnesvegur 

06 Um Álftafjörð ...........0.... 

19-13 Grundarfjörður -Ólafsvíkurv. . 

fjárv. 
m.kr. 

10 
10 
19 

80 

71 

21 

2 

1977 
lánsh. 
m.kr. 

40 

fjárv. 
m.kr. 

30 
135 

20 

10 

15 

fá
r 

35 

65 

25. apríl 1977. 

1978 
lánsh. 
m.kr. 

40 

40 

10 

15 

50 

30 

75 

90 

400 
10 

30 

25 
15
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1977 1978 1979 
Vegur Vegheiti fjárv. lánsh. fjárv. lánsh. fjárv. 

Vegnr. Kaflaheiti m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. 

60 Vestfjarðavegur 
07 Um Fáskrúð .................. 10 
08 Um Jónsvað ..........0.00.%.... 5 28 10 

1 Vesturlandsvegur 
01-02 Á Holtavörðuheiði ............ 65 25 65 30 40 

60 Vestfjarðavegur 
01 Garpsdalur-Gróustaðaá  ...... 15 3 3 
03 Kambur-Bær ................ 10 ð 5 
03 Skáldastaðir-Bjarkarlundur .. 10 2 2 
06 Um Hjallaháls .............. 43 
09 Galtará-Eyri #................ 3 17 5 5 
14 Fossá-Vatnsdalsá ............ al 50 10 10 
23 Hjarðardalsá—Ingjaldssands- 

VEÐUP „0... 16 5 ð 
25 Yfir Önundarfjörð .......... 55 
27 Um Breiðadalsheiði .......... 8 

61 Djúpvegur 

01 Þorskafjarðarheiði  .......... 3 
05 Arngerðareyri-Laugaból ..... 20 
10 Strandsel-Ögur .............. 6 15 5 20 
11-12 Hjallar-Eyri í Skötufirði ...... 10 5 7 
14 Hestur-Eyri ................. 18 
16 Um Vatnshlíð .............. 20 
21 Vestfjarðavegur-Ísafjörður ... 7 10 58 15 20 
25 Kross-Ós ........0... 2 20 

62 Barðastrandarvegur 
04 Um Kleifar .................. 15 

63 Bíldudalsvegur 

04 Um Litlu-Eyrará ............ 10 

05 Í Reykjarfjarðarbotni ........ p) 
68 Hólmavíkurvegur 

01 Um Selá „..........0 0. 20 
04 Um Bæ og Prestbakkaá ...... 20 
06 Þambárvellir-Tunguá (Slitrur) 10 10 20 10 
09 Um Forvaða ................ 1.5 
09 Austan Þorpa -.............. 125 5 5 

1 Norðurlandsvegur 
02-03 Um Hrútafjarðarháls ........ 65 25 75 20 60 
07 Um Gljúfurá -............... 25 
08 Vatnsdalur-Reykjabraut ...... 15 25 5 5 
13-14 Í Langadal .................. 25 10 25 10 75 
15 Hjá Vatnshlíð #.............. 1 5 5 
17 Um Vallhólm ................ 16 
21 Á Öxnadalsheiði ............ 18 

12 Hvammstangavegur 
01 Norðurlandsvegur-Hvamms- 

tangi .............. 1 
74 Skagastrandarvegur 

02 Um Hafursstaðaá og Ytri-Ey .. #15 
75 Sauðárkróksbraut 

02-03 Varmahlíð-Sauðárkrókur .... 8 30 
05 Austur-Eylendi .............. 35 15 25 15 70
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1977 1978 1979 

Vegur Vegheiti fjárv. lánsh. fjárv. lánsh. fjárv. 

Vegnr. Kaflaheiti m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. 

76 Siglufjarðarvegur 

04 Um Grafará  ........00...... 20 

04-05 Um Óslandshlíð .............. 14 

08 Móskógar-Brúnastaðir ........ 25 

82 Ólafsfjarðarvegur 
02 Molastaðir-Reykjarhóll ...... 6 

1 Norðurlandsvegur 

01 Um Öxnadalsheiði .......... 25 10 Bil 10 10 

05 Norðan Akureyrar #.......... 40 12 40 15 50 

11 Um Svalbarðsströnd  ........ 20 5 5 

12 Víkurskarð .......00000..... 50 30 46 25 55 

15 Ljósavatnsskarð  ............ 6 4 4 20 

16 Kross-Fosshóll .............. 10 

20 Brún-Máskot #....0.00.0000... 8 2 2 

20 Vestan Helluvaðs ............ 4. 6 6 

21 Vindbelgur-Neslandavík ...... 8 2 2 

23 Námaskarð #...........0..... 21 
802 Ólafsfjarðarvegur eystri 

02 Ólafsfjörður-Ólafsfjarðarvegur 10 4 4 
82 Ólafsfjarðarvegur 

01 Hörgárdalsvegur-Norðurlands- 

VEÐUP „0000... 20 10 10 

03 Þorvaldsdalsá ................ 40 

03 Hámundarst.-Dalvík ......... 15 10 20 

06 Múlavegur, vegsvalir ........ 10 
85 Norðausturvegur 

01-02 Kaldakinn ......0.00.00000.0.... 12 21 10 10 

07-08 Tjörnes 2... 5 20 

10 Lón-Víkingavatn ............ 20 5 30 

12 Sunnan Brunnár ............ 20 
15 Við Kópasker .......0.00..... 15 

17 Melrakkaslétta .............. 18 5 24 5 30 

25 Syðra-Áland-Hafralónsá ...... 12 10 

26 Þistilfjörður #................ 10 
1 Austurlandsvegur 

08 Jökuldalsvegur eystri-Hvanná . 20 10 15 

12 Upphéraðsvegur-Lagarfljótsbrú 20 

13 Lagarfljótsbrú-Norðfjarðar- 

VEÐUr 25 ) 20 10 10 

22 Skrúðskambur-Fossgerði  .... 15 10 10 

25 Axarvegur-Urðarteigur ...... 15 30 

29 Melrakkanes-Hof ............ 6 

30-32 Fyrir Hvalneshorn .......... 15 10 

34 Brekka-Þorgeirsstaðir ........ 5 5 30 

40 Um Kolgrímu  .............. 16 

44-45 Jökulsá Kvíá ..........0..... 20 5 20 10 10 

85 Norðausturvegur 
03 Miðfjarðará Hafnarvegur .... 5 

04 Hafnarvegur-Hundsvatnslækur 10 

09 Vopnafjörður-Hlíðarvegur .... 20 

12 Teigará-Bæjaröxl ............ 20 5 10
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1977 1978 1979 
Vegur Vegheiti fjárv. lánsh. fjárv. lánsh. fjárv. 

Vegnr. Kaflaheiti m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. 
92 Norðfjarðarvegur 

03 Mjóafjarðarvegur-Neðsta brú .. 6 
05 Suðurfjarðav.-Reyðarfjörður .. 30 
05 Suðurfjarðav.-Reyðarfj. (brú) . 25 
07 Reyðarfjörður-Eskifjörður —. 25 
10-11 Gangamunni E.-Nesk. ......... 100 20 50 10 20 

93 Seyðisfjarðarvegur 
03 Sýslumörk-kaupstaður ...... 11 30 10 30 

— (brýr) .... 40 
96 Suðurfjarðavegur .............. 

03 Hafranes-Vattarnes .......... 29 10 10 
05 Höfðahús-Búðir #............ 30 
08 Vík-Stöðvarfjörður .......... 30 
11 Kambanesvegur-Breiðdalsvík .. ð 

Samtals 1944 400 2013 400 1990 

2. Þjóðbrautir. 

1977 1978 1979 
Vegur Vegheiti fjárv. fjárv. fjárv. 

Vegnr. Kaflaheiti m.kr. m.kr. m.kr. 

22 Stórhöfðavegur 
01 Ýmsir staðir ...........0...0... ð 

26 Landvegur 
04 Galtalækur Búrfell „...........000.0. 000. ð 10 10 

204. Meðallandsvegur 

01 Suðurlandsvegur-Fossar ........00.0.0.0.0..0..0.. 2 
02 Um Eldvatn „............ 00 15 

206 Holtsvegur 
01 Við Suðurlandsveg ...........0000000. 0... 1 

208 Búlandsvegur 

01 Ýmsir staðir ...........0..... 5 
246 Skálavegur 

01 Við Hvamm ...........00 00 5 
250 Dímonarvegur 

01 Suðurlandsvegur-Rauðuskriður .............. 5 
252 Landeyjavegur 

01-06 Ýmsir staðir .........0.0.00... 00. 5 
261 Fljótshlíðarvegur 

02 Hvolsvöllur-Hlíðarendi ...................... 15 15 15 
268 Þingskálavegur 

02-03  Þingskálar Næfurholt .........0.0.00... 5 5 10 
75 Ásvegur 

01 Um Skammalæk ..........000%0 00. 12 
286 Hagabraut 

01-02 Ýmsir staðir .........0.0000. 0... 2 
30 Hrunamannavegur 

04 Um Laxárholt „............ 2 
32 Þjórsárdalsvegur 

01 Hrunamannav.-Þrándarholt .................. 5



Nr. Íl. 44 25. apríl 1977. 

1977 1978 1979 

Vegur Vegheiti fjárv. fjárv. fjárv. 

Vegnr. Kaflaheiti m.kr. m.kr. m.kr. 

33 Gaulverjabæjarvegur 
02 Stokkseyri-Baugsstaðaá ..........000000000... 10 14 

3ð Biskupstungnabraut 

05 Austan Brúarár ......0000000..esna sn. 10 13 

06 Um Litla-Fljót .....0000000.00 0 nn enn. 22 

97 Laugarvatnsvegur 

02 Um Laugarvatn ......2000000000. 0... 0... 14 

302 Urriðafossvegur 

01 Egilsstaðir Villingaholtsv. .....0..000000.0.0.0.. 3 

01 Urriðafoss-Egilsstaðir ......000.00.000000000.. 5 

305 Villingaholtsvegur 

01 Við Villingavatn ......022000e.ccn een... 2 

308 Hamarsvegur 

01 Skógsnes-Villingaholtsvegur ......0.000000... 12 16 

316 Kaldaðarnesvegur 

01 Um Hreiðurborg ......0020000e0en er 3 

340 Auðsholtsvegur 
01 Ýmsir staðir ........0.00000 0000 5 

345 Kaldbaksvegur 

01 Ýmsir staðir ..........00000 0. nn 3 

16 Álftanesvegur 
01 Að þéttbýli „02.02.0000 00 arð 20 7 

21 Vogavegur 
01 Reykjanesbr.-Vogar ......000000000 00... 0... 8 

22 Njarðvíkurvegur 
01 Reykjanesbr.-Innri-Njarðvík ........0..0.0.... 4 

25 Nesvegur 

03 Grindavík-Þorkötlust. .....00000000 000... 18 

3l Hafravatnsvegur 

01 Suðurlandsvegur-Úlfarsárv. .......000000.0... 7 

44 Hafnavegur 
02 Flugvöllur-Stapafellsv. ......00000.0.... 0... 12 

03 Stapafellsv-Hafnir .....00.000.00. 0... 13 

461 Meðalfellsvegur 
01 Vesturlandsv.Kjósarskarðsv. ........0..00... 3 

50 Borgarfjarðarbraut 

05 Hamraendar-Arnarholt ........00000000000... 12 

503 Akrafjallsvegur 

03 Innri-Hólmur-Akranes ...c.0.cc000... 0... 2 
öll Hvanneyrarvegur 

01 Hvítárvallavegur-Hvanneyri .......0000000.... 8 

514 Laugarholtsvegur - 

01 Bæjarsveitarvegur-Laugarholt ..........2...... 9 7 

519 Reykholtsdalsvegur 

01 Stóri-Ás-Giljar .......0000000. se... 9 

52 Uxahryggjarvegur 

03 Hjá Þverfelli ........20000000 0000... 1 

523 Hvítársíðuvegur 

01 Um Fróðastaði .......00000000 00. sn. 6 

01 Um Síðumúla ......20.0000000 00... 10 13 

535 Grimsstaðavegur 

01 Ólafsvíkurvegur-Vegamót v/Grenja .......... 5



  

25. apríl 1977. 45 

Vegur Vegheiti 
Vegnr. Kaflaheiti 

56 Stykkishólmsvegur 
01-02 Á Kerlingarskarði ...........2.200000 0... 0... 

566 Hítarnesvegur 
01  Ólafsvíkurvegur— Krossholt ..........0.0.0.0.. 

571 Ölkelduvegur 
01 Ólafsvíkurvegur—Hóll ...........000000000.0... 

572 Lýsuhólsvegur 
01  Ólafsvíkurvegur-Ólafsvíkurvegur ............ 

574 Utnesvegur (snjóastaðir) .........0200000.0.0.0.0.0.. 

ö7ð Flugvallarvegur 
01 Hjá Riff .......0....0.00000.0 000 

ð/6 Framsveitarvegur 
01 Hjá Bár (snjóastaðir) ......000000000 000. 

5ð9 Laxárdalsvegur 
01-02 Laxárdalur- Laxárdalsh. #.............00..... 

588 Gillastaðavegur 
01 Laxárdalsv— Laxá  .........000.00 00... 

586 Haukadalsvegur 
01 Vestfjarðavegur—Smyrlahóll ..........00..... 

590 Klofningsvegur 
01-04 Knarrarhöfn-Skarðsá ........000000 000... 

593 Efribyggðarvegur 
01 Kjarlaksstaðir—Tunguá ........0000..0000000.. 

594 Staðarhólsvegur 
01 Um Þurranes .........0000 0000. 

605 Tröllatunguheiðarvegur 
01 Svarfhóll—Litla-Brekka ......0.000000 00... 
02 Um Tröllatungu .........0000000 000... 0... 

607 Reykhólasveitarvegur 
01 Um Barmahlíð .........0.00202 0000... 

612 Örlygshafnarvegur 
01 Um Hvalsker ........0020000. 0... 
03 Um Vörðubrekku ........0000020 00. 

615 Kollsvíkurvegur 
Örlygshafnarvegur—-Sellátranes .............. 

617 Tálknafjarðarvegur 
01 Innan Sveinseyrar .........000000 0000... 
03 Sveinseyri—-Stóri-Laugardalur ................ 

619 Ketildalavegur  .........020..0 00 
622 Svalvogavegur 

04 Meðaldalsá—Sveinseyri ......002000 0... 
624 Ingjaldssandsvegur ........0.00020 0000... 

01 Gemlufall-Gerðhamrar .........02000. 000... 
03 Um Sandsheiði .........0.0.20. 000... 

625 Valþjófsdalsvegur 
Þórustaðir—Grundarendi „................... 

633 Vatnsfjarðarvegur 
01-04 Djúpvegur—Djúpvegur „.......0..000000 0. 

635 Snæfjallastrandarvegur 
02 Um Hamar .......0...2.00 0000 
04 Bæir—Lyngholt ..........0.002.000 0... 

2.9 

1.7 

Nr. 11 

1978 1979 
fjárv. fjárv. 
m.kr. m.kr. 

2 

2 

2 

10 5 

7 

3 

22 8 

4 

5 10 

8 

3 

94 

17.4 

4.9 

4 

12 

84 

10 

6.2
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1977 1978 1979 
Vegur Vegheiti fjárv. fjárv. fjárv. 

Vegnr. Kaflaheiti m.kr. m.kr. m.kr. 

641 Krossárdalsvegur ............2...0.000. 000... 1 
643 Strandavegur 

02 Um Grænanes .........0.000.2000 000. 12.5 
645 Drangsnesvegur 

02 Drangsnes ..........0...000 000... 21.8 
664 Flateyrarvegur 

01 Um Breiðadalsá ...........0202.00. 00... 3. 
01 Um Sólbakka ......00000000 0000 4 
01 Garðar-Hvilft ..........0..0.00..0. 0. 1.2 

655 Súgandafjarðarvegur 
01 Um Botnsheiði ........00000.000 00 7 

102 Heggstaðanesvegur 
01 Norðurlandsvegur-Bessastaðavegur ............ 1 

704 Miðfjarðarvegur 
01 Norðurlandsvegur-Vesturárdalsvegur ......... 1 
02 Vesturárdalsvegur-Bjarg .................... 12 
03 Bjarg-Laugarbakki ...........0..000..0....... 10 

705 Vesturárdalsvegur 
01 Miðfjarðarvegur-Skeggjastaðir ............... 3 

711 Vatnsnesvegur 
01 Hvammstangi-Skarð  .......0000000 000. 22 
06 Vesturhópshólar-Síðuvegur .................. 9 

714 Fitjavegur 
01 Norðurlandsvegur-Neðri-Fitjar  .............. 7 

715 Víðidalsvegur vestri 
01 Hvarf -Kolugil ..........000 0000 9) 

T17 Borgarvegur 
01 Síðuvegur-Vatnsnesvegur ..............0..... 1 

726 Auðkúluvegur 
01 Reykjabraut—-Svínvetningabraut .............. ð 24 

ið1 Svinvetningabraut 
01-02 Norðurlandsvegur-Kjalvegur #................ 24 

734 Svartárdalsvegur 
01 Norðurlandsvegur-Bergsstaðir ................ ð 
02 Bergsstaðir-Sltafn .........0.00.0. 0000... 11 

741 Neðribyggðarvegur 
01 Skagastrandarvegur-Skagastrandarvegur ...... 2 

742 Mýravegur 
01 Skagastrandarvegur-Laxárdalsvegur .......... 4 

745 Skagavegur 
01 Skagastrandarvegur-Hlíð .................... 5 
03 Krókssel-Hafnaá .......00.00200 000... 6 
06 Keta-Selnes  .........000200 0. nn 1 
09 Þverárfjallsvegur-Sauðárkrókur .............. 22 ð 

752 Skagafjarðarvegur 
01 Norðurlandsvegur-Efribyggðarvegur .......... 1 5 

754 Héraðsdalsvegur 
01 Skagafjarðarvegur-Kjálkavegur .............. Í 

Töð Svartárdalsvegur 
01 Skagafjarðarvegur-Ánastaðir ................ 3 

758 Austurdalsvegur 
01 Skagafjarðarvegur-Merkigilsvegur ............ 3
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Vegur 

162 

764 

781 

786 

189 

83 

836 

641 

Vegnr. 

01 

01 

02 

Vegheiti 
Kaflaheiti 

Sæmundarhlíðarvegur 
Sauðárkróksbraut-Fjall ..................... 

Hegranesvegur vestri 
Hegranesvegur eystri-Helluland .............. 

Deildardalsvegur 
Siglufjarðarvegur-Sislufjarðarvegur .......... 

Sléttuhlíðarvegur 
Siglufjarðarvegur-Siglufjarðarvegur .......... 

Sléttuvegur 
Siglufjarðarvegur Ólafsfjarðarvegur .......... 

Grenivíkurvegur 
Fnjóskadalsv. e.-Grenivík ................0.... 

Svarfaðardalsvegur 
Ólafsfjarðarv-Tunguvegur #.................. 
Tunguvegur-Atlastaðir .........0..0.0.0...... 

Bakkavegur 
Ólafsfjarðarv.-Ólafsfjarðarv. ................ 

Hörgárdalsvegur 
Norðurlandsv.Ólafsfjarðarv. (..........0..... 

Dagverðareyrarvegur 
Norðurlandsv.-Ólafsfjarðarv. .........0....... 

Eyjafjarðarbraut vestri 
Norðurlandsv.-Finnastaðav. .................. 

Kristnesvegur 
Eyjafjarðarbr. v-Eyjafjarðarbr. v. ............ 

Hólavegur 
Eyjafjarðarbr. v.-Sölvadalsv. ................ 

Eyjafjarðarbraut eystri 
Norðurlandsvegur-Munkaþverá .............. 

Vaðlaheiðarvegur 
Norðurlandsv.Norðurlandsv. ................ 

Fnjóskadalsvegur eystri 
Norðurlandsv.-Böðvarsnes ................... 

Vaglaskógarvegur 
VaðlaheiðarvLundur  .................0..... 

Fremstafellsvegur 
Norðurlandsv.-Norðausturvegur .............. 

Lundarbrekkuvegur 
Bárðardalsvegur eystri-Víðiker .............. 

Bárðardalsvegur eystri 
Arnarstaðir-Bárðardalsv. vestri ................ 

Stafnsvegur 
Norðurlandsv.-Stafn  .....00000000 00... 

Myvatnssveilarvegur 
Garður Norðurlandsv.  ........00000000.... 

Baldursheimavegur 
Myývatnssveitarv.-Litla-Strönd ................ 

Útkinnarvegur 
Norðausturvegur-Nípá  .........0.0 00. 

Sandsvegur 
Norðausturvegur-Sandur #.................... 

4.6 

1.1 

6.4 

2.7 

Hm
 

6 

1978 
fjárv. 
m.kr. 

11.7 

13.4 

Nr. 11. 

1979 
fjárv. 
m.kr. 

30 

6 

13.2
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1977 1978 1979 
Vegur Vegheiti fjárv. fjárv. fjárv. 

Vegnr. Kaflaheiti m.kr. m.kr. m.kr. 

854 Staðarbraut 
01 Aðaldalsvegur-Hvammav. .........000.000.... 14.5 

856 Laxárdalsvegur 
01 Staðarbraut-Halldórsst. ...................... 4.ð 

864 Hólsfjallavegur 
04 Hafursstaðir-Norðausturvegur ................ 15.4 

865 Gilsbakkavegur 
01 Norðausturvegur-Gilsbakki .................. 8.7 

866 Austursandsvegur 
01 Norðausturvegur-Skógavegur ................ ð 

868 Laxárdalsvegur 
01 Norðausturvegur-Holt #...................... 74 

869 Langanesvegur 
03 Þórshöfn-Flugvöllur ........................ 8 

94 Borgarfjarðarvegur 
01-03 Seyðisfjarðarvegur—-Steinsvað ................ 20 10 
04 Steinsvaðsv.—-Hjaltastaðavegur ............... 1 

917 Hlíðarvegur 
02 Hallgeirsst—Eyjavegur ...................... 4 

922 Grófarselsvegur 
01 Hlíðarvegur—Grófarsel ...................... 2 

923 Jökuldalsvegur 
01 Austurlandsvegur--Hákonarstaðir ............ 10 

924 Jökuldalsvegur eystri 
02 Refshöfði—Austurlandsvegur ................ 2 

925 Hróarstunguvegur 
04 Vífilsstaðir—-Austurlandsvegur -.............. 14 

926 Húseyjarvegur 
01 Tunguvegur—Geirastaðir #„................... 6 

927 Brekkubæjarvegur 
01 Tunguvegur—Tunguvegur .................... 15 

931 Upphéraðsvegur 
01 Austurlandsvegur--Rauðilækur .............. 12 10 
04 Innan við Gilsá ...........00...000 0000. ð 
08 Hallormsst.—Gunnlaugsst. .................... 2 10 

934 Múlavegur í Fljótsdal 
01 Upphéraðsvegur-Glúmsstaðir .................. 10 

938 Múlavegur syðri 
01 Skriðdalsvegur—-Birkihlíð .................... 3 

953 Mjóafjarðarvegur 
01 Norðfjarðarvegur—-háheiði ................... 8 5 5 

962 Norðurdalsvegur 
01 Austurlandsvegur—-Norðurdalsá .............. 10 

964 Breiðdalsvegur 
01 Austurlandsvegur—Austurlandsvegur  ........ ð 

991 Hafnarvegur í Bakkafirði 
01 Norðausturvegur—Hafnarkaupt. .............. 10 

  

Samtals 476 487 450
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2.5. Til brúagerða. 

1. Til brúa 10 m og lengri. 

Fjárveitingar í m.kr. 
1977 1978 1979 

Hólsá á Sólheimasandi (1) ............00..00000 0. 12 
Urriðaá á Mýrum (54) ..........0..000 000... 12 
Litlueyrará hjá Bíldudal (63) ............0.0... 0... 13 
Keldudalsá í Dýrafirði (622) .................0. 5 
Gljúfurá (1) (...........00.0 0000 45 
Laxá hjá Hvammi (sýsluv.) .............000. 0. 14 
Austurós Héraðsvatna (75) .........0....000 00 29 
Mjóadalsá hjá Mýri (aðalfjallv) ............0.00000000.... 34 
Bakkaá í Fnjóskadal (fjallv.) ..........00.0.0..000 0. 1 
Hvaldalsá (1) ............... 0000. 20 
Kolgrima (1) .................000 0000 38 
Skeiðará (1) ...........000.0200.00 00 16 
Markarfljót hjá Emstrum (fjallv.) ..........00.000 1 1 1 
Eldvatn hjá Syðri-Fljótum (204) ...........00 44 
Svínadalsá á Jónsvaði (60) ..............0.0000000 0 41 
Prestbakkaá (68) ............000.00.0 00 44 

Breiðdalsá í Reyðarfirði (96) ..........0.0000000 16 
Breiðdalsá í Breiðdal (964) ...............0.0000. 0 28 
Djúpá hjá Holtaseli (sýsluv.) ........00.00... 00. 17 
Sandá á Kjalvegi (aðalfjally) .............0.00000000..... 31 
Seljadalsá (481) ..........00000 16 
Fáskrúð (60) ............00..0 000 35 
Langadalsá í Djúpi (635) ...........0.0.0..0000..0. 000. 32 
Valadalsá (1) ...............00 00 19 
Grafará í Skagafirði (76) .............0.0.... 0. 24 
Svarfaðardalsá (82) „..........00.0.00.0000. 27 
Eyvindarlækur (854) ........0..0.00.. 0. 13 
Miðfjarðará í Bakkafirði (85) ............000000000... 47 
Selá í Vopnafirði (85) .........0)...... 0. 5 
Áreyjaá í Reyðarfirði (sýsluv.) ..........00.0... 10 

  

Samtals 240 267 260
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HI. FLOKKUN VEGA 

3.1. ÞJÓÐVEGIR EFTIR KJÖRDÆMUM 

Suðurlandskjördæmi. 

Suðurlandsvegur: Af sýslumörkum á Skeiðarársandi, um Fljótshverfi og Síðu, 

yfir Eldhraun og Skaftártungu, um Mýrdalssand, Mýrdal, Sólheimasand, Eyja- 

fjöll, 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 Holtum upp Holt og Land um Galtalæk 

austan við Þjórsá hjá Búrfelli á Þjórsárdalsveg austan Sandafells. 

Prestbakkavegur: Af Suðurlandsvegi austan Breiðbalakvíslar, um Prestbakka- 

völl, að heimreið að Prestbakka. 

Geirlandsvegur: Af Suðurlandsvegi austan Skaftárbrúar, um brú á Stjórn að 

heimreið að Geirlandi. 

Meðallandsvegur: Af Suðurlandsvegi við Skaftárbrú, niður Landbrot austan- 

vert, um Eldvatnsbrú hjá Syðri-Fljótum, um Langholt og Leiðvöll í Meðal- 

landi, á Suðurlandsveg austan Eldvains. 

Klausturvegur: Af Suðurlandsvegi við Skaftárbrú að Kirkjubæjarklaustri. 

Holtsvegur á Siðu: 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 vegamótum að Snæbýli. 

Álftaversvegur: Af Suðurlandsvegi við Skálmarbrú á Mýrdalssandi, um Herj- 

ólfsstaði á Hryggjaveg hjá Þykkvabæjarklaustri. 

Hryggjavegur: Af Álftaversvegi nálægt Holti um Jórvíkurhryggi á Álftavers- 

veg hjá Þykkvabæjarklaustri. 

Kerlingardalsvegur: Af Suðurlandsvegi hjá Fagradal, inn með Kerlingardalsá, 

að heimreið að Bólstað. 
Reynishverfisvegur: Af Suðurlandsvegi hjá Fossholtum að Presthúsum. 

Reynisvegur: Af Reynishverfisvegi norðan Lækjarbakka, um Þórisholt á 

Reynishverfisveg hjá Reynisdal. 

Dyrhólavegur: Af Suðurlandsvegi hjá Litla-Hvammi í Mýrdal að heimreið að 

Dyrhólum. 
Péturseyjarvegur: Af Suðurlandsvegi austan Péturseyjar, um Pétursey og Eyj- 

arhóla, á Suðurlandsveg vestan Péturseyjar. 

Dalavegur: Frá Smáragötu í Vestmannaeyjum að flugstöð. 

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.
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249 
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257 

261 

262 
264 

266 
268 

Þórsmerkurvegur: Af Suðurlandsvegi austan Markarfljóts, um Merkurengjar í Húsadal í Þórsmörk, 
Dímonarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Markarfljóts, norður Markarfljóts- aura hjá Stóra-Dímon á Fljótshlíðarveg 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. 
rtúnsvegur: Af Landeyjavegi vestan Fróðholts um Ártún á Landeyjaveg hjá Eystra-Hðóli. 

Fljótshliðarvegur: Af Suðurlandsvegi á Hvolsvelli inn Fljótshlíð um Múla- 
kot að Háamúla. 
Vallarvegur: Af Fljótshlíðarvegi hjá Sunnuhvoli um Efra-Hvol að Velli. Rangárvallavegur: Af Suðurlandsvegi vestan Eystri-Rangár upp Rangárvelli, um Keldur og Gunnarsholt niður Rangárvelli á Suðurlandsveg vestan Varma- dals. 
Oddavegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Strönd að Vindási. 
Þingskálavegur: Af Rangárvallavegi 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. 
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 Biskupstungnabraut hjá Spóastöðum. 
Þjórsárdalsvegur: Af Hrunamannavegi á Sandlækjarholti, um Þjórsárholt sunnan Miðfells, upp Þjórsárdal, um Skeljafell norðan Bjarnalóns, yfir Þjórsá hjá Sandafelli, yfir Tungnaá hjá 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.
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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 Kjartansstaði um Miklholtshelli að 

vegamótum við Ölvisholt. 

Oddgeirshólavegur: Af Suðurlandsvegi hjá Hraungerði að vegamótum við 

Austurkot og Oddgeirshóla. 

Villingaholtsvegur: Af Suðurlandsvegi í Flóa um Villingaholt, suður með 

Þjórsá um Fljótshóla, á Gaulverjabæjarveg norðan Loftsstaða. 

Hamarsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi hjá Gaulverjabæ, um Hamar og Skógs- 

nes, á Villingaholtsveg hjá Sýrlæk. 

Kolsholtsvegur: Af 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 Gaulverjabæjarvegi móts við Seljatungu um 

Vorsabæ á Hamarsveg við Syðri-Velli. 

Holtsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi nálægt Klængsseli um Holt á Gaulverja- 

bæjarveg á Stokkseyri. 

Kaldaðarnesvegur: Af Eyrarbakkavegi nálægt Sandvík að vegamótum að 

Hreiðurborg. 

Langholtsvegur í Flóa: Af Suðurlandsvegi nálægt Túni að Langholti. 

Skeiðháholtsvegur: Af Skeiðavegi við Kílhraun, um Skeiðháholt á Skeiðaveg 

móti Löngumýri. 

Ólafsvallavegur: Af Skeiðavegi að Ólafsvöllum. 

Vorsabæjarvegur: Af Skeiðavegi hjá Brautarholti að vegamótum að Fjalli. 

Gnúpverjavegur: Af Þjórsárdalsvegi vestan Kálfár um Hamarsheiði á Þjórs- 

árdalsveg vestan Þverár. 

Hælsvegur: Af Gnúpverjavegi vestan Kálfár, hjá Hæl að heimreið að Lækjar- 

bakka. 
Stóra-Núpsvegur: Af Þjórsárdalsvegi hjá Minna-Núpi á Gnúpverjaveg við Ása- 

skóla. 
Mástunguvegur: Af Gnúpverjavegi ofan við Ása um Stóru-Mástungu að 

Skáldabúðum. 

Auðsholtsvegur: Af Hrunamannavegi austan Stóru-Laxár, um Syðra-Lang- 

holt að Auðsholti. 

Langholtsvegur: Af Hrunamannavegi hjá Flúðum á Auðsholtsveg hjá Lang- 

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.
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358 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 Laugarvatnsvegi norðan við Djúpin að heimreið að Útey. 
Gjábakkavegur: Af Laugarvatnsvegi hjá Laugarvatni á Þingvallaveg við Gjá- 
bakka. 
Böðmóðsstaðavegur: Af Laugarvalnsvegi undan Efstadalsfjalli að Böðmóðsstöð- 
um. 
Hvammsvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Kögunarhóls um Nýbýlahverfi og 
Gljúfur á Suðurlandsveg vestan Kotstrandar. 
Arnarbælisvegur: Af Suðurlandsvegi hjá Sandhóli að heimreið að Egilsstöðum. 
Krýsuvíkurvegur: Frá sýslumörkum í Herdísarvíkurhrauni, um Selvogsheiði á 
Þorlákshafnarveg ofan við Þorlákshöfn. 
Kjósarskarðsvegur: Frá sýslumörkum vestan Stíflisvatns, um Fellsenda á Þing- 
vallaveg á Mosfellsheiði. 
Uxahryggjavegur: Frá sýslumörkum á Sæluhúsahæðum, um Brunna og Tröll- 
háls á Þingvallaveg á Þingvöllum. 

Reykjaneskjördæmi. 

Suðurlandsvegur: Frá sýslumörkum við Sandskeið um Lækjarbotna til Reykja- 
víkur. 

Vesturlandsvegur: Frá Reykjavík við Elliðaár um Mosfellssveit og Kjalarnes, 
inn Hvalfjörð, að sýslumörkum í Hvalfjarðarbotni. 
Þingvallavegur: Frá sýslumörkum á Mosfellsheiði á Vesturlandsveg nálægt 
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 Stíflisvatns. 
Elliðavatnsvegur: Af Suðurlandsvegi við Rauðavatn um Vatnsenda á Reykjanes- 
braut ofan Hafnarfjarðar. 
Vifilsstaðavegur: Af Hafnarfjarðarvegi sunnan Silfurtúns, um Garða og Vífils- 
staði á Elliðavatnsveg við Vífilsstaðavatn. 

Bessastaðavegur: Af Hafnarfjarðarvegi í Engidal að Bessastöðum. 
Álftanesvegur: Af Bessastaðavegi nálægt Bessastöðum, um Landakot og Svið- 
holt og aftur að vegamótum Bessastaðavegar við Bessastaði, 
Vatnsleysustrandarvegur: Af Reykjanesbraut við Kúagerði, um Vatnsleysu- 
strönd að Vogum. 

Vogavegur: Af Reykjanesbraut móti Vogum að Vogakauptúni. 
Njarðvíkurvegur: Af Reykjanesbraut vestan Vogastapa að Innri-Njarðvík. 
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. 

A 8
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Hafravatnsvegur: Af Suðurlandsvegi norðan Hólmsár, um Miðdal, á Vesturlands- 

veg við Þverholt. 

Reykjalundarvegur: Af Hafravatnsvegi 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, Góötuás, Lundar- 

reykjadal og Uxahryggi að sýslumörkum hjá Sæluhúsahæðum. 

Hvítárvallavegur: Af Vesturlandsvegi hjá Seleyri um Andakil, yfir brú á 

Hvítá hjá Hvítárvöllum á Vesturlandsveg norðan Eskiholts. 

Ólafsvíkurvegur: Af Vesturlandsvegi við Borgarnes, um Mýrar, Vegamót og 

Fróðárheiði til Ólafsvíkur. 
Heydalsvegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Kolbeinsstöðum, um Hnappadal og Hey- 

dal, á Snæfellsnessveg vestan Bíldhóls. 

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 syslumörk- 

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 Hvitárvallavegi 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- 

hryggjaveg 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.
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Flókadalsvegur: Af Borgarfjarðarbraut norðan Varmalækjar um Múlastaði, 
Skóga, Brennistaði á Borgarfjarðarbraut hjá Litla-Kroppi. 
Stóra-Kroppsvegur: Af Borgarfjarðarbraut um flugvöll á Kálfanesmelum, um 
Stóra-Kropp á Borgarfjarðarbraut á Hamramelum. 
Reykdælavegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Kleppjárnsreykjum, um Reykholts- 
dal sunnanverðan, yfir brú á Reykjadalsá hjá Steindórsstöðum á Reykholtsdals- 
veg við Úlfsstaði. 
Hálsasveitarvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Gróf, um Reykholt og Úlfsstaða- 
háls, Stóra-Ás, Húsafell og Kalmanstungu á Hvítársíðuveg hjá Bjarnastöðum. 
Reykholtsdalsvegur: Af Hálsasveitarvegi hjá Úlfsstöðum, inn Reykholtsdal og 
fram hjá Giljum á 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. 

Varmalandsvegur: Af Borgarfjarðarbraut austan Arnarholts, um Varmaland 
og Einifell á Norðurárdalsveg hjá Glitstöðum. 
Norðurárdalsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Brekku, um brýr á Norðurá hjá 
Glitstöðum, um sunnanverðan Norðurárdal á Vesturlandsveg hjá Króki. 
Ferjubakkavegur: Af Vesturlandsvegi hjá Brennistöðum, um Ferjubakka, á 
Hvítárvallaveg vestan Ferjukotssíkis. 
Borgarnesbraut: Af Vesturlandsvegi að Borgarnesi. 
Þursstaðavegur: Af Ólafsvíkurvegi vestan Borgar að Rauðanesi. 
Álftaneshreppsvegur: Af Ólafsvíkurvegi vestan Langár, suður fyrir Hólsvatn 
um Krossnes og Þverholt á Ólafsvíkurveg hjá Arnarstapa. 
Álftanesvegur: Af Álftaneshreppsvegi hjá Kolviðarholti að heimreið að Mið- 
húsum. 
Grimsstaðavegur: 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 um Hömluholt, 

Hausthús, Syðra- og Ytra-Skógarnes, Miklholt og Litlu-Þúfu á Ólafsvíkurveg 
hjá Stóru-Þúfu. 

Ölkelduvegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Ölkeldu að Hóli. 
Lýsuhólsvegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Hraunsmúla, um Lýsudal og Lýsuhól á 
Ólafsvíkurveg vestan Vatnsholtsár. 
Útnesvegur: Af Ólafsvíkurvegi sunnan Fróðárheiðar, um Breiðuvík, Hellis- 
sand og Rif að Ólafsvík. 
Flugvallarvegur: Af Utnesvegi 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.
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Hörðudalsvegur eystri: Af Snæfellsnessvegi hjá Hörðubóli um Tungu að Selja- 

landi. 
Hálsabæjavegur nyrðri: Af Snæfellsnessvegi vestan Miðár um Snóksdal að Bæ. 

Hálsabæjavegur syðri: Af Vestfjarðavegi sunnan brúar á Reykjadalsá, um 

Hundadal að Bæ. 
Hlíðarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Fellsenda um Kolsstaði og Kringlu 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 Leysingjastaða að Laugaskóla. 

Klofningsvegur: Af Vestfjarðavegi norðan Ásgarðs um Fellsströnd, Klofning 

og Skarðsströnd á Vestfjarðaveg í Saurbæ. 

Neðribyggðarvegur: Af Klofningsvegi austan við Knarrarhöfn, að Ketilsstöðum. 

Skorravíkurvegur: Af Klofningsvegi vestan við Hellu um Skorravík að Ketils- 

stöðum. 
Efribyggðarvegur: Af Klofningsvegi við Hellu, um Túngarð og Stóru-Tungu 

á Klofningsveg vestan Kjarlaksstaðaár. 

Staðarhólsvegur: Af Klofningsvegi hjá Kirkjuhvoli, um Staðarhól, um brú á 

Staðarhólsá að vegamótum við Bjarnastaði. 

Vestfjarðavegur: Af Vesturlandsvegi hjá Dalsmynni um Bröttubrekku, Búð- 

ardal og Svínadal að sýslumörkum í Gilsfjarðarbotni. 

Steinadalsvegur: Af Vestfjarðavegi í Gilsfirði að sýslumörkum. 

Vestfjarðakjördæmi. 

Vesturlandsvegur: Frá sýslumörkum á Holtavörðuheiði að sýslumörkum við 

Hrútafjarðará. 

Laxárdalsvegur: Frá sýslumörkum á Laxárdalsheiði á Hólmavíkurveg norðan 

Borðeyrar. 
Vestfjarðavegur: Frá sýslumörkum í Gilsfjarðarbotni, um Þorskafjörð, Skála- 

nes, Klettsháls, Vattarfjörð, Litlanes, Hjarðarnes og fyrir Vatnsfjarðarbotn, 

um Helluskarð, Dynjandisheiði, Arnarfjörð, Hrafnseyrarheiði, Dýrafjörð, 

Gemlufallsheiði, Önundarfjörð, Breiðadalsheiði og á Djúpveg í Skutulsfirði. 

Djúpvegur: Af Vestfjarðavegi í Þorskafjarðarbotni yfir Þorskafjarðarheiði, 

fyrir Ísafjörð, um Eyrarfjall og Ögur, fyrir Skötufjörð, Hestfjörð og Álftafjörð, 
um Súðavík, Ísafjörð og Óshlíð til Bolungarvíkur. 

Barðastrandarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Flókalundi í Vatnsfirði, um Barða- 

strönd yfir Kleifaheiði að Patreksfirði. 

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- 

grímsfirði til Hólmavíkur. 

Steinadalsvegur: Frá sýslumörkum á Steinadalsheiði á Hólmavíkurveg í Kolla- 

firði. 
Tröllatunguheiði: Af Vestfjarðavegi sunnan Bakkaár, nálægt Bakka hjá Vals- 

hamri, um Tröllatunguheiði hjá Tröllatungu á Hólmavíkurveg hjá Húsavík.
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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 Bíldudalsvegi um Bíldudal, út með Arnarfirði um Bakka 
að Selárdal. 
Svalvogavegur: Af Vestfjarðavegi við Þingeyri um Haukadal, Keldudal og Sval- 
voga að Lokinhömrum. 
Ingjaldssandsvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Gemlufalli um Núp, Alviðruvör og 
Sandsheiði að Sæbóli á Ingjaldssandi. 
Valþjófsdalsvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Mosvöllum í Önundarfirði, um 
Hjarðardal að Kirkjubóli í Valþjófsdal. 
Laugardalsvegur: Af Djúpvegi hjá Hagakoti í Laugardal að Hrafnabjörgum. 
Vatnsfjarðarvegur: Af Djúpvegi hjá Eyri við Ísafjörð um Vatnsfjörð, Skála- 
vík og Hörgshlíð á Djúpveg í Mjóafjarðarbotni. 
Snæfjallastrandarvegur: Af Djúpvegi um brú á Langadalsá utan við Neðri- 
Bakka, út með Langadalsströnd um Ármúla, fyrir Kaldalón út Snæfjallaströnd 
að Lyngholti. 
Laugalandsvegur: Af Snæfjallastrandarvegi utan Melgraseyrar að heimreið að 
Laugarási. 
Krossárdalsvegur: Af Hólmavíkurvegi sunnan Krossárbrúar að Gröf. 
Strandavegur: Af Hólmavíkurvegi við Hólmavík, fyrir botn Steingrímsfjarðar, 
um Bjarnarfjarðarháls, Bala, Veiðilevsufjörð, Djúpuvík, fyrir Reykjarfjörð um 
Gjögur, Árnes að bryggju í Norðurfirði. 
Drangsnesvegur: Af Strandavegi hjá Hálsgötugili, sunnan við Bjarnarfjarðar- 
háls, út Selströnd um Drangsnes og Kaldrananes á Strandaveg í Bjarnarfirði 
sunnan brúar á Bjarnarfjarðará. 

Norðurlandskjördæmi vestra. 
Norðurlandsvegur: Frá sýslumörkum við Hrútafjarðará, um Hrútafjörð, yfir 
Hrútafjarðarháls, um Miðfjörð, Víðidal, Blönduós, Langadal, Stóra-Vatnsskarð, 
Vallhólm, Blönduhlíð, Norðurárdal að sýslumörkum á Öxnadalsheiði. 
Hvammstangavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Stóra-Ósi að Hvammstanga. 
Skagastrandarvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Blönduósi um Skagaströnd á 
Skagaveg hjá Harastöðum. 
Sauðárkróksbraut: Af Norðurlandsvegi við Varmahlíð, um Langholt, Sauðár- 
krók, Hegranes, á Siglufjarðarveg norðan Gljúfurár hjá Vatnsleysu. 
Siglufjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi austan Héraðsvatnabrúar á Grundar- 
stokki, um Blönduhlíð, Viðvíkursveit, Óslandshlíð, hjá Hofsósi, um Sléttuhlíð, 
Fljót og Almenninga að Siglufirði. 

Heggstaðanesvegur: Af Norðurlandsvegi í Hrútafirði, nálægt Laugarstapa, um 
Mýrar, Bessastaði og Barð á Norðurlandsveg utan við Melstað. 
Miðfjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi austast á Hrútafjarðarhálsi, fram Mið- 
fjörð vestan Miðfjarðarár, um brú á Núpsá hjá Haugi, út Miðfjörð að austan á 
Norðurlandsveg hjá Laugarbakka.
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Vesturárdalsvegur: Af Miðfjarðarvegi norðan við brú á Vesturá, sunnan Brekku- 

lækjar fram Vesturárdal, að vegamótum gegnt Skeggjastöðum. 

Núpsdalsvegur: Af Miðfjarðarvegi hjá Haugi, um Efra-Núp, yfir Austurár- 

dalsháls, út Austurárdal á Miðfjarðarveg gegnt Haugi. 

Vatnsnesvegur: Frá Hvammstanga út Vatnsnes, um Hindisvík yfir Þórsá, suð- 

ur Vesturhóp á Norðurlandsveg hjá Vatnshorni. 

Þorgrímsstaðadalsvegur: 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 Vains- 

nesveg hjá Þorfinnsstöðum. 

Víðidalsvegur eystri: Af Norðurlandsvegi vestan Lækjamóta, austan Víðidals- 

ár á Víðidalsveg vestri hjá Hvarfi. 

Þingeyravegur: Af Norðurlandsvegi vestan við Sveinsstaði að vegamótum við 

Leysingjastaði. 

Vatnsdalsvegur: Af Norðurlandsvesi 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 Svínvetningabraut hjá Tindum. 

Miðásavegur: Af Norðurlandsvegi nálægt Torfalæk að Hæl. 

Anuðkúluvegur: Af Reykjabraut við Reyki, vestan Svínavatns, um Auðkúlu á 

Svinvetningabraut sunnan Svínavatns. 

Svínadalsvegur: Af Auðkúluvegi hjá Grund að Ljótshólum. 

Flugvallarvegur við Blönduós: Af Norðurlandsvegi vestan Blönduóss að flug- 

velli. 
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-Lönsumýri að vegamótum Eiðs- 

staðavegar. 

Blöndudalsvegur: Af Svínvetningabract austan Blöndubrúar hjá Löngumýri 

að Austurhlíð. 

Svartárdalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Bólstaðarhlíð, um Bergsstaði og 

Hvamm að Stafni. 

Neðribvggðarvegur: Af Skagastrandarvegi hjá Enni, um Sölvabakka á Skaga- 

strandarveg sunnan Neðri-Lækjardals. 

Mýravegur: Af Skagastrandarvegi hjá Lækjarda!, um Myýrer og brú á Laxá, 

á Laxárdalsveg hjá Skrapatungu. 

„axárdalsvegur: 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.
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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. 

Sæmundarhlíðarvegur: Af Sauðárkróksbraut hjá Geitagerði, um Sæmundar- 
hlíð að Fjalli. 
Hellulandsvegur: Af Sauðárkrókshraut 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. 
Asavegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Gálga á Hólaveg við brú á Hjaltadalsá á 
Laufskálaholti. 
Deiidardalsvegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Grafarósi, yfir Deildará hjá Kambi 
á Siglufjarðarveg norðan Ártúns. 
Unadalsvegur syðri: Af Sigiufiarðarvesi sunnan Hofsár að Enni. 
Bæjarvegur: Af Siglufjarðarvegi norðan Hofsár, um Bæ, á Sislufjarðarveg hjá 

Mýrarkoti. 

Sléttuhlíðarvegur: Af Siglufjarðarvegi yfir Langalæl. um Skálá austan Sléttu- 
hlíðarvatns á Siglufjarðarveg norðan Keldnakots. 

Flókadalsvegur: Af Siglufjarðarvegi á Máshöfða, nm Austarahól og Barð, á 
Siglufjarðarveg hjá Sólgörðum. 

Haganesvíkurvegur: Af Siglufjarðarvegi á Móshöfða, um Haganesvík á Siglu- 
fjarðarveg hjá Langhúsum. 
Sléttuvegur: Af Siglufjarðarvesi vestan Fljótaárbrúar um Sléttu og Skeiðfoss- 
virkjun, á Ólafsfjar ðarveg nálægt Hvammi. 

Ólafsfjarðarvegur: Frá sýslumörk um 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 M yvatns, 
Mývatnsöræfi, Jökulsárbrú, Grímsstaði á Fjöllum, að sýslumörkum á Bisku ps- 
hálsi. 

Ólafsfjar ðarvegur: 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.
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Norðausturvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Krossi í Ljósavatnsskarði, um Köldu- 

kinn, Aðaldalshraun, Húsavík, Tjörnes, Kelduhverfi og Jökulsárbrú í Áxar- 

firði, um Kópasker, Melrakkasléttu og Raufarhöfn, um Þistilfjörð að sýslumörk- 

um á Brekknaheiði. 

Mývatnsvegur: Af Norðurlandsvesi hjá Grímsstöðum í Mývatnssveit, um Hólis- 

sand, Hvammsheiði og Reykjahverfi, á Norðausturveg hjá Laxamýri. 

Ólafsfjarðarvegur eystri: Af Ólafsfjarðarvegi í Ólafsfjarðarkaupstað um brú á 

Kálfsá, á Ólafsfjarðarveg sunnan Hóls. 
Kleifavegur: Af Ólafsfjarðarvegi vestan Ólafsfjarðarár að Sólheimum. 

Svarfaðardalsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Árgerði, um Urðir að Atlastöðum. 
Tunguvegur: Af Svarfaðardalsvegi hjá Hreiðarsstöðum á Skíðadalsveg hjá 

Hvarfi. 
Skíðadalsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hrísum, um brú á Skíðadalsá hjá 

Hvarfi, um Skíðadal að vestan og austur yfir Skíðadalsá á brú sunnan við 

Hnjúk að vegamótum Klængshóls- og 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, um Arnarnes, á Ólafsfjarðarves 

hjá Kambhóli. 

Möðruvallavegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hofi, um Möðruvelli á Hörgárdals- 

veg hjá Björgum. 
Staðarbakkavegur: Af Hörgárdalsvegi nm brú á Hörgá hjá Skugga að Staðar- 

bakka. 
Hörsárdalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Bægisá, um brú á Helguhyl og norð- 

ur Hörgárdal að vestan á Ólafsfjarðarveg norðan Hörgárbrúar. 

Dagverðareyrarvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Sólborgarhóli, um Dagverðar- 

eyri og Gásir á Ólafsfjarðarveg sunnan Hörgárbrúar. 

Blómsturvallavegur: Frá brú á Lónslæk hjá Ásláksstöðum, norður hjá Syðsta- 

Samtúni, yfir Norðurlandsveg á Blómsturvallamela. 

Evjafjarðarbraut vestri: Af Norðurlandsvegi sunnan Akureyrar, um Grund og 

Saurbæ, að vegamótum norðan Hólsgerðis. 

Kristnesvegur: Af Eyvjafjarðarbraut vestri norðan Kristness, um Kristnes á 

Evjafjarðarbraut vestri sunnan Kristness. 

Finnastaðavegur: Af Evjafjarðarbraut 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 Stóradal. 
Hólavegur: Af Eyijafjarðarbraut vestri móts 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. 

Evjafjarðarbraut eystri: Af Norðurlandsvesi hjá Kaupangi, um Laugaland ogs 

brú á Eyjafjarðará hjá Möðruvöllum, á Eyjafjarðarbraut vestri norðan Saur- 

bæjar. 
Svalbarðseyrarvegur: Af Vaðlaheiðarvesi 2ð Svalbarðseyri. 

Höfðavegur: Af Grenivíkurvegi við Gljúfnrá að Hóli. 

Vaðlaheiðarvegur: Af Norðurlandsvegi við Veigastaði, yfir Vaðlaheiði, Fnjósk- 

á, á Norðurlandsves hjá Hálsi. 

Illugastaðavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Nesi, suður að Mlugastöðum. 

Fnjóskadalsvegur vestri: Af Norðurlandsvegi norðan Ness að Grímsgerði. 

Fnjóskadalsvegur eystri: Af Norðurlandsvegi austan brúar á Fnjóská, um 

Fnjóskadal austanverðan, á Grenivíkurveg í Dalsmynni.
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Vaglaskógarvegur: Af Vaðlaheiðarvegi austan við brú á Fnjóská, um Vagla- 
skóg að Lundi 1l. 
Fremstafellsvegur: Af Norðurlandsvegi vestan Kvíslarbrúar, um brú á Djúpá, 
hjá Fremstafelli, á Norðausturveg hjá Landamóti. 
Bárðardalsvegur vestri: Af Norðurlandsvegi við Kvíslarbrú vestan Skjálfanda- 
fljóts að Mýri. 
Lundarbrekkuvegur: Af Bárðardalsvegi eystri hjá Sandkvísl, að Víðikeri. 
Bárðardalsvegur eystri: Af Norðurlandsvegi hjá Fosshóli, um brú hjá Stóru- 
völlum á Bárðardalsveg vestri. 
Aðaldalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Einarsstöðum á Norðausturveg hjá 
Tjörn. 
Austurhlíðarvegur: Af Norðurlandsvegi gegnt Laugum, hjá Laugaskóla út 
Austurhlíð, yfir Reykjadalsá hjá Ökrum, á Aðaldalsveg móts við Hamra. 
Stafnsvegur: Af Norðurlandsvegi sunnan og neðan við Narfastaði að Stafni. 
Mývatnssveitarvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Arnarvatni um Skútustaði á 
Norðurlandsveg hjá Reykjahlíð. 
Baldursheimavegur: Af Mývatnssveitarvegi skammt austan Arnarvatns að 
Litlu-Strönd. 

Flugvallarvegur í Mývatnssveit: Af Norðurlandsvegi við Reynihlíð að flugvelli. 
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. 
Laxárðalsvegur vestri: Af Staðarkraut vestan Laxár að Halldórsstöðum. 
Laxárdalsvegur eystri: Af Laxárdalsvegi vestri hjá Birningsstöðum, um brú 
á Laxá hjá Sogi, að Kasthvammi. 

Flugvallarvegur í Aðaldal: Af Norðausturvegi að flugvelli í Aðaldal. 
Vestursandsvegur: Af Norðausturvegi hjá Lindarbrekku að vegamótum Nýja- 
bæjarvegar. 
Uppsveitarvegur: Áf Norðausturvegi norðan við Meiðavelli að Tóvegg. 
Hólsfjallavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Grímsstöðum á Fjöllum, um Hólssand 
á Norðausturveg austan Jökulsárbrúar í Axarfirði. 
Gilsbakkavegur: Af Norðausturvegi hjá Lundi að Gilsbakka 
Austursandsvegur: Af Norðausturvegi skammt vestan Klifshaga, um Sandár- 
brú að vegamótum Skógavegar. 
Axarfjarðarheiðarvegur: Af Norðausturvegi hjá Klifshaga, um Hrauntanga, á 
Norðausturveg austan Stóra-Viðarvatns. 
Laxárdalsvegur: Af Norðausturvegi vestan Garðár í Þistilfirði, að Laxárdal. 
Langanesvegur: Af Norðausturvegi við Þórshöfn, um Þórshöfn og Sauðanes 
að flugvelli. 

Austurlandskjördæmi. 

Austurlandsvegur: Frá sýslumörkum á Biskupshálsi, um Möðrudal, Jökuldals- 
heiði, Jökuldal, yfir Jökulsárbrú hjá Fossvöllum, um Hróarstungu yfir Lagar- 
fljótsbrú hjá Egilsstöðum, um Velli, Skriðdal, Breiðdalsheiði, Breiðdal, Beru- 
fjörð, Geithellnahrepp, Hvalnesskriður, Lón, Almannaskarð, yfir Hornafjarðar- 
fljótsbrú, hjá Gildraskeri, um Mýrar, Suðursveit, Breiðamerkursand, Öræfi og 
Skeiðarársand að sýslumörkum Vestur-Skaftafellssýslu. 
Norðausturvegur: Frá sýslumörkum á Brekknaheiði, um Bakkafjörð, Sand- 
víkurheiði, Vopnafjörð, Hofsárdal og Langadal á Austurlandsveg hjá Möðrudal. 
Hafnarvegur í Bakkafirði: Af Norðausturvegi hjá Bakkaá að Hafnarkauptúni. 
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Norðfjarðarvegur: Af Austurlandsvegi hjá 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, Hjalia- 
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. 
Djúpavogsvegur: Af Austurlandsvegi til Djúpavogskauptúns. 
Hafnarvegur: Af Austurlandsvegi að Höfn. 
Strandhafnarvegur: Af Norðausturvegi við Borgarlæk að Ljósalandi. 
Vesturárdalsvegur: Af Norðausturvegi austan Vesturár að Búastöðum. 
Flugvallarvegur í Vopnafirði: Af Hlíðarvegi norðan Hofsár að flugvelli. 

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. 
Grófarselsvegur: Af Hlíðarvegi hjá Kaidá að Grófarseli. 
Jökuldalsvegur: Af Austurlandsvesi við Gilsá um Hákonarstaði að Brú. 
Jökuldalsvegur eystri: Af Austurlandsvegi hjá Hjarðarhaga yfir Jökulsá og út 
Jökuldal austan Jökulsár á Austurlandsveg í Dimmadal. 
Hróarstunguvegur: Af Austurlardsvegi við Jökulsárbrú, um Litla-Bakka og 
Kirkjubæ, yfir Rangá á Austurlandsveg hjá Urriðavatni. 
Húseyjarvegur: Af Hróarstunguvesi 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 Þuríð- 

arstöðum. 
Múlavegur í Fljótsdal: Af Upphéraðsvesi austan Jökulsár um brú á Kelduá 
um Langhús að Glúmsstöðum. 
Suðurdalsvegur í Fljótsdal: Af Upphérað:vegi 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 Austurlandsvegi í Víðigróf í Skriðdal um Öxi og á Austurlands- 
veg í Berufjarðarbotni. 
Flugvallarvegur við Egilsstaði: Af Austurlandsvegi austan Lagarfljótsbrúar að 
flugvelli. 
Steinsvaðsvegur: Af Borgarfjarðarvegi segnt Hreimsstöðum um Stóra-Steins- 
vað á Lagarfossveg hjá Fossi. 
Hjaltastaðarvegur: Af Borgarfjarðarvesi 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.
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947 

45 

412 

Desjamýrarvegur: Af Borgarfjarðarvegi í Bakkagerði um brú á Fjarðará að 
heimreið að Sólbakka norðan við Hrafnárbrú. 

. 
Vestdalseyrarvegur: Af Seyðisfjarðarvegi í Seyðisfjarðarkaupstað um Vestdals- 
eyri að Sunnuholti. 
Mjóafjarðarvegur: Af Norðfjarðarvegi nálægt Köldukvíslarbrú um Mijóafjarð- 
arheiði og norðurströnd Mjóafjarðar að Brekku. 

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. 
Lónsheiðarvegur: Af Austurlandsvegi hjá Starmýri, um Lónsheiði á Austur- 

landsveg hjá Svínhólum. 
Flugvallarvegur í Hornafirði: Af Austurlandsvegi hjá Laxá að flugvelli. 
Rauðabergsvegur: Af Austurlandsvegi austan Djúpár að vegamótum að Holtaseli. 

3,2. FLOKKUN ÞJÓÐVEGA SKV. 3.1. Í UNDIRFLOKKA 

3.2.1. Stofnbrautir 

Suðurlandsvegur. 

Skeiða- og Hrunamannavegur: 

Suðurlandsvegur — Skálholtsvegur. 

Skálholtsvegur. 

Gaulverjabæjarvegur: 

Stokkseyri — Eyrarbakkavegur. 

Eyrabakkavegur. 

Biskupstungnabraut: 

Suðurlandsvegur — Skálholtsvegur. 

Þingvallavegur. 

Þorlákshafnarvegur: 

Þrengslavegur — Þorlákshöfn. 

Þrengslavegur. 

Hafnarfjarðarvegur. 

Reykjanesbraut. 

Grindavíkurvegur. 

Hafnavegur: 

Reykjanesbraut — Keflavíkurflugvöllur. 

Garðskagavegur: 

Reykjanesbraut -- Sandgerði. 

Vífilsstaðavegur.
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415 Bessastaðavegur: . 

Hafnarfjarðarvegur — Alftanesvegur. 

431 Hafravatnsvegur: 

Úlfarsárvegur — Vesturlandsvegur. 

433 Reykjalundarvegur. 

1 Vesturlandsvegur. 

51 Akranesvegur. 

53 Hvítárvallavegur. 

54 Ólafsvíkurvegur. 

55 Heydalsvegur. 

56 Stykkishólmsvegur: 

Snæfellsnesvegur — Stykkishólmur. 

Snæfellsnesvegur. 

Útnesvegur: 
Hellissandur — Ólafsvík. 

Vestfjarðavegur. 

Djúpvegur. 

Barðastrandarvegur. 

Bíldudalsvegur. 

Hólmavíkurvegur. 

Norðurlandsvegur. 

Hvammstangavegur. 

Skagastrandarvegur: 

Norðurlandsvegur hjá Blönduósi — Skagaströnd. 

Sauðárkróksbraut. 

Siglufjarðarvegur. 

Ólafsfjarðarvegur. 

Norðausturvegur. 

Eyjafjarðarbraut vestri: 

Norðurlandsvegur — nyrðri vegamót Kristnesvegar. 

Aðaldalsvegur. 

Austurlandsvegur. 

Norðfjarðarvegur. 

Seyðisfjarðarvegur. 

Suðurfjarðavegur. 

Hafnarvegur. 

3.2.2. Aðrir þjóðvegir eru þjóðbrautir. 

25. apríl 1977.
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3.3. AÐALFJALLVEGIR 

3.3.1. Kaldadalsvegur (40 km): 

Af Uxahryggjavegi (52) í Brunnum um Kaldadal á Hálsasveitarveg (518) hjá 
Húsafelli. 

3.3.2. Kjalvegur (165 km). 

Af Biskupstungnabraut (35) hjá Gullfossi um Hvítanes, Hveravelli á Kjalveg 
(732) hjá Eiðsstöðum í Blöndudal. 

3.3.3. Fjallabaksvegur nyrðri (80 km): 

Af Þjórsárdalsvegi (32) við Sigöldu yfir Jökulgilskvísl hjá Landmannalaugum, 
Eldgjá og Skaftártungu á Búlandsveg (208) hjá Búlandi. 

3.3.4. Sprengisandsleið (536 km): 

Af Þjórsárdalsvegi við Sigölduvirkjun vestan Þórisvatns um Þveröldu, Tómas- 
arhaga hjá Fjórðungsvatni um Hólafjall á Sölvadalsveg (827) hjá Þormóðsstöðum 
í Eyjafirði (189 km). 

Álma norðan Fjórðungsvatns um Laugarfell yfir brú á Jökulsá eystri á Austari- 
Bug á Skagafjarðarveg (752) hjá Giljum (75 km). 

Álma norðan Fjórðungsvatns um Kiðagilsdrög á Bárðardalsveg vestri (842) hjá 
Mýri í Bárðardal (76 km). 

Álma úr Tómasarhaga um Urðarháls yfir Jökulsá hjá Upptyppingum austan 
í Þríhyrningsfjallgarði á Jökulsdalsveg (923) hjá Brú á Jökuldal (196 km). 

Samgönguráðuneytið, 25. apríl 1977. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Brynjólfur Ingólfsson. 

12. apríl 1977. = Nr. 12. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 53 22. apríl 1967, um fávitastofnanir. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
15. gr. hljóði svo: 
Ríkið skal starfrækja skóla, Þroskaþjálfaskóla Íslands. Hlutverk skólans er að 

mennta fólk til að gegna uppeldi, umönnun og þjálfun þroskaheftra. 
Skólastjóri Þroskaþjálfaskóla Íslands skal hafa lokið háskólaprófi í uppeldis- 

og sálarfræði eða hafa lokið sérkennaraprófi frá viðurkenndum háskóla. Skólastjóri 
skal einnig hafa staðgóða þekkingu á uppeldi og umönnun fólks með sérþarfir. 

Um stjórn skólans, starfslið, námstíma, námsefni, inntökuskilyrði og annað, er 
varðar starfsemi hans, skal ákveðið í reglugerð. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 12. apríl 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Matthías Bjarnason.
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LÖG 

um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana 

á hitunarkostnað íbúða o. fl. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Fjárhæð þeirri, sem ákveðin er í fjárlögum hverju sinni, til að draga úr áhrifum 

olíuverðhækkunar á hitunarkostnað íbúða, skal varið sem hér segir: 

a) Til að styrkja þá aðila, sem nota olíu til hitunar íbúða sinna. Lifeyrisþegar, 

sem njóta bóta samkv. 19. gr. laga um almannatryggingar, og aðrir lifeyris- 

þegar, sem hafa svipaðar heildartekjur, skulu fá greiddan styrk, sem nemur 

1% styrk einstaklings. Olíustyrkur greiðist hverjum framteljanda til skatts og 

einnig vegna maka og barna, sem eru á framfæri hans og eigi eru sjálfstæðir 

framteljendur. Skal hann ekki talinn til tekna við álagningu tekjuskatts og 

útsvars. Styrkur þessi skal ekki greiddur til þeirra, sem eiga kost á að tengja 

íbúðir sínar við hitaveitu á þeim ársfjórðungi, sem styrkur gildir fyrir. Greiðsla 

olíustyrks fyrir desember 1976 skv. lögum nr. 9/1976 skal innt af höndum með 

greiðslu fyrir janúar til mars 1977 og síðan ársfjórðungslega. 

b) Til að styrkja rafveitur að því marki, sem þær nota olíu sem orkugjafa til 

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

með rafmagni verði ekki að jafnaði óhagkvæmari en olíukynding. 

c) Til að styrkja þá aðila, sem ekki eiga kost á raforku frá samveitu og verða 

að leysa raforkuþörf sína með rekstri dísilstöðva. Skal styrkurinn vera sá sami 

og veittur er til hitunar íbúða skv. alið. 

d) Til að styrkja heimavistarskóla á grunnskólastigi, sem verða að nota olíu til 

upphitunar. Skal styrkur á hvern nemanda í heimavist þann tíma, sem skóli 

starfar, vera sambærilegur við það sem veitt er á hvern einstakling skv. a-lið. 

Viðskiptaráðuneytið ákveður fjárhæð styrks til einstaklinga og rafveitna með 

hliðsjón af fjárveitingu hverju sinni. 

2. gr. 

Olíustyrk til einstaklinga samkvæmt a-, c- og d-liðum 1. gr. skal úthlutað fyrir 

milligöngu bæjar- og sveitarfélaga. 

3. gr. 

Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd þessara laga. 

4. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 0 
Ólafur Jóhannesson.
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 85 21. des. 1971, um breyting á lögum nr. 30 28. ágúst 

1966, um meðferð, skoðun og mat á sláturafurðum. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Síðari efnismálsgr. laganna orðist þannig: 

Ráðherra getur þó, þar sem brýn nauðsyn krefur, leyft slátrun til eins árs í 
senn Í sláturhúsum, sem ekki eru svo úr garði gerð, að löggilding geti farið fram 
á þeim, ef yfirdýralæknir eða hlutaðeigandi héraðsdýralæknir telur, að slátrun og 
meðferð sláturafurða geti tekist þar á viðunandi hátt. Undanþágu má þó ekki veita 
nema til ársloka 1979. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 3. maí 1977. 

Kristján Eldjárn. 
(L. S.) 

  

Halldór E. Sigurðsson. 

4. maí 1977. . Nr. 15. 
LOG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta fyrir Íslands hönd breytingar á og 
viðauka við stofnskrá Albjóðagjaldeyrissjóðsins. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að staðfesta fyrir Íslands hönd breytingar á og við- 

auka við stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, sem samþykktar voru af stjórn sjóðs- 
ins í marsmánuði 1976. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík í. maí 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 0 
Ólafur Jóhannesson.
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LÖG 

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

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

þykki mínu: 

1. gr. 
1. málsgr. 50 gr. laganna orðist þannig: 

Í þéttbýli má eigi aka hraðar en 50 km á klukkustund. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik 5. maí 1971. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Ólafur Jóhannesson. 

Nr. 17. R 7. maí 1977. 

LÖG 

um heimild til sölu hlutabréfa í Íslensku matvælamiðstöðinni hf. 

til erlendra aðila. 

Forseti ÍstanDs 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Íslensku hluthöfunum í Íslensku matvælamiðstöðinni hf. skal heimilt að selja 

breskum aðilum öll hlutabréf sin í félaginu, enda skuldbindi hinir bresku kaup- 

endur sig til að félagið stundi engan atvinnurekstur á Íslandi og til að slíta félas- 

inu eigi síðar en 1981. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik 7. maí 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 0 
Matthías Á. Mathiesen.
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LÖG 
um járnblendiverksmiðju í Hvalfirði. 

Forseti ÍsLaNnDs 

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

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

smiðju að Grundartanga í Hvalfirði til framleiðslu á kísiljárni og hafi með höndum 
þá framleiðslu og tengdan atvinnurekstur. 

2. gr. 
Til samvinnu um stofnun eða starfsemi hlutafélags samkvæmt 1. gr. skal ríkis- 

stjórninni heimilt að kveðja hvers konar aðra aðila, sem áhuga hafa á málinu. Þó 
skal ekki minna en 51% af hlutafé félagsins jafnan vera í eigu ríkisins og stjórn 
þess skipuð fulltrúum ríkisins að meirihluta, nema samþykki Alþingis komi til. 

j 3. gr. 

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

1. Að leggja fram allt að jafnvirði 13.2 milljóna bandaríkjadollara í íslenskum 
krónum, til að eignast 55% af hlutafé í félaginu. Einnig er henni heimilt að 
taka lán í sama skyni. 

2. Að kaupa eða láta kaupa jarðnæði við Grundartanga í Hvalfirði, er leigt verði 
félaginu, eftir því sem þarfir verksmiðju þess krefjast, sbr. 10. gr. 

3. Að láta byggja og reka höfn við Grundartanga í Hvalfirði, sem félagið hafi 
aðgang að, og kaupa eða láta kaupa nauðsynleg landsréttindi höfninni til handa, 
sbr. 10. gr. 

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

5. Að láta leggja raflinu að hinu fyrirhugaða verksmiðju- og hafnarsvæði við 
Grundartanga, til flutnings á rafmagni til byggingar verksmiðju félagsins og 
hafnarinnar og til almennra nota þar á staðnum. 

6. Að veita félaginu lán í sambandi við byggingu verksmiðjunnar, að fjárhæð allt 
að jafnvirði 24.2 milljóna norskra króna, með þeim kjörum, sem ríkisstjórnin 
ákveður, eða leggja fram sömu fjárhæð til aukningar á hlutafé þess, gegn sam- 
svarandi lánum eða framlögum frá samstarfsaðilum hennar að tiltölu við hluta- 

fjáreign þeirra. Ríkisstjórninni er heimilt að taka lán í þessu skyni. 

7. Að lækka stimpilgjöld og þinglýsingargjöld vegna stofnlána, sem félagið tekur 
í sambandi við byggingu verksmiðjunnar. 

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

vera fullgildir stofnendur hlutafélagsins, án tillits til ákvæðis 3. málsliðar 2. málsgr. 

4. gr. laga nr. 77/1921, um hlutafélög. Tala stofnenda skal og óháð ákvæðum 1. 

málsliðs 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. 

A 10
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Tala hluthafa í félaginu skal óháð takmörkunum í almennum hlutafélagalög- 

um, svo og réttur hluthafa til að neyta atkvæðisréttar fyrir allt atkvæðisbært hluta- 

fé sitt. 
Hlutabréf í félaginu skulu hljóða á nafn. 

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

Í senn, svo og varamenn þeirra. 
Fulltrúar í stjórn félagsins mega vera erlendir ríkisborgarar og búsettir er- 

lendis, þó ekki sá meirihluti, sem áskilinn er í 2. gr. að framan. 
Stjórnarmenn þurfa ekki að eiga sjálfir hlut í félaginu. 

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

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

hlutafélagsins. 
Samningar þeir, er ríkisstjórnin gerir samkvæmt 1. málsgr. um grundvallar- 

atriði samstarfsins, skulu birtir í B-deild Stjórnartíðinda. 
Í samræmi við 1. málsgr. er ríkisstjórninni heimilt að semja við samstarfsað- 

ila sína í hlutafélaginu um gagnkvæmar skuldbindingar til að tryggja félaginu 
fjármagn til að ljúka byggingu á verksmiðju með tveimur 30—45 MW bræðslu- 
ofnum fyrir kísiljárn og hefjast handa um rekstur hennar, þ.e. það fjármagn, sem 
við kann að þurfa umfram stofnhlutafé og lán skv. 6. tölul. 3. gr. ásamt stofnlánum 
frá utanaðkomandi aðilum, er verði ekki lægri en jafnvirði 320 milljóna norskra 
króna að samanlögðum höfuðstól. Er ríkisstjórninni heimilt að taka lán í þessu skyni 
og endurlána félaginu með kjörum, sem hún ákveður, eða að taka ábyrgð á lánum, 
sem félaginu eru útveguð, gegn sams konar aðgerðum af hálfu samstarfsaðilanna 
eftir réttu hlutfalli við hlutafjáreign hvers um sig. 

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

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

lögum þessum. 
Verði lagareglum um tekjuskatt og eignarskatt eða önnur opinber gjöld breytt 

frá því, sem nú er, skal hlutafélagið jafnan eiga sama rétt og aðrir íslenskir aðilar, 

sem hafa hliðstætt rekstrarform og stunda hliðstæða starfsemi, til að njóta þeirra 
hlunninda, sem um er að ræða eftir hinum breyttu reglum, og því ekki íþyngt með 

álögum umfram þessa aðila. 
Eftirfarandi reglur skulu gilda gagnvart hlutafélaginu að því er varðar skatta 

á nettótekjur og aðra skatta, sem að neðan greinir, án tillits til breytinga, sem verða 

kunna á almennum lögum um þá skatta: 

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

gilda um slíkan varasjóð samkvæmt þeim lögum.
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2. Félaginu skal jafnan heimilt að draga frá hreinum tekjum sínum á ári hverju 
sem svarar allt að 10% af nafnverði hlutafjár þess með sama hætti og um getur 
í 1. málsgr. 17. gr. gildandi tekjuskattslaga. Má sá frádráttur vera fyrir fjárhæð- 
um, er félagið borgar út jafnóðum sem arð á því ári, og/eða fjárhæðum, er 
félagið leggur til hliðar á árinu í sjóð til fjárfestingar og rekstrarþarfa. Úr sjóði 
þeim, sem lagður er til hliðar samkvæmt ákvæði þessu, má síðar úthluta arði og 
greiða hann, án þess að slíkt skerði rétt félagsins til frádráttar vegna útborgaðs 
arðs á því ári, er greiðsla fer fram. 

3. Félaginu skal jafnan heimilt að auka hlutafé sitt með útgáfu jöfnunarhluta- 
bréfa án þess að nafnverð þeirra teljist til skattskyldra tekna hjá hluthöfum 
þess, innan þeirra marka, sem um ræðir í 2. málsgr. D-liðs 1. málsgr. 7. gr. 
gildandi tekjuskattslaga. 

4. Félagið skal greiða árlegi landsútsvar, er nemi 0.5% hið mesta af rekstrarút- 
gjöldum þess næstliðið almanaksár samkvæmt ákvæðum skattalaga (þar með 
taldar fyrningar og vöru- og efnisnotkun), þó ekki af hærri upphæð en sem nemi 
brúttótekjum félagsins á árinu. Verður landsútsvarið lagt á atvinnurekstur 
félagsins sem heild og kemur í stað aðstöðugjalds á þann rekstur samkv. V. 
kafla laga nr. 8/1972, um tekjustofna sveitarfélaga, og annarra gjalda, er leysa 
kynnu aðstöðugjaldið af hólmi. 

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

laganna og eiga hlut í félaginu eða láta því í té tæknilega aðstoð eða aðstoð við sölu 
á afurðum þess, skal fara eftir ákvæðum þeirra tvísköttunarsamninga, sem í gildi eru 
milli Íslands og heimaríkja þessara aðila. Í þeim tilvikum, sem slíkum tvísköttunar- 
samningum er ekki til að dreifa, er ríkisstjórninni heimilt að beita í þessu efni ákvæð- 
um þeirra tvísköttunarsamninga, sem í gildi eru á hverjum tíma milli Íslands og 
Noregs eða Íslands og Bandaríkjanna, eftir því sem hún ákveður nánar. Jafnframt 
skulu eftirfarandi reglur gilda gagnvart ofangreindum aðilum, án tillits til breytinga 

á íslenskum skattalögum: 

1. Tekjuskattur erlendra hluthafa í félaginu vegna arðs af hlutareign þeirra, sem 
skattskyldur er samkvæmt gildandi tekjuskattslögum eða síðari lögum um tekju- 
skatt, skal vera 5% — fimm af hundraði, nema lög eða milliríkjasamningar 
kveði á um lægra gjald, enda eigi viðkomandi hluthafi ekki minna en sem svarar 
10% af útistandandi hlutafé félagsins. Ber félaginu að halda skatti þessum eftir 

við útborgun arðsins og skila honum til hlutaðeigandi yfirvalda á greiðslu- 
árinu. Í þessu sambandi ber að meðhöndla úthlutun á verðmætum til hluthafa 
við slit á félaginu eða sölu á hlutabréfum sem innlausn á hlutabréfum, og skal 
ágóði til hluthafanna, sem um er að ræða, metinn sem tekjur af innlausninni 
og skattlagður sem arður. 

2. Þeir erlendu aðilar, sem að ofan greinir, skulu ekki taldir hafa fasta starfsstöð 
á Íslandi vegna umgetinna tengsla sinna við félagið, og greiðslur til þeirra í formi 
þjónustugjalda, sölulauna, umboðslauna, leyfisgjalda og vaxta skulu ekki háð 
sköttun á Íslandi. 

9. gr. 

Innflutningur af hálfu hlutafélagsins á byggingarefni, vélum og búnaði og öðrum 
fjárfestingarvörum og varahlutum til verksmiðju félagsins og rekstrar hennar og 
tengdra mannvirkja skal undanþeginn aðflutningsgjöldum og söluskatti á innflutning. 
Ríkisstjórninni er heimilt að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og/eða 
söluskatt af vöru eða þjónustu, sem keypt er innanlands vegna byggingar verksmiðj-
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unnar, í þeim tilgangi að efla aðstöðu innlendra aðila til samkeppni um verkefni í 
sambandi við bygginguna. 

Innflutningur af hálfu hlutafélagsins á hráefnum og rekstrarvörum, sem beinlínis 
eru notaðar í framleiðslu á útflutningsvörum frá verksmiðjunni, skal undanþeginn 
tollum á innflutning og útflutning og söluskatii á Íslandi, svo og sala til útlanda á 
framleiðsluvörum félagsins. 

Rafmagn til rekstrar verksmiðjunnar skal undanþegið söluskatti og öðrum 
gjöldum Í sambandi við sölu eða notkun raforku. 

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

sérstaks hafnarsjóðs, sem sveitarfélög í nágrenninu stofna til samkvæmt ákvæðum 
hafnalaga, og tryggi hafnarsjóðurinn hlutafélaginu viðeigandi afnot hafnarinnar 
með kjörum, sem ríkisstjórnin samþykkir. 

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

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

smiðjunnar við Grundartanga af hennar völdum, og skulu hönnun verksmiðjunnar, 
bygging og rekstur í öllu vera í samræmi við núgildandi og síðari lög og reglugerðir 
hér á landi varðandi mengunarvarnir og náttúruvernd og öryggi, heilbrigði og 
hreinlæti á vinnustað, og þá staðla, sem seltir eru samkvæmt þeim. 

Áður en framleiðsla hefst skal gerð líffræðileg athugun á umhverfi verksmiðj- 
unnar, þannig að fylgjast megi með áhrifum hennar á lífríkið. Ríkisstjórnin ákveður 
tilhögun athugunarinnar að fengnum tillögum Náttúruverndarráðs, og skal hluta- 
félagið greiða allan kostnað við framkvæmd hennar. 

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

hvorum, stjórn verksmiðjunnar og starfsliði hennar, ásamt jafnmörgum varamönnum. 

Hlutverk samstarfsnefndar er að efla samvinnu fyrirtækisins og starfsliðs þess, 
vera báðum til ráðuneytis og gera tillögur um bættan aðbúnað, heilbrigði og öryggi 
starfsliðs og hagkvæmni í rekstri fyrirtækisins. 

13. gr. 

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

14. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 10 26. apríl 1975, um 

járnblendiverksmiðju í Hvalfirði, er lög þessi leysa af hólmi.
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Fylgiskjal. 

AÐALSAMNINGUR 

milli. 

RÍKISSTJÓRNAR ÍSLANDS 

og 

ELKEM-SPIGERVERKET A/S 

SAMNINGUR gerður hinn 8. dag desembermánaðar 1976 milli 

RÍKISSTJÓRNAR ÍSLANDS (hér eftir nefnd „ríkisstjórnin“) 

og 

ELKEM-SPIGERVERKET A/S, sem er norskt hlutafélag og hefur aðalaðsetur 
sitt að Middelthunsgate 27, Osló, Noregi (hér eftir nefnt „ES“. 

MEÐ ÞVÍ að ríkisstjórnin óskar að koma á fót iðjuveri til framleiðslu á kísil- 
járni á Íslandi, þar sem notað verði rafmagn frá íslenskum orkuverum á grund- 
velli samnings til langs tíma; 

MEÐ ÞVÍ að með lögum nr. 10 26. apríl 1975, um járnblendiverksmiðju í Hvai- 
firði („, heimildarlögunum“), fól Alþingi ríkisstjórninni að hefjast handa um stofnun 
hlutafélags, er hefði að markmiði að reisa og reka slíkt iðjuver, í samvinnu við 
aðra aðila, er áhuga hefðu á því fyrirtæki, og setti tilteknar reglur og veitti tilleknar 
heimildir varðandi skipulag og starfsemi hlutafélagsins; 

MEÐ ÞVÍ að ríkisstjórnin og Union Carbide Corporation, sem er hlutafélag 
stofnað að lögum New York ríkis og hefur aðalaðsetur sitt að 270 Park Avenue, 
New York, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku („Union Carbide“), gerðu 
með sér aðalsamning hinn 28. apríl 1976 um samvinnu um ofangreint fyrirtæki og 
stofnuðu sama dag, á grundvelli heimildarlaganna, íslenskt hlutafélag með nafninu 
Íslenska járnblendifélagið hf., er hefur aðalsetur sitt að Grundartanga í Skilmanna- 

hreppi í Borgarfjarðarsýslu, en hlutafélag þetta (,„Járnblendifélagið“) er löglega 
skrásett í því lögsagnarumdæmi; 

MEÐ ÞVÍ að með samningi dags. 9. júlí 1976 hefur Union Carbide gengið úr 
Járnblendifélaginu og framselt hlutabréf sín í félaginu til ríkisstjórnarinnar, sem 

hefur afhent þau Járnblendifélaginu til ráðstöfunar, og Union Carbide verið leyst 

frá öllum skuldbindingum varðandi fyrirtækið; 

MEÐ ÞVÍ að ES hefur um hönd framleiðslu á járnblendiefnum í Noregi og 
selur þá framleiðsluvöru um allan heim, og er í aðstöðu til að láta í té víðtæka 
tæknikunnáttu og söluaðstoð í þágu Járnblendifélagsins og fyrirhugaðs iðjuvers 
þess; 

MEÐ ÞVÍ að ES er reiðubúið til að gerast aðili að Járnblendifélaginu og vinna 
að því með ríkisstjórninni að koma upp iðjuveri félagsins, á þeim grundvelli, sem 
lagður hefur verið með heimildarlögunum, og eftir því sem á er kveðið í samningi 
þessum; 

GERA ríkisstjórnin og ES (hér á eftir einu nafni nefnd „aðilarnir“) hér með 
eftirfarandi samning:
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I. KAFLI 

INNGANGUR 

1. gr. 

Orðskýringar. 

Eftirtalin orð skulu hafa þá merkingu, sem að neðan greinir, þar sem þau koma 
z 

fyrir í samningi þessum: 

1) 
2) 
8) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

EÐ) 

10) 
17 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

„Ríkisstjórnin“ merkir ríkisstjórn Íslands. 

„Íslenska ríkið“ merkir lýðveldið Ísland. 
„ES“ merkir Elkem-Spigerverket a/s, sem er norskt hlutafélag, er hefur aðal- 
aðsetur sitt að Middelthunsgate 27, Osló, Noregi. 
„Dótturfélag ES“ merkir sérhvert hlutafélag, nú eða síðar, þar sem meira en 
50% hlutabréfa með venjulegum atkvæðisrétti eru í eigu ES á þeim tíma. 

„Járnhlendifélagið“ merkir Íslenska Járnblendifélagið hf., sem er íslenskt 
hlutafélag, er hefur aðalaðsetur að Grundartanga í Skilmannahreppi í Borgar- 

fjarðarsýslu. 
„Landsvirkjun“ merkir Landsvirkjun, sem er sjálfstætt fyrirtæki í sameign 

íslenska ríkisins og Reykjavíkurborgar og hefur aðalaðsetur að Suðurlands- 

braut 14, Reykjavík. 

„Fesil“ merkir A/S Fesil £ Co., sem er norskt hlutafélag í eigu ES og fjögurra 

annarra norskra ferrosilikonframleiðenda, er hefur aðalaðsetur að Briskeby- 

veien 48, Osló, Noregi. 
„Union Carbide“ merkir Union Carbide Corporation, sem er hlutafélag stofnað 
að lögum New York-ríkis og hefur aðalaðsetur að 270 Park Avenue, New York, 
New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku. 

„Heimildarlögin“ merkir lög frá Alþingi nr. 10 26. apríl 1975, er heimilað hafa 
stofnun Járnblendifélassins, svo sem þau verða samþykkt af Alþingi með þeim 

hrevtinsum. sem um ræðir Í 1. og 2. málsgr. 23. gr. samnings þessa. 
„Hluthafarnir“ merkir ríkisstjórnina og ES. 
„Kisiljárn“ merkir 75% kísiliárn og aðrar tegundir af kísiljárni, þar sem kísil- 
innihald er 95% hið mesta og 45% hið minnsta. 
„Verksmiðjulóðin“ merkir eignarland það, sem leigja ber Járnblendifélaginu 
við Grundartanga í Skilmannahreppi í Borgarfjarðarsýslu, þar sem byggja á 

iðjuver Járnblendifélagssins. 

„Lóðarleisusamningurinn“ merkir leigusamning þann, sem gera ber um leigu á 
verksmiðjulóðinni til Járnblendifélagsins. 
„Vertamiðjan“ merkir iðinver bað til framleiðslu á kísiljárni ásamt tilheyrandi 

mannvirkjum, sem Járnblendifélagið mun reisa á verksmiðjulóðinni og við 
hana, eins og hað er að serð og búnaði á hverjum tíma. 
„Hafnarsamninsurinn“ merkir samning þann, er heimili Járnblendifélaginu af- 

not af aðligsjandi höfn við verksmiðjulóðina. 

„Tæknisamningurinn“ merkir samning þann milli ES og Járnblendifélagsins, 
sem fjalli um (a) afhendingu af hálfu ES á rafbræðsluofni og tilheyrandi bún- 

aði til fyrsta áfanga verksmiðjunnar, ásamt kauprétti á öðrum ofni sömu gerðar 
og stærðar, (b) framsal af hálfu ES á tæknikunnáttu varðandi hönnun, verk- 

fræðileg atriði og rekstur í sambandi við framleiðslu á kísiljárni, (ec) reglu- 

bundna tækniaðstoð af hálfu ES varðandi framleiðslu á kísiljárni, og (d) 

bygsingarstjórnun, er ES leggi til í sambandi við skipulagningu, byggingu og 
unnsefninsn verksmiðjunnar í samvinnu við Járnblendifélagið. 

„Sölusamningurinn“ merkir samning þann milli ES og Járnblendifélagsins, 
sem fjalli um söln á framleiðsluvörum Járnblendifélagsins. 
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„Fyrsti viðauki við rafmagnssamninginn“ merkir samning þann milli Lands- 
virkjunar og Járnblendifélagsins, er fjalli um breytingu á tilteknum ákvæðum 

rafmagnssamnings frá 28. maí 1975 milli þessara aðila. 
„Rafmagnssamningurinn“ merkir samning milli Landsvirkjunar og Járnblendi- 
félagsins dags. 28. maí 1975, sem fjallar um afhendingu Landsvirkjunar á raf- 
orku til reksturs verksmiðjunnar, eins og honum er breytt með fyrsta viðauka 
við rafmagnssamninginn. 
„Fyrsti afhendingardagur rafmagns“ merkir dag þann, sem svo er nefndur í Í. 
málsgr. 5. gr. rafmagnssamningsins og ákvarðaður eins og þar greinir, sem sá 
dagur, er Járnblendifélagið væntir þess að verða reiðubúið til að taka við raf- 
magni til reglubundinnar starfrækslu á fyrsta bræðsluofni verksmiðjunnar. 

II. KAFLI 

JÁRNBLENDIFÉLAGIÐ 

2. gr. 

Staða og skipulag félagsins. 

Járnblendifélagið hefur verið löglega stofnað sem íslenskt hlutafélag og skal 

áfram vera skrásett í Skilmannahreppi í Borgarfjarðarsýslu. 

Tilgangur Járnblendifélagsins er að byggja, eiga og reka verksmiðju á Íslandi 
til framleiðslu á kísiljárni, að vinna að sölu á kísiljárni og að hafa um hönd 
alla starfsemi eða viðskipti, sem atvinnurekstur þessi þarfnast eða honum fylgir. 

Um eignarhald, stofnun, rekstur og stjórn Járnblendifélagsins skal fara að 
íslenskum lögum, heimildarlögunum, samningi þessum og samningum þeim og 

öðrum skjölum, sem honum eru til fullnustu. 

Stjórn Járnblendifélagsins skal skipuð sjö mönnum, er hluthafar kjósa hlut- 
fallskosningu á aðalfundi til árs í senn, að tiltölu við hlutafjáreign sína, ásamt 

jafnmörgum varamönnum. 
Hlutabréf Járnblendifélagsins skulu vera almenn nafnbréf með atkvæðisrétti, 
skráð os útgefin á nöfn viðkomandi hluthafa, og skulu veita hverjum hlut- 

hafa forkaupsrétt að öllum og sérhverjum síðari aukningarhlutum Járnblendi- 
félagsins, hvort sem er af sama eða öðrum flokki eða nafnverði, í hlutfalli við 
hlutafjáreign sína. 
Að því áskildu, sem mælt er í 7., 8. og 9. málsgrein þessarar greinar, skulu 

hlutabréf í Járnblendifélaginu eigi framseljanleg án undanfarandi samþykkis 
allrar stjórnar félagsins, og framsal hluthafa á hlutabréfunum ennfremur vera 
háð forkaupsrétti af hálfu hins eða hinna hluthafanna í hlutfalli við hluta- 

fjáreign þeirra. 
Ef svo fer eftir að meira en 15 ár eru liðin frá fyrsta afhendingardegi 
rafmagns, að ES óskar að selja hlutabréf sín í Járnblendifélaginu, öll eða að 

hluta, þar með talin hlutabréf í eigu dótturfélaga ES, hefur ríkisstjórnin rétt 
og skyldu til að kaupa hluti þá, sem ES býður fram, á verði, sem löggiltu endur- 
skoðendafirma. er aðilarnir verða skriflega ásáttir um, er falið að ákveða. 

Ríkisstjórnin skal eisa kost á að greiða andvirði hlutanna með jöfnum árlegum 
afborgunum yfir fimm ára tímabil með þeim vöxtum, sem almennt gilda um 

venjulega viðskiptavíxla samkvæmt opinberri ákvörðun Seðlabanka Íslands. 

Ef svo fer eftir að meira en 15 ár eru liðin frá fyrsta afhendingar- 
degi rafmagns, að ríkisstjórnin óskar að selja hlutabréf sín í Járnblendifélag- 

inu Þriðja aðila, öll eða að hluta, skal ES eisa forkaupsrétt að þeim hlutabréf- 

um, enda sé ES hluthafi í Járnblendifélaginu á þeim tíma. Skal ES í því til- 
viki hafa níutíu daga frest til ákvörðunar um að kaupa þan hlutabréf ríkisins, 
sem um er að ræða, frá því að ES fær í hendur skriflega tilkynningu frá ríkis- 
stjórninni þess efnis, að hún hafi áhuga á raunhæfu tilboði í hlutabréfin. Ber
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þar að segja greinargóð skil á efni tilboðsins og geta um nafn og heimili til- 
boðsgjafans. Ef ES lætur hjá líða að póstleggja til ríkisstjórnarinnar á nefndum 
níutíu daga fresti tilkynningu um, að ES neyti forkaupsréttar síns að hluta- 
bréfunum, skal ríkisstjórninni frjálst að selja hlutabréfin hinum umgetna þriðja 
aðila, og þá einungis með þeim kjörum og skilmálum, sem lýst var í tilkynn- 

ingu ríkisstjórnarinnar til ES. 
Þrátt fyrir ákvæði 6. málsgreinar þessarar greinar skal heimilt að framselja 
hlutabréf í Járnblendifélaginu í eigu ES til dótturfélaga ES og þeirra á meðal, 
og úr hendi þeirra til ES, en þó með því skilyrði, að sérhver framsalshafi afhendi 
stjórn Járnblendifélagsins skriflegt samþykki sitt við ákvæðum og skilmálum 
samnings þessa, sölusamningsins og tæknisamningsins, og við því að vera 
bundinn af þeim, eftir því sem við getur átt. 
Eigi skal heimilt að leggja nein veðbönd á nokkur hlutabréf Járnblendifélagsins 

án undanfarandi samþykkis allrar stjórnar félagsins. 
Ákvæði 2. og 4. greinar í samningi þessum skulu leysa af hólmi samsvarandi 

ákvæði 2.,3.,7. og 9. greinar í stofnsamningi Járnblendifélagsins, er hafa ekki 
frekara gildi. Ef misræmi reynist milli ákvæða samnings þessa og ákvæða 
í stofnsamningi eða samþykktum Járnblendifélagsins, skulu ákvæði samnings 
þessa ráða. 
Samþykktum Járnblendifélagsins skal breyta eins og lýst er á fylgiskjali Í með 
samningi þessum, þannig að þær verði í samræmi við ákvæði þessarar greinar 
og önnur viðeigandi ákvæði samninss þessa. Aðilarnir eru sammála um að 
láta kveðja til aukafundar í Járnblendifélaginu í Reykjavík til þess að koma 
fram umræddum breytingum á samþykktunum með samhljóða atkvæðum sín- 
um. Á þeim fundi skal ES kjósa þrjá aðalmenn og varamenn í stjórn Járn- 
blendifélagsins ásamt einum endurskoðanda, er gegni embætti til aðalfundar 
á árinu 1977. Aukafundinn ber að halda án tafar eftir að samningur þessi hefur 
verið undirritaður, enda hafi skilyrði þau, sem vísað er til í stafliðum (8), 
(h) og (i) í 1. málsgrein 23. greinar samninss þessa jafnframt verið uppfyllt. 

3. gr. 

Slit fyrri samninga og núverandi fjárhagsstaða. 

Ríkisstjórnin, Járnblendifélagið og Union Carbide hafa lokið öllum aðgerðum 
í sambandi við úrsögn Union Carbide úr Járnblendifélaginn, sem vísað er til 
í inngangi samnings þessa, og hefur úrsögnin verið leidd til lykta með fullu 

samkomulagi milli aðila. Meðal annars hafa Járnblendifélagið og Union Carbide 
slitið öllum samningum sín í milli og leyst hvort annað undan öllum skuld- 
bindingum samkvæmt þeim, og á hvorugt þeirra neinar kröfur á hendur hinu, 
fjárhagslegar eða af öðru tagi, að frátalinni skuldbindingu Járnblendifélass- 
ins um að nota ekki né opinbera tæknilegar upplýsingar, er Union Carbide 
lét því í té samkvæmt samningi þeirra um framsal á tæknikunnáttu. 
Járnblendifélagið hefur samið um slit á öllum samningum varðandi útvegun 
á efni og tækjum og vinnu eða verkfræðiþjónustu fyrir verksmiðjuna, er gerðir 

höfðu verið fram til 30. júní 1976, að frátöldum samningum varðandi undir- 

búningsframkvæmdir á verksmiðjulóðinni, og er ekki háð neinum skuldbind- 
ingum samkvæmt slíkum samningum umfram það, sem lýst er í efnahagsreikn- 
ingi Járnblendifélagsins miðað við þann dag. 
Járnblendifélagsið og Landsvirkjun hafa náð fullnaðarsamkomulagsi um afleið- 
ingar þeirra breytinga, sem Járnblendifélagið hefur gert á áætluninni um bysg- 
ingartima verksmiðjunnar, og greiðslum þeim, sem inna ber af hendi til Lands- 
virkjunar af þessu tilefni, er að fullu lýst í efnahagsreikningi Járnblendifélass- 
ins miðað við 30. júní 1976. 

Kaup ES á hlutabréfum í Járnblendifélaginu samkvæmt samningi þessum 
eru gerð á grundvelli efnahagsreiknings Járnblendifélagsins, sem stjórn félagsins



1) 

3) 

4) 

ð) 

(r. 18. 71 11. mai 1977. 

hefur látið gera miðað við 30. júní 1976 og fylgir samningi þessum sem fylgi- 

skjal IH. Ríkisstjórnin ábyrgist, að Járnblendifélagið hafi undir höndum eignir 

þær, sem taldar eru í þeim efnahagsreikningi, og sé ekki háð neinum öðrum 

skuldbindingum en þar koma fram. 

d. gr. 

Hlutafé og kaup ES á hlutabréfum. 

Stofnhlutafé Járnblendifélagsins skal vera jafnvirði tuttugu og fjögurra milljóna 

bandaríkjadala ($24 000 000) í íslenskum krónum, eins og ákveðið var við stofn- 

un félagsins. Ríkisstjórnin hefur skrifað sig fyrir fimmtíu og fimm hundraðshlut- 

um (55%) af hlutafénu ($ 13 200 000), og hefur þegar greitt jafnvirði 26% af hluta- 

fjárloforði sínu ($3 432 000). Að auki hefur ríkisstjórnin fengið í hendur frá 

Union Carbide réttindi yfir greiddum hlutafjárskírteinum, er svara 26% af 

afgangi stofnhlutafjárins ($2 808 000), og hefur látið Járnblendifélaginu eftir 

til ráðstöfunar þau hlutabréf, sem skírteini þessi taka til, eins og vitnað er til 

í inngangi samnings þessa. 
Með samningi þessum skrifar ES sig fyrir fjörutíu og fimm hundraðshlutum 

(45%) af stofnhlutafé Járnblendifélagsins ($ 10 800 000) með þeim skilmálum, 

sem kveðið er á í þessari grein. Hlutafjárloforð þetta tekur meðal annars til 

hlutabréfa þeirra, sem hlutafjárskírteini þau, er Union Carbide átti áður, svara 

til, og skulu þau hlutafjárskírteini hér eftir vera ógild. 

Í skiptum fyrir hlutabréf að samanlögðu nafnverði sem nemur jafnvirði þriggja 

milljóna og tvö hundruð þúsunda bandaríkjadala ($ 3 200 000) af hlutafjárloforði 

sínu skal ES framselja til Járnblendifélagsins þá tæknikunnáttu og þekkingu 

varðandi hönnun, verkfræðileg atriði og rekstur, sem nauðsynleg er til að 

byggja og reka þau mannvirki verksmiðjunnar, sem ætluð eru til framleiðslu 

á kísiljárni, eins og nánar segir í tæknisamningnum. Hlutabréf þessi skulu 

vera fullnaðargreiðsla fyrir tæknikunnáttuframlag þetta, en verð þess hefur 

verið ákveðið á srundvelli verðmætis á frjálsum markaði. ES leggur fram af- 

ganginn af hlutafjárloforði sínu í reiðufé, og skal það vera jafnvirði sjö milljóna 

og sex hundruð þúsunda bandaríkjadala ($7 600 000). 

Innan þrjátíu daga frá gildistöku samnings þessa skal ES hafa greitt Járnblendi- 

félaginu að fullu jafngildi 26% af framlagi sínu í reiðufé ($1 976 000), sem 

skal innt af hendi eftir kaungensi bandaríkjadals samkvæmt hinni opinberu 

sengisskráningu Seðlabanka Íslands á greiðsludegi. Um leið og greiðslunni er 

lokið skal ES einnig talið hafa greitt 26% af verðmæti tækniframlags sins 

samkvæmt 3. málser. þessarar greinar ($ 832 000). 

Ríkisstjórnin og ES greiða þá 74 af hundraði, er þá verða eftir af hlutafjár- 

loforðum þeirra, á árunum 1977—1979, eftir því sem stjórn Járnblendifélags- 

ins ákveður. Greiðslurnar skulu inntar af hendi á grundvelli eftirfarandi áætl- 

unar, en stjórn Járnblendifélagsins hefur þó heimild til að breyta henni eftir 

því, sem fjárþarfir félagsins krefjast: 

Ríkisstjórnin ES-reiðufé ES-tækniframlag 

Á árinu 1977 ............ 84 400 000 $2533 000 $1 067 000 

Á árinu 1978 ............ 8 4 950 000 82 850 000 $1 200 000 

Á árinu 1979 ............ $8 418000 $ 241000 $ 101000 

Samtals ............... $9 768 000 85 624 000 $ 2368 000 

Framlög hvers árs skulu hluthafarnir greiða samhliða eftir réttum hlutföllum 

sín í milli á beim gjalddögum. sem stjórn Járnblendifélagsins tiltekur, Þó 

þannig, að eftir greiðslu sé kallað með 30 daga fyrirvara hið skemmsta hverju 

sinni. Gildir þetta einnig um andvirði tækniframlagsins samkvæmt 3. málsgr. 

þessarar greinar, þannig að tiltölulegur hluti af því skal teljast greiddur sam- 
A 11
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hliða hverri greiðslu í reiðufé frá ES. Stjórn Járnblendifélagsins skal gefa út 
bráðabirgðaskirteini fyrir hverri framlagsgreiðslu. 

6) Hluthöfunum er heimilt að greiða framlög sín í íslenskum krónum eða í banda- 

7) 

1) 

2) 

3) 

ríkjadölum eða öðrum gjaldmiðli, sem fullnægir ákvæðum 13. gr. samnings 
þessa, í Reykjavík eða á öðrum stöðum, sem Járnblendifélagið samþykkir, og 
með peningayfirfærslum eða með skuldajöfnuði, sem hluthafarnir kunna að 

eiga löglegan rétt til að framkvæma. Sérhver greiðsla í öðrum gjaldmiðli en 
bandaríkjadölum skal vera nægjanleg að fjárhæð til þess að skila þeirri upp- 
hæð í bandaríkjadölum, sem stjórn Járnblendifélagsins hefur tiltekið við við- 
komandi innköllun, á þeim stað og tíma, þar sem yfirfærsla til Járnblendi- 
félagsins eða uppgjör við það fer fram. Andvirði greiðslunnar skal bókfært 
hjá Járnblendifélaginu í íslenskum krónum miðað við kaupgengi bandaríkja- 

dals gagnvart íslenskri krónu samkvæmt hinni opinberu gengisskráningu Seðla- 
banka Íslands á þeim degi, sem greiðslan er yfirfærð. Andvirði samhliða hluta 
af tækniframlagi ES samkvæmt 3. málsgr. þessarar greinar í Íslenskum krónum 
skal reiknað á sama hátt. 

Eins og fram kemur í stofnsamningi og samþykktum Járnblendifélagsins hefur 
nafnverð stofnhlutafjár Járnblendifélagsins, sem hluthafarnir hafa skrifað sig 

fyrir eins og skýrt er frá hér að framan ($ 24 000 000), í öndverðu verið ákveðið 

sem Ísleriskar kr. 3614 400 000, í samræmi við kaupgengi bandaríkjadals gagn- 
vart krónunni hinn 28. apríl 1975 samkvæmt gengisskráningu Seðlabanka Ís- 
lands (1:150,60). Fari svo vegna sengisbreytinga, að heildarandvirði greiddra 
hlutafjárframlaga í krónum verði hærra en samanlagt nafnverð þeirra hluta- 
bréfa, sem hluthafarnir hafa skráð sig fyrir, skal nafnverð á hlutafé Járn- 

blendifélagsins í krónum hækkað sem mismuninum nemur. Hefur stjórn Járn- 
blendifélagsins heimild til að framkvæma þá hækkun við lok greiðslutímabils 
hlutafjárloforðanna. Verði heildarandvirði greiðslnanna hins vegar lægra en 
hið samanlagða nafnverð af sömu ástæðum, munu hluthafarnir beita sér fyrir 
lækkun á hlutafé félagsins sem því svarar, nema báðir verði ásáttir um aðra 
ráðstöfun á málinu. Mismuninum við hækkun eða lækkun á virði hlutafjárins 
í íslenskum krónum skal jafnað milli hluthafanna í hlutfalli við skráðar skuld- 
bindingar þeirra (55:45), og skal útsáfa hlutabréfa í stað bráðabirgðaskirteina 

verða í samræmi við þetta. 

5. gr. 

Fjármögnun með lánsfé. 

Fjár þess, sem með þarf til viðbótar hlutafé Járnblendifélagsins til þess að 
ljúka við byggingu verksmiðjunnar að þeirri afkastagetu, sem ráðgerð er í 7. 
grein samnings þessa, og tryggja hæfilegt rekstrarfé í upphafi starfrækslu 
verksmiðjunnar, skal aflað með lánum, sem Járnblendifélasið tekur í Þeim til- 

gangi, eftir því sem unnt er. Lánskjör á fé þessu og lántökustaðir skulu háðir 
samþykki hluthafa Járnblendifélagsins, sem ber að aðstoða félagið sameigin- 
lega í samningum við væntanlega lánveitendur. Um samþykki þetta skal ekki 
synjað að ástæðulausu. 
Hluthafarnir eru sammála um, að lántökur Járnblendifélagsins frá þriðja aðila 
í þeim tilgangi. sem um ræðir í 1. málsgr. þessarar greinar, megi ekki nema 
minna en jafnvirði 320 millióna norskra króna að samanlögðum höfuðstól til að 
upphæðin geti talist fullnægjandi. Hluthafarnir telja það nauðsynlegt skilyrði 
fyrir því að hefja framkvæmdir að afla í byrjun bindandi fyrirheita frá 
fjármálastofnunum, einni eða fleirum, sem seta veitt fjárfestingarlán til langs 
eða miðlungi langs tíma, um að leggja Járnblendifélaginu til lán, er svara 
þessu lágmarki, á bvggingartíma verksmiðjunnar. 
Til þess að greiða fyrir lántökum frá þriðja aðila í þeim tilgangi, sem um 
getur í 1. málsgr. þessarar greinar, taka hluthafarnir hér með að sér að sjá
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Járnblendifélaginu fyrir fjármagni með hluthafalánum, sem gangi á eftir lánum 

frá öðrum lánardrottnum að því er varðar vaxtagreiðslur og endurgreiðslur 

á höfuðstól. Lán þessi skulu að svo stöddu ákvarðast sem 44 milljónir norskra 

króna hið minnsta að samanlögðum höfuðstól og ekki vera til ráðstöfunar fyrr 

en að liðnum greiðslutíma hlutafjárloforða, sem um ræðir í 5. málsgr. 4, greinar. 

Vextir af lánum þessum skulu vera í samræmi við venjulega vexti á lánamark- 

aðnum á hverjum tíma af lánum með sambærilegum greiðslutíma, nema um annað 

verði samið milli hluthafanna. 

Öll fjárhagsaðstoð hluthafa Járnblendifélagsins í þeim tilgangi, sem um ræðir 

í 1. málsgr. þessarar greinar (að meðtöldum þeim lánum, sem um er fjallað í 

3. málsgr.), skal innt af hendi af hvorum fyrir sig Í hlutfalli við hlutafjáreign 

þeirra (55:45), nema um annað verði samið á þeim tíma. 

Fyrir utan fjáröflun í þeim tilgangi, sem um ræðir í 1. málsgr. þessarar greinar, 

skal öll lánsfjáröflun til fjárfestingar og í öðru skyni háð undanfarandi sam- 

þykki % hluta stjórnar Járnblendifélagsins, nema um sé að ræða bankafyrir- 

greiðslu til skamms tíma eða viðskiptaskuldir, sem stofnað er til í venjulegum 

rekstri. 

II. KAFLI 

REKSTUR 

6. gr. 

Aðrir samningar. 

Hlufhafarnir skulu hlutast til um, að Járnblendifélagið undirriti eftirfarandi 

samninga svo fljótt sem unnt er og með skilmálum, sem báðir verða ásáttir um: 

a) Tæknisamninginn við ES, í samræmi við 11. grein samnings þessa. 

bh) Sölusamninginn við ES, í samræmi við 12. grein samnings þessa. 

e) Fyrsta viðauka við rafmagnssamninginn við Landsvirkjun. Rafmagnssamn- 

ingurinn skal tryggja nægjanlegt rafmagn til reksturs fyrsta og annars áfanga 

verksmiðjunnar. 

d) Leigulóðarsamninginn við ríkissjóð. Leigulóðarsamningurinn skal tryggja fé- 

laginu verksmiðjulóð, er sé nægilega stór til að rúma ekki færri en fjóra 

bræðsluofna. ásamt nauðsynlegum réttindum Járnblendifélagsins til stöð- 

ugrar vatnsöflunar, er nægi til rekstursþarfa félagsins, svo og varðandi að- 

stöðu til þess að losna við hvers konar úrgangsefni. 

e) Hafnarsamninginn við Hafnarsjóð Grundartangahafnar. Í hafnarsamningn- 

um skal kveðið á um byggingu á hæfilegri hafnaraðstöðu við Grundartanga, 

er verði tilbúin Hl notkunar þegar rekstur hefst í verksmiðjunni. 

Ríkisstjórnin og ES skuln undirrita ofangreinda samninga eða staðfesta 

samþykki sitt við þeim með undirskrift sinni, eftir því sem við á um hvern þeirra. 

Hluthöfunum ber að aðstoða Járnblendifélagið við útvegun á þeim vegum á 

staðinn, tengivegum, þjónustu og annarri aðstöðu, sem ekki er þegar fyrir hendi, 

og nauðsynleg kann að vera fyrir hagkvæma byggingu og rekstur verksmiðjunnar 

og þá geymslu og flutninga, sem félagið hefur með höndum, með sanngjörnum 

kjörum og skilmálum. 

7. gr. 
Byrjun framkvæmda. 

. 

Um leið og samningur þessi hefur tekið gildi í samræmi við 28. grein skal 

Járnblendifélagið þegar hefjast handa um að byggja verksmiðjuna og öll mann- 

virki, sem nauðsynleg eru og viðeigandi í sambandi við hana, og koma verk- 

smiðjunni af stað til framleiðslu í verslunarskyni í samræmi við nánari ákvæði
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þessarar greinar. Allar aðgerðir í þeim tilgangi fyrir gildistöku þessa samnings 
skulu háðar samþykki ríkisstjórnarinnar og ES og þeim takmörkunum, sem 
þau kunna að koma sér saman um. 
Verksmiðjuna skal í upphafi byggja í tveimur áföngum og verði í fyrsta áfanga 
bræðsluofn með 30MW málraun fyrir 75% kísiljárn, en áætluð afkastageta hans 
er sem svarar 25 000 lestum á ári af söluhæfu kísiljárni, ásamt fylgibúnaði fyrir 
tvo bræðsluofna. Áætla skal að taka fyrsta bræðsluofninn í notkun á fyrsta af- 
hendingardegi rafmagns eða fyrir þann dag. Ljúka ber við fyrsta áfanga verk- 
smiðjunnar og útvega allar vélar, búnað, Þjónustu, aðföng og aðstöðu, sem með 
þarf til að gera Járnblendifélaginu kleift að byrja starfrækslu verksmiðjunnar 
í verslunarskyni, svo fljótt sem unnt er. 
Í öðrum áfanga verksmiðjunnar skal vera einn bræðsluofn fyrir 75% kísiljárn 
með eigi minna en 30MW málraun, en áætluð afkastageta hans er eigi minni 
en 25 000 lestir á ári af söluhæfu kísiljárni. Áætla skal að taka þennan annan 
bræðsluofn í notkun á öðrum afhendingardegi rafmagns, eins og hann verður 
ákvarðaður samkvæmt 1. málsgr. 5. gr. rafmagnssamningsins, eða fyrir þann 
dag. Lokaákvörðun um stærð bræðsluofnsins skal háð samþykki hluthafanna. 
Járnblendifélagið skal gera alla samninga, sem gera þarf varðandi hönnun, 
byggingu, tækjabúnað, aðföng og prófun verksmiðjunnar. Járnblendifélagið skal 
semja við ES um afhendingu tækjabúnaðar í sambandi við fyrsta bræðsluofn 
verksmiðjunnar samkvæmt 1. kafla tæknisamningsins. Járnblendifélasið og 
ES skulu á svipaðan hátt gera samning um kaup frá ES á tækjabúnaði í sam- 
bandi við annan bræðsluofn verksmiðjunnar með skilmálum, sem háðir skulu 
samþykki ríkisstjórnarinnar. Verð og aðrir samningsskilmálar fyrir afhendingu 
tækjabúnaðar frá ES fyrir fyrsta og annan bræðsluofn verksmiðjunnar skulu 
vera sanngjarnir og samkeppnishæfir og ákveðnir á grundvelli samninga milli 
óháðra aðila, með réttmætri hliðsjón af tækniframlaginu til Járnblendifélagsins 
samkvæmt 2. kafla tæknisamningsins. 

8. gr. 

Rekstur. 

Eftir að framleiðsla í verslunarskyni er hafin, skal Járnblendifélagið halda 
framleiðslugetu hinna ýmsu áfanga verksmiðjunnar í horfi og framleiða kísil- 
járn í þeim mæli, sem æskilegur er í tæknilegu og efnahagslegu tilliti miðað 
við aðstæður á hverjum tíma. Framleiðslunni skal hagað í samræmi við þann 
grundvöll, sem lagður er með tæknisamningnum og sölusamningnum, í öllum 
atriðum sem við á. 
Járnblendifélagið skal starfrækt með bestu hagsmuni hluthafa þess, starfsmanna 
og hins íslenska þjóðfélags fyrir augum. 
Öllum nettóhagnaði Járnblendifélagsins, sem eigi þarf að verja til endurgreiðslu 
á lánum og eigi þarf eðlilega á að halda sem varasjóði, rekstrarfé eða til fjár- 
festingar, eða fyrir starfsemi félagsins og í viðskiptum þess, skal ráðstafað til 
arðsútborgunar og hann greiddur hluthöfum Járnblendifélagsins, eða lagður 
til hliðar til síðari greiðslu til hluthafa. 

9. gr. 

Umhverfis. og öryggismál. 

Járnblendifélaginu ber að gera varúðarráðstafanir til að varna tjóni á umhverfi 
verksmiðjunnar af hennar völdum, og hanna mannvirki verksmiðjunnar þannig, 
að þau fari sem best í umhverfinu. 
samræmi við 11. gr. heimildarlaganna er verið að gera líffræðilega athugun 

á umhverfi verksmiðjunnar á kostnað Járnblendifélagsins, með hliðsjón af 
tillögum náttúruverndarráðs, þannig að fylgjast megi með áhrifum verksmiðj-
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3) 

4) 

1) 

2) 

1) 

2) 

3) 

D 

unnar á lífríkið. Athuguninni skal lokið áður en framleiðsla hefst í verksmiðj- 

unni. 
Hönnun verksmiðjunnar, bygging og rekstur skulu í öllu vera í samræmi við 
núgildandi og síðari lög og reglugerðir á Íslandi varðandi mengunarvarnir og 
náttúruvernd og öryggi, heilbrigði og hreinlæti á vinnustað, og þá staðla, sem settir 
eru samkvæmt lögum þessum og reglugerðum. 
Í samræmi við ákvæði þessarar greinar hefur Járnblendifélagið sótt um starfs- 
leyfi frá heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu. Járnblendifélagið skal leitast 
við að afla þess leyfis með skilmálum, sem hluthafarnir geta fallist á, svo fljótt 
sem unnt er. 

10. gr. 

Starfsfólk. 

Starfsmenn, sem ES eða dótturfélög ES leggja Járnblendifélaginu til eða láta 
starfa að efndum á skuldbindingum sínum samkvæmt samningi þessum og tækni- 

samningnum, þurfa ekki að vera íslenskir ríkisborgarar né eiga búsetu á Íslandi. 
Við verksmiðjuna skal starfa samstarfsnefnd skipuð þremur fulltrúum frá 
hvorum, stjórn Járnblendifélagsins og starfsliði þess, ásamt jafnmörgum vara- 
mönnum. Hlutverk samstarfsnefndar er að efla samvinnu Járnblendifélagsins 
og starfsliðs þess, vera báðum til ráðuneytis og gera tillögur um bættan aðbúnað, 
heilbrigði og öryggi starfsliðs og hagkvæmni í rekstri fyrirtækisins. 

11. gr. 

Tæknileg aðstoð. 

ES skal láta Járnblendifélaginu í té nauðsynlega tæknilega þekkingu og reynslu 

til þess að gera Járnblendifélaginu kleift að takast á hendur að byggja og reka 
verksmiðjuna og framleiða kísiljárn í verksmiðjunni, með framsali á tækni- 
kunnáttu og með reglubundnum ráðleggingum og aðstoð eins og kveðið er á 
í 2. og 3. kafla tæknisamningsins og með þeim skilmálum, sem þar greinir. 
ES skal ennfremur leggja Járnblendifélaginu til eftirfarandi, eins og mælt er 
um í Í. og 4. kafla tæknisamningsins og með þeim skilmálum, sem þar greinir: 

a) Tækjabúnað þann, sem heyrir til fyrsta bræðsluofni verksmiðjunnar, ásamt 
fylgitækjum, og teikningar og verklýsingar fyrir verksmiðjuna, svo og kaup- 

rétt á öðrum bræðsluofni sömu gerðar og stærðar. 
b) Byggingarstjórnarþjónustu við skipulagningu, byggingu og uppsetningu verk- 

smiðjunnar, í samráði við Járnblendifélagið. 

Að áskildum ákvæðum tæknisamningsins skal sú þekking, þjónusta og önnur 
aðstoð, sem ES lætur Járnblendifélaginu í té, vera innt af hendi á þann hátt, 

sem best þjónar hagsmunum Járnblendifélagsins að öllu leyti. 

12. gr. 

Markaðsmál. 

Sölu á öllu kísiljárni, sem Járnblendifélagið framleiðir í verksmiðjunni, ber að 
stunda á þeim grundvelli, sem mælt er um í þessari grein, að áskildum frekari 

ákvæðum sölusamningsins. ES skal hafa með höndum einkaumboð fyrir Járn- 
blendifélagið til sölu á þessu kísiljárni, að undanskildu kísiljárni, sem selt er 

á Íslandi til innanlandsnota. Sem einkaumboðsaðili er ES ávallt skuldbundið til 

þess að gera sitt ítrasta Í samræmi við bestu viðskipta- og söluhætti til að vinna 
að sölu á kísiljárni frá verksmiðjunni og nota til þess sömu atorku og beitt er 
við sölu á kísiljárni, sem framleitt er í eigin verksmiðjum ES í Noregi. 
Sala á kísiljárni, sem Járnblendifélagið framleiðir í verksmiðjunni, skal fara 

fram gegnam sama sölukerfi og ES notar á hverjum tíma við sölu á eigin kísil- 

járnsframleiðslu og njóta jafnstöðu við þá framleiðslu í eftirfarandi tilliti:
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a) Nettó FOB verð til verksmiðju skal vera hið sama fyrir kísiljárn af sama 
sæðaflokki, að áskilinni leiðréttingu vegna mismunar, sem um kann að vera 
að ræða á flutningskostnaði frá verksmiðju til kaupanda. 

b) Nettó FOB verð til verksmiðju skal ákvarðað út frá brúttóverði til kaupanda, 
þannig að frá sé dreginn flutningskostnaður frá verksmiðju til kaupanda og 
sölukostnaður svo sem kostnaður við rekstur á söluskrifstofum, laun um- 
boðsmanna og sölustjórnunarkostnaður. Þessi flutnings- og sölukostnaður 
skal reiknaður á meðaltalsgrundvelli samkvæmt þeirri meginreglu, að hver 
verksmiðja skuli bera tiltölulegan hluta hans. 

c) Niðurjöfnun á vörusendingum á þeim tímabilum, þegar ekki má búast við 
að unnt sé að selja alla framleiðsluna vegna neikvæðra aðstæðna á markaðnum. 
Vörusendingar á þessum tímabilum skulu skornar niður í hlutfalli við 
reiknaða afkastagetu Járnblendifélagsins og reiknaða afkastagetu ES. 

Að því er varðar niðurjöfnun á vörusendingum milli ES og Járnblendifélagsins, 
eins og vísað er til í 2. málsgr. þessarar greinar, skal hin reiknaða afkastageta 

ES ákvörðuð árlega fyrir hvert komandi almanaksár á grundvelli meðalársfram- 
leiðslu á söluhæfu kisiljárni hjá ES á næstliðnum fjórum almanaksárum, í 
fyrsta sinn miðað við byrjun þess almanaksárs, er fyrsti bræðsluofn verk- 
smiðjunnar er tekinn til reglubundinnar starfrækslu. Afkastagetan skal reiknuð 
sem heildarframleiðsla að frádregnum framleiðsluvörum, sem afhentar eru til 

notkunar í eigin vinnsluverksmiðjum ES eða verksmiðjum, sem dótturfélög ES 
eiga og reka. Hin reiknaða afkastageta Járnblendifélagsins skal ákvörðuð á 
sama hátt frá og með fyrsta árinu eftir að fjögur full almanaksár eru liðin frá 
því að annar bræðsluofn verksmiðjunnar er tekinn til reglubundinnar starf- 
rækslu, og skal hún reiknuð sem heildarframleiðsla að frádregnum framleiðslu- 
vörum, sem seldar eru á Íslandi til innanlandsnota. Á tímabilinu fram 

að því ári skal hin reiknaða afkastageta ákvörðuð eftir bráðabirgðareglum með 
vísan til þeirra daga, er fyrsti og annar bræðsluofn verksmiðjunnar verða teknir 
til reglubundinnar starfrækslu, svo sem nánar er mælt um í sölusamningnum. 
Í sölusamningnum skal jafnframt kveðið á um bráðabirgðareglur, er beita skuli 
í því tilviki, að ES eða Járnblendifélagið byggi eða eignist nýja bræðsluofna. 
Í því skyni að styrkja stöðu Járnblendifélagsins á fyrstu starfsárum verksmiðj- 
unnar ábyrgist ES, að á tímabilinu fram til 30. júní 1982 skuli sala á kísiljárni 
frá verksmiðjunni á hverju almanaksári ekki vera minni en sem nemur eftir- 
töldu lágmarksframleiðslumagni, enda nái verksmiðjan þessu framleiðslumarki 
og hafi að auki komið upp framleiðsluvörubirgðum í eftirtöldu magni við lok 
ársins, sem um er að ræða: 

. . 1 Birgði 
a) Frá þeim degi, er fyrsti bræðsluofn verk- Sala (gi 

smiðjunnar er tekinn til reglubundinnar 
starfrækslu ..........0.......0..... 20 000 tonn/ári 4 000. tonn 

b) Frá þeim degi, er annar bræðsluofn 
verksmiðjunnar er tekinn til reglubund- 
innar starfrækslu ............00....... 35 000 tonn/ári 7 000 tonn 

Allt vörumagn, sem reikna þarf samkvæmt 3. og 4. málsgr. þessarar greinar, 
skal reiknað hlutfallslega fyrir brot úr almanaksári (nema Þirgðir samkv. 4. 
málsgr.) og jafnframt umreiknað í kísiljárn með 75% kísilinnihaldi eftir því 
sem nánar er mælt um í sölusamningnum. Þegar rætt er um reiknaða afkasta- 
setu ES og eigin kísiljárnsframleiðslu eða framleiðsluvörur ES í sambandi við 
þessa grein, er hvarvetna átt við afkastagetu, framleiðslu og framleiðsluvörur 
kísiljárnverksmiðja, sem ES á að öllu leyti eða að hluta í Noregi eða öðrum 
löndum utan Íslands, en þá jafnan að því áskildu, að sala á kísiljárni frá við- 

komandi verksmiðju fari fram gegnum sama sölukerfi og sala frá kísiljárn- 
verksmiðjum ES í Noregi, sem það á að öllu leyti.
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6) Til endurgjalds fyrir umboðsmennsku þá fyrir Járnblendifélagið, sem ES tekur 

7) 

8) 

9) 

1) 

að sér, og jafnstöðu þá, sem Járnblendifélaginu er veitt samkvæmt sölusamn- 
ingnum, skal Járnblendifélagið greiða ES jöfnunargjald að fjárhæð fjörutíu (40) 
norskar krónur fyrir hverja lest af kísiljárni (miðað við 75% kísilinnihald), 
sem seld er frá verksmiðjunni, svo sem nánar er á kveðið í sölusamningnum. 

Jöfnunargjald þetta ber að greiða frá því að starfræksla hefst í verksmiðjunni 

og út gildistíma sölusamningsins. 
Sem einkaumboðsaðila ber ES að halda Járnblendifélaginu svo vel upplýstu 

sem unnt er um ástand á markaðnum fyrir kísiljárn, og að meta sölugetuna 
bæði til skamms og langs tíma. Við gerð framleiðslu- og söluáætlana og eftirfar- 
andi endurskoðun þeirra skulu ES og Járnblendifélagið vinna saman í þeim 
tilgangi að komast að hagkvæmasta skipulagi frá sjónarmiði starfseminnar Í 
heild. ES skal senda Járnblendifélaginu mánaðarlegar skýrslur um framleiðslu, 
vörusendingar og birgðir hjá eigin kísiljárnverksmiðjum sínum og um magn 
það, sem selt hefur verið á hinum ýmsu mörkuðum. Eftir ársfjórðung hvern skal 
ES senda Járnblendifélaginu skýrslu um þau nettó FOB verð, sem náðst hafa 
á ársfjórðungnum, ásamt markaðsskýrslu um helstu markaði fyrir kísiljárn. 
ES ber að öðru leyli að veita Járnblendifélaginu jafnóðum upplýsingar um 
meiriháttar breytingar á markaðsástandi. Allar markaðsupplýsingar, sem Járn- 

blendifélagið fær frá ES eða sölufyrirtækjum þeim, sem ES notar, skulu ein- 
vörðungu vera til notkunar fyrir Járnblendifélagið sjálft og eigi látnar uppi 
við utanaðkomandi aðila. 
Járnblendifélagið skal jafnan eiga rétt á að láta óháðan löggiltan endurskoðanda, 
sem það tilnefnir sjálft, kanna skjöl og bækur ES til sannprófunar á þeim upp- 
lýsingum, sem ES hefur veitt um sölu og framleiðslu. 

ES skal eiga rétt til að fela sölu á kísiljárni því, sem Járnblendifélagið framleiðir, 

í hendur Fesil eða svipuðu sölufyrirtæki, sem ekki er rekið í ágóðaskyni, enda 

annist þetta sama sölufyrirtæki um sölu á framleiðslu kísiljárnverksmiðja 

þeirra í Noregi, sem eru í eigu ES að öllu leyti. Sú tilhögun skal ekki valda 

neinni breytingu á afstöðunni milli ES og Járnblendifélagsins, og einkum skal 

ákvörðunin á nettó FOB verði til Járnblendifélagsins haldast í samræmi við 

þær meginreglur, sem um ræðir í stafliðum a) og b) í 2. málsgr. þessarar greinar. 

IV. KAFLI 

FJÁRMÁLAÁKVÆÐI 

13. gr. 

Gjaldeyrismál. 

Greiðslur af hálfu ES til Járnblendifélagsins á kaupverði hlutabréfa í félaginu 

og annars samkvæmt samningi þessum mega fara fram í þeim frjálsum gjald- 

eyri og á þann venjulegan hátt um peningasendingar, sem ES kýs. Venjuleg íslensk 

banka- og yfirfærslugjöld, sem við eiga eftir atvikum, skulu gilda um þessar 

greiðslur í samræmi við venjulegar bankareglur. Ef greiðsla er innt af hendi 

til einhvers staðar utan Íslands, er óskylt að greiða af henni íslensk yfirfærslu- 

gjöld. Ákvæði þessi skulu gilda um allar greiðslur af framangreindu tagi, sem 

ES kann að hlutast til um, að einhver dótturfélög þess greiði fyrir eigin hönd 

eða fyrir hönd ES. 
Greiðslur til ES á arði, útlögðu fé, eða annars samkvæmt samningi þessum og 
samkvæmt tæknisamningnum eða sölusamningnum mega fara fram í norskum 
krónum eða þeim öðrum frjálsum gjaldeyri og á þann venjulegan hátt um slíkar 
peningasendingar, sem ES kann að kjósa, og skulu íslensk banka- og yfirfærslu- 
gjöld, sem um þær gilda, vera í samræmi við venjulegar bankareglur. Ef greiðsla 
er innt frá stað utan Íslands, er óskylt að greiða af henni íslensk yfirfærslugjöld.
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14. gr. 

Sköttun Járnblendifélagsins. 

Járnblendifélagið skal greiða tekjuskatt og eignarskatt og önnur opinber gjöld, 
sem almennt eru á lögð á Íslandi, eftir þeim reglum, sem um þau gilda samkvæmt 
lögum á hverjum tíma, nema að því leyti, sem mælt er á annan veg í þessari 
grein og 16. grein, sbr. 7. og 9. grein heimildarlaganna. 
Ef íslenskum lagareglum um tekjuskatt og eignarskatt eða önnur opinber gjöld 
er breytt frá því, sem í gildi var hinn 26. apríl 1975, skal Járnblendifélagið 
jafnan eiga sama rétt og aðrir Íslenskir aðilar, sem hafa hliðstætt rekstrarform 
og stunda hliðstæða starfsemi, til að njóta þeirra hlunninda, sem um er að ræða 
eftir hinum breyttu reglum, og skal félaginu ekki íþyngt með álögum umfram 
þessa aðila. Með hliðstæðri starfsemi í þessu sambandi skal telja orkufrekan 
iðnað og annan meiriháttar framleiðsluiðnað rekinn af aðilum, sem háðir eru 
almennum skattalögum á Íslandi á viðkomandi starfssviði, en þó að undan- 
skildum iðnaði, sem sérstaklega er helgaður vinnslu íslenskra sjávarafurða og 
landbúnaðarafurða. 
Eftirfarandi reglur skulu gilda gagnvart Járnblendifélaginu að því er varðar 
skatta á nettótekjur og aðra skatta, sem að neðan greinir, án tillits til breytinga, 
sem verða kunna á almennum íslenskum lögum um þá skatta: 

a) Járnblendifélaginu skal jafnan heimilt að halda varasjóð, myndaðan af 
skattfrjálsum framlögum, að því marki, sem um ræðir í 2. málsgr. 17. greinar 
tekjuskattslaga, sem í gildi voru hinn 26. apríl 1975 (lög nr. 68/1971, með 
breytingum skv. lögum nr. 7/1972 og öðrum áorðnum breytingum), og eftir 
þeim reglum, sem gilda um slíkan varasjóð samkvæmi þeim lögum. 

b) Járnblendifélaginu skal jafnan heimilt að draga frá hreinum tekjum sínum 
á ári hverju sem svarar allt að 10% af nafnverði hlutafjár þess með sama 
hætti og um getur í 1. málsgr. 17. greinar tekjuskattslaga, sem í gildi voru 
hinn 26. apríl 1975. Má sá frádráttur vera fyrir fjárhæðum, er félagið borgar 
út jafnóðum sem arð á því ári, og/eða fjárhæðum, er félagið leggur til hliðar 
á árinu Í sjóð til fjárfestingar og rekstursþarfa. Úr sjóði þeim, sem lagður 
er til hliðar samkvæmt ákvæði þessu, má síðar úthluta arði og greiða hann, 
án þess að slíkt skerði rétt félagsins til frádráttar vegna útborgaðs arðs á 
því ári, er greiðsla fer fram. 

c) Járnblendifélaginu skal jafnan heimilt að auka hlutafé sitt með útgáfu 
jöfnunarhlutabréfa án þess að nafnverð þeirra teljist til skattskyldra tekna 
hjá hluthöfum þess, innan þeirra marka, sem um ræðir í 2. málsgr. D-liðs 
1. málsgr. 7. gr. tekjuskattslaga, er í gildi voru hinn 26. apríl 1975. 

d) Járnblendifélagið skal greiða árlegt landsútsvar, er nemi 0,5% hið mesta 
af rekstrarútgjöldum þess næstliðið almanaksár samkvæmt ákvæðum ís- 
lenskra skattalaga (þar með taldar fyrningar og vöru- og efnisnotkun), þó 
ekki af hærri upphæð en sem nemi brúttótekjum félagsins á árinu. Verður 
landsútsvarið lagt á atvinnurekstur félagsins sem heild og kemur í stað að- 
stöðugjalds á þann rekstur samkvæmt V. kafla laga nr. 8/1972, um tekju- 
stofna sveitarfélaga, og annarra gjalda, er leysa kynnu aðstöðugjaldið af hólmi. 

15. gr. 

Um skattskyldu ES á Íslandi. 

Um skattskyldu ES sem hluthafa í Járnblendifélaginu og að öðru leyti í sam- 
bandi við starfsemi þess samkvæmt samningi þessum, tæknisamningnum eða 
sölusamningnum skal fara eftir ákvæðum samnings milli Íslands og Noregs um 
að komast hjá tvísköttun, eins og hann er í gildi á hverjum tíma. Jafnframt skulu
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eftirfarandi reglur gilda gagnvart ES án tillits til breytinga á íslenskum skattalög- 
um, sbr. 8. gr. heimildarlaganna, svo og gagnvart dótturfélögum ES, eftir því 
sem við á: 

a) Tekjuskattur ES á arð af hlutafjáreign þess í Járnblendifélaginu, sem kann 
að vera skatiskyldur samkvæmt tekjuskattslögum miðað við 26. apríl 1975 
eða síðari lögum, skal vera 5% — fimm af hundraði — nema lögin eða milli- 

ríkjasamningur milli Íslands og Noregs kveði á um lægra gjald, enda eigi ES 
þá ekki minna en sem svarar 10% af útistandandi hlutafé Járnblendifélagsins. 
Ber Járnblendifélaginu að halda skatti þessum eftir við útborgun arðsins 

og skila honum til hlutaðeigandi yfirvalda á greiðsluárinu. Í þessu sambandi 
ber að meðhöndla úthlutun á verðmætum til ES við slit á félaginu eða sölu 
á hlutabréfum sem innlausn á hlutabréfum, og skal ágóði til ES, sem um er 
að ræða, metinn sem tekjur af innlausninni og skattlagður sem arður. 

b) ES skal ekki talið hafa fasta starfsstöð á Íslandi vegna umgetinna tengsla 
sinna við Járnblendifélagið, og greiðslur til ES í formi þjónustugjalda, sölu- 
launa, umboðslauna, leyfisgjalda og vaxta skulu ekki háð sköttun á Íslandi. 
Hið sama skal gilda um greiðslur fyrir tækjabúnað samkvæmt tæknisamn- 
ingnum. 

16. gr. 

Innflutningsgjöld og söluskattur. 

Innflutningur af hálfu Járnblendifélagsins á byggingarefni, vélum og búnaði 
og öðrum fjárfestingarvörum og varahlutum til verksmiðjunnar og reksturs 
hennar og tengdra mannvirkja, skal undanþeginn íslenskum aðflutningsgjöldum 
og söluskatti á innflutning. Ríkisstjórnin mun einnig fella niður eða endur- 
greiða aðflutningsgjöld og/eða söluskatt af efni og þjónustu, sem keypt er 
innanlands vegna byggingar verksmiðjunnar, innan þeirra marka, sem fjár- 
málaráðuneytið ákveður á hverjum tíma á grundvelli heimildarlaganna. 
Innflutningur af hálfu Járnblendifélagsins á hráefnum og rekstrarvörum, sem 
beinlínis eru notaðar í framleiðslu á útflutningsvörum frá verksmiðjunni, skal 
undanþeginn tollum á innflutning og útflutning og söluskatti á Íslandi, svo og 
sala til útlanda á framleiðsluvörum félagsins. 
Undanþágur þær, sem kveðið er á um í 1. og 2. málsgr. þessarar greinar, skulu 
skilgreindar nánar með reglum, sem fjármálaráðuneytið gefur út, og skal ráðu- 
neytið jafnframt gefa út fyrirmæli um þær verklagsreglur, sem Járnblendi- 
félaginu og verktökum þess og efnisseljendum ber að fylgja til að fá undan- 
þáguna í hverju tilviki. 
Raforka, sem afhent er til reksturs verksmiðjunnar, skal undanþegin íslenskum 
söluskatti og verðjöfnunargjaldi á raforku og öllum öðrum sköttum eða gjöld- 
um, sem álögð eru á Íslandi nú eða síðar á afhendingu, kaup, notkun eða neyslu 
rafmagns. 

Ákvæði 1. og 4. málsgr. þessarar greinar skulu gilda um verksmiðjuna eins og 
hún er byggð og rekin á grundvelli rafmagnssamningsins, svo sem honum et 
breytt með fyrsta viðauka við rafmagnssamninginn í samræmi við í. málsgr. 
23. greinar samnings þessa. Ef svo fer, að verksmiðjan verði stækkuð á grund- 
velli frekari breytinga á rafmagnssamningnum eða frekari rafmagnsafhend- 
ingar, sem Járnblendifélagið semur um með öðrum hætti, mun ríkisstjórnin 
ákveða á þeim tíma, hvort ákvæðin skuli gilda um þá stækkun og að hve miklu 
leyti.
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V. KAFLI 

FYRIRHEIT 

17. gr. 

Ríkisstjórnin. 

Ríkisstjórnin skal gera allar ráðstafanir, sem á hennar valdi eru, til að hlutast 

til um, að Járnblendifélagið efni skuldbindingar sínar samkvæmt samningi þess- 

um, tæknisamningnum og sölusamningnum, fljótt og samviskusamlega í sam- 

ræmi við ákvæði þeirra. 
Ríkisstjórnin skal gera þær ráðstafanir, sem á hennar valdi eru og nauðsynlegar 

eru og viðeigandi samkvæmt Íslenskum lögum, til að framkvæma samning 

þennan, heimildarlögin og samninga þá og önnur skjöl, sem honum eru til 

fullnustu, til að gera ES og öðrum aðilum að samningunum kleift að rækja hinar 

ýmsu skuldbindingar sínar samkvæmt þeim, og til að tryggja, að síðari tíma 

löggjöf fari ekki í bága við þá. 
Ríkisstjórnin mun gera allar ráðstafanir, sem á hennar valdi eru og nauðsyn- 

legar eru og viðeigandi samkvæmt íslenskum lögum, til verndar ES og eignum, 

réttindum og starfsliði þess, sem á hverjum tíma er á Íslandi eða háð íslenskri 

lögsögu, og til að tryggja ES tafarlausar og fullar bætur fyrir og vegna allra 

þeirra eigna eða réttinda, sem skert kunna að verða eða það kann að verða 

svipt fyrir tilstilli ríkisstjórnarinnar eða einhverrar stjórnardeildar eða stofn- 

unar hennar eða Íslenska ríkisins. 

18. gr. 

ES. 

ES skal efna hinar ýmsu skuldbindingar sínar samkvæmt samningi þessum, 

tæknisamningnum og sölusamningnum, fljótt og samviskusamlega Í samræmi 

við ákvæði þeirra. ES skal hlutast til um, að dótturfélög ES, sem kynnu að taka 

á sig skuldbindingar samkvæmt umræddum samningum eða á annan hátt gagn- 

vart Járnblendifélaginu eða ríkisstjórninni, efni þær skuldbindingar sínar á 

sama hátt. 

19. gr. 

Ýmis ákvæði. 

Samningur þessi og samningar þeir og önnur skjöl, sem honum eru til fullnustu, 

eru til þess ætluð að veita, staðfesta og vernda hin ýmsu réttindi, heimildir, 

eignir og hagsmuni ríkisstjórnarinnar, íslenska ríkisins, ES, dótturfélaga ES, 

Landsvirkjunar og Járnblendifélagsins, nema hið gagnstæða sé sérstaklega tekið 

fram. 
Að frátöldu því, sem segir í 22. gr., skulu engin ákvæði samnings þessa eða 

samninga þeirra og annarra skjala, sem honum eru til fullnustu, valda því eða 

verða skýrð þannig, að ES eða dótturfélög ES verði talin háð annarri lögsögu 

en Noregs eða stunda atvinnu annars staðar en í því landi, nema þegar ES eða 

dótturfélag ES vinnur verkfræðivinnu á verksmiðjulóðinni. 

Enda þótt hið gagnstæða kynni að felast í samningi þessum, eða í þeim samn- 

ingum og öðrum skjölum, sem honum eru til fullnustu, skal ES eigi þurfa að 

brjóta eða eiga á hættu að brjóta nokkur lög, reglur, fyrirmæli eða reglugerðir 

konungsríkisins Noregs eða nokkurrar stofnunar þess eða dómstóls þar í landi. 

Hið sama skal eiga við um dótturfélög ES gagnvart þeim þjóðlöndum, þar sem 

þau eru skrásett eða reka atvinnu.
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VI. KAFLI 

LÖG OG LAUSN DEILUMÁLA 

20. gr. 

Lög þau, sem fara skal eftir. 

Um skýringu, túlkun og framkvæmd samnings þessa, tæknisamningsins og 
sölusamningsins skal fara og ráðast eftir íslenskum lögum. 

21. gr. 

Viðurkenndir textar. 

Samningur þessi er gerður bæði á íslensku og ensku, og skulu báðir þeir text- 
ar vera viðurkenndir og jafnir að gildi og þýðingu. Tæknisamningurinn og 
sölusamningurinn skulu báðir gerðir á ensku, og skal sá texti vera hinn viður- 
kenndi texti þeirra. 
Samningur þessi, tæknisamningurinn og sölusamningurinn skulu hver um sig 
undirritaðir og afhentir af samningsaðilum í þremur eintökum af hverjum 
viðurkenndum texta. Hvert slíkt eintak, sem verið hefur réttilega undirritað og 

afhent af samningsaðilum, skal vera viðurkennt frumrit og jafnt að gildi á við 
önnur sams konar eintök, er einnig hafa verið réttilega undirrituð og afhent 
af samningsaðilum. 
Þær enskar eða norskar útgáfur, sem ES kann að óska eftir af stofnsamningi 

og samþykktum Járnblendifélagsins og þeim öðrum samningum og skjölum, 
sem samningi þessum eru til fullnustu eða til er vísað í honum, skulu gerðar 
af Járnblendifélaginu. Hið sama skal gilda um íslenskar útgáfur af tækni- 
samningnum eða sölusamningnum, sem ríkisstjórnin kann að óska eftir. 

22. gr. 

Deilumál. 

Ef svo fer á þeim tíma, sem samningur þessi, tæknisamningurinn og sölusamn- 
ingurinn, eða einhver þeirra, eru í gildi, eða síðar, að ágreiningur eða kröfu- 
mál rís af einhverjum samninganna eða í sambandi við þá, skýringu þeirra, 
merkingu, gildi eða framkvæmd, réttindi eða skyldur samkvæmt þeim, eða 
efndir eða vanefndir á einhverju af ákvæðum þeirra, skulu viðkomandi aðilar 

að þeim samningum, sem ágreiningurinn eða kröfumálið hefur risið af, freista 
þess að leysa málið án tafar með samkomulagi sín í milli. 
Ef aðilum að ágreiningi eða kröfumáli, sem um getur í 1. málsgr. þessarar 
greinar, mistekst af einhverjum ástæðum að leysa málið skjótlega með sam- 
komulagi, er hverjum málsaðila heimilt að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar 
og ES til lausnar á því með samkomulagi milli ríkisstjórnarinnar og ES. Jafn- 
framt þessu er ríkisstjórninni og ES, hvenær sem er, heimilt að krefjast þess, 

að sérhverjum slíkum ágreiningi eða kröfumáli verði vísað af aðilum málsins 
til ríkisstjórnarinnar og ES til lausnar með samkomulagi þeirra í milli 
Ef ríkisstjórninni og ES tekst ekki af einhverjum ástæðum að leysa með sam- 
komulagi einhvern ágreining eða kröfumál, sem um getur í 1. málsgr. þessarar 
greinar, skal málinu vísað til dómstóla eins og mælt er um hér á eftir. 

Ríkisstjórnin og ES samþvkkja hér með, að bæjarþing Reykjavíkur skuli eiga 
fulla lögsögu varðandi sérhvern ágreining eða kröfu, sem um getur í Í. málsgr. 
þessarar greinar, að áskildu málskoti til Hæstaréttar eftir því, sem heimilt er 

að lögum. Járnblendifélagið og dótturfélög ES fallast á þessa lögsögu á sama 
hátt með samþykki sínu við samningi þessum.
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ES og dótturfélög ES skulu hvert um sig tilnefna skriflega fvrirsvarsmann bú- 

settan á Íslandi, er hafi fullt umboð til að taka við stefnu fyrir þeirra hönd 

fyrir dómstóla á Íslandi í hverju máli, sem skotið er til þeirra dómstóla í sam- 

ræmi við 4. málsgr. þessarar greinar, og sérhver slík stefna skal teljast nægi- 

lega til lykta leidd er hún hefur verið birt þessum fyrirsvarsmanni á þeim 

fresti, er lög mæla. 
Hvers konar mót af hálfu ES eða dótturfélaga ES fyrir íslenskum dómstóli 

samkvæmt ákvæðum þessarar greinar skal vera og teljast sérstakt mót í þeim 

tilgangi, sem þar er um að ræða, og skal ekki valda því, að ES eða dóttur- 

félög þess verði annars háð íslenskri lögsögu. 

VII KAFLI 

ÝMIS ÁKVÆÐI 

23. gr. 

Gildistími samningsins. 

Samningur þessi skal öðlast gildi þann dag, er ríkisstjórnin og ES hafa undir- 

ritað hann og Alþingi hefur samþykkt heimildarlögin af nýju með þeim breyt- 

ingum, sem taldar eru viðeigandi til þess að tryggja gildi allra ákvæða þessa samn- 

ings, og jafnframt að því tilskildu, að samningar þeir, sem taldir eru í staflið- 

um (a) til og með (e) hér að neðan, hafi verið undirritaðir eða samþykktir 

í því formi, sem ríkisstjórnin og ES samþykkja, og að þeim aðgerðum, sem 

vísað er til í stafliðum (f) til og með (i) hér að neðan, hafi verið lokið á grund- 

velli, sem ríkisstjórnin og ES telja fullnægjandi: 

a) Tæknisamningurinn. 
b) Sölusamningurinn. 
c) Fyrsti viðauki við rafmagnssamninginn. 
d) Lóðarleigusamningurinn. 
e) Helstu ákvæði hafnarsamningsins. 
f) Breytingar á samþykktum Járnblendifélagsins. 

g) Útgáfa heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins á starfsleyfi til handa Járn- 

blendifélaginu. 

h) Útgáfa Noregsbanka á gjaldeyrisleyfi til handa ES. 

I) Staðfesting af hálfu fjármálastofnana á fyrirheitum um að veita Járnblendi- 

félaginu lán eins og um ræðir í 2. málsgr. 5. gr. samnings þessa. 

Gildistökudagur samnings þessa, svo sem hann er ákveðinn eftir Í. málsgr. 

þessarar greinar, skal tiltekinn skriflega og staðfestur með undirskrift ríkis- 

stjórnarinnar og ES. Ef breytingarnar á heimildarlögunum hafa ekki verið 

samþykktar og þeim málefnum, sem um ræðir í stafliðum (a) til og með (a) 

í 1. málsgr. þessarar greinar, hefur ekki verið ráðið til lykta í öllum megin- 

atriðum með þeim hætti, sem ríkisstjórnin og ES geta sætt sig við, innan 

þriggja mánaða frá undirskriftardegi samnings þessa, skal samningur þessi ekki 

öðlast gildi, nema ríkisstjórnin og ES semji skriflega um annað sín í milli. 

Frá og með gildistökudegi samnings þessa samkvæmt 1. og 2. málsgr. þessarar 

greinar skal samningur þessi haldast í gildi meðan í gildi eru tæknisamningur- 

inn og sölusamningurinn og aðrir samningar milli ES eða dótturfélaga ES og Járn- 

blendifélagsins, sem gerðir eru í þeirra stað eða í svipuðum tilgangi og ríkisstjórn- 

in kann að samþykkja, svo og rafmagnssamningurinn, eða meðan einhverjir þess- 

ara samninga eru Í gildi, og svo lengi sem ES (eða framsalshafi ES skv. 9. málsgr. 

9. gr. eða 26. gr. samnings þessa) er hluthafi í Járnblendifélaginu eða lánardrott- 

inn Járnblendifélagsins vegna hluthafalána eða einhverra svipaðra skuldbindinga 

eða er aðili að samningum við ríkisstjórnina, sem gerðir eru samningi þessum til
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fullnustu, allt eftir því, sem við kann að þurfa vegna þeirra hagsmuna, sem 
samningi þessum er ætlað að staðfesta og vernda í hverju tilviki. 
Ákvæði 14., 15. og 16. greinar samnings þessa skulu haldast í gildi um hinn 
upphaflega samningstíma rafmagnssamningsins og sölusamningsins, sem vísað 
er til í 7. og 9. málsgr. þessarar greinar, og um þann viðbótartíma annars hvors 
þessara samninga eða annarra samninga, er leysa þá af hólmi, sem ríkisstjórnin 
kann að ákveða við samningsframlenginguna eða samningsskiptin. Ef hinn 
tilgreindi gildistími nefndra ákvæða rennur út, skulu þau eigi að síður gilda 
áfram að því leyti, sem nauðsynlegt er til að ná tilgansi þeirra varðandi hags- 
muni, sem skapast hafa á gildistíma þeirra. 
Hinn óákveðni gildistími samnings þessa skal hvorki verða til að lengja né 
breyta á annan hátt neinum gildistíma, sem tilgreindur er í nokkrum öðrum 
samningum milli ríkisstjórnarinnar, ES, dótturfélaga ES, Járnblendifélagsins og 
Landsvirkjunar, eftir því sem við á. 
Svo fremi, að eigi verði skriflega samið um annað milli ríkisstjórnarinnar og 
ES, skal 3. kafli tæknisamningsins vera í gildi í fimmtán (15) ár frá fyrsta 
afhendingardegi rafmagns til verksmiðjunnar. 
Sölusamningurinn skal haldast í sildi meðan ES er hluthafi í Járnblendifélaginu, 
en þó ekki í lengri tíma en tuttugu (20) ár frá fyrsta afhendingardegi rafmagns 
til verksmiðjunnar. Innan fimmtán (15) ára frá fyrsta afhendingardegi raf- 

magns skulu ríkisstjórnin og ES þó hafa lokið viðræðum um framlengingu á 
sölusamningnum um eigi minna en tíu (10) ára skeið frá ofangreindum loka- 
degi hans, með skilmálum, sem báðir geti fellt sig við. 
Ef sölusamningurinn rennur út, eða gildistíma hans lýkur á annan hátt, og 
ríkisstjórnin og/eða Járnblendifélasið, eftir því sem við á, æskja þess, að ein- 
hver annar aðili en þau sjálf selji framleiðsluvöru Járnblendifélagsins í út- 
flutningssölu frá Íslandi, skal ríkisstjórnin veita, eða sjá til þess, eftir því sem 
í hennar valdi stendur, að Járnblendifélagið veiti, ES tækifæri til að fá þá samn- 

inga, sem ríkisstjórnin, eða eftir atvikum Járnblendifélagið, mundi veita við- 
víkjandi útflutningssöln á framleiðsluvörum Járnblendifélagsins, með eigi lak- 
ari kjörum og skilmálum en öðrum á að bjóða, áður en öðrum eru gerð nokkur 
bindandi skilorðslaus tilboð eða veittur samningur. 
Rafmagnssamningurinn skal haldast í gildi um tuttugu (20) ára skeið frá fyrsta 
afhendingardegi rafmagns til verksmiðjunnar. Innan fimmtán (15) ára frá fyrsta 
afhendingardegi rafmagns skulu Landsvirkjun, Járnblendifélagið og hluthaf- 
arnir þó hafa lokið viðræðum um framlengingu á rafmagnssamningnum nm 
eigi minna en tín (10) ára skeið frá ofangreindum lokadegi hans, með skilmálum, 
sem þessir aðilar geti fellt sig við. 

24. gr. 

Breytingar og uppsögn. 

Heimilt er að breyta eða segja upp samningi þessum, tæknisamningnum og 
sölusamningnum hvenær sem er, hvort heldur er að hluta eða öllu leyti, en 
einungis með skriflegum samningi, sem réttilega er undirritaður og afhentur 
bæði af hálfu ríkisstjórnarinnar og ES, svo og Járnblendifélagsins, eftir því 
sem við á, og að áskildu samþykki Alþingis, ef tilskilið væri samþykki þess 
í því tilviki, sem um er að ræða. 
Samningur þessi, heimildarlögin og þeir samningar og önnur skjöl, sem hon- 

um eru til fullnustu, skulu koma í stað allra fyrri samninga og viljayfirlýsinga. 
Frá og með þeim degi, sem samningur þessi tekur gildi, skal hvorugur aðilanna 
vera bundinn af neinum undanfarandi bréfaskiptum eða viljayfirlýsingum eða 
af neinu, sem eigi er skriflegt og undirritað af þeim aðila, sem af því skal 
bundinn, eða felst í heimildarlögunum.
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25. gr. 

Óviðráðanleg öfl. 

1) Ríkisstjórnin og eftir atvikum ES, Járnblendifélagið og dótturfélög ES skulu 

2) 

1 

1) 

ekki bera ábyrgð á neinum drætti eða vanefnd samkvæmt samningi þessum, ef 

drátturinn eða vanefndin stafar af hernaði, eða af efnahagslegu umróti samfara 

honum; innflutnings- eða útflutningsbanni; skorti á vinnuafli, hráefni eða öðr- 

um vörum, framleiðslutækjum eða flutningum; af vinnudeilum; hvers konar 

borgaralegum óeirðum; aðgerðum stjórnvalda eða hernaðaryfirvalda; eldsvoða; 

flóðum; jarðskjálftum; eldgosum; eða af nokkurri annarri ástæðu, hverju nafni 

sem nefnist, sem er óviðráðanleg þeim aðila, sem sagður er hafa vanefnt eða 

valdið drætti, og í öllum slíkum tilfellum skal sá aðili, sem vanefnt hefur eða 

valdið drætti, hefja efndir að nýju svo fljótt sem unnt er, og aðilunum hverj- 

um um sig skal heimilt að grípa til allra aðgerða, er samrýmast samningi þess- 

um, til að forða eða draga úr óhagstæðum áhrifum slíkrar vanefndar eða 

dráttar. Framanritað skal á sama hátt gilda um alla samninga, sem gerðir eru 

til fullnustu samningi þessum, þar sem ekki ern ákvæði um óviðráðanleg öfl. 

Áskilið er og samþykkt, að gagnvart samningi þessum skuli allar aðgerðir Ís- 

lenska ríkisins og hinna ýmsu stofnana þess taldar vera á valdi ríkisstjórnar- 

innar, nema ríkisstjórnin geti óvefengjanlega sannað hið gagnstæða. 

26. gr. 

Framsal. 

Samningur þessi verður hvorki framseldur með viljayfirlýsingu samningsað- 

ila né fyrir tilverknað lagaákvæða, nema til komi áður skriflegt samþykki 

gagnaðilans í formi breytingar á samningi þessum samkvæmt 1. málsgr. 24. 

greinar samningsins. 

Ákvæði 1. málsgr. þessarar greinar skulu ekki verða eða vera talin því til fyrir- 

stöðu, að ES framselji samning þennan einhverju dótturfélaga sinna, að einhverju 

eða öllu leyti, hvenær sem er, en þó þannig, að ES ber áður að takast á hendur 

skilorðslaust gagnvart ríkisstjórninni að ábyrgjast fullar og samviskusamlegar 

efndir af hendi sérhvers slíks framsalshafa. 

27. gr. 

Tilkynningar. 

Allar tilkynningar, sem leyft er eða skylt er að senda samkvæmt samningi þess- 

um. skulu vera skriflegar, og hafi viðtakandi ekki fallist á aðra aðferð, þá skulu 

þær sendar með símskeyti, er verði staðfest með ábyrgðarbréfi í flugpósti, eða 

sendandi sjálfur afhenda þær viðtakanda, á þann stað, sem tilgreindur er við 

nafn hans: 

Ríkisstjórnin Iðnaðarráðherra, 

Reykjavík, 
Íslandi. 

ES Elkem-Spigerverket a/s, 

Middelthunsgate 27, 
Osló, 
Noregi. 

Hvorum samningsaðila er hvenær sem er heimilt að senda hinum aðilanum 

skriflega tilkynningu um breytingu á heimilisfangi í því tilliti, sem um ræðir 

í þessari grein.
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28. gr. 

Ýmislegt. 

Í) Hinir ýmsu titlar eða fyrirsagnir hinna ýmsu kafla, greina og málsgreina þessa 

samnings eru eingöngu til hagræðis við tilvísun og skipta eigi máli um skýringu 
eða túlkun á samningnum. 

FRAMANRITUÐU TIL STAÐFESTU hefur samningur þessi verið undirritaður 
af hálfu ríkisstjórnarinnar og ES miðað við þann dag, er í upphafi greinir. 

Fyrir RÍKISSTJÓRN ÍSLANDS 

Gunnar T horoddsen 

iðnaðarráðherra 

Fyrir ELKEM-SPIGERVERKET A/S 

Karl Lorck 

forstjóri 

Gjört í Reykjavik 11. maí 1977. 

Kristján Eldjárn. 

Gunnar Thoroddsen. 

10. maí 1977. . Nr. 19. 

LÖG 

um heimild til að selja Húseiningum h/f húsnæði Tunnuverksmiðja 

ríkisins á Siglufirði. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að selja Húseiningum h/f húsnæði Tunnuverksmiðja 

ríkisins á Siglufirði fyrir það verð, sem um semst, eða að mati dómkvaddra manna. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik 10. mai 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Matthías Bjarnason.
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LÖG 
um skatifrelsi jarðstöðvar til fjarskiptasambands við umheiminn. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Innflutningur af hálfu eignaraðila á byggingarefni, vélum og búnaði og öðrum 

fjárfestingarvörum og varahlutum til byggingar og reksturs jarðstöðvar og tengdra 
mannvirkja til fjarskiptasambands við umheiminn skal undanþeginn aðflutnings- 

gjöldum og söluskatti við innflutning. Fjármálaráðherra setur nánari reglur um fram- 
kvæmd þessa ákvæðis. 

2. gr. 
Jarðstöðin og eignaraðilar hennar skulu undanþegnir tekjuskatti, eignarskatti, 

aðstöðugjaldi og fasteignaskatti varðandi rekstur stöðvarinnar. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og halda gildi sinu uns Póstur og sími hefur öðlast 

fulla eignaraðild að jarðstöðinni. 

Gjört í Reykjavík 10. mai 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
Matthías Á. Mathiesen. 

Nr. 21. . 10. maí 1977. 
LÖG 

um breyting á lögum nr. 14/1973, um heimild til að stofna fjölbrautaskóla. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Við 3. gr. bætist: 
Um iðnnám fer eftir námsskrá, sem sett er af menntamálaráðherra samkvæmt 

lögum um iðnfræðslu, og skal þar kveðið á um samstarf atvinnulífs og skóla, sem 
annast iðnfræðslu. Um atvinnuréttindi þessara nemenda að námi loknu gilda sömu 
ákvæði og um aðra iðnnema. 

Um annað nám við fjölbrautaskóla, er réttindi veita, skal farið eftir náms- 

skrá, sem sett er að fengnum tillögum þeirra aðila, er hafa með höndum veitingu 
réttinda. 

2. gr. 
6. gr. orðist svo: 

Heimilt er menntamálaráðuneytinu í samvinnu við eitt eða fleiri sveitarfélög 
að efna til fjölbrautaskólahalds með því fyrirkomulagi sem lög þessi gera ráð
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fyrir með stofnun nýrra skóla eða með sameiningu tveggja eða fleiri skóla hafi 
samvinna tekist um það með eignaraðilum skólanna. Skipting stofnkostnaðar fari 
þá eftir samkomulagi er gert skal milli menntamálaráðuneytisins og annarra fjár- 
hagsaðila skólans og miðist við stofnkostnaðarskiptingu í gildandi lögum um þá 
skólaþætti sem falla undir fjölbrautaskóla á hverjum stað. Samningur um stofnun 
fjölbrautaskóla er háður samþykki fjármálaráðuneytis eða fjárveitingu í fjárlögum. 

Menntamálaráðuneytið ákveður verkefni og verkaskiptingu milli þeirra stofn- 
ana sem starfa samkvæmt lögum þessum. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Lagaákvæði þessi raska ekki þeim samningum sem þegar hafa verið gerðir um 
stofnun og rekstur fjölbrautaskóla, þ. e. í Reykjavík, Hafnarfirði og Keflavík. 

Gjört í Reykjavik 10. maí 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Vilhjálmur Hjálmarsson. 

10. maí 1977. . Nr. 22. 

LOG 

um sauðfjárbaðanir. 

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

þykki minu: 

1. gr. 
Sérhverjum þeim, er sauðfé eða geitfé hefur undir höndum, hvort heldur er 

eigin fé eða fóðrafé, er skylt að láta fram fara böðun á því til að útrýma kláða og 
öðrum óþrifum, samkvæmt því, sem fyrir er mælt í lögum þessum. Honum er skylt 
að eiga eða tryggja sér afnot af aðstöðu til böðunar, þannig að verkið geti gengið 
greiðlega, farið fram innanhúss og án þess að fénaður sæti óþörfu hnjaski, enn 
fremur að leggja til nægilegt vinnuafl til verksins, vatn og nægilegt magn þess baðlyfs, 
sem yfirvöld mæla fyrir um, að notað sé. Bresti á eitthvað af þessu að dómi bað- 
stjóra, hlutast hann til um úrbætur á kostnað fjáreiganda. 

2. gr. 
Böðun skal fram fara annan hvorn vetur milli 1. nóv. og 15. mars, þó aldrei 

fyrr en lokið er haustslátrun og aldrei fyrr en fé er komið á hús, nema sérstakar 
aðstæður mæli með slíku að dómi eftirlitsmanns og vfirdýralæknir samþykki. 

3. gr. 
Heimilt er landbúnaðarráðherra, að fengnum umsóknum, sýslunefnda, að veila 

undanþágu frá böðunarskyldu um ótiltekinn tíma í tilteknum fjárskiptahólfum og 
A 13
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öðrum einangruðum svæðum, þar sem rækilega hefur verið framfylgt lögum og 
reglum um böðun og óþrifa þá ekki orðið vart, enda mæli yfirdýralæknir og hlutað- 
eigandi héraðsdýralæknar með því, að undanþága sé veitt. Umsóknum sýslunefnda 
skulu fylgja vottorð héraðsráðunauta í sauðfjárrækt og garnaveikisbólusetningar- 
manna, gærumatsmanna og heilbrigðiseftirlitsmanna í sláturhúsum á svæðinu um, 
að þeir hafi ekki í starfi sínu orðið varir við kláða eða önnur óþrif í sauðfé og geit- 
fé í hólfinu síðastliðin 4 ár eða lengur. 

Verði vart kláða eða annarra óþrifa í fé á svæði, þar sem undanþágan gildir, 
fellur hún þegar niður. Landbúnaðarráðherra er heimilt, ef þurfa þykir, að fyrir- 
skipa kláðaskoðun á kostnað sauðfjáreigenda til þess að kanna hvort óþrif eða kláði 

leynist í sauðfé á svæðinu. 
Ráðherra getur enn fremur veitt frest eða undanþágu frá böðun á einstökum 

búum, ef héraðsdýralæknir telur, að heilbrigði fjárins sé svo háttað, að því stafi 

hætta af böðun um sinn eða böðun geti valdið útbreiðslu smitsjúkdóma. 

4. gr. 
Fjáreigendum og öðrum, er starfa við smölun, réttun, hirðingu og gæslu sauð- 

fjár, er skylt að hafa vakandi auga á því, hvort sauðfé sé haldið fjárkláða, lús 

eða öðrum óþrifum. 
Allir þeir, sem hafa með höndum heilbrigðisskoðun á sláturhúsum, skulu fylgjast 

vel með því, hvort óþrif leynast á sláturfé og hvaðan slíkt fé er upprunnið. Skulu 
þeir halda skýrslur um það efni og tilkynna hlutaðeigandi héraðsdýralækni strax 

að lokinni sláturtið. 

5. gr. 
Ef fjárkláða verður vart eða grunur leikur á því, að kind sé kláðasjúk, skal sá, 

er þess verður var, tilkynna það héraðsdýralækni og hreppstjóra eða lögreglustjóra 
þegar í stað. Er skylt að halda hinu sýkta eða grunaða fé í einangrun á ábyrgð og 
kostnað eigenda, uns dýralæknir hefur úrskurðað, hvort um fjárkláða sé að ræða. 
Reynist svo vera, skipar yfirdýralæknir fyrir um nauðsynlega böðun. 

Verði fjárkláða eða annarra óþrifa á sauðfé og seitfé vart æ ofan í æ í einhverju 
fjárskiptahólfi, þrátt fyrir að böðunarskyldu skv. almennum ákvæðum laga þessara 
sé fullnægt, er landbúnaðarráðherra rétt að fyrirskipa, að ráði yfirdýralæknis og að 
höfðu samráði við sveitarstjórnir á viðkomandi svæði, sérstaka útrýmingarböðun, þ. e. 
tvíböðun, í hólfinu eða á svo stóru svæði sem þurfa þykir. Skal þá framkvæmd ítarleg 
skoðun á fénaði, gengið úr skugga um fjárheimtur og varast samgang fjár með sér- 
stökum ráðstöfunum, eftir því sem þurfa þykir, og hert á allri nákvæmni í vinnubrögð- 
um við böðun hverrar einstakrar skepnu. Þegar útrýmingarböðun sauðfjár er ákveðin 
skulu hreppsnefndir hlutast til um sérstakar fjárleitir til þess að tryggja sem bestar 
heimtur ef þess er talin þörf. Yfirdýralæknir getur hlutast til um að ráðherra skipi 
sérstakan framkvæmdastjóra til að stýra allri framkvæmd slíkrar útrýmingarböðunar 
og tekur hann laun úr ríkissjóði. Þesar tvíböðun hefur verið ákveðin í tilteknum 
landshluta, skal strax tilkynna það eftirlitsmönnum og þeir öllum hlutaðeigandi bað- 
stjórum. Auk þess skal ákvörðunin um tvíböðun lesin minnst tvisvar í ríkisútvarpinu 
og birt í Lögbirtingablaðinu. 

6. gr. 
Héraðsdýralæknar skulu vera eftirlitsmenn með sauðfjárböðunum í þeim um- 

dæmum, þar sem þeir eru búsettir, að svo miklu leyti sem þeir geta annast það 
eftirlit að dómi landbúnaðarráðherra. 

Annars staðar skipar landbúnaðarráðherra eftirlitsmenn með sauðfjárböðunum,
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einn í hverju sýslufélagi eða hluta úr sýslufélagi eða bæjarfélagi að fengnum tillög- 

um yfirdýralæknis og sýslunefnda eða bæjarstjórna. 

Eftirlitsmenn skulu sjá um skipulagningu og undirbúning sauðfjárbaðana, hver 

í sínu umdæmi. Þar sem um er að ræða tvo eða fleiri eftirlitsmenn í sama fjár- 

skiptahólfi og hætta er á samgangi fjár á milli eftirlitssvæða, skulu eftirlitsmenn 

hafa samstarf um skipulag baðana. Þeir skulu hlutast til um, að verslanir hafi til- 

tæk næg baðlyf, annast skýrsluhald varðandi baðanir og setja baðstjórum reglur 

um framkvæmd sauðfjárbaðana, upplýsa þá um verkanir baðlyfja og annað, er máli 

skiptir í því sambandi. 

Þeir ákveða í samráði við sveitarstjórn og baðstjóra hvenær innan þeirra tíma- 

marka, er kveðið er á um í 2. gr., skuli baðað í hverjum hreppi. Skylt er að skipu- 

leggja böðun þannig í hverjum hreppi, að henni verði alls staðar lokið á sem 

skemmstum tíma til að forðast hugsanlegan samgang baðaðs fjár og óbaðaðs. Nú 

heimtist fé eftir að böðun er almennt lokið, og skal þá sá, er finnur, einangra kind- 

urnar og tilkynna hreppstjóra, er hlutast til um í samráði við eftirlitsmann, að féð 

sé baðað án tafar. 
Þóknun fyrir störf eftirlitsmanna greiðist úr sýslusjóði eða bæjarsjóði. Kaup 

baðstjóra greiðist á sama hátt úr sveitarsjóði eða bæjarsjóði. 

7. gr. 
Eftirlitsmenn skulu útnefna baðstjóra í samráði við hreppsnefndir. Skal sú út- 

nefning fullbúin og tilkynnt baðstjórum eigi síðar en 20. október það ár, sem baða 

skal. Skal einn eða fleiri baðstjórar starfa í hverjum hreppi eftir því, sem þörf 

krefur, svo hægt sé að framkvæma böðun í hreppnum á skömmum tíma. Í bæjum 

útnefna eftirlitsmenn baðstjóra í samráði við bæjarstjórnir. 

Baðstjórar skulu skipuleggja sauðfjárbaðanir hver á sínu svæði, vera viðstaddir 

böðun, sjá um blöndun á baðlegi og hafa gát á því, að þeir, sem að böðun starfa, 

fylgi settum reglum, og fylgjast vel með því, hvort óþrifa verði vart í fénu. Baðstjóra 

skal vegna skyldustarfa sinna frjáls og greiður aðgangur að öllum útihúsum fjár- 

eiganda til eftirlits. Skylt er fjáreiganda eða umráðamanni að framvísa öllu því 

fé, sem hann hefur undir höndum, til böðunar þegar baðstjóri óskar eftir því. Skulu 

baðstjórar leita fulltingis sýslumanns og hreppstjóra, vilji sauðfjáreigendur ekki 

fylgja settum reglum um böðun. 

8. gr. 

Landbúnaðarráðherra fyrirskipar, að fengnum tillögum yfirdýralæknis, hvaða 

tegund baðlyfja skuli nota við lögboðnar sauðfjárbaðanir. 

Nú fyrirskipar landbúnaðarráðherra aukaböðun vegna þess að fjárkláða hefur 

orðið vart, sbr. 5. gr., og greiðir þá ríkissjóður andvirði baðlyfsins, eins og það 

kostar á næsta verslunarstað, en fjáreigandi eða umráðamaður annan kostnað. 

9. gr. 

Landbúnaðarráðherra setur reglugerð um framkvæmd sauðfjárbaðana að fengn- 

um tillögum yfirdýralæknis og Búnaðarfélags Íslands. 

Í slíkri reglugerð er heimilt að setja ákvæði um dagsektir, ef fjáreigandi hefur 

eigi án lögmætra forfalla lokið böðun á fé sínu fyrir lögskilinn tíma, og skal þá 

baða sauðfé á kostnað eiganda þess. 

10. gr. 
Brot gegn lögum þessum svo og reglugerðum og fyrirmælum, er sett kunna að 

vera samkvæmt þeim, varða sektum allt að jafnvirði 300 kg af 1. fl. dilkakjöti í 

næstliðinni sláturtíð, og renna þær í ríkissjóð.
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11. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1977. Jafnframt eru numin úr gildi lög nr. 23/1959, 

um sauðfjárbaðanir, og lög um breytingu á lögum um sauðfjárbaðanir, nr. 102/1970. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Böðun samkvæmt 2. gr. laga þessara skal fram fara fyrsta sinn veturinn 1978— 
1979. 

Gjört í Reykjavík 10. maí 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Halldór E. Sigurðsson. 

Nr. 283. . 10. maí 1977. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 46 25. apríl 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. 
7. gr. laganna orðist svo: 

Kjarasamningar skulu vera skriflegir. Aðalkjarasamningur skal gerður til eigi 
skemmri tíma en tveggja ára, miðað við mánaðamót. Gildistökutími skal ákveðast 
í kjarasamningi. 

Nú verða almennar og verulegar kaupbreytingar á samningstímabili, og má 
þá krefjast endurskoðunar aðalkjarasamnings án uppsagnar. Sá aðili, sem endur- 
skoðunar krefst, skal senda gagnaðila sínum, sáttasemjara ríkisins og Kjaradómi 
skriflega kröfugerð. Gagnaðili skal innan viku frá móttöku bréfanna hafa tekið 
skriflega afstöðu til þeirra. Náist ekki samkomulag innan tveggja vikna frá kröfu- 
gerð, skal sáttasemjari ríkisins sjálfkrafa taka deiluna til meðferðar og reyna sættir. 
Hafi deila eigi verið leyst innan fjögurra vikna frá kröfugerð, tekur Kjaradómur 
við málinu til úrskurðar. Kjaradómur skal hafa lagt dóm á ágreiningsefnið innan 
mánaðar frá því, að hann tók við meðferð málsins. Að öðru leyti skulu ákvæði 
TI. og TV. kafla laga þessara gilda um meðferð þessara mála. Þó skal samningur 
eða dómur Kjaradóms gilda frá þeim tíma, sem um semst eða Kjaradómur ákveður. 

2. gr. 
8. gr. laganna orðist svo: 

Uppsagnarfrestur kjarasamnings af hendi beggja aðila skal eigi vera skemmri 
en 3 mánuðir. Uppsögn aðalkjarasamnings felur í sér uppsögn sérsamninga sam- 
kvæmt 6. gr. 

Uppsögn skal vera skrifleg og send í ábyrgðarbréfi eða kynnt viðtakanda á 
annan sannanlegan hátt.
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3. gr. 
10. gr. laganna orðist svo: 

Aðili, sem segir upp kjarasamningi, skal samtímis uppsögn senda gagnaðila 
sínum tillögur um nýjan aðalkjarasamning og megintillögur um sérkjarasamninga. 

Samningaviðræður skulu þegar upp teknar. Gagnaðili skal innan þriggja vikna frá 
uppsögn samninga hafa tekið skriflega afstöðu til tillagna að nýjum aðalkjara- 
samningi og innan sex vikna til megintillagna að nýjum sérkjarasamningum. 

4. gr. 
12. gr. laganna orðist svo: 

Aðili aðalkjarasamnings getur, er slitnað hefur upp úr samningaumleitunum, 
vísað kjaradeilu til meðferðar sáttasemjara ríkisins í vinnudeilum. 

Þegar 3 vikur uppsagnarfrests eru liðnar, skal sáttasemjari ríkisins sjálfkrafa 
taka kjaradeilu til meðferðar og reyna sættir, hafi deilu eigi verið vísað til hans 
eða samningur komist á fyrir þann tíma. Sáttasemjari getur þó frestað aðgerðum 
allt að viku, ef sérstaklega stendur á. 

Sáttasemjari ríkisins skal kveðja tvo menn sér til aðstoðar við sáttastarfið. Menn 
þessir hafi réttindi og skyldur sáttasemjara í starfi sínu. 

5. gr. 
14. gr. laganna orðist svo: 

Nú er deila um aðalkjarasamninga eigi til lykta leidd að liðnum sex vikum 
uppsagnarfrests, og tekur Kjaradómur þá við máli. Aðilar skulu þá þegar senda 
Kjaradómi greinargerðir um málið, enda er þá sáttameðferð þess á vegum sátta- 
semjara lokið. 

Deila um sérkjarasamninga skal ganga til Kjaradóms að liðnum átta vikum 
uppsagnarfrests, og skulu þá aðilar senda Kjaradómi greinargerð um málið. 

Aðilar geta vísað kjaradeilu til Kjaradóms fyrr á stigi máls en í 1. og 2. málsgr. 
segir, ef þeir eru um það sammála. 

Eftir að sáttasemjari hefur fengið mál til meðferðar, getur hann og vísað máli 
til Kjaradóms án atbeina aðila, þegar hann telur sýnt, að frekari sáttaumleitanir 
verði árangurslausar. 

6. gr. 
16. gr. laganna orðist svo: 

Kjaradómur tekur kjaradeilu til meðferðar samkvæmt 14. gr. Hann leitar sátta, 
en kveður upp dóm um ágreiningsefni aðalkjarasamnings eigi síðar en viku fyrir 
lok uppsagnarfrests. 

7. gr. 
17. gr. laganna orðist svo: 

Kjaradómur skal hafa kveðið upp dóm um ágreining um sérkjarasamninga 
eigi síðar en mánuði eftir lok uppsagnarfrests. Að ósk beggja aðila og með samþykki 
Kjaradóms má þó lengja þennan frest um einn mánuð. 

Hafi náðst samkomulag um aðalkjarasamning, en ekki sérkjarasamninga, skal 
ágreiningsefnum um þá samninga vísað til Kjaradóms. Um málsmeðferð alla skal 
fara eftir ákvæðum þessa kafla eftir því sem við á. 

Sérkjarasamningar eða úrskurðir Kjaradóms samkvæmt þessari grein skulu 
koma til framkvæmda um leið og aðalkjarasamningur eða dómur Kjaradóms, sbr. 

1. málsgr. 7. gr. og 2. málsgr. 22. gr.
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8. gr. 
21. gr. laganna orðist svo: 
Kjaradómur skal gæta þess við úrlausnir sínar, að ríkisstarfsmenn njóti sam- 

bærilegra kjara og þeir menn með svipaða menntun, sérhæfni og ábyrgð, sem vinna 
hliðstæð störf hjá öðrum en ríkinu. Þá skal hafa hliðsjón af almennum afkomu- 
horfum þjóðarbúsins. 

9. gr. 
22. gr. laganna orðist svo: 
Dómur Kjaradóms er fullnaðarúrlausn kjaradeilu. 
Í dómi Kjaradóms skal ákveðið hvenær hann skal koma til framkvæmda, og 

gildir hann í tvö ár frá lokum gildistíma síðasta samnings. 
Dómur bindur aðila á sama hátt sem samningur þeirra, og gilda um uppsögn 

kjaraákvæða hans og framlengingu ákvæði laga þessara, sbr. 11. kafla. 

10. gr. 

24. og 25. gr. laganna falli niður, en í þeirra stað komi ný 24. gr., svo hljóðandi: 
Kjaradómur sker til fullnaðar úr ágreiningi samningsaðila um: 
Skipan einstakra manna í launaflokka kjarasamnings. 
Hver aukastörf sé rétt að telja til aðalstarfs og hver beri að launa sérstaklega. 
Vinnutíma, yfirvinnu og yfirvinnukaup einstakra starfsmanna eða starfshópa. 
Ágreining um fæðisaðstöðu og fæðiskostnað einstakra starfsmanna eða starfs- 
hópa. 

Einstök félög fara með fyrirsvar starfsmanna fyrir Kjaradómi, sbr. 3. málsgr. 
3. gr. og 6. gr. 

ið 
go 

10 

11. gr. 
29. gr. laganna, sem verði 28. gr., orðist svo: 
Nú er sett á fót ný ríkisstofnun, og skal þá ákveða kjör starfsmanna hennar með 

samkomulagi milli fjármálaráðherra og þeirra aðildarfélaga viðurkenndra heildar- 
samtaka, sem í hlut eiga. 

Náist ekki samkomulag milli þessara aðila, skal Kjaradómur skera úr deilunni. 

Sama gildir, ef stofnaðar eru nýjar stöður við stofnanir ríkisins. 

12. gr. 
31. gr. laganna, sem verði 30. gr., orðist svo: 
Kostnaður við Kjaradóm, þar á meðal laun dómenda eftir ákvörðun ráðherra, 

greiðist úr ríkissjóði. 

13. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Aðalkjarasamningi milli fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs og Bandalags háskóla- 

manna, sem undirritaður var 9. desember 1975, er heimilt að segja upp með þriggja 

mánaða fyrirvara miðað við 1. nóvember 1977. Jafnframt falla úr gildi allir sér- 

kjarasamningar, sem byggðir eru á aðalkjarasamningi þessum. Um gerð nýrra samn- 

inga fer eftir ákvæðum laga þessara. 

Gjört í Reykjavik 10. maí 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Matthías Á. Mathiesen.
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 120 frá 31. des. 1976, um tollskrá o. fl. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Í stað orðsins „Fiskkassar“ í tollskrárnúmeri 39.07.13 í 1. gr. laganna komi: 

Fiskkassar og vörupallar úr plasti (plastpallets). 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 10. maí 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Matthías Á. Mathiesen. 

10. maí 1977. . Nr. 25. 

LÖG 

um breyting á siglingalögum, nr. 66/1963. 

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

þykki minu: 

1. gr. 
Bráðabirgðaákvæði laga nr. 66/1963, sbr. lög nr. 108/1972, orðist þannig: 

Bráðabirgðaákvæði. 

Nú hefur útgerðarmaður keypt sér þá tryggingu, sem miðast við eftirfarandi 
bætur, og ber hann þá ekki frekari ábyrgð samkvæmt 2. málsgr. 205. gr. laga þess- 
ara, sbr. 1. gr. laga nr. 108/1972: 

1. Dánarbætur: 

a) 2 milljónir króna við dauða, er greiðast nánustu vandamönnum (erfingjum) 
hins látna. 

bh) Mánaðarlegar bætur til ekkju eða ekkils í 8 ár ber að greiða samkvæmt a- 
lið 1. málsgr. 36. gr. almannatryggingalaga. 

c) Mánaðarlegar bætur til barna að 17 ára aldri, þó aldrei lengur en í 8 ár, ber 
að greiða á hverjum tíma samkvæmt c-lið 1. málsgr. sömu gr. 

2. Slysadagpeningar og örorkubætur: 

a) Dagpeningar, sem greiðast eftir sömu reglum og dagpeningar skv. 33. gr. 
almannatryggingalaga og nema % þeirrar fjárhæðar. Heildarupphæð dag- 
peninga skal þó aldrei nema meiru en þeim launum, sem hinn slasaði hafði 
fyrir slysið.
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b) Ef slys veldur varanlegri örorku, skal greiða örorkubætur, 6 millj. kr. við 
algera varanlega örorku, en hlutfallslega við minni órorku. 

Frá örorkubótum skal draga upphæð slysadagpeninga, sem greiddir hafa verið, 
og frá eingreiðslu dánarbóta skal draga örorkubætur, ef greiddar hafa verið. 

Nú verður breyting á vikukaupi í almennri verkamannavinnu, og skal ráðherra 
þá innan 6 mánaða breyta upphæðum bóta samkvæmt bráðabirgðaákvæði þessu í 
samræmi við það. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik 10. maí 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Halldór E. Sigurðsson. 

Nr. 26. = 11. maí 1977. 

LÖG 

um virkjun Hvítár í Borgarfirði. 

Forseti ÍSLANDS 

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

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að veita Andakilsárvirkjun s/f leyfi til þess að reisa 

og reka vatnsaflsstöð við Kljáfoss í Hvítá í Borgarfirði með allt að 13.5 MW. afli 

og orkuveitu til tengingar við orkuflutningskerfið í Borgarfirði. 

2. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að ábyrgjast fyrir hönd ríkissjóðs lán, er Andakils- 

árvirkjun tekur, allt að 2200 millj. króna, eða jafngildi þeirrar upphæðar í erlendri 
mynt, til greiðslu þeirra mannvirkja. sem um getur Í 1. gr. 

Einnig er ríkisstjórninni heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka lán, er komi að 
hluta til eða að öllu leyti í stað ábyrgðar skv. 1. málsgr. þessarar greinar, og endur- 
lána Andakílsárvirkjun. 

Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða kjör og skilmála sjálfskuldarábyrgðar og 
endurláns. 

3. gr. 
Fella skal niður aðflutningsgjöld og söluskatt af efni, tækjum og vélum til 

virkjunarinnar, sbr. 1. gr. 

4. gr. 
Andakilsárvirkjun er undanþegin tekjuskatti, stimpilgjaldi, útsvari, aðstöðu- 

gjaldi og öðrum gjöldum til ríkis, sýslusjóða og sveitarfélaga. 
Andakílsárvirkjun skal þó greiða sýslusjóðum og sveitarsjóðum þau opinber 

gjöld, sem þeim er gert að greiða vegna húseigna Andakílsárvirkjunar samkvæmt 
öðrum lögum.
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5. gr. 
Um stofnun og rekstur orkuvers og orkuveitna, sem um getur í í. gr., fer eftir 

ákvæðum vatnalaga, nr. 15 frá 20. júní 1923, orkulaga, nr. 58 frá 29. april 1967, svo 
og eftir samþykktum Andakílsárvirkjunar s/f. 

Setja skal Andakílsárvirkjun reglugerð, sem stjórn virkjunarinnar semur og 
ráðherra staðfestir. Skal þar m.a. setja ákvæði um stjórn og rekstur Andakilsár- 
virkjunar, orkuveitusvæði og skilmála fyrir orkusölu. 

6. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 11. maí 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. SJ) 
  

Gunnar Thoroddsen. 

11. maí 1977. = Nr. 27. 

LÖG 

um ráðstafanir til að draga úr tóbaksrevkingum. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Hvers konar auglýsingar á tóbaki og tóbaksvarningi eru bannaðar hér á landi. 

2. gr. 
Bannað er enn fremur að nota neyslu eða hvers konar meðferð tóbaks og tóbaks- 

varnings Í auglýsingum eða upplýsingum um annars konar vörur eða þjónustu. 

3. gr. 
Ráðherra er heimilt að leggja bann við tóbaksreykingum í húsakynnum, sem 

eru til almenningsnota. 

Jafnan skal haft samráð við hlutaðeigandi forráðamenn, eigendur eða stjórn- 
endur, áður en slíkt bann er sett á, en ekki er það skilyrði að þeir samþykki bannið. 

Við veitingu heimildar til rekstrar langferðabifreiða, flugvéla, farbegaskipa, 
leigubifreiða og hvers konar annarra farartækja, sem rekin eru gegn gjaldtöku, er 

heimilt að setja skilyrði um reykingabann að nokkru eða öllu í farar tækinu. 

4. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 1. gr. er Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins heimilt að aus- 
lýsa verð á tóbaksvörum. 

5. gr. 

Ráðherra er heimilt að skipa nefnd, sem fær það hlutverk að annast fram- 
kvæmd þessara laga svo og aðrar aðgerðir til þess að hamla gegn tóbaksreykingum. 

Ákveða skal á fjárlögum ár hvert framlag úr ríkissjóði til reykingavarna. 
Heilbrigðisráðherra ákveður um ráðstöfun fjárins. 

A 14
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6. gr. 
Ráðherra getur í reglugerð sett nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara. 

7. gr. 
Brot gegn lögum þessum varða sektum allt að 500 þús. kr. nema þyngri refsing 

Hggi við að öðrum lögum. 

8. gr. 
Lög þessi öðlast gildi hinn 1. júní 1977. Jafnframt falla þá úr gildi 2. og 3. máls- 

liður 1. mgr. og öll 2. mgr. 7. gr. laga nr. 63/1969, um verslun ríkisins með áfengi, 
tóbak og lyf, sbr. lög nr. 59/1971 

Gjört í Reykjavik 11. mai 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Matthías Bjarnason. 

Nr. 28. ÍR 11. maí 1977. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 56 27. maí 1975, um breyting á lögum um 

atvinnuleysistryggingar, nr. 57 27. apríl 1973 (fæðingarorlof). 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Aftan við 1. gr. laganna komi nýr málsliður, svo hljóðandi: 
Ákvæði í 16. gr. g. 1. málsgr. og í 18. gr. 2. málsgr. skulu ekki skerða bótarétt 

í forföllum vegna barnsburðar. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Ákvæði 1. greinar skal gilda frá gildistöku laga nr. 56 1975. 
Fyrir 1. janúar 1978 skal ríkisstjórnin láta kanna á hvern hátt megi veita öll- 

um konum í landinu sambærilegt fæðingarorlof og tryggja tekjustofn í því skyni. 
Niðurstöður þessarar könnunar skal leggja fyrir Alþingi. 

Gjört í Reykjavík 11. maí 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Matthías Bjarnason.
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 43 9. maí 1947, um innlenda endurtryggingu, 

stríðsslysatryggingu skipshafna o. fl. 

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

þykki mínu: 

  

1. gr. 

3. gr. orðist svo: 

Áhættufé félagsins er: 

1. Frá ríkissjóði ..............002.0.0. 00. kr. 12 950 000 
2. Frá útgerðarmönnum og Öðrum  ........0000.000 000 — 18942 000 
3. Frá eftirtöldum vátryggingarfélögum: 

Tryggingastofnun ríkisins ................... kr. 952000 
Brunabótafélagi Íslands ..........0..0000.0... —  952000 
Sjóválryggingarfélagi ..............0.......... —  952000 

—  2856000 

4. Frá öðrum vátryggingarfélögum, sbr. 5. gr. 
Samvinnutryggingum g.t. .................. kr. 208 000 
Almennum Tryggingum hf. ................ — 181 000 
Tryggingamiðstöðinni hf. .................. — 164 000 
Tryggingu hf. ..........00..... 00. — 139 000 

—- 692 000   

  

Samtals kr. 35 440 000 

Að fengnu samþykki ráðherra má með einróma samþykki allrar félagsstjórnar- 
innar auka framlagt áhættufé með útgáfu jöfnunarskirteina skv. 8. gr. Aukning 
áhættufjár með þessum hætti telst ekki arður eða til skattskyldra tekna við álagn- 
ingu tekjuskatts eða útsvars. 

2. gr. 
5. gr. orðist svo: 

Nú semur innlent vátryggingarfélag, sem ekki á áhættufé í félaginu, svo um að 
tryggja hjá félaginu minnst 1/10 hluta af þeim endurtryggingum sínum, sem sam- 
rýmast endurtryggingarstarfsemi félagsins, og getur stjórn Endurtryggingarinnar þá 
samið þannig við slíkt félag, að það leggi fram áhættufé til jafns við önnur félög, er 
það hafa gert skv. þessari heimild, sbr. 3. gr. 4. tölulið. Nýtur það áhættufé þá sömu 
réttinda og ber sömu skyldur og eldra áhættufé, sbr. þó 11. gr. 

3. gr. 
3. og 4. mgr. 9. gr. orðist svo: 
Tryggingarfélög þau, sem áhætiufé eiga í félaginu, sbr. 3. gr. tölul. 3 og 4, til- 

nefna einn aðalmann og einn til vara. Verði þau ekki sammála, tilnefnir ríkis- 
stjórnin mennina úr hópi þeirra, sem tryggingarfélögin hafa stungið upp á. 

Eigendur áhættufjár þess, er um getur í 3. gr. 2. tölulið, tilnefna tvo aðalmenn 
og tvo til vara. Farist tilnefning af þeirra hálfu fyrir, tilnefnir ríkisstjórnin mennina.
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Fyrirsögn Il. kafla verði: 

Um stríðsslysatryggingar. 

5. gr. 

15. gr. orðist svo: 

Ráðherra getur ákveðið, að skylt sé að tryggja fyrir stríðsslysum skipshafnir 

á öllum íslenskum skipum og bátum. Vátryggingarskylda hvílir á útgerðarmanni 

skipsins og má ekki færa þeim, sem vátryggðir eru, iðgjöldin til útgjalda. Gildir 

það jafnt, þótt skipverji taki aflahlut í stað kaups. 

6. gr. 

21. gr. falli niður. 

7. gr. 

23. gr. orðist svo: 
Bætur fyrir stríðsslys skal greiða eftir reglum sem ráðherra setur nema um 

annað semjist í kjarasamningum útgerðarmanna og sjómanna. 

8. gr. 
24. gr. falli niður. 

9. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1977 og ber þá stjórn Íslenskrar endurtryggingar 

að gefa út skírteini skv. 8. gr. til eigenda áhættufjár fyrir þeirri aukningu, sem 

fólgin er Í 1. gr., enda nýtur hún arðs frá þeim tíma. Þessi aukning áhættufjár er 

undanþegin tekjuskatti og útsvari. 

Gjört í Reykjavík 11. maí 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S) 

Matthías Bjarnason. 

Nr. 30. . 11. maí 1977. 

LÖG 

um breyting á umferðarlögum, nr. 40/1968. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Aftan við 59. gr. laganna komi ny málsgrein, svo hljóðandi: 

Skylt er ökumanni bifhjóls, svo og farþega sem er 12 ára eða eldri, að nota 

hlífðarhjálm við akstur. Þó er eigi skylt að nota hlífðarhjálm við akstur á bifreiða- 

stæðum, við bensínstöðvar eða viðgerðarverkstæði eða þar sem svipað stendur á. 

Dómsmálaráðherra getur sett reglur um undanþágu frá skyldu til að nota hlifðar- 

hjálma.
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2. gr. 
Við 8. málsgr. 60. gr. laganna bætist: 
Ákvæði 4. mgr. 59. gr. gilda og um ökumann létts bifhjóls. 

3. gr. 
Við 3. mgr. 67. gr. laganna bætist: NN 
Vanræksla á notkun hlífðarhjálms, sbr. 4. mgr. 59. gr. og 8. mgr. 60. gr., leiðir 

þó ekki til lækkunar eða niðurfellingar fébóta. 

4. gr. 
Breytingar þessar á umferðarlögunum taka gildi 1. jan. 1978. 

Gjört í Reykjavík 11. maí 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

12. maí 1977. = Nr. ð1. 

LÖG 

um Skálholtsskóla. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Í Skálholti starfar skóli, er heyrir undir menntamálaráðuneytið. Nefnist hann 

Skálholtsskóli. 

2. gr. 
Skálholtsskóli starfar í anda norrænna lýðháskóla. Markmið hans er að stuðla 

að aukinni almennri menntun og þroska nemenda sinna og dýpka skilning þeirra á 
félags- og menningarlífi samtíðarinnar. 

Skólinn vinnur að varðveislu þjóðlegrar menningararfleifðar íslendinga. 
Skólinn starfar á grundvelli kristinnar kirkju. 

3. gr. 
Árlegur starfstími skólans er níu mánuðir. Heimilt er að skipta starfstímanum 

í námskeið. Hluti skólastarfs getur farið fram að sumri. 

4. gr. 

Starfsemi skólans greinist í: 

a) Almenna deild. 

Almenna deildin veitir almenna framhaldsmenntun þeim, sem að loknu 

skyldunámi eða litlu síðar hafa horfið úr skóla, en vilja taka þráðinn upp að 

nyju. 
b) Valfrjálsar deildir. 

Skólinn býður nemendum ýtarlegri fræðslu eftir frjálsu vali. Í því skyni 
starfa við hlið almennrar deildar minni deildir, þar sem nemendur einbeita sér
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að tilteknum flokkum námsgreina, þar á meðal íslenskri tungu, sögu og bók- 

menntum, kristnum fræðum og almennum trúarbragðafræðum, hugmynda- og 

heimspekisögu, nútímasögu og félagsfræði, svo og leiðbeiningum um æskulýðs- 

störf og aðra félagsstarfsemi. 

Nemendur hinnar almennu deildar stunda nám í a. m. k. einni valfrjálsri 

deild. Að öðru leyti eru valfrjálsar deildir miðaðar við þarfir þeirra nemenda, 

sem lengra eru komnir á námsbraut og sitja ekki í öllum kennslustundum í 

almennri deild, en eru að búa sig undir frekara nám eða ákveðin störf. 

c) Sjálfsnám og rannsóknarstörf. 
Skólinn veitir árlega, eftir því sem aðstæður leyfa, viðtöku konum og körlum. 

er dvelja um lengri eða skemmri tíma á staðnum og þiggja að vild þá fræðslu 

sem þar er í boði, en stunda að öðru leyti sjálfsnám og vinna að eigin verkefnum. 

Skipulag alls náms og starfs í skólanum er með frjálsu sniði að hætti nor- 

rænna lýðháskóla. Próf eru engin, en vitnisburðir gefnir þeim, er þess æskja. 

5. gr. 

Skilyrði fyrir skólavist er, að nemendur verði 18 ára á skólaárinu, nema eldri 

séu, og hafi lokið skyldunámi. Rektor geitur veitt undanþágu og skólanefnd sett 

nánari reglur um inntöku nemenda í samráði við rektor, ef ástæða þykir til. 

6. gr. 

Skálholtsskóli er sjálfseignarstofnun og ber kirkjuráð ábyrgð á fjárreiðum 

hans. Stjórn skólans er í höndum rektors og 7 manna skólanefndar. Biskup Ís- 

lands er formaður nefndarinnar og kirkjuráð tilnefnir varamann hans. Mennta- 

málaráðherra skipar aðra nefndarmenn til fjögurra ára í senn, einn án tilnefn- 

ingar og fimm samkvæmt tilnefningum eftirgreindra aðila: kirkjuráðs, Sambands 

ísl. sveitarfélaga, Kvenfélagasambands Íslands, Ungmennafélags Íslands og Skál- 

holtsskólafélagsins. Varamenn skulu skipaðir á sama hátt. Rektor situr fundi nefnd- 

arinnar með málfrelsi og tillögurétti nema þegar fjallað er um mál, sem varða hann 

persónulega. Meiri hluti atkvæða ræður úrslitum í skólanefnd. Skólanefnd ræður 

rektor og fasta kennara í samráði við hann. Hún setur skólanum námsskrá og starfs- 

reglur með samþykki kirkjuráðs og menntamálaráðherra. Hún ber ásamt rektor 

ábyrgð á fjármálum og öllum rekstri skólans gagnvart kirkjuráði og menntamála- 

ráðherra. 

7. gr. 

Rektor stjórnar daglegu starfi, rekstri og fjárreiðum skólans, gerir fjárhags- 

áætlun, ræður stundakennara og annað starfslið eftir því sem fé er veitt til á fjár- 

lögum. Rektor og fastir kennarar njóta sömu réttinda og hliðstæðir opinberir starfs- 

menn, enda hvíla á þeim sömu skyldur. Um embættisgengi, starfsréttindi. ráðn- 

ingu, störf, orlof og tölu fastra starfsmanna skólans fer, að því er við getur átt, 

eftir ákvæðum laga og reglugerða, er um slíkt gilda á hverjum tíma fyrir fram- 

haldsskólastigið. 

8. gr. 

Um fjárveitingar úr ríkissjóði til Skálholtsskóla gildir eftirfarandi: 

a) Rekstrarkostnaður skólans skal greiddur að fullu annar en rekstrarkostnaður 

heimavistar, sem greiðist 80%. 

b) Stofnkostnaður þess kennsluhúsnæðis, sem byggt verður eftir gildistöku laga 

þessara, skal greiddur úr ríkissjóði að 80% og skal hið sama gilda um heimavist. 

Þó skal framlag ríkissjóðs samkvæmt þessum stafliðum miðast að hámarki við 

kostnað í ríkisskólum á framhaldsskólastigi.
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Skilyrði fjárframlaga til rekstrar er að menntamálaráðuneytið samþykki ár- 
lega áætlanir um rekstrarkostnað. 

Framlög til stofnkostnaðar greiðast eftir því sem fé er veitt til í fjárlögum, 
enda, liggi áður fyrir samþykki stjórnvalda fyrir nýjum byggingarframkvæmdum 
þegar um þær er að ræða. 

Nú er skóli þessi lagður niður eða svo fer, að ekki er hagnýtt í þágu skólans 
skólahúsnæði hans, hvort sem er til kennslu eða heimavistar, og skal þá mennta- 
málaráðherra og kirkjuráð sameiginlega taka ákvörðun um ráðstöfun húsnæðisins í 
samræmi við lög nr. 82/1968. 

Stofnkostnaðar- og rekstrarreikningur skal gerður í janúarmánuði og sendur 
ásamt fylgiskjölum ríkisendurskoðun til endurskoðunar. 

9. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 12. maí 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Vilh jálmur H jálmarsson. 

12. maí 1977. 2 Nr. 32. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 68 15. júní 1971, um tekjuskatt og eignarskatt, 
sbr. lög nr. 7 23. mars 1972, lög nr. 60 30. apríl 1973, 1. kafla laga nr. 

10 22. mars 1974, TI. kafla laga nr. 11 28. apríl 1975 og II. kafla 

laga nr. 20 5. maí 1976, um breyting á þeim lögum. 

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

þykki minu: 

1. gr. 
Síðasti málsliður 3. mgr. B-liðar 15. gr., sbr. 3. gr. laga nr. 60/1973, orðist svo: 
Heildarfyrningarverð eigna skv. 2. tölulið A-liðs þessarar greinar má þó jafnan 

vera fasteignamat eins og það var í ársbyrjun 1976, enda þótt kaup- eða kostnaðar- 
verð hafi verið lægra. 

2. gr. 
26. gr. orðist svo: 

1. Eignarskattur þeirra manna, sem eignarskattskyldir eru skv. lögum þessum, 
reiknasi þannig: 

Af fyrstu 6000 000 kr. skattgjaldseign einstaklinga og fyrstu 9000 000 kr. 
skattgjaldseign hjóna greiðist enginn skattur. Af þeirri skattgjaldseign, sem 
þar er umfram, greiðist 0,8%. 

2. Skattur af eignum þeirra innlendu og erlendu félaga og annarra skattskyldra 
aðila, sem um ræðir í 5. gr., skal vera 0,8% af skattgjaldseign. 

3. Eignarskatt, sem ekki nær 1000 kr., skal fella niður við álagningu.
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ð. gr. 

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

ríkissjóðs fyrir skattárið 1976. 

Gjört í Reykjavík 12. maí 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Matthías Á. Mathiesen. 

Nr. 33. . 12. maí 1977. 
LEIKLISTARLÖG. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Menntamálaráðuneytið fer með yfirstjórn leiklistarmála samkvæmt lögum 

þessum. 

Lög þessi taka, eftir því sem við á, til allrar leiklistarstarfsemi í landinu. 

2. gr. 

Ríkið rekur og kostar Þjóðleikhús og Leiklistarskóla Íslands eftir því sem fyrir 

er mælt í löggjöf um þessar stofnanir og í fjárlögum. 

Alþingi veitir einnig árlega fé í fjárlögum til stuðnings annarri leiklistarstarf- 

semi: 

I. Til Leikfélags Reykjavíkur. 
II. Til Leikfélags Akureyrar. 

III. Til Bandalags íslenskra leikfélaga. 
IV. Til almennrar leiklistarstarfsemi. 

V. Til leiklistarráðs. 

Sveitarstjórnir veita fé til leiklistarstarfsemi í sveitarfélögum eftir því sem 

ákveðið verður í fjárhagsáætlun þeirra, þó eigi lægri fjárhæð til hvers leikfélags en 

ríkissjóður greiðir skv. 3. gr. 

3. gr. 

Menntamálaráðuneytið úthlutar fé því sem veitt er í fjárlögum samkvæmt IV. 

lið í 2. gr., að fengnum tillögum Bandalags íslenskra leikfélaga. 

4. gr. 

Hlutverk leiklistarráðs er: 

I. Að vera vettvangur skoðanaskipta og umræðna um leiklistarmál og stuðla 

að stefnumótun á því sviði á hverjum tíma. 

II. Að vera ráðgefandi aðili fyrir ráðuneytið, sveitarfélög og leiklistarstofnanir 

þær sem taldar eru í 2. gr. 

TI. A3 stuðla að ritun og útgáfu leikrita. 

IV. Að sinna öðrum verkefnum í þágu leiklistar í samráði við menntamála- 

ráðuneytið.
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5. gr. 
Menntamálaráðuneytið skipar leiklistarráð, einn fulltrúa án tilnefningar, en 

aðra ráðsmenn og jafnmarga til vara tilnefna eftirtaldir aðilar: 
Bandalag íslenskra leikfélaga einn fulltrúa fyrir hvern tug félaga sem eru full- 

gildir aðilar að Bandalaginu. 
Félag íslenskra leikara þrjá fulltrúa. 

Eftirtaldir aðilar tilnefna einn hver: 

Ríkisútvarp, einn frá hljóðvarpi og annan frá sjónvarpi. 

Félag leikstjóra. 

Félag leikritahöfunda. 

Samtök félagsheimila. 

Leikfélag Akureyrar. 

Leikfélag Reykjavíkur. 

Tónskáldafélag Íslands. 
Samband íslenskra sveitarfélaga. 

Þjóðleikhúsráð. 

Ráðherra er heimilt að veita öðrum, er fjalla með nokkrum hætti um leiklistarmál, 
aðild að leiklistarráði, að fenginni umsögn ráðsins. Skipunartími ráðsmanna er þrjú 
ár í senn. Ráðið kýs sér sjálft formann og varaformann. 

6. gr. 
Leiklistarráð kemur saman til fundar einu sinni á ári, nema sérstök ástæða sé 

fil fleiri funda. Skylt er að boða fund, ef 5 ráðsmenn hið fæsta óska þess bréflega 
ogg tilgreina uinræðuefni. 

Framkvæmdastjórn þriggja manna fer með málefni leiklistarráðs milli funda. 
Leiklistarráð kýs tvo menn í framkvæmdastjórn, en formaður ráðsins er sjálfkjörinn. 

Leiklistarráð er ólaunað, en greiða skal þóknun fyrir stjórnarstörf og ferða- og 
dvalarkostnað utanbæjarmanna vegna fundarsetu. 

7. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 15/1965, um fjár- 

hagslegan stuðning við leiklistarstarfsemi áhugamanna, og önnur lagaákvæði, er 
kunna að brjóta í bága við lög þessi. 

Ráðherra setur reglugerð um framkvæmd laganna. 

Gjört í Reykjavik 12. mai 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. SJ) 
  

Vilhjálmur Hjálmarsson.
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um kjarasamninga starfsmanna banka í eigu ríkisins. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Lög þessi taka til allra starfsmanna, annarra en bankastjóra og aðstoðarbanka- 

stjóra, sem ráðnir eru til lengri eða skemmri tíma í þjónustu banka í eigu ríkisins, 
enda verði starf þeirra talið aðalstarf. 

Laun og önnur starfskjör starfsmanna, er lög þessi taka til, skulu ákveðin með 
kjarasamningum milli aðila þeirra, er um ræðir í 2. gr. 

2. gr. 
Bankaráð þeirra banka, sem greindir eru í 1. gr., fara með fyrirsvar bankanna 

við gerð og framkvæmd kjarasamninga. Þau skulu skipa sameiginlega nefnd til 
að fara með samninga af sinni hendi. 

Samband íslenskra bankamanna fer með fyrirsvar bankastarfsmanna við gerð 
og framkvæmd kjarasamninga. Sambandið skal skipa nefnd til að fara með samn- 
inga af sinni hendi. 

Tilkynna skal viðskiptaráðherra eigi síðar en við uppsögn samninga, hverjir 
z 

eigi sæti í samninganefndum. 

3. gr. 
Bankastarfsmaður, sem lög þessi taka til, á rétt til að vera félagi í Sambandi 

íslenskra bankamanna eða félagi innan vébanda þess, eftir nánari reglum í sam- 
þykktum sambandsins. 

Bankastarfsmaður, sem eigi er innan vébanda Sambands íslenskra bankamanna, 
skal greiða gjald til sambandsins og aðildarfélags þess, er hann ætti að tilheyra, sem 
er jafnt og það gjald, er mönnum í sambærilegri stöðu er gert að greiða, séu þeir 
innan vébanda sambandsins. 

4. gr. 
Endurrit af uppsögn kjarasamninga svo og tillögur og kröfugerð um nýja samn- 

inga skal senda sáttasemjara ríkisins í vinnudeilum samtímis og gögn þessi eru 
send gagnaðila. 

Náist ekki samkomulag milli samninganefnda, geta aðilar komið sér saman um 
að skjóta ágreiningsatriðum til gerðardóms. Gerðardómur skal skipaður oddamanni, 

er samningsaðilar koma sér saman um, tveim mönnum, er oddamaður tilnefnir í 

dóminn utan raða samningsaðila, svo og einum manni frá hvorum aðila. 
Hafi samningar hvorki tekist né ágreiningi verið skotið til gerðardóms á fyrstu 

60 dögum uppsagnarfrests, skal sáttasemjari ríkisins taka deiluna til meðferðar. 

Sáttasemjari skal kveðja til tvo menn til að vinna með sér að lausn kjaradeilu. 

Menn þessir skulu hafa réttindi og skyldur sáttasemjara. 

5. gr. 
Ákvæði laga nr. 33 3. nóvember 1915, um verkfall opinberra starfsmanna, skulu 

ekki gilda um þá bankastarfsmenn, sem lög þessi taka til. 
Ákvörðun um vinnustöðvun ber að tilkynna sáttasemjara ríkisins og þeim, sem 

hún beinist gegn, skemmst 15 sólarhringum áður en hún skal hefjast.
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Verkfallsboðun skal vera skrifleg og send í ábyrgðarbréfi eða kynnt viðtakanda 
á annan sannanlegan hátt. 

Óheimilt er að hefja vinnustöðvun: 
1. Ef ágreiningur er einungis um atriði, sem Félagsdómur á úrskurðarvald um, 

nema til fullnægingar dómum hans. 
Ef samþykkt hefur verið sáttatillaga sáttanefndar skv. 6. gr. 

3. Til stuðnings aðila í annarri kjaradeilu. 

19
 

Hafi verkfall verið boðað skal sáttanefnd leggja fram sáttatillögu um kjara- 
samninga eigi síðar en 5 sólarhringum áður en verkfall skal hefjast. Sáttanefnd 

ber að ráðgast við samninganefndir aðila áður en hún leggur fram sáttatillögu. 
Þegar sáttatillaga hefur verið lögð fram, getur sáttanefnd frestað boðuðu verk- 

falli í allt að 15 sólarhringa. Haft skal samráð við samninganefndir aðila áður en 
verkfallsfrestun er ákveðin. 

6. gr. 
Um það, hvernig atkvæðagreiðslu um sáttatillögu skuli háttað, skal kveðið á 

í samkomulagi því, sem greinir í 9. gr. 
Sáttatillaga telst felld, ef helmingur greiddra atkvæða hið minnsta er á móti 

henni, enda hafi ekki færri en helmingur atkvæðisbærra starfsmanna á kjörskrá 
greitt atkvæði. Annars telst sáttatillaga samþykkt. 

Sáttanefnd úrskurðar um öll vafaatriði, sem rísa kunna við atkvæðagreiðslur. 
Er úrskurður sáttanefndar endanlegur. 

Eftir að vinnustöðvun er hafin setur sáttanefnd borið fram miðlunartillögu 
og fer um hana eftir sömu reglum og sáttatillögur, að því er varðar atkvæðagreiðslu. 

7. gr. 
Þótt löglegt verkfall sé hafið er starfsmönnum banka í eigu ríkisins, sem í verk- 

falli eru, skylt að starfa áfram að nauðsynlegri öryggisvörslu og sinna beinum skuld- 
bindingum bankanna og íslenska ríkisins við erlenda aðila. 

Um það, hvaða starfsmenn skuli halda áfram störfum og hvaða verkefni þeir 

skuli inna af hendi þótt verkfall sé hafið, skal nánar kveðið á í samkomulagi því, 

sem greinir í 9. gr. 

8. gr. 
Félagsdómur dæmir í málum, sem rísa milli samningsaðila um gildi verkfalls, 

ágreining um skilning á kjarasamningi, félagsréttindi starfsmanna og kjörskrár- 
deilur. 

Þegar Félagsdómur fer með slík mál nefnir Samband íslenskra bankamanna 
annars vegar og bankaráð ríkisbankanna hins vegar dómara til setu í dómnum í 
stað þeirra, sem nefndir hafa verið af Alþýðusambandi Íslands og Vinnuveitenda- 
sambandi Íslands. 

Samband íslenskra bankamanna rekur mál fyrir Félagsdómi vegna sjálfs sin, 
félaga innan vébanda sinna svo og starfsmanna, sem hlut eiga að máli. Að öðru 
leyti skal fara eftir ákvæðum laga um stéttarfélög og vinnudeilur um sóknaraðild 
máls fyrir Félagsdómi. 

9. gr. 
Bankaráð ríkisbankanna og Samband íslenskra bankamanna skulu gera með sér 

samkomulag um gerð kjarasamninga, framkvæmd vinnustöðvunar og önnur þau 

atriði, er máli skipta og ekki er kveðið á um í lögum þessum. 
Viðskiptaráðherra skal staðfesta slíkt samkomulag áður en það öðlast gildi, 

svo og allar breytingar, er á því kunna að verða gerðar.
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10. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi þau ákvæði laga nr. 10/1961 

um Seðlabanka Íslands, nr. 11/1961 um Landsbanka Íslands, nr. 12/1961 um Út- 
vegsbanka Íslands og nr. 28/1976 um Búnaðarbanka Íslands, sem brjóta í bága 
við ákvæði laga þessara. 

Gjört í Reykjavík 12. maí 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Ólafur Jóhannesson. 

Nr. 35. = 12. maí 1977. 

LOG 

um viðauka við lög nr. 94 19. júní 1933, um tékka. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Fjórtándi kapituli — Refsiákvæði 

73. gr. 
Refsa skal með sektum eða allt að 3 mánaða fangelsi, nema þyngri refsing 

liggi við samkvæmt almennum hegningarlögum, þeim: 

a) sem gefur út tékka án þess að innstæða sé fullnægjandi á reikningi hans hjá 
greiðslubankanum, sbr. 4. gr., eða 

b) sem án sérstakrar ástæðu afturkallar tékka eða ráðstafar innstæðu og hindrar 
á þann hátt, að tékki, sem hann hefur þegar gefið út, greiðist við sýningu innan 
sýningarfrestsins, sbr. 29. gr. 

Krafa um opinbera ákæru skal borin fram af handhafa tékka, sem ekki hefur 
fengið hann greiddan vegna ófullnægjandi innstæðu eða vegna þess að tékkinn hefur 
verið afturkallaður, eða af ábyrgðarmanni, sem af greindum ástæðum hefur leyst 
til sín tékka eða á yfir höfði sér að leysa til sín tékka, eða af greiðslubanka, sem 
hefur innleyst tékka án fullnægjandi innstæðu. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 12. maí 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. SJ 
  

Ólafur Jóhannesson.
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LÖG 

um stjórn og starfrækslu póst- og símamála. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Samgönguráðuneytið fer með yfirstjórn póst-, síma- og annarra fjarskiptamála. 

2. gr. 
Póst- og símamálastofnun fer með framkvæmd póst- og símamála samkvæmt 

lögum þessum og öðrum lögum og reglum, sem gilda um póstmál og fjarskipti. 

3. gr. 
Starfsemi póst- og símamálastofnunar skal beinast að því að tryggja sem best, 

að hér á landi sé kostur á hagkvæmri og fullkominni póst- og símaþjónustu. 
Póst- og símamálastofnun hefur einkarétt á að stofna til og starfrækja hvers 

konar póst-, síma- og aðra fjarskiptaþjónustu, bæði innan hins íslenska ríkis og 
í samskiptum við önnur ríki, svo og hafa eftirlit með innflutningi og viðurkenn- 
ingu á búnaði í því sambandi. Nánar skal kveðið á um framkvæmd einkaréttar 
stofnunarinnar í póstlögum og lögum um fjarskipti, svo og í reglugerðum, sem 
ráðherra setur, og í fjölþjóðlegum samningum, sem Ísland er aðili að. 

4. gr. 
Forseti Íslands skipar póst- og símamálastjóra, sem veitir póst- og símamála- 

stofnun forstöðu. 

Samgönguráðherra skipar annað starfsfólk stofnunarinnar, að fengnum tillögum 
póst- og símamálastjóra og starfsmannaráðs póst- og símamálastofnunar, sbr. 10. gr. 
Ráðherra getur þó falið póst- og símamálastjóra að auglýsa lausar stöður og ganga 
frá skipunarbréfum í stöður hjá póst- og símamálastofnun. 

5. gr. 
Starfsemi póst- og símamálastofnunar greinist í meginatriðum í stjórnunar- 

hluta stofnunarinnar og rekstrarhluta. 
Stjórnunarhluti stofnunarinnar skiptist í fjórar aðaldeildir, fjármáladeild, tækni- 

deild, umsýsludeild og viðskiptadeild. 

Rekstrarhluti stofnunarinnar skiptist í fjögur póst- og símaumdæmi. 
Hverri aðaldeild stjórnar framkvæmdastjóri, en umdæmisstjóri hverju umdæmi. 

Framkvæmdastjórar og umdæmisstjórar heyra beint undir póst- og símamálastjóra. 

6. gr. 
Aðaldeildir vinna að stefnumörkun í störfum stofnunarinnar, áætlanagerð, eftir- 

liti, almennum fyrirmælum og öðrum heildarstefnumálum, sem varða stofnunina. 

Helstu verkefni hverrar aðaldeildar eru m.a. sem hér segir: 

1. Fjármáladeild: fjárhagsáætlanir stofnunarinnar, þ.m.t. allar almennar áætl- 
anir Vegna rekstrar og framkvæmda, reikningshald stofnunarinnar og aðalbókhald. 

fjárreiður og gerð greiðsluáætlana, endurskoðun undir yfirumsjón ríkisendurskoð- 
unar, rekstraryfirlit, hagkvæmnisútreikningar, innkaup, aðalbirgðavarsla og gjald- 
skrármál.
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2. Tæknideild: tæknileg áætlanagerð varðandi síma og önnur fjarskiptamál, 
uppsetning á sjálfvirkum stöðvum, sambandabúnaður, radíósambönd stofnunarinnar, 
radíóeftirlit, tíðnieftirlit, fjölþjóðasamskipti um síma- og fjarskiptamál. 

3. Umsýsludeild: skipulags- og hagræðingarmál, starfsmannamál, fræðslumál 
stofnunarinnar, bygging og umsýsla fasteigna og almenn þjónustumál innan stofn- 
unar, skipulag skjalasafna og umsjón mötuneyta. 

4. Viðskiptadeild: mál sem lúta að þjónustu stofnunarinnar við notendur al- 
mennt, bæði að því er varðar póstmál og símamál, skipulag póst- og símaþjónustu, 
póstþjónustu og póstdreifingar, póstgíró, umferðarmáladeild, frímerkjaútgáfa og 
-varsla, símaskrá, almannatengsl og upplýsingaþjónusta, útgáfa reglna og fyrirmæla 
um framkvæmd póst- og símaþjónustu og eftirlit með því, að þeim sé fylgt, kvart- 
anir og skaðabótamál. Nánar skal kveðið á um starfsemi aðaldeilda í reglugerð, 
sem ráðherra setur. 

7. gr. 
Póst- og símaumdæmin skulu annast allan rekstur stofnunarinnar hvert á sínu 

svæði. 
Umdæmi I nær af Skeiðarársandi í Gilsfjarðarbotn, umdæmi II þaðan að mörk- 

um Strandasýslu og Vestur-Húnavatnssýslu, umdæmi III þaðan að mörkum Norður- 
Þingeyjarsýslu og Norður-Múlasýslu, umdæmi IV þaðan á Skeiðarársand. 

Umdæmisstjórar hafa hver í sínu umdæmi yfirstjórn og eftirlit með rekstri 
póst- og símastöðva, verkstæða, birgðastöðva og öðrum rekstri á vegum póst- og 
símamálastofnunar í umdæminu, í samræmi við rekstraráætlanir og önnur þau 
fyrirmæli, er gilda um rekstur stofnunarinnar. Umdæmisstjóri skal hafa eftirlit 
með fjárreiðum og birgðum hjá póst- og símastöðvum og öðrum þeim, sem fara 
með fjárreiður eða eignir stofnunarinnar í umdæminu. Hann skal eiga frumkvæði 
að tillögugerð um framkvæmdir stofnunarinnar og bættan rekstur. 

Nánar skal kveðið á um starfssvið og skyldur umdæmisstjóra og starfsskipt- 
s 

ingu innan umdæmisins Í reglugerð, sem ráðherra setur. 

8. gr. 
Póst- og símamálastjóri skal eigi sjaldnar en ársfjórðungslega kalla saman fund 

með framkvæmdastjórum aðaldeilda og umdæmisstjórum stofnunarinnar. Á þeim 
fundum skal póst- og símamálastjóri leggja fram rekstrar- og framkvæmdaáætlanir, 
sbr. 9. gr., til umræðu, ásamt öðrum þeim málum, sem á dagskrá eru hverju sinni, 

og skulu þar rædd meginstefnumál og verkefni stofnunarinnar. Ár hvert skal a. m. k. 
einn þessara funda vera sameiginlegur með starfsmannaráði póst- og símamála- 

stofnunar, sbr. 10. gr. 

9. gr. 
Póst- og símamálastjóri lætur gera, til fjögurra ára í senn, áætlun um fram- 

kvæmdir stofnunarinnar. Skal áætlunin taka mið af 1. mgr. 3. gr. laga þessara, 

byggja á raunhæfum fjárhagsforsendum og skal framkvæmdum raðað eftir for- 

gangsröð. 
Áætlun þessa skal endurskoða árlega, þannig að ávallt liggi fyrir áætlun til 

fjógurra ára. 
Áætlunin skal greina markmið stofnunarinnar á einstökum þjónustusviðum og 

hafa að geyma yfirlit um æskilegar þjónustubreytingar á áætlunartímanum. Þá 

skal áætlunin innihalda rekstraráætlun í meginatriðum og fjármögnunaráætlun fyrir 

sama tímabil. 
Póst- og símamálastofnun skal senda samgönguráðuneytinu framkvæmdaáatl- 

unina eigi síðar en 31. maí á undan fyrsta ári áætlunartímabilsins. Samgönguráð-
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herra leggur framkvæmdaáætlunina fyrir Alþingi og skal hún höfð til hliðsjónar 
við afgreiðslu fjárlaga. Endurskoðaða áætlunin skal lögð fyrir Alþingi á sama hátt, 
en árleg töluleg endurreiknun skal fylgja fjárlagatillösum stofnunarinnar. 

10. gr. 
Komið skal á fót starfsmannaráði póst- og símamálastofnunar, skipuðu full- 

trúum samtaka starfsmanna stofnunarinnar og forstöðumönnum tiltekinna þátta í 
stofnuninni. 

Ráðherra setur reglur um skipan og starfssvið starfsmannaráðs, þar sem leitast 
skal við að tryggja gott samstarf og samheldni milli starfsfólksins og stjórnenda 
stofnunarinnar. 

11. gr. 
Ráðherra ákveður í gjaldskrá gjöld þau, sem greiða ber póst- og símamála- 

stofnun fyrir þjónustu þá, sem hún veitir, þám. fyrir póstgíró og uppsetningu, 
leigu og viðhald hvers konar f jarskiptatækja. 

Stefnt verði að því við gjaldskrárgerð, að sömu gjöld gildi innan hvers svæðis- 
númers, og skal ákveðið í reglugerð, hvenær framkvæmd þessa ákvæðis kemst á. 

Ráðherra er heimilt að ákveða, að sama gjald skuli krafið fyrir símtal við 
helstu stjórnsýslustofnanir ríkisins í Reykjavík, hvaðan sem talað er af landinu. 

Að því skal stefnt, að tekjur samkvæmt gjaldskrá nægi til að rekstrarjöfnuður 
náist, miðað við að rekstur og fjárfestingar fari eftir meginstefnu 1. mgr. 3. gr. og 
fyllsta aðhalds sé gætt. 

12. gr 
Starfsmaður sá, sem skipaður hefur verið í stöðu hjá póst- og símamálastjórn 

samkvæmt eldri lögum, skal við gildistöku laga þessara talinn skipaður til hliðstæðs 
starfs hjá póst- og símamálastofnun, en þó skal honum skylt að hlíta breyttri 
starfstilhögun og verkaskiptingu, sem leiða kann af lögum þessum eða reglugerðum, 
sem settar verða samkvæmt þeim. 

13. gr. 
Ráðherra er rétt að setja nánari ákvæði um stjórn og starfrækslu póst- og 

símamála. 

14. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 
Jafnframt falla úr gildi lög nr. 8 9. jan. 1935, um stjórn og starfrækslu póst- 

og símamála, lög nr. 11 14. júní 1929, um einkasíma í sveitum o. fl., svo og Önnur 
ákvæði, sem í bága kunna að fara við lög þessi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Áætlanir þær, sem um er fjallað í 9. gr. skulu gerðar í fyrsta skipti til tveggja 
ára og sendar samgönguráðuneytinu eigi síðar en 31. maí 1977, og ná til áranna 
1978 og 1979. 

Á árinu 1978 skal póst- og símamálastofnun gera áætlun til fjögurra ára fyrir 
tímabilið 1979—-1983 í samræmi við 9. gr. 

Gjört í Reykjavík 18. maí 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 0 

Halldór E. Sigurðsson.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 55 1969, um brunavarnir og brunamál. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

2. mgr. 2. gr. laganna orðist svo: 
Ráðherra skipar sex manna stjórn brunamálastofnunarinnar til fjögurra ára 

í senn. Hann skipar án tilnefningar formann hennar, einn mann eftir tilnefningu 

Sambands íslenskra sveitarfélaga, einn eftir tilnefningu Reykjavíkurborgar, einn 

eftir tilnefningu Landssambands slökkviliðsmanna og tvo menn eftir tilnefningu 

Sambands íslenskra tryggingafélaga. Stjórnin skal hafa eftirlit með rekstri og 

starfsemi brunamálastofnunarinnar. Ráðherra ákveður þóknun stjórnarmanna. 

2. gr. 
Upphaf 8. gr. laganna orðist svo: 

Allir verkfærir menn 18—60 ára að aldri, sem heimilisfastir eru í sveitarfélagi, 

eru skyldir til þjónustu í slökkviliði. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik 13. maí 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Gunnar Thoroddsen. 

Nr. 38. . 13. maí 1977. 

LÖG 

um kaup og kjör sjómanna. 

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

þykki mínu: 

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 

fylgiskjölum I—X. með lögum þessum skulu gilda um kaup og kjör sjómanna um 

land allt eftir því sem við á fyrir hvert félag sem aðild átti að þeim og fyrir það 

tímabil, sem samningarnir kveða á um. Fyrir þau félög sjómanna, sem ekki áttu 

neina aðild að samningum þessum, skulu þeir einnig ákveða kaup og kjör, eftir því 

sem við getur átt og með þeim hætti, sem tíðkast hefur. Samningurinn frá 28. júlí



13. maí 1977. 117 Nr. 38. 

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 knýja fram aðra skipan kjaramála en lög þessi ákveða eru óheimil, sbr. 17. 
gr. laga nr. 68 frá 1938, um stéttarfélög og 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. 

3. 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 í Reykjavík 13. maí 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

— Matthias Bjarnason. 

Fylgiskjal 1. 

SAMKOMULAG 

um breytingar á 

VERTÍÐARSAMNINGI 

milli 

Sjómannasambands Íslands f.h. Sjómannafélags Reykjavíkur, Sjómannafélags 
Hafnarfjarðar, Verkalýðsfélags 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 Il-lið 2. og 3. gr. samningsins komi 1.8%. 

3. gr. 
Í stað 1.5% í 2. mgr. 5. gr. samningsins komi 1.3%. 

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 2. mgr. 8. gr. samningsins komi 1.8%. 

6. gr. 
Í stað 2% í 3. mgr. 9. gr. samningsins komi 1.8%. 

7. gr. 
Í stað 2% í 2. mgr. 12. gr. samningsins komi 1.7%. 

8. gr. 
Ný grein, er verði 18. 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.“ 

9. gr. 
Aftan við 13. gr. síðustu samninga komi eftirfarandi ný grein: 
„Komi fram nýjar veiði- eða verkunaraðferðir eða um verði að ræða breyt- 

ingar á gildandi veiði- eða verkunaraðferðum, er horfa til verksparnaðar og hag- 
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. 6450.00.“ 

11. gr. 
16. gr. er verði 17. gr. orðist svo: 

a) Í. vélstjóri skal hafa 1% hásetahlut 

b) TI. vélstjóri skal hafa 1% hásetahlut 

c) MI. vélstjóri skal hafa 174 hásetahlut 
d) Netamaður á togbát skal hafa 114 hásetahlut 
e) Netamaður á skuttogara skal hafa 18 hásetahlut 
f) Bátsmaður skal hafa 174 hásetahlut 

g) Matsveinn skal hafa 1% hásetahlut



Nr. 38. 120 13. maí 1977. 

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. 4674.00 komi kr. 5 980.00. 

j) Höður breytist þannig, að í stað kr. 2 400.00 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 17 hásetahlut fyrir störf 

sín sem matsveinn, enda skal hann hafa tiltækan mat, sem skipverjar hafa aðgang 

að þegar skipið er í heimahöfn. 

Matsveini 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. gr. og orðist svo: 

Um lágmarkskaup og vinnu skipverja: 

Útgerðarmaður skal tryggja skipverjum lágmarkskaup fyrir hvern mánuð (30 

daga) af lögskráningartímanum, sem hér segir: 

a) Hásetum ......00.000. nennt kr. 84320 

b) I. vélstjóra .....0.0000000ennnrrnrennr ene — 114800 

c) HM. vélstjóra .....0.0000neeennrennrren rr —  99560 

d) MI. vélstjóra ......000000 nennt — 99560 

e) Matsveini ........00000eeeree rr — 99560 

f) Netamanni ......000.0000 ern t rns — 99560 

g) Bátsmanni ......0000000.0 rn ne agent — 99560 

Skipverji 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 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. 

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 1. janúar —15. maí. 
b) Frá 16. maí—15. september. 
c) Frá 16. september—31. desember.   

Heimilt er að skipta um veiðarfæri innan þessara tryggingartímabila, án þess 
að nýtt iryggingartímabil 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 trvggingartímabil. 

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 kauplrygsingartímabil hefst, skal afli þeirrar 
veiðiferðar skiptast á milli tímabila á þann hátt, að afla skal skipta jafnt á hvern 

fá 
dag frá því skipið fer á veiðar, og þar til það kemur úr veiðiferð á ný. 

0 
19 

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- os 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 útflulningsgjalda“ o. s. frv. 

19. gr. 
Við 20. gr. bætist ný 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 þá einu að sigla skipinu heim.
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20. gr. 
8. mgr. 22. sr. 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 kolllínumöskvum. Höfuðlínur og fiski- 

línur skulu koma splæstar og vafðar. Fótreipi, srandarar og belgsnörlur skulu koma 

splæstar um borð. Séu teknir nýir 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. 
mgr. 23. gr. „Um löndunarfri“ breytist þannig og verði 26. gr. 

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.“ 

Þ
e
t
t
 

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%. 

27. 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.“



13. maí 1977. 123 Nr. 38. 

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. 
33. 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. 

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. 3. gr. samningsins komi 1.7%. 

4. gr. 
ð. 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. 3090.00. 
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 

um borð, 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: 
„Útgerðarmaður skal tryggja skipverjum lágmarkskaup fyrir hvern mánuð (30 

daga) af ráðningartímanum, sem hér segir: 

a) Hásetum .......0.000.0.. 00... kr. 84320.00 
b) Matsveini .........2.00000....0..... —  99560.00 
ce) TIl. vélstjóra .......000000000000... —  99560.00 
d) 11. vélstjóra .......00000000 0... —  99560.00 
e) T vélstjóra ......0.00000 0000... — 114 800.00“ 

7. gr. 
3. mgr. 9. gr. verði 3. mgr. 10. gr. og orðist svo: 
„Þegar fyrir liggur ákveðin veiðiheimild til síldveiða 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. 1668.00 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. Í7. gr. breytist og verði 1. mgr. 18. gr. 

„Í stað 0.25% komi 0.4%“. 

11. gr. 
5. gr. breytist svo og verði 26. gr. 

„Í stað kr. 3 000.00 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- 

tíðar- og síldar- og loðnusamningi. 
Undirskriftir samningsaðila þessara þriggja samninga, þ.e. vertíðar-, síldar-, 

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. Ólsen. 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 I. 

VERTÍÐAR. LOÐNU- OG SÍLD- 

VEIÐISAMNINGUR 

milli 

Útvegsmannafélags Austfjarða og Alþýðusambands Austurlands.
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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 14%. 

8. 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 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 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 sengis- 
breyting tekur gildi.
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SAMEIGINLEG YFIRLÝSING 

L.Í.Ú., S.S.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 TIl. 

SAMKOMULAG 

um breytingar á 

VERTÍÐARSAMNINGI 

milli 

Landssambands ísl. útvegsmanna og félags skipstjórnarmanna innan Farmanna- 

og fiskimannasambands Íslands.
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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. HH. liðar 2. gr. samningsins komi 1.8%. 

4. gr. 
Í stað 2% í 2. mgr. Il. liðar 3. gr. samningsins komi 1.8%. 

6. 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 2% 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. 

Í stað 2% í 3. mgr. 19. gr. samningsins komi 1.8%. 

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 verkunaraðferðum, er horfa til verksparnaðar og hagræðingar, 
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 sjómílur 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 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. 4940.00 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) II. 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, er verði 17. gr., orðist 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 tryggingartímabila, án þess að 
nýtt tryggingartímabil hefjist. 

Nýtt kauptryggingartimabil tekur þó gildi í eftirfarandi tilvikum: 

Þegar skipt er af sildveiðum yfir á aðrar veiðar. 
. 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 kauptryggingartímabil. 

E
Ð
 

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 yfirmönnum innan FF.S.Í. 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. 

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 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 þá einu að sigla skipinu heim. 

17. gr. 

5. mgr. 17. gr. „Um löndunarfrí“ breytist þannig og verði 5. mgr. 19. gr. 
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 þannig 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 greiða honum kr. 500.00 á dag“. 

21. gr. 
1. mgr. 24. gr. breytist svo, og verði 1. 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 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 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. 1 920.00 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. 76500.00 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 sildarsölur erlendis. Þegar 
skip selur afla til bræðslu erlendis skal aðeins stofnfjársjóðsgjald koma til frá- 

dráttar 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 18
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8. gr. 
2. mgr. 14. gr. verði 2. mgr. 15. gr. 
Í stað 0.175% komi 0.4%. 

9. gr. 
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 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. 
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 flutningasamningi skulu hækka til samræmis við hækkanir í ver- 

tíðar-, síldar- og loðnusamningi. 
Sami uppsagnarfrestur skal gilda. 
Undirskriftir samningsaðila þessara þriggja samninga, þ.e. vertíðar-, síldar-, 

loðnuveiðisamnings og flutningasamnings. 
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. Skipstjórafélags 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, 
Útvegsmannafélag Hornafjarðar og Djúpavogs, 
Útvegsmannafélag Vestmannaeyja, 
Útvegsmannafélag Þorlákshafnar, 
Útvegsmannafélag Suðurnesja, 
Útvegsmannafélag Akraness, 
Útvegsmannafélag Snæfellsness, 
Útvegsmannafélag Eyjafjarðar og nágrennis, 
Útvegsmannafélag Austfjarða og 
Útvegsmannafélag Stokkseyrar. 

Kristján Ragnarsson. Björn Guðmundsson. Ágúst 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 Vélstjórafélags 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. II. 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. 
Í stað 2% í 3. mgr. 12. gr. samningsins komi 1.8%. 

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 breyt- 

ingar á gildandi veiði- eða verkunaraðferðum er horfa til verksparnaðar og hag- 
ræðingar, þá skulu samningsaðilar gera um það sérstakan samning, þ.ám. um 
mannfjölda og skiptaprósentu, án uppsagnar á þessum samningi. Verði farið á 
fjarlægari 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 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. 8 060.00. 

12. gr. 
15. gr. verði 17. gr. og orðist svo: 
Útserðarmaður tryggir vélstjórum mánaðarlegar greiðslur upp í hundraðshluta 

afla þeirra, frá lögskráningardegi til afskráningardags, með mánaðarkaupi (30 
daga), sem hér segir: 

a) I. vélstjóri kr. 114 800.00 grunnlaun. 
b) II. vélstjóri kr. 99560.00 grunnlaun. 
e) 1II. vélstjóri kr. 99560.00 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 allt tryggingatímabilið. 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 kauptryggingar og sérstakra aflaverðlauna 
skv. þessari grein. 

14. gr. 
15. gr. vertíðarsamningsins, er verði 19. gr., orðist 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 þessara tryggingartímabila, án þess 
að nýtt tryggingartímabil 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. Linuveiðar, rækjuveiðar og hörpudiskaveiðar teljast sérstakt kauptryggingar- 

tímabil. Uppgjör skal þó miðast við hin almennu kauptryggingartímabil. 

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 
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. 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. 

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 þá einu að sigla skipinu heim. 

16. gr. 
5. mgr. 17. gr. „Um löndunarfri“ 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., um hafnarfrí. 
Á skuttogurum skal skipverjum tryggt þriggja sólarhringa hafnarfrí yfir jóla- 

helgina, sé skipið á veiðum fyrir heimamarkað. 

18. gr. 
1. mgr. 19. gr. er verði 1. mgr. 22. gr. breytist þannig: 
Í stað kr. 326.00 komi kr. 474.00. 

19. gr. 
1. mgr. 21. gr. breytist þannig og verði Í. 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. 3ja 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 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. 

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. 3020.00. 

2. gr. 
Ný grein, er verður 5 gr. 

2 
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. 99560.00. 
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 stofnfjársjóðsgjald 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. 
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 frádráttarprósenta við sölur erlendis 

lækka, sem tollalækkun nemur. 

10. gr. 
23. gr. verður 25. gr. og orðist svo: 
Samningur þessi gildir til 16. 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. 
Samningur þessi er gerður í tveimur eintökum samhljóða og heldur hvor aðili 

sínu. 
11. 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- 
tíðar-, síldar- 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.S.Í. og 

V.Í. er undirritaður var hinn 28. febr. 1976. 

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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2. gr. 
Í stað „0.78% aflaverðlaun“ í 2. og 3. gr. komi „0.64% aflaverðlaun“. 

ð. 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“. 

5. gr. 
Niðurlag 24. gr. orðist svo: 
„e.. 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 ísl. botnvörpuskipaeigenda, með fyrirvara um samþykki félags- 
fundar og Vinnuveitendasambands Íslands, 

Marteinn Jónasson. Ingimar Einarsson. Kristján Ragnarsson. 

Fylgiskjal VI. 

SAMNINGUR 

milli annars vegar 

Skipstjóra- 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 — 1.15% — 1.10% 
1. vélstjóri — 150% — 183% 
2. vélstjóri — 1.19% —  1.45% 
3. vélstjóri — 1.03% — 1.2% 
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. 
þykki 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, milli Alþýðu- 

sambands Vestfjarða og Útvegsmannafélags Vestfjarða.
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2. gr. 
Í stað 2% í 2. mgr. II. 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. 
þeirri grein. 

SAMEIGINLEG YFIRLÝSING 

L.Í.Ú., 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 séu undir 130 brl. að stærð. 

Fylgiskjal VIII. 
  

SAMKOMULAG 
# 

um breytingar á vertíðarsamningi, dags. 22. maí 1975, 

milli Útvegsmannafélags Austfjarða annars vegar 

og 

Alþýðusambands Austurlands hins 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. 12 680.00. 
Aukaþóknun landformanns á línubát verði kr. 102.00 pr. lest. 
Í stað kr. 4675.00 í g) lið 15. gr. komi kr. 5 980.00. 
Í stað kr. 2400.00 í h) lið 15. gr. komi kr. 3090.00. 
Í stað kr.  385.00 í i) lið 15. gr. komi kr. 490.00. 

A 20
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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. 

b) Frá 16. maí — 16. september. 

c) Frá 16. september — 31. desember. 

Heimilt er að skipta um veiðarfæri innan þessara tryggingartímabila, án þess 
að nýtt tryggingartímabil hefjist. 

Nýtt kauptryggingartímabil tekur þó gildi í eftirfarandi tilvikum: 

i. 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 hörpudiskveiðar teljast sérstakt kauptryggingartíma- 

bil. Uppgjör skal þó miðast við hin almennu kauptryggingartímabil. 

Aftan við 17. mgr. komi nýjar málsgreinar svohljóðandi: 
Stöðvist skip af öðrum ástæðum en þeim, að veður hamli veiðum, 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 bolsuð og tilsniðin, tilbúin til ísetningar, 

belgir samanleystir með línum, heilir og hálfir pokar samanleystir með hlif 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 vír komi splæst- 
ur og tilbúinn um borð. 

6. gr. 
Í stað 6 klst. í 1. mgr. 22. gr. komi 8 klst. 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 
biða 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. 
Í 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 breytingar 
á gildandi veiði- eða verkunaraðferðum, er horfa til verksparnaðar og hagræðingar, 
þá skulu samningsaðilar 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 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 verði 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 orðist 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 frádráttarprósentu. 

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. 

35. gr. eldri samnings verður 40. gr. og orðist svo: 
Samningur þessi gildir frá 16. febrúar 1976 til 15. mai 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 
sengisbreyting 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 LÍ.Ú., 

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 þar til skipið er tilbúið í næstu 
veiðiferð, þó aldrei skemur en í 1 sólarhring. 

Eftir að löndun sildar 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 verksparnaðar 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 því 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 undirritaður 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 

gengisbreyting 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. 
Óðinn Loftsson. Kristján Ragnarsson. Ágúst Einarsson.
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Fylgiskjal IX. 

Undirrituð samtök eru sammála um eftirtaldar viðbætur við 

síldar- og loðnusamning dags. 1. marz '76: 

1. gr. 
Í stað 4. mgr. í 12. gr. sildar- 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 útflutningsgjalds, 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 Arnarson. 

F. h. Sjómannasambands Íslands. 

Hilmar Jónsson. Guðm. 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. 

I. Hlutaskiptaákvæði. 

Netaveiðar á skipum 301—-500 rúml. 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 1976. 

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 ...............02 0 kr. 92120.00 
Matsveinn .......0200000.0 sess — 108 200.00 

II. vélstjóri ..........0000000.0n ss — 108 200.00 
I. vélstjóri ..........000000 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 frá 1. ágúst 1976. 

SAMEIGINLEGT ÁKVÆÐI 

fyrir vertíðarsamning, síldar- og loðnusamning og flutningasamning. 

I. Um líf- 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 útvegsmannafélaga, 

með fyrirvara um samþykki einstakra félaga, stjórnar LÍ.Ú. og stjórnar 

Vinnuveitendasambands Íslands, 

Kristján Ragnarsson. Björn Guðmundsson. Ingólfur Arnarson. 

Jónas Haraldsson. 

A 21
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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 botnvörpuskipaeigenda, 
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 veiltar 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 sjávarútvegsfyrirtlækja 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. 

Gjört í Reykjavík 18. maí 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Matthías Bjarnason.
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LÖG 

um veitingu ríkisborgararéttar. 

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

D
o
n
 

Þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisborgararétt skulu öðlast: 

Ahsan, Ikram, verkamaður í Kópavogi, f. á Indlandi 29. október 1947. 

Arskóg, Gestur Jóhannes, barn á Dalvík, f. í Englandi 2. júlí 1967. 

Ballestad, Tore Lie, arkitekt í Reykjavík, f. í Noregi 16. júlí 1944. Fær réttinn 

1. júní 1977. 
Bartlett, Thomas Henry, verkamaður í Reykjavík, f. í Englandi 2. ágúst 1940. 
Becker, Edward Philip, barn í Reykjavík, f. á Spáni 21. maí 1969. 
Becker, Jacqueline Michelle, barn í Reykjavík, f. á Spáni 24. april 1973. 
Blöndal, Stefán Patrik, barn í Reykjavík, f. í Indónesíu 28. júní 1976. 
Bocchino, Stefán Þór, nemandi í Reykjavík, f. á Íslandi 22. febrúar 1961. 

Brown, Elizabeth Anna, skrifstofustúlka í Reykjavík, f. á Íslandi 17. febrúar 1949. 

Brynjar Þór Þorsteinsson, barn í Hafnarfirði, f. í Noregi 20. maí 1970. 
. Chan, Sonja Arna, barn í Reykjavík, f. á Íslandi 30. júní 1976. 
- Dam, Edith, húsmóðir á Reynisbrekku í Mýrdal, f. í Færeyjum 14. mars 1938. 

Damjanowitch, Martina, húsmóðir í Reykjavík, f. í Þýskalandi 29. april 1955. 
Guðjónsson (f. Davidsen), Gynda Maria, húsmóðir í Vestmannaeyjum, f. í Fær- 

eyjum 26. ágúst 1923. 
Gunnhildur Hekla Jóhannsdóttir, barn í Reykjavík, f. í Þýskalandi 30. septem- 
ber 1974. 

. Heide, Paul Reynir, úrsmiður í Reykjavík, f. á Íslandi 28. júní 1952. 
. Helgeland, Tordis Lillian, húsmóðir á Dalvík, f. í Noregi 18. ágúst 1937. 
- Jacobsen, Birgitta Þorkels, verkakona í Reykjavík, f. í Danmörku 22. október 

1952. 

Jepson, Dóra Ingunn, f. á Íslandi 17. október 1962. 
Johannesen, Jona Alvilda Gertrud, húsmóðir í Kópavogi, f. í Færeyjum 21. 
febrúar 1940. 

. Karl Jóhann Ingólfsson, barn í Reykjavík, f. á Íslandi 12. febrúar 1964. 
„ Kristján Jónas Kristjánsson, verkamaður í Reykjavík, f. í Bandaríkjunum 26. 

mars 1956. 
. Kulp, Georg, nemandi í Þykkvabæ, f. á Íslandi 7. ágúst 1960. 

. Lilaa, Jonhild Franciska, húsmóðir í Reykjavík, f. í Færeyjum 23. júní 1919. 
MecDougall, William, gjaldkeri í Reykjavík, f. í Skotlandi 12. nóvember 1932. 

. Magnús Þorgeirsson, barn á Ólafsfirði, f. í Vestur-Þýskalandi 17. febrúar 1972. 
. Meyer, Dieter, vélvirki í Hafnarfirði, f. í Þýskalandi 16. mars 1953. 

Olesen, Kim Svanberg, sjómaður á Seyðisfirði, f. í Danmörku 28. júní 1961. 
Pedersen, Dagny Ingeborg Graversen, húsmóðir í Hafnarfirði, f. í Danmörku 
8. október 1926. 
Pétur Kristjánsson, verkamaður í Reykjavík, f. í Bandaríkjunum 31. júlí 1952. 

Phillips, Margaret Ann, húsmóðir í Ransárvallasýslu, f. í Englandi 14. janúar 1937. 
. Poulsen, Joen Henrik, vélstjóri í Reykjavík, f. í Færeyjum 13. janúar 1908. 
. Purkhús, Jógvan Martin, verslunarmaður á Akureyri, f. í Færeyjum 12. mars 

1943.
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34. Rossen, Eigil Martin Steen, verkstjóri í Stykkishólmi, f. í Danmörku 27. nóvem- 
ber 1945. 

. Rusnak, Edward Felix, nemandi í Keflavík, f. í Bandaríkjunum 17. apríl 1961. 

. Rusnak, Robert Michael, verkamaður í Keflavík, f. á Íslandi 27. apríl 1980. 
- Ryan, Elín Mazelma, póstfreyja í Reykjavík, f. í Bandaríkjunum 12. ágúst 1954. 
. Samuelsen, Lily Guldborg Jellöj, húsmóðir á Suðureyri, f. í Færeyjum 29. júní 

1937. 
Sardar, Mohammad, iðnverkamaður í Garðabæ, f. í Sýrlandi 8. janúar 1943. 

- Sarinana, Thalia Garcia-Marin, húsmóðir í Reykjavík, f. í Mexíkó 5. mars 1935. 

Schumann, Lothar Ginter Heinrich Franz, námsmaður í Reykjavík, f. í Þýska- 

landi 16. september 1956. 
Shafiee, Mohammad, háskólanemi í Reykjavík, f. í Íran 26. júní 1926. Fær rétt- 
inn 6. júní 1977. 
Sigríður Guðrún Sigurðardóttir, barn í Mosfellssveit, f. í Suður-Kóreu 7. sept- 

ember 1975. 

Ström, Jastrid Olina Susanna, húsmóðir á Akureyri, f. í Færeyjum 8. júlí 1928. 

„ Touati, Mohand, landbúnaðartæknifræðingur í Reykjavík, f. í Frakklandi 26. 
ágúst 1952. 

. Winkler, Patrick Harvey, verkamaður í Keflavík, f. í Þýskalandi 7. janúar 1952. 
- Yoon, Eun Ah, barn í Bessastaðahreppi, f. í Suður-Kóreu 27. janúar 1975. 

Zalewski, Kristófer Oliversson, námsmaður í Reykjavík. f. á Íslandi 1. júlí 1951. 

9. Þorbjörg Jóhannsdóttir, barn í Reykjavík, f. í Vestur-Þýskalandi 13. febrúar 
1973 

2. gr 
Nú fær maður, sem heitir erlendu nafni, íslenskt ríkisfang með lögum, og skal 

hann þá taka sér íslenskt fornafn. Börn hans skulu taka sér íslensk nöfn samkvæmt 
lögum um mannanöfn. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik 13. maí 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S)   
Ólafur Jóhannesson. 

Nr. 40. 13. maí 1977. 

LÖG 

um tilkynningarskyldu íslenskra skipa. 

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

þvykki mínu: 

1. gr. 
Öll íslensk skip, sem búin eru talstöð, önnur en varðskip, skulu tilkynna: 

a) brottför skipsins úr höfn; 
b) staðsetningu skipsins a.m.k. einu sinni á sólarhring, fiskiskip samkvæmt 

ákvörðun eftirlitsmiðstöðvar og farþegaskip eftir aðstæðum; 
ce) komu skipsins í höfn.
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2. gr. 
Texti tilkynningarinnar skal vera sem hér segir: 
Við brottför: Skipsheiti, kallmerki eða skipaskrárnúmer, brottfararstaður og 

tími. 
Á sjó: Skipsheiti, kallmerki eða skipaskrárnúmer, reitnúmer, stefna og tími. 

Við komu í höfn: Skipsheiti, kallmerki eða skipaskrárnúmer, komustaður og 
tími. 

. 3. gr. 
Öllu hafsvæðinu í kringum landið skal skipt í tilkynningarreiti. Við tilkynn- 

ingum af reitum þessum taki síðan strandslöðvar, beint eða um aðrar stöðvar ef 

beint samband næst ekki. Tilkynningarnar skal senda strax til eftirlitsmiðstöðvar, 
sem fylgist með að engar skyldutilkynningar vanti. Telji eftirlitsmiðstöðin að ástæða 
sé til eftirgrennslunar, leitar eða björgunar, skal hún þegar gera nauðsynlegar 
ráðstafanir og hafa um þær samráð við alla þá aðila er aðstoð geta veitt við eftir- 
grennslan, leit eða björgun. 

4. gr. 
Náist ekki beint samband við landstöðvar, skal tilkynna með aðstoð eftirlits- 

skips, sé það á miðunum, annars um önnur skip. 

5. gr. 
Fiskibátar, sem eigi eru búnir talstöðvum, skulu tilkynna viðkomandi eftir- 

litsstöð eða þeim, er hún tilnefnir, brottför sína, áformaðar ferðir og komu, sam- 
kvæmt nánari ákvæðum í reglugerð, sem sett skal í samráði við Siglingamálastofnun 

ríkisins og Slysavarnafélag Íslands. 

6. gr. 
Stærð tilkynningarreita þeirra, sem um ræðir í 3. gr., ákvarðast af eftirlitsmið- 

stöð í Reykjavík og skal hún sjá um útgáfu og dreifingu reitakorta. 
Sé reitakort ekki fyrir hendi skal gefa staðarákvörðun í breidd og lengd. 

7. gr. 
Landssími Íslands skal sjá um að strandstöðvar séu til staðar til móttöku 

þessara tilkynninga og áframhaldandi sendingar þeirra til eftirlitsmiðstöðvar. 
Landssíminn skal einnig sjá um, að skipum á þeim hafsvæðum hér við land, 

sem búa við mjög slæm móttökuskilyrði, verði bætt aðstaðan með uppsetningu 

nýrra strandstöðva. 

j 8. gr. 
Slysavarnafélag Íslands fer með yfirstjórn tilkynningarskyldunnar og eftirlits- 

miðstöðvarinnar í Reykjavík. 

9. gr. 
Fyrir þjónustu tilkynningarskyldunnar greiða eigendur skipanna til Landssíma 

Íslands ákveðið gjald. Skal það miðast við stærð skips. 

10. gr. 
Brot gegn lögum þessum varða sektum sem fari hækkandi við itrekuð brot. 

Sektarfé skal renna til ríkissjóðs. 

11. gr. 
Allur kostnaður við tilkynningarskylduna, þar með talinn fjarskiptakostnaður, 

greiðist úr ríkissjóði.
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12. gr. 
Ákveða skal með reglugerð greiðslu útgerðanna til Landssíma Íslands svo og 

um nánari framkvæmd þessara laga. 

13. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 13. maí 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Halldór E. Sigurðsson. 

Nr. 41. R 13. maí 1977. 
LÖG 

um breyting á lögum nr. 51 26. maí 1972, um Bjargráðasjóð, 

sbr. lög nr. 110/1976, um breyting á þeim lögum. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 

10. gr. laganna orðist svo: 
Fjárhagsaðstoð beggja deilda sjóðsins samkvæmt 8. og 9. gr. laga þessara er 

fólgin í veitingu styrkja og/eða vaxtalausra lána eftir reglum, sem sjóðsstjórn 
setur. Heimilt er þó að taka allt að 10% ársvexti, ef sjóðsstjórn telur óhjákvæmilegt. 
Lánstími skal að jafnaði vera fimm 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 sveitarfélags 
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. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 13. maí 1971. 

Kristján Eldjárn. 
(L.S) 

  
Gunnar Thoroddsen,
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. 

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

þykki mínu: 

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. 

3. gr. 

C4 í 3. gr. orðist svo: Frá linu réttvísandi austur frá Hvítingum (vms 19) að 
1890070 V 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 í 4ra sjómílna fjar- 
lægð frá fjörumarki meginlandsins. Togveiðar verði þó ekki heimilar á svæði milli 
línu, sem dregin er réttvísandi suður frá Stokksnesi (viðmiðunarpunktur 20), og að 

15945' vesturlengdar, innan 6 sjómílna frá landi, á tímabilinu frá 1. maí til 1. október. 

4. gr. 
C8 í 3. gr. orðist svo: Frá línu réttvísandi austur frá Hvítingum (vms 19) að línu 

réttvísandi suður af Hvalnesi (64924'1 n.br., 14932'5 v.lg.) er öllum skipum heimilt 

að veiða með botnvörpu og flotvörpu utan línu, sem dregin er 4 sjómílur utan við 
viðmiðunarlinu á tímabilinu frá 1. maí til 31. desember. 

5. gr. 

D1 í 3. gr. orðist svo: Utan línu, sem dregin er úr punkti í 12 sjómílna fjarlægð 
réttvisandi suður frá Lundadrang (vms 28) í punkt 6390870 N, 199570 V og þaðan 
í 4ra sjómilna fjarlægð réttvísandi suður frá Surtsey (63917'6 N, 20936'3 V), er 
heimilt að veiða allt árið með botnvörpu og flotvörpu. 

6. 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 64943'7 
N og 24*12'0 V, er heimilt að veiða allt árið með botnvörpu og flotvörpu. 

7. gr. 

E3 í 3. gr. orðist svo: Frá línu réttvísandi suðvestur frá Reykjanesaukavita 
(vms 34) að línu réttvísandi vestur frá Malarrifi (vms 38) 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.
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8. gr. 
Liður F Breiðafjörður í 3. gr. orðist svo: 
FI. Utan línu, sem dregin er frá punkti 64%437 N og 249120 V í punkt 

64*43'7 N og 2472670 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. 

F2. Utan línu, sem dregin er 4 sjómílur utan viðmiðunarlínu, frá línu réttvís- 

andi vestur frá Malarrifi (vms 38) að línu réttvísandi vestur frá Skálasnaga (vms 
40) og þaðan í punkt í 4ra sjómílna fjarlægð réttvísandi vestur frá Bjargtöngum 
(vms 43), er skipum 39 metrar að lengd og minni heimilt að veiða með botnvörpu 

og flotvörpu tímabilið 1. júní til 31. desember. 
F3. Á tímabilinu 1. júní til 31. desember er skipum, sem eru 26 metrar að 

lengd eða minni, heimilt að veiða með botnvörpu og flotvörpu utan línu, sem dreg- 
in er í 4ra sjómílna fjarlægð frá viðmiðunarlínu á Snæfellsnesi, norðan við línu 

réttvísandi vestur frá Malarrifi (vms 38) og utan við viðmiðunarlínu milli Öndverðar- 

nesvita (vms 41) og Skorarvita (vms 42). Að norðan takmarkast svæði þetta af 
65*16'0 N. 

F4. Á tímabilinu 1. janúar til 31. maí er skipum, sem eru 26 metrar að lengd 

eða minni, heimilt að veiða með botnvörpu og flotvörpu utan línu, sem dregin er 
4. sjómílur utan við viðmiðunarlinu, frá línu réttvísandi vestur frá Malarrifi (vms 

38) að línu réttvísandi vestur frá Skálasnaga (vms 40) og þaðan í punkt í 4ra sjó- 
milna fjarlægð réttvísandi vestur frá Bjargtöngum. 

9. gr. 

3., 4. og 5. mgr. 8. gr. laganna orðist svo: 
Hvenær sem skipstjórar eftirlitsskipa, leiðangursstjórar rannsóknaskipa Haf- 

rannsóknastofnunarinnar eða sérstakir trúnaðarmenn, sbr. 2. mgr., verða varir 

við verulegt magn af smáfiski eða smáhumar í afla, eða þá friðaðar fisktegundir, 
skulu þeir þegar tilkynna það Hafrannsóknastofnuninni eða einhverjum af til- 
teknum fiskifræðingum, sem tilnefndir verða sérstaklega af forstjóra í þessu skyni. 

Hafrannsóknastofnunin getur að fengnum slíkum tilkynningum bannað til- 
teknar veiðar á ákveðnum svæðum allt að 7 sólarhringum. Slíkar skyndilokanir 
taka gildi um leið og þær eru tilkynntar í útvarpi eða í fjarskiptatæki af viðkom- 
andi skipstjórum eftirlitsskipa, leiðangursstjórum eða trúnaðarmönnum ráðherra. 

Landhelgisgæslunni skal tilkynnt um skyndilokanir skv. 4. mgr. þegar er þær 
hafa verið ákveðnar, og einnig skal sjávarútvegsráðuneytinu þá tilkynnt um slíkar 
skyndilokanir og forsendur þeirra. Ráðuneytið ákveður þá í samráði við Hafrann- 
sóknastofnunina innan 7 sólarhringa hvort og þá hvaða ráðstafanir eru nauðsyn- 
legar til verndunar ungfisks eða friðaðra tegunda á viðkomandi svæði. 

10. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 13. maí 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) nn 

Matthías Bjarnason.
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LÖG 

um skylduskil til safna. 

Forseti Ístanps 

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

I. KAFLF 

TILGANGUR 

1. gr. 
Tilgangur þeirrar skilaskyldu, sem á er lögð í II. kafla laga þessara, er að 

tryggja: 
a) að unnt sé að varðveita til frambúðar það efni, sem skilaskylda nær til; 
b) að unnt sé að gera og gefa út tæmandi skrár um þetta efni eða tiltekinn hluta 

þess; 

c) að efnið geti verið tiltækt til nota vegna rannsókna, opinberrar stjórnsýslu eða 
annarra réttmætra þarfa. 

Il. KAFLI 

SKILASKYLT EFNI 

2. gr. 
Íslenskar prentsmiðjur, fjölritunarstofur og aðrir aðilar, sem fjölfalda texta 

eða myndaefni í víðtækasta skilningi (myndir, teikningar, kort, uppdrætti, nótur 
o. s. frv.), skulu halda eftir af upplagi fjórum eintökum til skylduskila, sbr. þó 
ákvæði 3. gr. 

Til skylduskila skal jafnframt koma annað efni, sem fylgir útgefnum prent- 
grip, svo sem ljósmyndir, hljómplötur o. s. frv. 

Til skylduskila skulu enn fremur koma jafnmörg eintök hliðstæðs efnis, sem 
unnið er erlendis og Íslenskir útgefendur standa að, einir eða í samvinnu við aðra. 

Af hljómplötum (öðrum en þeim, er fylgja útgefnum prentgrip), svo og af annars 
konar tón- og talupptökum, sem gefnar eru út, skal afhenda þrjú eintök. 

3. gr. 
Séu afbrigði í texta, myndaefni, pappír eða öðrum frágangi sama upplags, skulu 

koma til skylduskila þrjú eintök af algengustu gerð, en að auki eitt eintak af hverju 
afbrigði. Tölusetning eintaka er þó skilin undan þessu ákvæði. 

4. gr. 
Til skylduskila skulu koma sérprentanir og nýjar útgáfur, enn fremur endur- 

prentanir, ef minnsta breyting er gerð á texta, myndaefni eða frágangi, enda þótt 
sama letursteypa eða filmusetning sé notuð og ekki talið um nýja útgáfu að ræða. 

Skyldueintök skulu vera hrein og óskert. Bækur og tímarit skal afhenda í 
brotnum örkum. 

5. gr. 
Það efni, sem er trúnaðar- eða einkamál og aðeins birt til mjög takmarkaðra 

afnota, getur útgefandi ákveðið, að safn geymi innsiglað tiltekinn tíma, og er safni 
skylt að heita því með skriflegri yfirlýsingu, ef óskað er. Sá tími, sem efni er 
þannig innsiglað að ósk útgefanda, má ekki fara fram úr fyrningartíma höfunda- 

A 22
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réttar. Útgefandi getur ákveðið, að þann tíma, sem efni er innsiglað, séu öll skyldu- 

eintök varðveitt í Landsbókasafni. 

Af efni, sem opinber yfirvöld gera upptækt, skulu lögregluyfirvöld tryggja skil 

eintaka og kveða á um innsiglun þeirra. 

Ráðuneyti getur veitt undanþágu frá skylduskilum efnis, sem um er fjallað 

í þessari grein. 

6. gr. 
Undanþeginn skylduskilum er prentaður gjaldmiðill, svo sem bankaseðlar, verð- 

bréf og frímerki. 
Landsbókasafni Íslands er falið að setja reglur um, hvaða tegundir smáprents 

aðrar skuli vera undanþegnar skylduskilum. 

111. KAFLI 

FRAMKVÆMD SKYLDUSKILA 

7. gr. 

Skilaskylda hvílir á prentsmiðju eða fjölföldunaraðila, að því er tekur til þess 
efnis, sem talið er í 1. málsgrein 2. gr., en á útgefanda, að því er tekur til þess efnis, 

sem greint er í 2., 3. og 4. málsgrein sömu gr. og V. kafla. 

8. gr. 

Landsbókasafn Íslands veitir skyldueintökum viðtöku og hefur eftirlit með 
skylduskilum. Skilaskyldir aðilar skulu senda safninu eigi sjaldnar en einu sinni 
á ári það efni, sem þeim ber að skila, og skal skilum fyrir hvert ár lokið eigi síðar 
en 1. febrúar á næsta ári. Skilum skal fylgja skrá í tvíriti, þar sem hið afhenta 
efni er greint lið fyrir lið, en hið smærra efni má þó flokka og greina fjölda ein- 
inga í hverjum flokki. Skránni skal fylgja skrifleg yfirlýsing hins skilaskylda aðila 
um, að honum beri ekki skv. lögum þessum að skila öðru efni en því, sem greint 

er á skránni. Hafi prentsmiðja eða fjölföldunarfyrirtæki ekki unnið neitt skilaskylt 
efni á árinu, skal eigi að síður senda Landsbókasafni skriflega yfirlýsingu um það. 
Landsbókasafn skal gefa út eyðublöð fyrir skilaskrár. 

9. gr. 
Verði prentsmiðja eða fjölföldunarfyrirtæki gjaldþrota eða hætti störfum, áður 

en skylduskil hafa að fullu verið innt af höndum, er þrotabúinu eða kostnaðaraðila 
hins unna efnis skylt að sjá um, að ákvæðum 2. gr. sé fullnægt. 

IV. KAFLI 

VARÐVEISLA OG MEÐFERÐ SKYLDUEINTAKA 

10. gr. 

Landsbókasafni Íslands, Amtsbókasafninu á Akureyri og Háskólabókasafni er 
gert að varðveita skyldueintök og fara með þau í samræmi við þann tilgang þessara 
laga, sem lýst er Í 1. gr. Landsbókasafn skal varðveita tvö eintök, en Amtsbókasafnið 
á Akureyri og Háskólabókasafn eitt eintak hvort safn. 

Af hljómplötum og annars konar tón- og talupptökum, sem gefnar eru út, skal 
Landsbókasafn Íslands varðveita tvö eintök, en Amtsbókasafnið á Akureyri eitt. 

11. gr. 

Landsbókasafn Íslands og Amtsbókasafnið á Akureyri skulu aðeins lána skyldu- 
eintök til afnota á lestrarsal. Háskólabókasafni er heimilt að lána út skyldueintök 

stofnunum Háskólans, starfsmönnum og stúdentum vegna rannsókna þeirra, enn 

fremur öðrum söfnum innan lands og utan og stjórnsýslustofnunum.
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12. gr. 
Landsbókasafn Íslands skal gefa út skrár um það efni, sem safnið fær skv. lög- 

um þessum, annað en smáprent. 

V. KAFLI 

RÍKISSTYRKT ÚTGÁFA 

13. gr. 
Þeir útgefendur, stofnanir, félög eða einstaklingar, sem njóta styrks af al- 

mannafé til útgáfu á ritum, skulu afhenda Landsbókasafni ókeypis allt að tíu ein- 
tökum hvers slíks rits, ef landsbókavörður óskar þess, og ber Landsbókasafni að 
taka frá þrjú eintök af hverju þeirra og ætla þau Amtsbókasafninu í Stykkishólmi, 
Bókasafni Ísafjarðar og Amtsbókasafninu á Seyðisfirði, eitt eintak hverju safni. 
Ráðherra skal setja nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 

VI. KAFLI 

VIÐURLÖG 

14. gr. 
Nú gerir skilaskyldur aðili ekki fullnaðarskil í tæka tíð, og verður innheimta 

vanskilaefnis þá, ef þurfa þykir, falin lögregluyfirvöldum á hverjum stað. Heimilt 
er lögreglustjóra að beita dagsektum, allt að 2000 krónum á dag. 

VII. KAFLI 

GILDISTAKA 

15. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og falla samtímis úr gildi lög um afhendingu 

skyldueintaka til bókasafna, nr. 11 8. mars 1949, svo og ákvæði annarra laga, er 

brjóta kunna í bág við lög þessi. 

Gjört í Reykjavik 16. maí 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Vilhjálmur Hjálmarsson. 

16. maí 1977. . Nr. 44. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 68 10. okt. 1967, um Iðnlánasjóð, 

sbr. lög nr. 19 5. apríl 1968. 

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

Þþykki mínu: 

1. gr. 
Fyrsta málsgrein 6. gr. laga nr. 68/1967 orðist þannig: 
Heimilt er Iðnlánasjóði, að fengnu samþykki ríkisstjórnarinnar, að taka lán í 

innlendri eða erlendri mynt, ef árlegt ráðstöfunarfé sjóðsins nægir ekki til þess að 
hann geti á viðunandi hátt gegnt hlutverki sínu.
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2. gr. 
7. gr. laga nr. 68/1967, sbr. lög nr. 19/1968, orðist þannig: 

Starfa skal í Iðnlánasjóði lánadeild veiðarfæraiðnaðar, er hafi þann tilgang að 
efla og styrkja innlendan veiðarfæraiðnað. 

Tekjur lánadeildar eru: 

1. Framlög, er veitt kunna að verða úr ríkissjóði eða á annan hátt. 

2. Vextir. 

ð. gr. 
Við 1. mgr. 10. gr. laganna bætist nýr töluliður, svo hljóðandi: 

5. Til framkvæmda, er auka hollustu og öryggi og bæta starfsumhverfi á vinnu- 
stöðum. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, þó öðlast ákvæði 2. gr. ekki gildi fyrr en 1. janúar 

1978. 

Gjört í Reykjavík 16. maí 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Gunnar Thoroddsen. 

Nr. 45. 3. maí 1977. 
FORSETABRÉF 

um þinglausnir. 

Forseti ÍsLANDS 
gjörir kunnugt: 

Alþingi 98. löggjafarþing, lýkur störfum miðvikudaginn 4. maí 1977. Mun ég 
því slíta Alþingi þann dag. 

Gjört í Reykjavík, 3. maí 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Geir Hallgrímsson. 

  

Stjórnartíðindi A 4, nr. 11—45. Útgáfudagur 27. maí 1977.
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LÖG 
um skotvopn, sprengiefni og skotelda. 

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

þykki mínu: 

I. KAFLI 

Um gildissvið laganna. 

Með skotvopni er í lögum þessum átt við vopn eða tæki, sem hægt er með 
sprengikrafti, samanþjöppuðu lofti eða á annan þvílíkan hátt að skjóta úr kúlum, 
höglum eða öðrum skeytum. 

Með skotfærum er í lögum þessum átt við hvers konar skot eða skeyti (þar með 
taldir einstakir hlutir þeirra, svo sem hvellhettur og púður), sem gerð eru til að 
skjóta úr skotvopnum. 

Með sprengiefni er í lögum þessum átt við fast eða fljótandi efni eða efna- 
blöndu, sem hefur þann eiginleika að geta sprungið við högg, þrýsting eða hita, 
svo og kveikiefni, svo sem hvellhettur og kveikiþræði. 

Með skoteldum er í lögum þessum átt við flugelda, reyk-, táragas- og hvell- 
sprengjur og ýmiss konar skrautelda. 

Dómsmálaráðherra getur ákveðið nánar en um getur í 1. til 4. mgr., hvaða efni 
og tæki skuli teljast skotvopn, skotfæri, sprengiefni eða skoteldar. Einnig getur 
ráðherra ákveðið, að ákvæði laganna taki að einhverju eða öllu leyti til hluta úr 
efnum og tækjum, sem tilgreind eru í 1. til 4. mgr. 

2. gr. 
Lög þessi taka eigi til vopna, tækja og efna, samkvæmt 1. gr., sem eru í eigu 

landhelgisgæslu og lögreglu. Dómsmálaráðherra setur um þau sérstakar reglur. 
Dómsmálaráðherra getur ákveðið, að ákvæði laganna taki eigi til eftirgreindra 

tækja og efna, en getur sett um þau sérstakar reglur: 

1. Naglabyssa og skothamra, sem ætlað er til að nota í byggingariðnaði. 

2. Línubyssa og tilheyrandi skotfæra, merkjabyssa, eða annarra slíkra skotvopna 
og Ýmissa skotelda, sem eingöngu er notað við björgunarstörf í skipum og á 
landi. 

3. Byssa sem sérstaklega eru ætlaðar til hvalveiða og notaðar eru á hvalveiði- 
bátum. 

á. Annarra tækja og efna, sem valda óverulegri hættu. 

ð. gr. 
Dómsmálaráðherra getur ákveðið, að ákvæði laga þessara taki að einhverju 

eða öllu leyti til eftirgreindra hluta: 

A 22 
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1. Annarra vopna en venjulegra skotvopna, svo sem hnúajárna, örvaboga, högg-, 
stungu- eða eggvopna. 

2. Efna og tækja, sem eftir skilgreiningu 1. gr. teljast ekki til skotvopna, skot- 

færa, sprengiefna eða skotelda, en hafa svipaða eiginleika og verkanir. 

4. gr. 
Dómsmálaráðherra sker úr ágreiningi, sem upp kann að koma um gildissvið 

laganna. 

II. KAFLI 

Framleiðsla, innflutningur, útflutningur og verslun. 

5. gr. 
Enginn má framleiða skotvopn, skotfæri, sprengiefni eða skotelda nema með 

leyfi dómsmálaráðuneytisins. Heimilt er þó handhafa skotvopnaleyfis að hlaða skot- 
hylki í þau vopn, sem hann hefur leyfi fyrir. 

Dómsmálaráðherra getur sett í reglugerð kröfur um vörslu hleðslutækja (þar 
með talið hvellhettur og púður). Þá getur hann sett í reglugerð kröfur um nægilega 
kunnáttu handhafa skotvopnaleyfis til þess að fara með hleðslutæki og ákvæði um, 
að til þess þurfi sérstakt leyfi lögreglustjóra. 

6. gr. 
Leyfi samkv. 5. gr. má aðeins veita þeim einstaklingum, sem fullnægja skil- 

yrðum í Í. málsgr. 15. gr. þessara laga. 
Heimilt er að veita skráðu félagi eða firma leyfi samkvæmt 5. gr., enda til- 

nefni það einn mann eða fleiri, er uppfylli skilyrði 1. mgr., til þess að annast fram- 
leiðsluna. 

Dómsmálaráðherra setur, að fengnum tillögum Brunamálastofnunar ríkisins og 

Öryggiseftirlits ríkisins, reglur um framleiðslu á greindum vörum, þar á meðal 
hvaða vörur megi framleiða, um búnað framleiðsluhúsnæðis, svo og setur hann 
nauðsynlegar öryggisreglur. 

7. gr. 
Enginn má flytja til landsins skotvopn, skotfæri, sprengiefni eða skotelda nema 

með leyfi dómsmálaráðuneytisins. Heimilt er dómsmálaráðherra að fela lögreglu- 
stjórum að veita slík leyfi. Í leyfisumsókn skal nákvæmlega tilgreina tegund og 
magn vörunnar. Óheimilt er að tollafgreiða greindar vörur fyrr en leyfi liggur fyrir. 

Eigi er heimilt að flytja til landsins sérstaklega hættulegar tegundir skotvopna 
(þar með talin sjálfvirk skotvopn), skotfæra, skotelda eða sprengiefna nema nauðsyn 

krefji. Dómsmálaráðherra setur frekari reglur um innflutning greindra efna og 
tækja, þar á meðal setur hann ákveðið nánar hvaða efni og tæki megi flytja til 
landsins. 

8. gr. 
Enginn má flytja úr landi skotvopn, skotfæri, sprengiefni eða skotelda nema 

með leyfi dómsmálaráðuneytisins. Heimilt er dómsmálaráðherra að fela lögreglu- 
stjórum að veita slík leyfi. 

Eigi þarf leyfi fyrir greindum tækjum og efnum, sem flutt eru úr landi með 
skipum eða flugförum, ef vörur þessar teljast vera nauðsynlegur búnaður skips eða 
flugfars. 

9. gr. 
Enginn má versla með skotvopn, skotfæri, sprengiefni eða skotelda, hvort sem 

er í heildsölu eða smásölu, nema með leyfi dómsmálaráðuneytisins.
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Dómsmálaráðherra getur heimilað lögreglustjórum að veita leyfi til sölu skol- 

elda í smásölu. 

10. gr. 

Leyfi samkv. 1. mgr. 9. gr. má aðeins veita þeim einstaklingum, sem hafa versl- 
unarleyfi, fullnægja skilyrðum 1. mgr. 15. gr. þessara laga og hafa sérþekkingu á 
þeim vörum, sem þar um ræðir. 

Leyfi samkv. 1. mgr. 9. gr. má aðeins veita skrásettu firma eða félagi, sem 

hefur verslunarleyfi, enda tilnefni firmað eða félagið mann, sem fullnægir skil- 
yrðum Í. mgr. 15. gr. og hefur sérþekkingu á umræddum vörum, og hafi umsjón 
með daglegri verslun og ábyrgist vörslu varanna ásamt stjórnendum firmans eða 
félagsins. 

Í sérstökum tilvikum er heimilt að veita félögum leyfi til þess að selja skot- 
elda í smásölu, enda þótt þau hafi ekki verslunarleyti. 

Aðeins skal veita þeim leyfi, samkvæmt 9. gr., sem hafa til umráða fullnægjandi 

húsnæði til þess að geyma í þargreindar vörur. Dómsmálaráðherra setur reglur um 
slíkt húsnæði og um vörslu varanna. 

Áður en leyfi samkvæmt 9. gr. er veitt, skal leita umsagnar viðkomandi lög- 
reglustjóra svo og slökkviliðsstjóra eða annarra þeirra aðila, sem með brunamál fara. 

Leyfi samkvæmt 9. gr. skal eigi veita til lengri tíma en 5 ára og til skemmri 
tíma, ef ástæða þykir vera til að mati dómsmálaráðuneytisins. 

li. gr. 
Verslunareigendur, innflytjendur og framleiðendur skotvopna, skotfæra, sprengi- 

efna og skotelda skulu jafnan gefa viðkomandi lögreglustjóra, hvenær sem hann 
óskar þess, nákvæmar upplýsingar um seldar vörur og óseldar vörubirgðir. 

Lögreglustjóri getur, hvenær sem er og án sérstakrar heimildar krafist þess 
að fá aðgang að húsnæði, þar sem skotvopn, skotfæri, skoteldar eða sprengiefni 
er framleitt eða þar sem birgðir af þessum vörum eru geymdar. 

Nú er húsnæði, framleiðsluháttum eða vörslu varanna ábótavant að mati lög- 
reglustjóra, og setur hann þá til bráðabirgða lagt hald á skotvopn, skotfæri, skot- 
elda eða sprengiefni, enda geri hann dómsmálaráðuneytinu tafarlaust aðvart um 
þá framkvæmd. 

12. gr. 
Óheimilt er þeim, sem hafa fengið verslunarleyfi samkvæmt 9. gr., að selja eða 

á annan hátt að afhenda þargreindar vörur öðrum en þeim, sem sýna skilríki fyrir 
því, að þeir megi kaupa eða taka á móti vörunum eftir ákvæðum laga þessara. 

. 13. gr. 
Óheimilt er þeim, sem versla með skotvopn eða sprengiefni að nota það nema 

með leyfi viðkomandi lögreglustjóra. 

TIl. KAFLI 

Um meðferð skotvopna og skotfæra. 

14. gr. 
Hver sem vill kaupa eða á annan hátt eignast og nota skotvopn verður að fá 

til þess leyfi lögreglustjóra. Leyfið veitir lögreglustjóri í því umdæmi, þar sem um- 
sækjandi á lögheimili. Fyrir skotvopnaleyfi skal greiða sérstakt gjald skv. nánari 
ákvörðun dómsmálaráðherra. 

Leyfi samkvæmt 1. mgr. (skotvopnaleyfi) skulu vera skrifleg. Skal í þeim til- 
greina nafn, nafnnúmer, stöðu og heimilisfang leyfishafa. Einnig skal nákvæmlega
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tilgreina, hvaða skotvopn eru leyfð, þar á meðal tegund, hlaupvídd og númer þess. 
Lögreglustjóri getur sett sérstök skilyrði í leyfið, ef hann telur þess þörf. 

Skotvopnaleyfi skulu eigi gefin út til lengri tíma en 10 ára Í senn og til skemmri 
tíma, ef ástæða þykir vera til þess. Þegar leyfi er endurnýjað skal handhati skot- 
vopnaleyfis gera grein fyrir hæfni sinni og þekkingu á því vopni, sem hann hefur 
leyfi til að fara með. 

Skotvopnaleyfi gilda hvar sem er á landinu. 

15. gr. 
Hver sem leitar leyfis til að eignast skotvopn skal gera grein fyrir því, í hverju 

skyni hann leitar leyfisins. Setja má reglur um fjölda leyfa, sem veitt verða hverj- 
um einstaklingi. Aðeins getur sá einstaklingur fengið leyfi til þess að eiga skotvopn, 
sem uppfyllir eftirgreind skilyrði: 

1. Hefur náð 20 ára aldri og hefur ekki verið sviptur sjálfræði. 
2. Hefur ekki gerst brotlegur við ákvæði almennra hegningarlaga, áfengislaga eða 

laga, er varða meðferð skotvopna. 

3. Hefur nægilega kunnáttu til þess að fara með skotvopn, er andlega heilbrigður, 
og er að öðru leyti hæfur til þess að fara með skotvopn. 

Lögreglustjóri getur veitt þeim leyfi fyrir skotvopni, þótt sá hafi brotið ákvæði 
laga þeirra, sem tilgreind eru í 2. tölulið, ef brot er smávægilegt eða langt er um 
liðið að brot var framið, enda sýni umsækjandi fram á að hann hafi ríka þörf fyrir 
að eiga skotvopn. 

Lögreglustjóri skal, eftir því sem tök eru á, halda námskeið í meðferð skot- 
vopna fyrir þá, sem sækja um skotvopnaleyfi eða endurnýjun á því. 

Dómsmálaráðherra getur veitt undanþágu frá ákvæðum þessarar greinar, ef sér- 
staklega stendur á. Dómsmálaráðherra getur sett nánari skilyrði en um getur í 1. 

mgr. þar á meðal sett sérstakar reglur varðandi vopn, er teljast vera sérstaklega 
hættuleg. 

16. gr. 
Dómsmálaráðherra getur heimilað lögreglustjórum að veita félögum eða stofn- 

unum leyfi til þess að eiga skotvopn, ef slíkir aðilar þurfa starfsemi sinnar vegna 
nauðsynlega á þeim að halda, enda sé tilnefndur ákveðinn aðili, er annist vörslu 
skotvopnanna og tilheyrandi skotfæra. 

17. gr. 
Lögreglustjórar skulu halda skrá yfir veitt skotvopnaleyfi eftir nánari reglum, 

er dómsmálaráðherra setur. 

18. gr. 
Eigendum skotvopna er óheimilt að selja, gefa eða afhenda á annan hátt skot- 

vopn til eignar nema viðtakandi sýni fram á, að hann hafi leyfi lögreglustjóra, 
sbr. 14. gr. 

Eigendum skotvopna er óheimilt að lána til afnota skotvopn nema þeim, sem 
leyfi hafa til að nota sams konar skotvopn. Dómsmálaráðherra getur sett reglur 
um, að eiganda skotvopns sé heimilt að lána það eða láta af hendi í ákveðnum 
tilvikum. 

19. gr. 
Hver sá, sem ber á sér eða notar skotvopn, skal hafa skotvopnaleyfi meðferðis 

og sýna það, er löggæslumaður krefst þess. Nú sýnir maður eigi skotvopnaleyfi, 
getur þá löggæslumaður tekið vopnið í sina vörslu til bráðabirgða, þar til við- 
komandi leggur fram skilríki fyrir því, að hann hafi heimild til þess að nota vopnið.
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20. gr. 
Þeir, sem fara með eða nota skotvopn, skulu ætíð gæta fyllstu varúðar. 

Óheimil er meðferð skotvopna, sé viðkomandi undir áhrifum áfengis eða ann- 

arra vímugjafa. 
Ef ástæða er tl að ætla, að maður hafi brotið framangreind ákvæði, getur 

lögreglan fært hann til la s til rannsóknar, b. á m. blóð- og bvagrannsóknar, og 

er honum þá skylt að hlíta þeirri meðferð, sem læknirinn telur nauðsynlega vegna 
rannsóknarinnar. 

EFisi má hleypa af skoti á vegum, yfir vegi, úr ökutæki á ferð, á almannafæri 
eða annars staðar, þar sem hætta getur stafað af, nema nauðsyn krefji. 

Eigi má maður hleypa af skoti á annars manns landi eða skjóta yfir annars 
manns land án leyfis landeiganda eða ábúanda nema lög mæli öðruvísi fyrir 
um. Mál út af þessari málsgrein skal því aðeins höfða, að sá krefjist, sem misgert 

var við. 

    

21. gr. 
Aðeins má afhenda þeim skotfæri, sem hafa skotvopnaleyfi. Dómsmálaráðherra 

getur sett nánari ákvæði um sölu skotfæra. 

22. gr. 
Eigendur eða umráðahafar skotfæra og skotvopna skulu ábyrgjast vörslu 

þeirra og sjá svo um, að óviðkomandi aðilar nái eigi til þeirra. 
Þegar skotvopn og skotfæri eru ekki í notkun, skulu skotvopn annars vegar 

og skotfæri hins vegar geymd í aðskildum læstum hirslum. Dómsmálaráðherra setur 
reglur um vörslu skotvopna og skotfæra. 

23. gr. 
Skotfélögum eða öðrum aðilum er óheimilt að efna til skotkeppni eða skotæf- 

inga nema á svæði, er hlotið hefur viðurkenningu lögreglustjóra. 

24. gr. 
Ef skotvopn eyðileggst, týnist eða því er stolið, skal eigandi þess tilkynna lög- 

reglr þegar um það. 

IV. KAFLI 

Um meðferð sprengiefnis. 

25. gr. 
Hver sem vill kaupa sprengiefni verður að fá til þess leyfi lögreglustjóra. Leyfið 

veitir lögreglustjóri í því umdæmi, þar sem leyfisbeiðandi hefur lögheimili. Ef um- 
sækjandi er ópersónulegur aðili, þá veitir sá lögreglustjóri leyfið, þar sem starfs- 
stöð umsækjandans er. 

Aðeins má veita þeim leyfi til þess að kaupa sprengiefni, sem sýna fram á, 
að þeim sé það nauðsynlegt. 

Leyfi samkvæmt þessari grein skulu gefin út fyrir ákveðinni tegund og magni 
sprengiefnis. 

Eigendur sprengiefna skulu ábyrgjast vörslu sprengiefnisins og sjá um, að 
óviðkomandi aðilar nái eigi til þess. 

Sé leyfi samkvæmt 1. mgr. veitt ópersónulegum aðila, þá skal að jafnaði til- 
nefna ákveðinn mann eða menn, er annist vörslu sprengiefnisins. 

Óheimilt er þeim, er fengið hafa leyfi til þess að kaupa sprengiefni, að afhenda 
það öðrum nema með leyfi viðkomandi lögreglustjóra.
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26. gr. 
Þeir einir mega fara með sprengiefni og annast sprengingar, sem hafa fengið 

leyfi lögreglustjóra til þess. Leyfið veitir lögreglustjóri í því umdæmi, þar sem 

umsækjandi á lögheimili. 
Aðeins má veita þeim leyfi samkvæmt 1. mgr., sem hafa að mati Öryggiseftirlits 

ríkisins næga kunnáttu til þess að fara með sprengiefni. 
Þeir, sem fara með og nota sprengiefni, skulu ætið gæta fyllstu varúðar. 

27. gr. 
Sprengiefni skal seyma í sérstökum sprengiefnageymslum. 

Sprengiefni má geyma á öðrum stöðum í litlum mæli, ef þörf gerist vegna 

notkunar, enda sé það þá geymt í þar til gerðum hirslum eða kössum. 

Dómsmálaráðherra skal setja ákvæði í reglugerð um geymslu á sprengiefni, 

um flutning á því og um meðferð þess að fengnum tillögum Brunamálastofnunar 

ríkisins og Öryggiseftirlits ríkisins. 

28. gr. 

Nú finnst sprengiefni eða hlutir, sem ætla má að hafi að geyma sprengiefni, 

rekið á land eða á víðavangi, skal þá finnandi, landeigandi eða ábúandi tilkynna lög- 

reglustjóra þegar um fundinn. 

V. KAFLI 

Um meðferð skotelda. 

29. gr. 
Skotelda má eigi selja yngri mönnum en 16 ára. Dómsmálaráðherra er þó 

heimilt að ákveða að selja megi yngri mönnum skotelda, ef þeir valda óverulegri 

hættu. 

30. gr. 
Þeir, sem fara með skotelda, skulu ætíð sæta fyllstu varúðar. 

Dómsmálaráðherra getur sett reglur um sölu og meðferð skotelda, þ. á m. getur 

hann sett reglur um að eigi megi selja almenningi ýmsar skaðlegar tegundir skotelda. 

VI. KAFLF 

Afturköllun leyfa og málskot. 

ðl. gr. 
Leyfi samkvæmt lögum þessum getur leyfisveitandi afturkallað, hvenær sem er, 

ef eigi teljast lengur vera fyrir hendi nauðsynleg skilyrði fyrir leyfinu, ef leyfis- 

hafi hefur eigi farið eftir settum fyrirmælum eða ef ætla má að leyfishafi muni 
fara óforsvaranlega með efni og tæki, er leyfið tekur til. 

Þegar um er að ræða leyfi samkvæmt 14. gr, eða 26. gr., skal lögreglustjóri 
í því umdæmi, sem leyfishafi á lögheimili, taka ákvörðun um leyfissviptingu án 
tillits til þess, hvar leyfi er upphaflega gefið út. Ef sérstaklega stendur á getur 
lögreglustjóri afturkallað leyfi án þess að færa fyrir því sérstakar ástæður. 

Dómsmálaráðherra getur fyrirskipað að afturkalla skuli leyfi, sem lögreglu- 

stjóri hefur veitt. 

32. gr. 
Þegar leyfi samkvæmt lögum þessum er afturkallað, skal sá, sem sviptur er 

leyfinu, skila því til lögreglu ásamt efnum og tækjum, sem hann hefur í vörslum 

sinum samkvæmt leyfinu.
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Ef eigi eru fyrir hendi skilyrði til eignarupptöku, getur lögreglustjóri, að liðn- 

um einum mánuði frá leyfissviptingu, ákveðið að selja greindan varning. Sölu- 

andvirði, að frádregnum kostnaði, skal þá renna til eiganda. 

Nú telur lögreglustjóri tæki eða efni svo lélegt og verðlaust, að eigi sé rétt að selja 

það, skal þá eyðileggja það eða gera óvirkt án greiðslu bóta til handa eiganda. Sama 

gildir um tæki og efni, sem mönnum er almennt óheimilt að hafa í vörslu sinni. 

33. gr. 

Ákvörðun, sem lögreglustjóri tekur samkvæmt ákvæðum laga þessara og varð- 

ar einstakling, getur sá einstaklingur kært til dómsmálaráðuneytisins. 

Kæra þarf að hafa borist dómsmálaráðuneytinu innan mánaðar frá því að 

kærandi fékk vitneskju um niðurstöðu lögreglustjóra. 
Eigi frestar málskot leyfissviptingu eða verkun hennar. 

VIT. KAFLI 

Refsingar, eignarupptaka o. fl. 

34. gr. 

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

sektum, varðhaldi eða fangelsi allt að einu ári, nema þyngri refsing liggi við eftir 

öðrum lögum. 

35. gr. 

Gera má upptækt til ríkissjóðs: Skotvopn, skotfæri, skotelda og sprengiefni, 

sem flutt hefur verið til landsins eða framleitt er í landinu án heimildar eða finnst 

vörslulanst eða er í vörslu manns án heimildar samkvæmt ákvæðum laga þessara. 

Nú fremur maður brot með nefndum tækjum eða efnum og skilyrði til upp- 

töku þeirra er fyrir hendi, og er þá heimilt, ef brot er stórfellt, að gera einnig upptæk 

önnur slík tæki og efni, sem sökunautur hefur leyfi fyrir. 

Að öðru leyti skal fara um eignarupptöku samkvæmt ákvæðum 69. gr. al- 

mennra hegningarlaga. 

36. gr. 

Dómsmálaráðherra getur sett í reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga 

þessara. 
37. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi felld lög nr. 69 frá 23. 

júní 1936, um innflutning, sölu og meðferð á skotvopnum, skotfærum, alls konar 

sprengjum og hlutum og efni í þan, svo og 23. gr. og 24. gr. laga nr. 55 22. maí 

1969, um brunavarnir og brunamál. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

1. Öll skotvopnaleyfi, sem gefin hafa verið út fyrir gildistöku laga þessara, skulu 

falla úr gildi 1. janúar 1978. Fyrir þann tíma skulu þeir, sem óska eftir framleng- 

ingu leyfa, sækja um það til viðkomandi lögreglustjóra. Nú sækir maður eigi 

um leyfi eða er synjað um það, skal hann þá tafarlaust skila lögreglu þeim 

skotvopnum og skotfærum, sem hann hefur undir höndum. 

Ef eigi eru skilyrði til eignarupptöku, þá skal fara um sölu sem segir Í 

32. gr. 
Öll leyfi til verslunar og innflutnings efna og tækja samkvæmt 1. til 4. mgr. 1. gr., 

sem gefin hafa verið út fyrir gildistöku laga þessara, skulu falla úr gildi 

1. janúar 1978. Nú sækir leyfishafi ekki um framlengingu leyfis fyrir þennan 

b
o
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tíma, eða er synjað um leyfi, skal dómsmálaráðuneytið þá ákveða, hvernig 

fara skuli með óseldar vörubirgðir greindra efna og tækja, er hann hefur undir 
höndum. 

3. Öll leyfi, sem gefin hafa verið út til framleiðslu á efnum og tækjum samkvæmt 
1. til4. mgr.1. gr. fyrir gildistöku laga þessara, skulu falla úr gildi 1. janúar 1978. 
Nú sækir leyfishafi eigi um framlengingu leyfis fyrir þennan tíma eða er synj- 
að um leyfi, skal dómsmálaráðuneytið þá ákveða, hvernig fara skuli með óseld- 
ar framleiðslubirgðir. 

4. Öll leyfi til manna að mega annast sprengingar, sem gefin hafa verið út fyrir 
gildistöku laga þessara, skulu falla úr gildi 1. janúar 1979. 

ð. Dómsmálaráðherra getur framlengt fresti þá, sem greindir eru í bráðabirgða- 
ákvæðum þessum, svo og getur hann sett nánari reglur um aðra framkvæmd 
ákvæða þessara. 

Gjört í Reykjavík {3. maí 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Ólafur Jóhannesson. 

Nr. 47. = 13. maí 1977. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 46/1937, um samvinnufélög. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
1. töluliður 3. gr. laganna orðist svo: 
Aðgangur frjáls fyrir alla, er fullnægja ákveðnum skilyrðum. Heimilt er þó 

fólki í ákveðinni starfsgrein að stofna framleiðslusamvinnufélag, sem hafi að mark- 
miði að annast atvinnustarfsemi innan starfsgreinarinnar, og má þá setja það skil- 
yrði, að félagið sé aðeins opið fólki úr viðkomandi starfsgrein. 

2. gr. 
Við 20. gr. laganna bætist: 
Starfsmenn samvinnufélaga eru einnig kjörgengir, séu þeir félagsmenn. 

3. gr. 
Á eftir 26. gr. laganna komi ný grein, 27. gr., er orðist svo (og breytist töluröð 

annarra greina í samræmi við það): 
Framleiðslusamvinnufélög greiða laun til starfsmanna sinna í samræmi við 

vinnuframlag hvers og eins. Laun skulu þó aldrei vera lakari en gildandi kjara- 
samningar viðkomandi verkalýðsfélaga við atvinnurekendur á svæðinu. Framleiðslu- 
samvinnufélög skulu hafa nána samvinnu við viðkomandi verkalýðsfélög vegna kaup- 
gjaldsmála og vinna að sameiginlegum hagsmunum verkafólks.
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45. gr. laganna orðist svo: 
Félögum, sem skrásett eru eftir lögum þessum, er einum heimilt að hafa orðin 

„kaupfélag“, „samvinnufélag“, „pöntunarfélag“, „framleiðslusamvinnufélag“ eða önn- 
ur orð, sem merkja samvinnufélag, í nafni sínu, eða skammstafanir úr þessum 
orðum. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik 13. maí 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Ólafur Jóhannesson. 

17. maí 1977. R Nr. 48. 
LÖG 

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

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Við 40. gr. laganna bætist 5. málsgrein, svo hljóðandi: 
Þegar ökumaður auðkennds almenningsvagns á áætlunarleið í þéttbýli gefur 

merki um akstur frá auðkenndri biðstöð skal stjórnendum annarra ökutækja skylt 
að draga úr hraða, eða nema staðar, til þess að hinn auðkenndi almenningsvagn 
eigi greiða leið út í umferðina. Dómsmálaráðherra setur nánari reglur um auðkenni 
Þessara vagna og önnur framkvæmdaatriði. Ákvæði þetta leysir þó eigi ökumann 
almenningsvagnsins undan öðrum ákvæðum þessara laga né því að sýna ítrustu 
varúð við akstur frá biðstöð. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik 17. maí 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Ólafu r Jóhannesson. 
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ForseTi ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: 

Að ég samkvæmt 4. gr. laga nr. 10 7. maí 1977, um breyting á lögum nr. 119 

97. desember 1976 um breyting á lögum nr. 77 28. desember 1975, um sérstakt 

tímabundið vörugjald, sbr. lög nr. 20 5. maí 1976, hef látið fella meginmál hinna 

fyrrnefndu laga inn í lög nr. 77 23. desember 1975, um sérstakt tímabundið vöru- 
gjald, og gef þau út svo breytt. 

Greiða skal í ríkissjóð sérstakt vörugjald. Skal gjaldið vera i8% til 31. des- 

um sérstakt tímabundið vörugjald. 

20. maí 1977. 

ember 1977 og greiðast af vörum Í eftirgreindum tollskrárnúmerum: 

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 
08.04.22 
08.10.00 
08.11.00 
08.12.01 
08.12.02 
08.12.03 
08.12.09 
08.13.00 
09.03.00 
09.04.00 
09.05.00 
09.06.00 
09.07.00 
09.08.00 
09.09.00 
09.10.10 
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 

18.06.04 
18.06.05 
18.06.06 
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 
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
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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 
37.04.00 
37.05.01 
37.05.09 
37.06.00 
38.11.10 
38.11.20 
38.11.30 

38.11.40 
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 
39.03.14 
99.03.35 
39.03.55 
39.03.83 
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 
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 
12.05.09 
42.06.00 
44.02.00 
44.03.42 
44.03.49 
44.04.10 
44.04.20 
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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 
43.21.10 
48.21.29 
48.21.32 
48.21.39 
48.21.51 
48.21.52 
48.21.69 
55.03.01 
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 
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 

Nr. 49.
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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 
70.13.00 
70.14.02 
70.14.03 
70.14.09 
70.15.00 
70.16.00 
70.17.09 
70.18.00 
70.19.00 
70.20.20 
70.20.32 
70.20.39 
70.21.09 
71.13.01 
71.13.09 
71.14.09 
71.15.00 
71.16.00 
13.10.12 
73.10.13 
73.10.21 
73.13.51 
73.17.00 
73.18.19 
73.18.22 
73.18.29 
73.20.02 
73.20.03 
73.20.09 
73.23.02 
73.24.00 
73.25.01 
73.25.09 
73.26.00 

73.27.01 
73.27.02 
73.27.09 
73.29.02 
73.29.09 
73.32.00 
73.33.00 
13.34.01 
73.34.09 
73.35.09 
73.36.11 
73.36.12 
73.36.13 
13.36.14 
13.36.20 
73.36.30 
73.38.11 
73.38.19 
13.38.23 
73.38.29 
13.39.01 
73.39.09 
13.40.47 
13.40.56 
73.40.59 
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 
74.19.03 
74.19.09 
75.04.00 
15.06.02 
15.06.03 
75.06.09 
76.03.01 
76.06.09 
76.07.00 
76.10.01 
76.11.00 
76.12.00 
76.13.01 
76.13.02 
76.13.09 
76.15.10 
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76.15.20 
76.16.04 
76.16.19 
77.02.00 
71.03.00 
71.04.20 
78.05.00 
78.06.09 
79.04.00 
79.05.00 
79.06.01 
79.06.02 
79.06.03 
79.06.09 
80.05.00 
80.06.02 
80.06.09 
82.01.09 
82.02.00 
82.03.10 
82.03.20 
$2.03.30 
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 
83.01.09 
83.02.03 
83.02.09 
83.03.09 
83.04.00 
83.05.09 
83.06.00 
83.08.00 
83.10.00 
83.11.00 
83.13.04 

20. maí 1977. 

83.13.09 
84.06.31 
84.06.32 
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 
84.08.49 
84.08.60 
84.09.00 
84.10.10 
84.10.20 
84.10.39 
84.10.49 
84.10.50 
84.10.69 
84.11.19 
84.11.29 
84.11.30 
84.11.49 
84.12.00 
84.13.09 
84.15.10 
84.15.20 
84.15.31 
84.15.32 
84.15.41 
84.15.42 
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 
84.19.21 
84.19.31 
84.22.19
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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.ð1 
64.40.10 
84.40.21 
84.40.50 
84.40.61 
84.40.69 
84.40.71 
84.40.72 
84.51.10 
84.51.21 
84.51.29 
84.51.31 
84.51.39 
84.52.10 
84.52.20 
84.52.30 
84.52.40 
84.53.10 
84.53.20 
84.53.30 
84.53.40 
84.53.50 
84.53.60 
84.54.10 
84.54.20 
84.55.10 
84.55.21 
84.55.29 
84.55.30 
84.56.10 

84.56.20 
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 
84.61.03 
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 
64.63.05 
84.63.06 
84.63.07 
84.63.09 
84.64.00 
84.65.09 
85.01.10 
85.01.29 
85.01.31 
85.01.39 
85.01.40 
85.01.59 
85.01.60 
85.01.74 
85.01.80 
85.01.89 
85.01.90 
85.02.00 
85.03.09 
85.05.00 
85.06.11 
85.06.19 
80.06.20 
85.06.31 
85.06.39 
85.06.40 
85.06.50 
85.07.02 
85.07.03 
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85.07.04 
85.07.09 
85.08.00 
85.09.00 
65.10.09 
85.12.10 
ö5.12.21 
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 
83.15.40 
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 
85.19.18 
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 
65.26.10 
65.26.20 
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 
67.14.29 
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 
90.07.81 
90.07.32 
90.07.39 
90.08.11 
90.08.19 

Nr. 49.
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90.08.21 90.26.09 92.11.20 95.08.09 
90.08.29 90.27.02 92.11.31 96.02.05 
90.08.31 90.27.09 92.11.39 96.04.00 
90.08.39 90.28.10 92.11.40 96.05.00 
90.09.01 90.28.29 92.12.11 96.06.00 
90.09.09 90.28.30 92.12.19 97.04.01 
90.10.10 90.28.40 92.12.21 97.04.02 
90.10.20 90.28.50 92.12.23 97.04.03 
90.10.32 90.29.09 92.12.29 97.04.04 
90.10.39 91.02.00 92.13.01 97.04.09 
90.11.00 91.03.00 92.13.09 97.05.00 
90.12.00 91.04.00 93.01.00 97.06.01 
90.13.00 91.05.00 93.02.00 97.06.02 
90.14.20 91.06.00 93.03.00 97.06.09 
90.16.10 91.07.00 93.04.03 97.08.00 
90.16.20 91.08.00 93.04.04 98.01.01 
90.17.10 91.09.00 93.04.05 98.03.00 
90.17.20 91.10.00 93.04.09 98.04.00 
90.17.30 91.11.00 93.05.00 98.05.00 
90.18.01 92.01.00 93.06.00 98.06.01 
90.18.09 92.02.00 93.07.10 98.06.09 
90.20.00 92.03.09 93.07.22 98.08.00 
90.21.00 92.04.01 93.07.29 98.09.00 
90.23.01 92.04.09 94.01.11 98.10.00 
90.23.02 92.05.00 94.02.00 98.11.00 
90.23.03 92.06.00 95.01.00 98.14.00 
90.23.09 92.07.01 95.02.00 98.15.00 
90.24.01 92.07.09 95.03.00 98.16.00 
90.24.09 92.08.00 95.04.00 99.06.00 
90.25.00 92.09.00 95.05.00 
90.26.01 92.10.00 95.06.00 
90.26.02 92.11.10 95.07.00 

2. gr. 
Hið sérstaka vörugjald skv. 1. gr. skal lagt á verksmiðjuverð innlendrar fram- 

leiðsluvöru og innfluttrar vöru, sem fær einhverja vinnslumeðferð eða pökkun 
hér á landi, og á tollverð innfluttrar vöru að viðbættum aðflutningsgjöldum. Við 
vöruflokkun til gjaldskyldu skal fylgt flokkunarreglum tollskrárlaga nr. 120/1976. 

Um hið sérstaka vörugjald skv. 1. gr. skulu gilda, eftir því sem við geta átt, 

ákvæði eftirfarandi laga og reglugerða: 

a. Að því er tekur til innlendrar framleiðslu skulu gilda ákvæði laga nr. 10/1960 
um söluskatt með áorðnum breytingum og reglugerða settra skv. þeim. 

b. Að því er tekur til innfluttrar vöru skulu gilda ákvæði laga nr. 120/1976 um 

tollskrá o. fl. og laga nr. 59/1969 um tollheimtu og tolleftirlit. 

Við skil í ríkissjóð á hinu sérstaka vörugjaldi af innlendri framleiðslu er 
heimilt að draga frá innheimtu gjaldi af sölu það sérstaka vörugjald, sem fram- 
leiðandi hefur sannanlega greiít við kaup á hráefnum og efnivörum til hinnar gjald- 
skyldu framleiðslu.
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3. gr. 
Það hækkaða vörugjald sem lagt skal á innlenda framleiðslu og innflutning 

frá og með 5. maí 1976 skv. 1. gr. laga þessara (nr. 20/1976) skal greitt af sölu 

eða annarri afhendingu innlendrar framleiðslu frá og með 5. maí 1976 og af inn- 

fluttum vörum, sem teknar eru til tollmeðferðar frá og með 5. mai 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 greiðslu þess sérstaka vörugjalds, sem skv. 1. gr. laga (nr. 20/1976) 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. toll- 
skrárlaga, skal greiða það hækkaða vörugjald sem skv. 1. gr. laga þessara (nr. 
20/1976) 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 sérstökum lögum, skal veita undanþágu frá sérstöku vörugjaldi í sama mæli 

hlutfallslega. 

4. gr. 

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. 

5. gr. 

Ráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um tilkynningarskyldu, gjaldstofn, 
gjaldskyldu, gjalddaga og aðra framkvæmd laga þessara. Ráðherra er heimilt að 
undanþiggja einstakar vörur gjaldskyldu ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi. 

6. gr. 
Af tekjum af vörugjaldi skv. 1. gr. þessara laga (nr. 20/1976) skal verja allt 

að 1000 m.kr. til eflingar landhelgisgæslu og fiskverndar. 

7. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Hafi innflytjandi fyrir gildistöku laga þessara afhent til tollmeðferðar skjöl, 
sem eru að öllu leyti fullnægjandi til þess að unnt sé að tollafgreiða viðkomandi 
vöru þegar í stað, skal varan tollafgreidd án greiðslu hins sérstaka vörugjalds skv. 
Í. gr., enda eigi fullnaðartollafgreiðsla sér stað innan 10 daga frá gildistöku lag- 
anna (nr. 10/1977).
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Tollafgreiða skal vöru sem afhent hefur verið innflytjanda með leyfi tollyfir- 
valda gegn tryggingu fyrir greiðslu aðflutningsgjalda, sbr. m.a. 21. gr. tollskrár- 
laga, án hins sérstaka vörugjalds, enda eigi fullnaðartollafgreiðsla sér stað innan 
eins mánaðar frá gildistöku laganna (nr. 10/1977). 

Gjört í Reykjavík, 20. maí 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Matthías Á. Mathiesen. 
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ö. Júní 1977. 185 Nr. 50. 

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. 

Forsætisráðuneytið, 3. júní 1977. 

Geir Hallgrímsson. 
  

Guðmundur Benediktsson. 

22. túní 1977. i Nr. bl. 

BRÁÐABIRGÐALÖG 

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

nr. 7 23. mars 1972, lög nr. 60 30. apríl 1973, I. kafla laga nr. 10 22. mars 1974, 

11. kafla laga nr. 11 28. apríl 1975, Il. kafla laga nr. 20 5. maí 1976 

og lög nr. 32 12. maí 1977 um breyting á þeim lögum. 

HANDHAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS 
samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

forsætisráðherra, forseii sameinaðs Alþingis og forseti hæstaréttar, 

gjöra kunnugt: Forsætisráðherra hefur tjáð oss að í framhaldi af viðræðum milli 
fulltrúa ríkisins og aðila vinnumarkaðarins um leiðir til að ná samningum 

um kaup og kjör milli þessara aðila hafi ríkisstjórnin gefið vilyrði um að 
þáttur í aðgerðum ríkisvaldsins yrði lækkun tekjuskatts þegar við álagningu 

á þessu ári. 

Þar sem undirbúningi að álagningu gjalda fyrir skattárið 1976 er um það 
bil að ljúka hjá skattstjórum ber brýna nauðsyn til að gera nú þegar Þbreyt- 
ingar á tekjuskattslögum til samræmis við þetta fyrirheit. 

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

1. gr. 

A-liður 25. gr. laganna (sbr. 9. gr. 1. nr. 11/1975) orðist svo: 
A. Tekjuskattur þeirra manna sem tekjuskattskyldir eru samkvæmt lögum þessum 

reiknast svo: 

A 24 

Rikisprentsmiðjan Gutenberg.
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1. Hjá einstaklingi og hjónum telji þau fram hvort í sínu lagi: 
Af fyrstu 615 350 kr. skattgjaldstekjum greiðist 20%, af næstu 246 150 kr. 

skattgjaldstekjum greiðist 30% en af skattgjaldstekjum yfir 861500 kr. 
greiðist 40%. Frá þeirri fjárhæð skal síðan dreginn persónuafsláttur skv. 1. eða 
ð. tl. B-liðar þessarar greinar eftir því sem við á. 

2. Hjá hjónum sem samsköttuð eru, sbr. 3. gr. laga þessara: 
Af fyrstu 861 500 kr. skattgjaldstekjum greiðist 20%, af næstu 369 230 

kr. skattgjaldstekjum greiðist 30% en af skattgjaldstekjum yfir 1 230 730 kr. 
greiðist 40%. Frá þeirri fjárhæð skal síðan dreginn persónuafsláttur skv. 2. tl. 
B-lHiðar þessarar greinar. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda við álagningu tekjuskatts fyrir skattárið 

1976. 

Gjört í Reykjavik 22. júní 1977. 

Geir Hallgrímsson. Ásgeir Bjarnason. Magnús Þ. Torfason. 

(L. S.) 

Geir Hallgrímsson. 

  

Stjórnartíðindi A 6, nr. 50—-51. Útgáfudagur 23. júní 1977.
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24. júní 1977. 187 Nr. 52. 

AUGLÝSING 

um að forseti Íslands sé tekinn við stjórnarstörfum. 

Forseti Íslands, dr. Kristján Eldjárn, hefur á ný tekið við stjórnarstörfum. 

Í forsætisráðuneytinu, 24. júní 1977. 

Geir Hallgrímsson. rr 

Guðmundur Benediktsson. 

98. júní 1977. Nr. 53. 
BRÁÐABIRGÐALÖG 

um breyting á lögum nr. 67/1971 um almannatryggingar, sbr. lög 

nr. 96/1971, nr. 112/1972, nr. 62/1974, nr. 13/1975 og nr. 36/1976. 

Forseti ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: Heilbrigðis- og tryggingamálaráðherrann hefur tjáð mér, að brýna 

nauðsyn bæri til að setja lög um breyting á lögum nr. 67/1971 um almanna- 
tryggingar sbr. lög nr. 96/1971, nr. 112/1972, nr. 62/1974, nr. 13/1975 og nr. 

36/1976. Sé þetta gert í samræmi við ákvörðun ríkisstjórnarinnar til þess 
að greiða fyrir samkomulagi um lífeyrismál sem heildarlausn í þeim kjara- 
samningum, sem undirritaðir voru þann 22. júní 1977, þannig að sú hækkun 
lífeyrisgreiðslna, sem leiðir af því samkomulagi valdi yfirleitt ekki lækkun 

tekjutryggingargreiðslna frá almannatryggingum. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. gr. stjórnarskrár- 

innar á þessa leið: 

1. gr. 
Fjárhæð 1. tl. 1. mgr. 19. gr. laga nr. 67/1971, sbr. lög nr. 96/1971, nr. 112/1972, 

nr. 62/1974, nr. 13/1975 og nr. 36/1976, skulu vera sem hér segir frá og með 1. 
júlí 1977: 

1. Fjárhæð annarra árstekna lifeyrisþega en lífeyris almannatrygginga (reikn- 
aðrar leigu af eigin húsnæði og tekna barna) sem ekki skerðir rétt til upp- 
bótar á lífeyri (tekjutryggingar): 

Einstaklingur ............0002000 00. enn ns 180 000 
Hjón .......000000.00ns ss 252 000 

Riíkisprentsmiðjan Gutenberg.
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2. gr 
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1977. 

Gjört í Reykjavík 28. júní 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Matthías Bjarnason. 

Nr. öd. . 29. júní 1977. 
AUGLÝSING 

um staðfestingu forseta Íslands á breytingu á reglugerð fyrir 

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

Forseti Íslands féllst hinn 27. júní 1977 á tillögu menntamálaráðherra um að 
staðfesta eftirfarandi breytingu á reglugerð nr. 76, 17. júní 1968, fyrir Háskóla Ís- 
lands, með áorðnum breytingum: 

1. gr. 

32. gr. C orðist svo: 

Skrásetningargjald, bæði við frumskráningu og árlega skrásetningu, er 6500 
krónur og skiptist þannig: 

Til Félagsstofnunar stúdenta við Háskóla Íslands renna 3500 krónur, til Stúd- 

entaráðs Háskóla Íslands 2000 krónur, en 1000 krónur renna í sjóð er nefnist 
stúdentaskiptasjóður. Skal fé hans vera í vörslu stúdentaráðs, sem tekur ákvarðanir 
um veitingu fjár úr sjóðnum. Fé sjóðsins má aðeins verja til þess að stuðla að 
stúdentaskiptum milli Íslands og annarra ríkja, eftir því sem nánar verður ákveðið 
í skipulagsskrá sjóðsins, sem stúdentaráð setur og staðfesta skal með venjulegum 
hætti. | 

Háskólaráði er heimilt að áskilja samkvæmt tillögu háskóladeildar, að nem- 

endur greiði gjöld vegna þátttöku í námskeiði til þess að standa straum af sér- 
stökum kostnaði, svo sem vegna efniskaupa. 

2. gr. 

Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 29. júní 1977. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 

Árni Gunnarsson. 
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BRÁÐABIRGÐALÖG 

um niðurfellingu útflutninzsgjalda á kolmunna- og 

spærlingsafurðum á árin 1977. 

   

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

að draga úr sókn íslenskra fiskiskipa í fiskistofna bá, seim eru í verulegri 
lægð um þessar mundir, sérstaklega þorskstofninn, og leggja þess í stað kapp 
á að auka veiðar á öðrum tegundum, sérstaklega kolmunna og spærlingi. Er 

nauðsynlegt eins og á stendur í þessu skyni, að fella niður útflutningsgjöld 

þau, sem lögð eru á kolmunna- og spærlingsafurðir með lögum nr. 5 13. febrúar 
1976 um útflutningsgjald af sjávarafurðum og bykir rétt að slík hvatning til 
aukinnar sóknar í þessar tegundir verði í gildi til ársloka 1977. 

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

1. gr. 
Utflutningsgjöld af kolmunna- og spærlingsafurðum, samkvæmt lögum nr. 5 13. 

febrúar 1976, eru felld niður frá gildistöku bessara laga til ársloka 1977, 

2. gr. 
Sjávarútvegsráðherra getur selt nánari reglur um framkvæmd laga þessara. 

ð. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 15. júli 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Matthías Bjarnason. 

  

Stjórnartíðindi A 8, nr. 55. Útgáfudagur 16. júlí 1977. 
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Nr. 56. 190 9. ágúst 1977. 

BRÁÐABIRGÐALÖG 

um breyting á lögum nr. 67/1971 um almannatrygg- 

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

nr. 13/1975, nr. 36/1976 og 

bráðabirgðalög nr. 

53/1977. 

Forseti Ístanps 

gjörir kunnugt: Heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra hefur tjáð mér, að brýna 

nauðsyn bæri til að setja lög um breyting á lögum nr. 67/1971 um almanna- 
tryggingar sbr. lög nr. 96/1971, nr. 62/1974, nr. 13/1975, nr. 36/1976 og bráða- 
birgðalög nr. 53/1977. Sé þetta gert í samræmi við ákvörðun ríkisstjórnarinnar 
til þess að greiða fyrir samkomulagi um lífeyrismál sem heildarlausn í þeim 
kjarasamningum, sem undirritaðir voru 22. júní 1977, þess efnis að tekin yrði 

upp sérstök heimilisuppbót á lífeyri allra einhleypra tekjutryggingaþega, sem 
búa einir á eigin vegum. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt %8. gr. stjórnar- 
skrárinnar á þessa leið: 

1. gr. 

Á eftir 1. málsgr. 19. gr. laga nr. 67/1971, sbr. lög nr. 96/1971, nr. 62/1974, nr. 
13/1975, nr. 36/1976 og bráðabirgðalög nr. 53/1977, komi ný 2. málsgr. er orðist svo: 

Einhleypingi, sem nýtur óskertrar unpbótar (tekjutryggingar) samkv. 1. málsgr. 
og er einn um heimilisrekstur, án bess að njóta fjárhagslegs hagræðis af sambýli eða 
samlögum við aðra um húsnæðisaðstöðu eða fæðiskostnað, skal að auki greiða 

heimilisuppbót kr. 10 000.00 á mánuði. Eigi hann rétt á skertri tekjutryggingu lækkar 
heimilisuppbótin í sama hlutfalli. 

2. gr. 
1. málsliður 2, málsgr. 19. gr. laga nr. 67/1971 sbr. lög nr. 96/1971 verði 3. málsgr. 

19. gr. 

3. gr. 

2. og 3. málsliður 2. málsgr. 19. gr. laga nr. 67/1971 sbr. lög nr. 96/1971 verði 4. 
málsgr. 19. gr. er orðist svo: 

Við ákvörðun við hækkun lífeyris samkv. 18. málsgr. hér að framan skulu 
umsóknir rökstuddar t. d. með skattaframtölum og skýrum upplýsingum um hagi 

bótaþega, eftir því sem spurningar á eyðublöðum fyrir umsóknir um uppbætur 
veita tilefni til. Hliðsjón skal höfð af því, hvort eignum bótaþega hefur verið ráðstafað 
með beim hætti, að það valdi synjun hækkunar. 

4. gr. 

Í stað síðustu málsgreinar 19. gr. laga nr. 67/1971 sbr. lög nr. 96/1971 komi ný 
málsgr. er verði 5. málsgr. 19. gr. og orðist svo: 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Að fengnum tillögum tryggingarráðs setur ráðherra reglugerð um framkvæmd líi- 
eyrishækkunar samkv. þessari grein, þar á meðal um nánari skilyrði fyrir rétti til 

heimilisuppbótar. 

5. gr. 
Lög þessi gilda frá 1. júlí 1977. 

Gjört að Bessastöðum, 9. ágúst 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S) 0 uu 

Matthias Bjarnason. 

7. sept. 1977. . Nr. 57. 

FORSETABREF 

um að Alþingi skuli koma saman til fundar mánudaginn 19. október 1977. 

Forseti ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: 

Ég hef ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra, að Alþingi skuli koma saman 
til fundar mánudaginn 10. október 1977. 

Um leið og ég birti þetta, er öllum sem selu eiga á Alþingi, boðið að koma nefndan 

dag til Reykjavíkur, og verður þá Alþingi sett að lokinni guðsþjónustu í Dómkirkjunni, 

sem hefst kl. 13.30. 

Gjört í Reykjavík, 7 september 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
Geir Hallgrímsson. 
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Nr. 58. 192 24. október 1977. 

LÖG 
um breytingu á lögum nr. 46 25. apríl 1973, um kjarasamninga opinberra 

starfsmanna, sbr. lög nr. 23 10. maí 1977. 

ForseTir ÍstanDs 

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

1. gr. 
16. gr. laganna (sbr. 6. gr. 1. nr. 23/1977) orðist svo: 
Kjaradómur tekur kjaradeilur til meðferðar samkvæmt 14. gr. Hann leitar sátta 

en kveður upp dóm um ágreiningsefni aðalkjarasamnings eigi síðar en viku fyrir lok 
uppsagnarfrests. 

Að ósk beggja aðila og með samþykki Kjaradóms má þó fresta dómsuppkvaðn- 
ingu fram yfir þennan tíma, þó ekki lengur en tvær vikur í senn. Ósk um slíkan 
frest skal koma fram með minnst tveggja vikna fyrirvara. 

2. gr. 
1. mgr. 17. gr. laganna (sbr. 1. mgr. 7. gr. 1. nr. 23/1977) orðist svo: 
Kjaradómur skal hafa kveðið upp dóm um ágreining um sérkjarasamninga 

eigi síðar en mánuði eftir lok uppsagnarfrests eða gerð aðalkjarasamnings, hvort 
sem síðar reynist. Að ósk beggja aðila og með samþykki Kjaradóms má þó lengja 
þennan frest um einn mánuð. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Þrátt fyrir ákvæði 1. gr. um tveggja vikna fyrirvara að frestun dómsupp- 
kvaðningar skal Kjaradómi heimilt að fresta dómsuppkvaðningu skv. 1. gr. í þeim 
málum þar sem dómur skal hafa gengið í október 1977, þótt fyrirvara þessum sé ekki 
fullnægt, enda sé ákvæðum 1. gr. fullnægt að öðru leyti. 

Gjört í Reykjavík 24. október 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 0 

Matthías Á. Mathiesen. 
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AUGLÝSING 

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

nr. 76/1958, með áorðnum breytingum. 

Forseti Íslands féllst hinn 1. nóvember 1977 á tillögu menntamálaráðherra um 
að staðfesta eftirfarandi breytingu á reglugerð nr. 76 17. júní 1958, fyrir Háskóla 
Íslands með áorðnum breytingum. 

1. gr. 
AA. gr. orðist svo: 

Kennsla í lyfjafræði lyfsala. 

a. Inntökuskilyrði. 

Þeir stúdentar, sem lokið hafa fullnaðarprófi við stærðfræði-, eðlisfræði- eða 
náttúrufræðideild í íslenskum skóla, sem hefur heimild til þess að brautskrá stúdenta, 
hafa aðsang að námi í lyfjafræði lyfsala. Deildin setur þó sett lákmarkseinkunnir 
í einstökum greinum sem skilyrði inntöku. Enn fremur setur deildin takmarkað 
fjölda stúdenta, sem veittur er aðgangur að deildinni hverju sinni. 

b. Kennslugreinar og kennsluhættir. 

1. Námstími og kennsluhættir. 

Nám í lyfjafræði lyfsala við Háskóla Íslands miðast við þrjú kennsluár (6. 
misseri). Próf eru að jafnaði haldin í lok hvers námskeiðs. 

2. Kennslugreinar. 

Á 1. misseri skal kenna: Lvfjagerðarfræði, bóklega og verklega, almenna efna- 
fræði 1, bóklega og verklega, efnasreiningu T, bóklega og verklega. 

Á 2. misseri skal kenna: Lvfjagerðarfræði. bóklega og verklega, lifræna efna- 
fræði og lífefnafræði 1. bóklega os verklega, Tyfialöggjöf, verðlagningu lyfja, latínu. 

Á 8. misseri skal kenna: Lyfjagerðarfræði, bóklesa og verklega, sérhæfða lyfja- 

ræði. lífræna efnafræði, bóklega og verklega, lyflýsingafræði, grasafræði. 

Á 4. misseri skal kenna: Stærðfræði. tölfræði, sagnafræði, eðlisfræði, lyflýsinga- 

fræði, grasafræði, lífræna efnafræði, bóklega os verklega. 

Á 5. misseri skal kenna: Lyfiaefnafræði, rekstrarfræði lyfjabúða, lífefnafræði, 
bóklega og verklega, efnagreiningartækni, verklega. 

Á 6. misseri skal kenna: Lyfjaefnafræði, rekstrarfræði lyfjabúða, lífefnafræði, 
bóklega og verklega, efnagreiningartækni, bóklega og verklega. 

A 25 
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c. Verklegt nám. 

Um verklegt nám utan Háskólans að loknu námi þar fer eftir reglum og samn- 
ingi á milli Háskóla Íslands, Apótekarafélags Íslands og Lyfjafræðingafélags Íslands. 
Sá, sem lokið hefur verklegu námi samkvæmt ofansögðu, getur sótt um leyfi til 
þess að mega kalla sig lyfjafræðins, sbr. 14. gr. lyfsölulaga eða aðstoðarlyfjafræð- 
ing, sbr. 15. gr. sömu laga. 

2. gr. 

45. gr. orðist svo: 

Próf í lyfjafræði lyfsala. 

a. Prófgreinar og tilhögun prófs. 

Prófgreinar í lyfjafræði lyfsala og gildi einkunna í hverri grein, eru sem 
hér segir: 

Próf í lok Í. misseris: 
Skriflegt: Almenn efnafræði Í og efnagreining I: einföld einkunn. 
Verklegt: Almenn efnafræði Í og efnagreining 1. 

Próf í lok 2. misseris: 
Skriflegt: Lyfjagerðarfræði: tvöföld einkunn, lífræn efnafræði og lifefna- 

fræði I: einföld einkunn. Lyfjalöggjöf, verðlagning lyfja og latína: 

einföld einkunn. 
Verklegt: Galensk lyfjagerð: tvöföld einkunn, lífræn efnafræði og lífefnafræði 1. 

Próf í lok 3. misseris: 
Skriflegt: Lyfjagerðarfræði: einföld einkunn, sérhæfð lyfjafræði: einföld 

einkunn. 
Verklegt: Galensk lyfjagerð: einföld einkunn. 

Próf í lok 4. misseris: 
Skriflegt: Lyflýsingafræði: einföld einkunn, grasafræði: einföld einkunn, lífræn 

efnafræði: einföld einkunn. Í stærðfræði, tölfræði, gagnafræði og 
eðlisfræði skulu greinakennarar gefa út skriflega viðurkenningu um, 

að stúdent hafi náð tilskilinni leikni. 
Verglegt: Lífræn efnafræði. 

Próf í námunda við 15. ágúst (fyrri hluta próf): 
Verklegt: Plöntugreining. Greinarkennari skal sefa út skriflega viðurkenningu 

um, að stúdent hafi náð tilskilinni leikni. 

Próf í lok 5. misseris: 
Efnagreiningartækni, verkleg: einföld einkunn. 

Próf í lok 6. misseris (aðstoðarlyfjafræðingspróf): 
Skriflegt: Lyfjaefnafræði: tvöföld einkunn, rekstrarfræði lyfjabúða: einföld 

einkunn, lífefnafræði: tvöföld einkunn. 
Verklegt: Lífefnafræði: einföld einkunn, efnagreiningartækni, bókleg og verk- 

leg: einföld einkunn. 

Áður en stúdent segir sig til prófs í lok 2. kennslumisseris, skal hann leggja 
fram vottorð frá kennurum um, að hann hafi sýnt viðhlítandi ástundun við námið
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og lokið tilbúningi eigi færri en 15 galenskra samsetninga, sem greindar eru á verk- 
efnalista þeim, sem afhentur er í upphafi 1. misseris. Þá er stúdent segir sig til 
annarra prófa, skal hann hafa staðist próf í lok 2. misseris og öll undangengin 
próf og leggja fram vottorð frá kennurum um, að hann hafi sýnt viðhlítandi ástund- 
un við námið. 

Einkunn í verklegri galenskri lyfjagerð skal miða að hálfu við skýrslur stúdenta 
yfir námstímann og að hálfu við frammistöðu á prófinu sjálfu. 

Nú stenst stúdent eigi eitthvert próf og er honum þá heimilt að þreyta það 
aftur eftir þeim prófreglum, er gilda fyrir hverja grein. 

Ekkert próf má þreyta oftar en tvisvar, sbr. þó 61. gr. 1. mgr. i.f., og aðstoðar- 
lyfjafræðingspróf skal lokið eigi síðar en sex árum eftir að stúdent var skráður í 
deildina. Undanþágu má þó veita frá greindu tímamarki, ef stúdent hefur verið 

veikur, enda sé það staðfest af lækni Háskólans. 

Ekki er Háskólanum skylt að annast kennslu á 3. námsári, nema 3 stúdentar 
hið fæsta skrái sig til náms. 

b. Einkunnastigi og ákvæði um lágmarkseinkunn. 

Við ákvörðun á einkunn skal nota tug einkunnakerfi, sbr. 57. gr. G, um próf í 
verkfræði- og raunvísindadeild. Við einkunnagjöf skal jafnframt stuðst við úrlausnir 
æfingaverkefna, sem stúdent hefur leyst á námstímanum. Einkunnir skriflegra prófa 
skulu gefnar í heilum og hálfum tölum, en einkunnir verklegra prófa í heilum tölum. 

Til þess að standast próf verður stúdent að hafa fengið a. m. k. 5,5 í hverri 
af þessum greinum: galenskri lyfjagerð og efnagreiningartækni og ekki minna en 
a. m. k. 6,0 að meðaltali á hverju námsári fyrir sig. 

3. gr. 

IX. kafli 50. gr. orðist svo: 

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. 

5.6 Endurskoðun 1. 

6.7 Endurskoðun II. 

6.8 Skattaréttur og skattskil TI. 

6.9 Fjármuna- og félagaréttur (Lögfræði TI). 

Ein frjáls kjörgrein. 

Reikningshald TV 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 einni kjörgrein. Kemur þetta kjörsviðsnám í stað 
kjörsviða 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 eru taldar upp í Í. kafla þessarar greinar.
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4. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 14. nóvember 1977. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 0 

Birgir Thorlacius. 

Nr. 60. . 30. nóvember 1977. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 94 20. maí 1976 um skráningu og mat fasteigna. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Við lógin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, sem orðist svo: 

Þrátt fyrir lokamálsgrein 26. gr. laganna skal breyting á skráðu matsverði fast- 
eigna í fasteignaskrá á árinu 1977 taka gildi frá og með 31. desember 1977. Skal 
matsverðið þannig breytt talið fasteignamatsverð til 1. desember 1978 nema sér- 
stakt endurmat komi til. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum 30. nóvember 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Matthías Á. Mathiesen. 
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LOG 

um breyting á lögum nr. 46 25. apríl 1973 um kjarasamninga opinberra starfsmanna, 

sbr. lög nr. 35 26. maí 1976 og lög nr. 23 10. maí 1977 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. 
1. gr. laganna orðist svo: 

Lög þessi taka til allra starfsmanna, sem eru skipaðir, settir eða ráðnir í þjón- 
ustu 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, ríkissaksóknara né ráðuneytisstjóra; 

2. ríkisstarfsmanna, sem eru félagar í Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja eða 
félagi innan vébanda þess, en um laun þeirra og starfskjör fer samkvæmt sér- 
stökum lögum; 

3. starfsmanna ríkisbanka né lánastofnana ríkisins; 
4. 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. 

2. gr. 
3. mgr. 4. gr. laganna orðist svo: 

Launakjör ráðherra, hæstaréttardómara, ríkissaksóknara og ráðuneytisstjóra 
skulu ákveðin af Kjaradómi. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik í. desember 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Matthías Á. Mathiesen. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenbers.
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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 1978 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 aukatekju- 
lögum 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 1. gr., en broti úr krónu, sem myndast við viðbót þessa, skal sleppt. 

8. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik 28. desember 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Matthías Á. Mathiesen. 

Nr. 68. . 28. desember 1977. 

LÖG 

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

nr. 7 23. mars 1972, lög nr. 60 30. apríl 1973, 1. kafla laga nr. 10 22. mars 1974, 

II. kafla laga nr. 11 28. apríl 1975, II. kafla laga nr. 20 5. maí 1976 og 

lög nr. 32 12. maí 1977, um breyting á þeim lögum. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
A-liður 25. gr. laganna (sbr. 9. gr. 1. nr. 11/1975) orðist svo: 

A. Tekjuskattur þeirra manna, sem tekjuskattskyldir eru samkvæmt lögum þessum, 
reiknast svo: 

1. Hjá einstaklingi og hjónum telji þau fram hvort í sínu lagi: 
Af fyrstu 615 350 kr. skattgjaldstekjum greiðist 20%, af næstu 246 150 kr. 

skattgjaldstekjum greiðist 30%, en af skattgjaldstekjum yfir 861 500 kr. greið-
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ist 40%. Frá þeirri fjárhæð skal síðan dreginn persónuafsláttur skv. 1. eða 
3. tl. B-liðar þessarar greinar eftir því sem við á. 

2. Hjá hjónum sem samsköttuð eru, sbr. 3. gr. laga þessara: 
Af fyrstu 861500 kr. skattgjaldstekjum greiðist 20%, af næstu 369 230 

kr. skattgjaldstekjum greiðist 30%, en af skattgjaldstekjum yfir 1 230 730 kr. 
greiðist 40%. Frá þeirri fjárhæð skal síðan dreginn persónuafsláttur skv. 2. tl. 
B-liðar þessarar greinar. 

2. gr. 
26. gr. laganna (sbr. 2. gr. 1. nr. 32/1977) orðist svo: 

1. Eignarskattur þeirra manna, sem eignarskattskyldir eru skv. lögum þessum, 
reiknast þannig: 

Af fyrstu 8000 000 kr. skattsgjaldseign einstaklinga og fyrstu 12 000 000 kr. 
skattgjaldseign hjóna greiðist enginn skattur. Af þeirri skattgjaldseign, sem þar 
er umfram, greiðist 0.8%. 

2. Skattur af eignum þeirra innlendu og erlendu félaga og annarra skattskyldra 
aðila, sem um ræðir í 5. gr., skal vera 0.8% af skattgjaldseign. 

3. Eignarskatt, sem ekki nær 1000 kr., skal fella niður við álagningu. 

3. gr. 
Við 44. gr. laganna bætist ný málsgrein, er verði 2. mgr. og orðist svo: 

Skattyfirvöldum er þrátt fyrir ákvæði 49. gr. laga þessara heimilt að veita 
gjaldeyriseftirliti Seðlabanka Íslands upplýsingar er nauðsynlegar eru til eftirlits 
með gjaldeyrismálum, enda standi ákvæði milliríkjasamninga ekki í vegi fyrir því. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. Koma ákvæði 1. gr. til framkvæmda við álagn- 

ingu tekjuskatts fyrir skattárið 1976, en ákvæði 2. gr. koma til framkvæmda við 
álagningu eignarskatts fyrir skattárið 1977. 

Gjört í Reykjavik 28. desember 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) RN 
Matthias Á. Mathiesen. 

28. desember 1977. . Nr. 64. 
LÖG 

um breyting á lögum nr. 101 28. des. 1970, um Lífeyrissjóð bænda, 

sbr. lög nr. 35 1972, lög nr. 67 1974 og lög nr. 3 1977, 

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. 
Í stað „% hlutum“ í 3. málsgr. 7. gr. laganna komi: #4 hlutum.
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2. gr. 
Í stað „9 mánaða“ í 1. málsgr. 8. gr. laganna komi: 6 mánaða. 

2. málsgr. 8. gr. orðist svo: 

Grundvöllur stigaútreiknings hvert almanaksár skal vera samanlagt dagvinnu- 
kaup bónda og húsfreyju samkvæmt verðlagsgrundvelli landbúnaðarvara haustið 
á undan að viðbættu 20% álagi, og nefnist fjárhæð þessi grundvallarlaun ársins. 
Veiti almenn kaupgjaldsþróun tilefni til að ætla, að 20% álag leiði til óeðlilegrar 

hækkunar grundvallarlaunanna, getur ráðherra, að fengnum tillögum sjóðstjórnar, 
ákveðið lægra álag, þó ekki undir 10%. Verði útreikningur verðlagsgrundvallar 
lagður niður eða svo veigamiklar breytingar gerður á honum, að hann verði að 
dómi ráðherra ónothæfur sem mælikvarði að þessu leyti, skal ráðherra að fengnum 
tillögum frá sjóðstjórn og Hagstofu Íslands ákveða nýjan grundvöll fyrir stiga- 
útreikning. 

3. gr. 
3. málsgr. 27. gr. laganna (ákvæði til bráðabirgða) orðist svo: 

Árin 1976—1979 skal sjóðurinn greiða þeim lífeyrisþegum, sem rétt eiga sam- 
kvæmt Il. kafla laganna, sérstaka uppbót, þannig að frá 1. janúar 1976 hækki grund- 
vallarlaun, sem við er miðað, um 50% frá því, sem þau eru að lokinni hækkun sam- 

kvæmt 24. gr., en taki síðan breytingum hinn 1. júlí og 1. janúar ár hvert, í síðasta 

sinn Í. júlí 1979, í hlutfalli við breytingar, sem orðið hafa á grundvallarlaunum 
samkvæmt lögum nr. 63 1971, um eftirlaun til aldraðra félaga í stéttarfélögum. Elli-, 
örorku- og makalifeyrir þeirra lífeyrisþega, sem ekki eiga rétt samkvæmt Í. kafla, 
skal breytast á sama hátt, þó þannig, að slíka breytingu skal árin 1976—1977 einungis 
reikna á lífeyri, er svarar til 15 stiga eða minna, og árin 1978—1979 á lífeyri, er svarar 
til 20 stiga eða minna, en um afganginn fer eflir ákvæðum 25. gr. Nú á lifeyrisþegi 
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. 

á. gr. 
Lög þessi öðlast gildi í. janúar 1978. Ákvæði 2. gr. um útreikning grundvallar- 

launa skulu gilda um grundvallarlaun ársins 1978. 

Gjört í Reykjavík 28. desember 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Matthias Á. Mathiesen. 

Nr. 65. . 28. desember 1977. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 14 15. mars 1965, um launaskatt. 

Forseri ÍsLanDs 
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 3%% af greidd-



28. desember 1977. 201 Nr. 66. 

um vinnulaunum og hvers konar atvinnutekjum, öðrum en tekjum sjómanna á 
íslenskum fiskiskipum, þar með töldum tekjum hlutaráðinna landmanna, sem aflað 
er Í tengslum við úthald skipanna til fiskveiða, og tekjum af landbúnaði, svo sem 
ákveðið er í lögum þessum. 

Skattur þessi skiptist þannig, að 2% renna í Byggingarsjóð ríkisins sem stofn- 
fjárframlag og 12% rennur í ríkissjóð. 

2. gr. 
10. gr. laganna orðast svo: 

Byggingarsjóður ríkisins greiðir tilríkissjóðs 1% af hluta sjóðsins af innheimtum 
launaskatti samkvæmt lögum þessum vegna kostnaðar af framkvæmd laganna. 

ð. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1978. 

Gjört í Reykjavík 28. desember 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Matthías Á. Mathiesen. 

27. desember 1977. . Nr. 66. 

LÖG 

um niðurfellingu útfluiningsgjalda á kolmunna- og spærlingsafurðum 

á árinu 1977. 

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

þykki minu: 

1. gr. 
Útflutningsgjöld af kolmunna- og spærlingsafurðum, samkvæmt lögum nr. 5 13. 

febrúar 1976, eru felld niður frá gildistöku þessara laga til ársloka 1977. 
Sjávarútvegsráðherra er heimili að fella sömu útflutningsgjöld niður á árinu 

1978. 

2. gr. 
Sjávarútvegsráðherra getur sett nánari reglur um framkvæmd laga þessara. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik 27. desember 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. 8) nr 
Matthías Bjarnason. 

A 26
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 63/1971, um eftirlaun til aldraðra félaga í stéttarfélögum, 

sbr. lög nr. 33/1976. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Aftan við 3. gr. bætist ný málsgrein, er verði 3. mgr. og orðist svo: 
Umsjónarnefnd skv. 12. gr. er heimilt að úrskurða sambúðarfólki makalifeyri 

eins og um hjúskap hafi verið að ræða, enda hafi sambúð staðið um árabil. Skilyrði 

fyrir greiðslu slíks makalifeyris er, að hlutaðeigandi sjóðstjórn fallist á úrskurð 

umsjónarnefndar fyrir sitt leyti. 

2. gr. 
Bráðabirgðaákvæði laganna orðist svo: 

Lífeyrisþegum, er rétt eiga samkvæmt lögum þessum og tilheyra lífeyrissjóðum, 

sem II. kafli samkomulags Alþýðusambands Íslands, Farmanna- og fiskimanna- 

sambands Íslands, Vinnuveitendasambands Íslands og Vinnumálasambands sam- 

vinnufélaganna frá 22. júní 1977 um málefni lífeyrissjóða tekur til, skal árin 1976— 

1979 greidd sérstök uppbót umfram það, sem kveðið er á um í 8. gr., þannig að 

lífeyrisréttur miðist við grundvallarlaun samkvæmt 1. mgr. 6. gr. eins og þau eru 

samkvæmt kauptaxta Í. janúar og 1. júlí 1976 og 1. janúar, 1. apríl, 1. júlí og 1. 

október ár hvert 1977— 1979, í stað 5 ára meðaltals. Umsjónarnefnd eftirlauna 

reiknar uppbót þessa. Gjöld til uppbótargreiðslna þessara skulu borin af hlutað- 

eigandi lífeyrissjóðum með þeim hætti, að hver sjóður, sem aðild á að ofangreindu 

samkomulagi og undirritar samstarfssamning lífeyrissjóða þar að lútandi, skal 

leggja fram 4% af iðgjaldatekjum sínum hvert ár um sig. Umsjónarnefnd eftirlauna 

skal áætla iðgjaldatekjur sjóðanna og ákveða framlög og gjalddaga þeirra. Um- 

sjónarnefndin 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 til þess að 

greiða þessa sérstöku uppbót, leggur hver sjóður til vegna sinna félaga. Um- 

sjónarnefnd eftirlauna skal annast uppgjör milli sjóðanna eftir lok hvers árs. 

Um nánari framkvæmd þessara ákvæða skal fara eftir reglum, sem umsjónarnefnd 

eftirlauna setur og ráðherra staðfestir. 

Lifeyrishækkanir, greiddar árin 1976—1979 af lífeyrissjóðum, er standa utan 

við samkomulag það, sem nefnt er í 1. málsgr. skulu ekki koma til frádráttar 

greiðslum samkvæmt lögum þessum, enda sé um að ræða hækkanir, sem ekki er skylt 

að greiða samkvæmt lögum eða reglugerð hlutaðeigandi lífeyrissjóðs og eru að 

dómi umsjónarnefndar eftirlauna hliðstæðar uppbótagreiðslum samkvæmi 1. málsgr. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Ákvæði 1. gr. um makalifeyri gilda frá 1. janúar 

1977. 

Gjört í Reykjavík 29. desember 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Matthías Bjarnason.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 67/1971, um almannatryggingar, sbr. lög nr. 96/1971, 

nr. 112/1972, nr. 62/1974, nr. 13/1975 og nr. 36/1976. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 

Fjárhæðir 1. tl. 1. mgr. 19. gr. laga nr. 67/1971, sbr. lög nr. 96/1971, nr. 112/1972, 
nr. 62/1974, nr. 13/1975 og nr. 36/1976, skulu vera sem hér segir frá og með 1. 

júli 1977: 

1. Fjárhæð annarra árstekna lífeyrisþega en lífeyris almannatrygginga (reiknaðrar 
leigu af eigin húsnæði og tekna barna) sem ekki skerðir rétt til uppbótar á 
lífeyri (tekjutryggingar): 

AAA 180 000 
Hjón 252 000 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 29. desember 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Matthias Bjarnason. 

29. desember 1977. . Nr. 69. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 67/1971, um almannatryggingar, 

sbr. lög nr. 96/1971, nr. 62/1974, nr. 13/1975, nr. 36/1976 

og bráðabirgðalög nr. 53/1977. 

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

þykki minu: 

1. gr. 
Á eftir 1. málsgr. 19. gr. laga nr. 67/1971, sbr. lög nr. 96/1971, nr. 62/1974, nr. 

13/1975, nr. 36/1976 og bráðabirgðalög nr. 53/1977, komi ný 2. mgr. er orðist svo: 
Einhleypingi, sen nýtur óskertrar uppbótar (tekjutryggingar) skv. 1. mgr. og 

er einn um heimilisrekstur, án þess að njóta fjárhagslegs hagræðis af sambýli eða 
samlögum við aðra um húsnæðisaðstöðu eða fæðiskostnað, skal að auki greiða 

heimilisuppbót kr. 10 000.00 á mánuði. Eigi hann rétt á skertri tekjutryggingu lækkar 
heimilisuppbótin í sama hlutfalli.
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2. gr. 
1. málsliður 2. málsgr. 19. gr. laga nr. 67/1971, sbr. lög nr. 96/1971, verði 3. málsgr. 

19. gr. 

3. gr. 
2. og 3. málsliður 2. málsgr. 19. gr. laga nr. 67/1971, sbr. lög nr. 96/1971, verði 

4. málsgr. 19. gr. er orðist svo: 
Við ákvörðun við hækkun lífeyris samkv. 1—3. málsgr. hér að framan skulu 

umsóknir rökstuddar t. d. með skattaframtölum og skýrum upplýsingum um hagi 
bótaþega, eftir því sem spurningar á eyðublöðum fyrir umsóknir um uppbætur 
veita tilefni til. Hliðsjón skal höfð af því, hvort eignum bótaþega hefur verið ráð- 
stafað með þeim hætti, að það valdi synjun hækkunar. 

4. gr. 
Í stað síðustu málsgr. 19. gr. laga nr. 67/1971, sbr. lög nr. 96/1971, komi ný málsgr. 

er verði 5. málsgr. 19. gr. og orðist svo: 
Að fengnum tillögum tryggingaráðs setur ráðherra reglugerð um framkvæmd 

lífeyrishækkunar samkv. þessari grein, þar á meðal um nánari skilyrði fyrir rétti til 
heimilisuppbótar. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Gjört í Reykjavik 29. desember 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 0 

Matthías Bjarnason. 

Nr. 70. . 31. desember 1977. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 9 12. apríl 1977, sbr. lög nr. 95 31. des. 1975, 

um breytingar á lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

1. gr. laga nr. 9/1977 orðist svo: 

1. Á árinu 1978 skulu skattstjórar leggja á sjúkratryggingagjald. 
2. Gjald þetta skal nema 2% af gjaldstofni álagðra útsvara 1978, skv. 1., 2. og 

3. mgr. 23. gr. laga nr. 8 18. maí 1972, um tekjustofna sveitarfélaga, með síðari 
breytingum, þó að frádregnum: 
a. bótum samkvæmt II. og IV. kafla laga nr. 67 20. apríl 1971 með síðari 

breytingum; 
b. námsfrádrætti er skattstjóri ákveður vegna þeirra er stunda nám a.m.k. 

sex mánuði á árinu; 
c. lækkunum skattgjaldstekna er skattstjóri ákveður samkvæmt 52. gr. laga nr. 

68 15. júní 1971 með síðari breytingum;
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d. í viðbót við þær fjárhæðir elli- og örorkulífeyrisbóta, sem frá eru dregnar 
samkv. a.-lið þessa töluliðs, skal draga frá hjá þeim einstaklingum, sem 
nutu elli- og örorkulífeyris á árinu 1977, 300 000 kr. og hjá hjónum 500 000 kr. 

3. Eigi skal gjald þetta lagt á þá, sem ekki yrði gert að greiða útsvar væri það 
10% af gjaldstofni sem ákvarðaður er samkvæmt 2. tl., að frádreginni lækkun 
útsvars samkv. 1. mgr. 26. gr. laga nr. 8/1972, með síðari breytingum. Sjúkra- 
tryggingagjaldið skal á lagt í heilum hundruðum króna, þannig að lægri fjár- 
hæð en 100 krónum skal sleppt. 

4. Um álagningu og innheimtu þessa gjalds skulu gilda sömu reglur og gilda um 
tekjuskatt og eignarskatt samkvæmt lögum nr. 68 15. júní 1971, með síðari 
breytingum. 
Við ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um framlag ríkissjóðs til sjúkra- 
samlaga skal tekið tillit til þess gjalds, sem um ræðir í 1—-4. tl. þessa ákvæðis, 

til hlutfallslegrar lækkunar á framlagi ríkissjóðs. 

ot
 

2. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1978. 

Gjört að Bessastöðum 81. desember 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Matthías Bjarnason. 

31. desember 1977. . Nr. 71. 

LÖG 

um verðjöfnunargjald af raforku. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
1. gr. laga nr. 83/1974 orðist þannig: 
Greiða skal 13% verðjöfnunargjald í Orkusjóð af seldri raforku á síðasta 

stigi viðskipta, þ. e. sölu til notenda, en notandi telst sá, sem endurselur ekki raf- 
orkuna. 

Verðjöfnunargjaldinu skal varið til að bæta fjárhag Rafmagnsveitna ríkisins 
og Orkubús Vestfjarða. Rafmagnsveitur ríkisins skulu fá sem svarar 80% af tekjum 
af verðjöfnunargjaldi en Orkubú Vestfjarða 209%. 

2. gr. 
Í stað „1975“ í 16. gr. 1. nr. 83/1974 kemur: 1978. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þesar gildi. 

Gjört að Bessastöðum 381. desember 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
Gunnar Thoroddsen.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 8 22. mars 1972, um tekjustofna sveitarfélaga. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
3. mgr. 3. gr. laganna orðist svo: 
Heimilt er sveitarstjórn að lækka eða hækka um allt að 25% hundraðshluta 

þá, sem tilgreindir eru í 2. málsgrein þessarar greinar, samkvæmt öðrum hvorum 
eða báðum stafliðum. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1978. 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1977. 

Kristján Eldjárn. 
(L. SJ) 

  
Gunnar Thoroddsen. 

Nr. 73. . 31. desember 1977. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 98 31. des. 1974, um breyting á lögum nr. 97 

27. des. 1973, um löndun á loðnu til bræðslu. 

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

þykki minu: 

1. gr. 
Ákvæði til bráðabirgða orðist svo: 

Þrátt fyrir ákvæði laga nr. 33/1922, um rétt til fiskveiða í landhelgi, skal m/s 
Ísafold, 800 lesta skipi frá Hirtshals í Danmörku, vera heimilt að veiða loðnu í 
landhelgi og landa henni sem íslenskt skip til ársloka 1978, enda hlíti það reglum, 
er sjávarútvegsráðuneytið setur, sé rekið af íslenskum aðila og áhöfn þess sé Ís- 
lensk. Loðnunefnd skal gæta þess að beina m/s Ísafold, eftir því sem þörf er á, 
til hafna er liggja fjarri aðalveiðisvæði hverju sinni. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Matthias Bjarnason.
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LÖG 

um matvælarannsóknir ríkisins. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkið starfrækir stofnun, sem nefnist Matvælarannsóknir ríkisins. Skal hún 

skipuð forstöðumanni og deildarstjórum (yfirverkfræðingi, sé um verkfræðing að 
ræða). Ráðherra ákveður fjölda deilda, eftir því sem fé er veitt til slíks á fjárlögum. 
Aðrir starfsmenn stofnunarinnar skulu vera örverufræðingar (matvælagerlafræð- 
ingar), matvælaefnafræðingar, dýralæknar, matvælafræðingar eða matvælaverkfræð- 

ingar ásamt aðstoðarfólki. 

2. gr. 
Ráðherra skipar forstöðumann og deildarstjóra, að fengnu áliti landlæknis. For- 

stöðumaður skal vera matvælaefnafræðingur, matvælaverkfræðinsur eða malvæla- 
gerlafræðingur. Deildarstjórar skulu hafa lokið háskólaprófi, sem fullnægir kröfum 
um sérþekkingu í matvælafræði að mati ráðherra. 

3. gr. 
Matvælarannsóknir ríkisins skulu undir stjórn heilbrigðisráðherra annast mat- 

væla-, efna- og örverufræðilegar rannsóknir á hvers konar matvælum og neyslu- 
vörum vegna heilbrigðiseftirlitsins í landinu. Stofnunin er til ráðuneytis landlækn!. 

Heilbrigðiseftirliti ríkisins. heilbrigðisnefndum og öðrum opinberum aðilum, er um 

matvælaeftirlit fjalla. 

4. gr. 
Stofnunin skal reka rannsóknastofu í matvæla-, efna- og örverufræði, sem 

staðsett skal í Reykjavík. Ráðherra er heimilt að fengnum tillögum landlæknis að 
gefa út fyrirmæli um stofnun og starfrækslu rannsóknastofa utan Reykjavíkur. 

Ráðherra er heimilt að fengnum tillögum landlæknis að setja viðmiðunarreglur 

og staðla um efna- og gerlainnihald matvæla og annarra neyslu- og nauðsynjavara. 
Ráðherra er heimilt að fengnum tillögum landlæknis að fela öðrum rannsókna- 

stofnunum að annast rannsóknir sérstakra verkefna sem stofnunin getur ekki annast 
sjálf. 

5. gr. 
Ráðherra setur stofnuninni starfsreglur. 

6. gr. 
Nú er öðrum stofnunum eða aðilum falið með sérstökum lögum að annast 

rannsóknir á matvælum eða neysluvörum, sem þessi lög taka til, og fari fyrirmæli 
þessara aðila í bága við fyrirmæli þessara laga, skal skjóta ágsreiningsmálum til 

heilbrigðisráðherra til fullnaðarúrskurðar. 

7. gr. 
Ráðherra er heimilt, að fengnum tillögum landlæknis, að láta Matvælarann- 

sóknir ríkisins rannsaka einstaka vöruflokka eða þætti í matvælaframleiðslu að 
fenginni sérstakri fjárveitingu.
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Matvælarannsóknum ríkisins skal þá í samráði við Heilbrigðiseftirlit ríkisins 
og viðkomandi heilbrigðisnefnd heimill aðgangur til skoðunar, töku sýna og rannsókna 
hvar sem slík framleiðsla, tilbúningur, dreifing eða notkun fer fram. 

8. gr. 
Ráðherra skal heimilt að gefa út gjaldskrá fyrir aðrar rannsóknir en þjónustu- 

rannsóknir á vegum heilbrigðiseftirlitsins. Stofnunin gerir tillögur um slíka gjaldskrá. 

9. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Matthias Bjarnason. 

Nr. 75. = 31. desember 1977. 

LOG 

um iðjuþjálfun. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Rétt til að starfa sem iðjuþjálfi hér á landi og kalla sig iðjuþjálfa hefur sá 

einn, sem til þess hefur fengið leyfi heilbrigðisráðherra. 

2. gr. 
Leyfi samkv. 1. gr. skal veita þeim íslenskum ríkisborgurum, sem lokið hafa 

prófi við skóla, sem viðurkenndur er fullkominn iðjuþjálfaskóli af heilbrigðisstjórn 
þess lands, sem námið er stundað í. Leita skal umsagnar stjórnar námsbrautar í 
iðjuþjálfun við Háskóla Íslands og landlæknis, áður en leyfi er veitt. 

3. gr. 
Nú uppfyllir maður skilyrði 2. gr. að öðru leyti en því, að hann hefur ekki 

íslenskt ríkisfang, og er þá ráðherra heimilt að veita honum ótakmarkað eða tíma- 
bundið leyfi til þess að stunda iðjuþjálfun, enda hafi stjórn námsbrautar í iðju- 
þjálfun við Háskóla Íslands og landlæknir mælt með leyfisveitingunni. 

4. gr. 
Iðjuþjálfi starfar við hæfingu og endurhæfingu sjúkra og heilbrigðra sem 

fólgin er í þjálfun, fræðslu og kennslu. 

5. gr. 
Ekki má iðjuþjálfi taka sjúkling til meðferðar án samráðs við lækni. 

6. gr. 
Óheimilt er að ráða til hvers konar iðjuþjálfastarfa aðra en þá, sem starfs- 

leyfi hafa skv. 2. eða 3. gr.
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7. gr. 

Iðjuþjálfa 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 iðjuþjálfun fellur. 

8. gr. 
Iðjuþjálfa ber að þekkja skyldur sínar, viðhalda þekkingu sinni og tileinka 

sér nýjungar, er varða iðjuþjálfun. 

9. gr. 
Sérhverjum iðjuþjálfa er skylt að gæta þagmælsku um atriði, sem hann fær 

vitneskju um í starfi sínu og leynt skulu fara skv. lögum eða eðli málsins. Sama 
þagnarskylda hvílir á öllu aðstoðarfólki iðjuþjálfa og helst þagnarskyldan þótt 

viðkomandi láti af starfi. 

10. gr. 
Verði landlæknir þess var, að iðjuþjálfi 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 landlækni 
að kæra málið fyrir ráðherra. Getur þá ráðherra úrskurðað, að viðkomandi skuli 
sviptur starfsleyfi, en skjóta má þeim úrskurði til dómstóla. 

11. gr. 
Um iðjuþjálfa 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 iðjuþjálfa, 

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 iðjuþjálfun við Háskóla Íslands tekur til starfa skal leita 
umsagnar Iðjuþjálfafélags Íslands um þau atriði, sem stjórn námsbrautar í iðju- 
þjálfun við Háskóla Íslands er ætlað að fjalla um í lögum þessum. 

Gjört að Bessastöðum 41. desember 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. SJ)   
Matthías Bjarnason. 

A 27
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 108/1973, um breyting á læknalögum, nr. 80 28. júní 1969. 

FonsETi Ísranns 

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

1. gr. 
Við 3. gr. komi ný málsgrein er verði 3. mgr. og hljóði svo: 
Ráðherra getur einnig veitt mönnum takmarkað lækningaleyfi, ef þeir hafa til 

þess næga þekkingu að dómi landlæknis og hann mælir með leyfisveitingunni að 
höfðu samráði við læknadeild Háskóla Íslands. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 0 “ 

Matthias Bjarnason. 

Nr. 77. . 31. desember 1977. 

LOG 

um skyldusparnað og ráðstafanir í ríkisfjármálum. 

Forserr Ístanps 

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

1. gr. 
Allir menn, sem tekjuskattskyldir eru samkvæmt ákvæðum laga nr. 68/1971 

með síðari breytingum og ekki eru orðnir 67 ára fyrir 1. janúar 1978, skulu á árinu 
1978 leggja til hliðar fé til varðveislu í ríkissjóði sem hér segir: 

a) Einstaklingar: 10% af skattgjaldstekjum skattársins 1977 að frádregnum 

2400 000 kr. auk 186 000 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. 

b) Samsköttuð hjón og karl og kona sem búa saman í óvígðri sambúð, sbr. 5. mgr. 
B-liðar 25. gr. laga nr. 68/1971 með síðari breytingum: 10% af skattgjalds- 
tekjum skattársins 1977 að frádregnum 3 100 000 kr., auk 186 000 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: 10% af skattgjaldstekjum hvors um 
sig á skattárinu 1977 að frádregnum 1 860 000 kr. hjá hvoru, auk 93 000 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. 11/1975,
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Nemi munur vergra tekna til skatts og skattgjaldstekna hærri fjárhæð en 
592 000 kr. hjá einstaklingi og hvoru hjóna sem telja fram hvort í sínu lagi, en 
798 000 kr. hjá samsköttuðum hjónum, skal hækka skattgjaldstekjur samkvæmt 
stafliðum a., b. og c. um þá fjárhæð, sem munurinn er umfram þessar fjárhæðir, 
eftir því sem við á, og reiknast skyldusparnaður þá af þessum upphækkuðu skatt- 

gjaldstekjum, sbr. stafliði 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 störfum 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., VIT. og VII. kafla laga nr. 68/1971 með síðari breytinsum 
eftir því sem við á. 

Skyldusparnaður samkvæmt bessari grein skal reiknaður í heilum þúsundum 
króna og lægri fjárhæð sleppt. Skal hann greiðast til ríkissjóðs jafnhliða þinggjöld- 
um. Skyldusparnaður telst að fullu greiddur þegar fullnaðarskil hafa verið gerð á 
Öllum þinggjöldum gjaldanda til ríkissjóðs samkvæmt þinggjaldabók ásamt þar 
greindum skyldusparnaði. 

Skyldusparnaður skal lagður inn á sérstakan reikning hjá ríkissjóði á nafni 
Þess er sparar. 

Hið sparaða fé skal bundið vaxtalaust á reikningum til 1. febrúar 1984 en með 
verðtryggingu skv. 2. gr. Standi inneign á reikningi fram yfir 1. febrúar 1984 greiðir 
ríkissjóður af innistæðum ársvexti jafnháa og greiddir eru af almennum sparisjóðs- 
bókum á hverjum tíma. Hafi innistæður eigi verið teknar út í síðasta lagi 31. janúar 

1994 falla þær til ríkissjóðs finnist eigi að þeim réttur eigandi. 
Óheimilt er að framselja eða veðsetja innistæður á reikningum þeim sem 

hér um ræðir. 

2. gr. 
Þann 30. janúar 1984 greiðir ríkissjóður verðbætur á höfuðstól í hlutfalli við 

þá hækkun sem kann að verða á vísitölu framfærslukostnaðar frá 1. janúar 1979 til 
1. janúar 1984. Sé skyldusparnaður ekki greiddur að fullu fyrir 1. febrúar 1979 
reiknast verðbætur þó aðeins frá 1. janúar næsta ár á eftir fullnaðarskilum. 

3. gr. 
Skyldusparnaður skv. 2. gr. er ekki frádráttarbær til tekjuskatts en innistæður 

svo eg verðbætur af þeim skulu hlíta sömu reglum um framtalsskyldu og skatt- 

lagningu og sparifé, sbr. nú ákvæði 21. gr. laga nr. 68/1971. 

4. gr. 
Fjármálaráðherra ákveður eð reglugerð Hlhögun alls reikningshalds svo og 

önnur þan atriði er varða framkvæmd skyldusparnaðar. 

5. gr. 
Á árinu 1978 skal innheimta gjöld skv. 2. gr. laga um flugvallagjald nr. 8 frá 

27, febrúar 1976 með 100% álagi. 

6. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða að á árinu 1978 megi leyfisgjald af 

gjaldeyris. og/eða innflutningsleyfum samkvæmt 10. gr. laga nr. 30/1960, um skipan
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innflutnings- og gjaldeyrismála o. fl., sbr. 6. gr. laga nr. 69/1967, nema allt að 2% af 
fjárhæð þeirri sem leyfi hljóðar um. Ríkisstjórn ákveður hvernig gjaldi þessu er 

ráðstafað. 

7. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. SJ) 
  

Matthias Á. Mathiesen. 

Nr. 78. . 31. desember 1977. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 79 6. sept. 1974, um fjáröflun 

til vegagerðar, og lögum nr. 78 23. des. 1975, 

um breyting á þeim lögum. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
1. gr. laganna orðist svo: 
Greiða skal sérstakt innflutningsgjald — bensíngjald — af bensíni er fellur undir 

tollskrárnúmer 27.10.19. Gjald þetta skal frá og með 1. janúar 1978 nema 36,60 kr. 

af hverjum lítra. 

2. gr. 
5. gr. laganna, sbr. 1. gr. Í. nr. 78/1975, orðist svo: 
Af bifreiðum, sem nota annan orkugjafa en bensin, skal frá og með árinu 1978 

greiða árlega þungaskatt til ríkissjóðs svo sem hér segir: 
Fyrir bifreiðar, sem eru allt að 2000 kg að eigin þyngd, skal greiða fast árgjald 

— 170 600 kr. Sé eigin þyngd bifreiðar 2000 kg eða meiri skal gjaldið hækka um 
9 750 kr. fyrir hver byrjuð 200 kg sem eigin þyngd bifreiðar er meiri en 2000 kg. 

Af Þifreiðum, sem ekið er gegn gjaldi samkvæmt löggiltum mælum, skal ár- 

gjaldið vera 30% hærra en að framan greinir. 
Bensingjald skv. 1. gr. og árgjald þungaskatts skv. þessari grein skulu vera 

grunntaxtar. Ráðherra er heimilt að hækka gjöld þessi allt að því að þau hækki í 
réttu hlutfalli við þá hækkun sem kann að verða á vísitölu byggingarkostnaðar, 
sbr. lög nr. 93 31. desember 1975. Grunntaxtar bensingjalds og árgjalds þunga- 
skatts eru miðaðir við vísitölu 1. október 1977, þ. e. 159 stig. 

Heimilt er ráðherra að láta hækkun, er hann kann að ákveða á bensíngjaldi 
skv. 3. mgr. þessarar greinar, ná til bensínbirgða sem til eru í landinu þegar hækkunin 
tekur gildi. Getur ráðherra ákveðið að þeir, sem hafa bensin til umráða er hækkun 
tekur gildi, séu skyldir til að tilkynna það innheimtumanni og aðstoða innheimtu- 

mann við könnun Þirgða sé þess óskað.
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3. gr. 
7. gr. laganna orðist svo: 
Ráðherra er heimilt að ákveða með reglugerð að ökumælar skuli settir á kostnað 

eigenda í bifreiðar sem nota annan orkugjafa en bensin, svo og festi- og tengivagna, 
og að greiða skuli fyrir slíkar bifreiðar og festi- og tengivagna sérstakt gjald fyrir 
hvern ekinn kílómetra samkvæmt ökumæli. Kemur gjald þetia í stað árlegs þunga- 
skatts skv. 5. gr. þegar bifreiðar eiga í hlut. Gjald þeita má vera lægra fyrir fólks- 
flutningabifreiðar en aðrar bifreiðar. Í reglugerð getur ráðherra ákveðið að 
skyldu til að hafa ökumæla megi takmarka við bifreiðar og vagna af ákveðinni 
þyngd (leyfðri heildarþyngd eða eigin þyngd) og/eða bifreiðar til tiltekinna nota. 
Sé bifreið, festi- eða tengivagn eingöngu notuð við flutninga þar sem leyfð 
heildarþyngd nytist ekki til fuiis er ráðherra heimilt að ákveða að gjaldskyldan 
miðist við aðra þyngd en leyfða heildarþyngd. 

Í reglugerð getur ráðherra ákveðið allt að fjóra gjalddaga á ári fyrir þungaskatt 
samkvæmt ökumælum svo og kveðið á um tegundir mæla, ísetningu þeirra, innsiglun, 
álestur og viðgerðir. Þá getur ráðherra ákveðið með reglugerð að það varði eiganda 
eða umráðamann viðurlögum ef eigi er komið með bifreið eða vagn til álesturs á 
tilskildum tíma og að slík viðurlög falli á án tilkynningar til hvers einstaks eiganda 
eða umráðamanns. Skulu viðurlög þessi vera tiltekin fjárhæð á dag frá lokum 
álesturstímabils í allt að 30 daga. Skal innheimta þessara viðurlaga ekki falla niður 
enda þótt álestur fari síðar fram. Á sama hátt getur ráðherra kveðið á um, að 
eigandi og/eða umráðamaður skuli greiða viðurlög er samsvara tilteknum akstri 
á mánuði sé ökumælir óvirkur, innsigli rofið eða ekki er komið með bifreið eða 
vagn til álesturs á tilskildum tíma. Ráðherra getur og heimilað að bifreið eða vagn 
sé tekin úr umferð sé mælir ekki settur í á tilskildum tíma eða ekki komið með 
bifreið eða vagn til álesturs á tilskildum tíma. 

Ráðherra er enn fremur heimilt að ákveða að þungaskattur, sem greiða skal 
fyrir hvern ekinn kílómetra, skuli endurgreiddur að vissu marki fyrir tímabilið 
frá 1. nóvember til 30. april ef um er að ræða sérleyfisbifreiðar til mannflutninga, 
sem ekið er samkvæmt áætlun í leiðabók, enda fari meðalsætanýting á þessu tíma- 
bili ekki fram úr 20 af hundraði. 

Ráðherra er heimilt að ákveða að endurgreiða skuli allt að 15% þungaskatts 
samkvæmt ökumæli sem til fellur umfram 30 000 km akstur og að 45 000 km akstri á 
ári, en 25% umfram 45 000 km akstur á ári. 

Verði ágreiningur um gerð bifreiðar sker ráðherra úr. 

Sé ökumælir misnotaður, innsigli á honum rofið eða önnur brot framin gegn 
reglugerð, sem ráðherra kann að setja samkvæmt þessari grein, varðar það sektum 
allt að 500 000 kr. auk viðurlaga og dagsekta skv. 2. mgr. nema þyngri refsing liggi 
við samkvæmt öðrum lögum. 

4. gr. 

Í stað 4. mgr. 10. gr. laganna komi tvær nýjar málsgreinar er verði 4. og 5. mgr. 
og orðist svo: 

Sé þungaskattur ekki greiddur innan mánaðar frá gjalddaga skal greiða ríkis- 
sjóði dráttarvexti af því sem ógreitt er, talið frá og með gjalddaga. Dráttarvextir 
eru þeir sömu og hjá innlánsstofnunum, sbr. 18. gr. laga nr. 10 29. mars 1961 og 
ákvörðun Seðlabanka Íslands á hverjum tíma. Dráttarvextir reiknast með sama 
hætti og hjá innlánsstofnunum. 

Þungaskattur, dagsektir og viðurlög hafa lögtaksrétt. Skal bifreiðin vera að veði 
fyrir gjöldum þessum og skal það veð ganga fyrir öðrum veðum. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1978. 

Endurprentað blað.
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Ákvæði til bráðabirgða. 

Gjald skv. 1. gr. tekur einnig til bensínbirgða sem til eru í landinu 1. janúar 

1978. Þó skulu gjaldfrjálsir 300 lítrar hjá hverjum eiganda. 

Gjaldið skal greiða hvori heldur bensínið er í vörslu eiganda sjálfs eða ekki. 

Hafi gjald skv. 1. gr. 1. nr. 79/1974, sbr. reglugerð nr. 272/1977, verið greitt af 

birgðum, sem til eru þann 1. janúar 1978, skal greiða 13,22 kr. af hverjum lítra 

slíkra birgða sem til eru umfram 300 lítra hjá hverjum eiganda. 

Hver sá sem á eða hefur til umráða yfir 300 lítra af bensíni þann Í. janúar 

1978 skal skyldur að tilkynna það innheimtumanni innan 10 daga. Eigandi eða 

umráðamaður skal skyldur til að aðstoða við að kanna birgðir óski innheimtumaður 

slíkrar aðstoðar. 
Innheimtumaður getur krafist upplýsinga hjá bensíninnflytjendum og bensín- 

sölum um sölu samkvæmt verslunarbókum til viðskiptamanna er fram fór fyrir 

1. janúar 1978. 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Matthías Á. Mathiesen. 

Nr. 79. = 31. desember 1977. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 97 27. des. 1973, sbr. breyting á þeim lögum nr. 98 31. des. 

1974, um löndun á loðnu til bræðslu. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Við fyrri málsgrein 2. greinar bætist: 

Nefndinni er heimilt að stöðva löndun um takmarkaðan tíma á ákveðnum 

svæðum eða í einstakar verksmiðjur, án tillits til móttökugetu þeirra. Þó er nefnd- 

inni skylt að leyfa löndun í einstakar verksmiðjur á ákveðnum svæðum ef öryggi 

skips eða skipshafnar krefur. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Matthías Bjarnason.
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LÖG 
um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1975. 

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

11 
12 

þykki mínu: 

Nr. 80. 

Ríkisreikningurinn fyrir árið 1975 samþykkist með eftirgreindum niðurstöðu- 
tölum í þús. kr.: 

  

  

Gjöld: Áætlun: Reikningur: 

Æðsta stjórn ríkisins ...............0.00000. 00... 270 199 499 294 
Forsætisráðuneytið ..............2.....0000.0 00... 928 458 970 034 
Menntamálaráðuneytið ................00.00.. 000... 7 995 193 8 603 010 
Utanríkisráðuneytið ...............2.0.0.000 00... 532 134 671 660 
Landbúnaðarráðuneytið .................0.000000.0... 2194 686 2812 482 
Sjávarútvegsráðuneytið ...............00000 0... 0... 1086 192 2470 323 
Dóms- og kirkjumálaráðuneytið .................... 2333 623 3313 433 
Félagsmálaráðuneytið ...........00.0.000000 000... 2 077 628 2533 311 
Heilbrigðis- og trygginsamálaráðuneytið ............ 15 898 262 18 562 642 
Fjármálaráðuneytið ..............0...0.0 0000... 2 128562 2 090 390 
Samgönguráðuneytið ............000000000.0 0. 0... 5 724 329 6 916 012 
Iðnaðarráðuneytið .............0..0..2.000 0000... 1423774 1593470 
Viðskiptaráðuneytið .............0.000.000 0000... 3 808 665 5 652 593 
Hagstofa Íslands ............0...0....0 sn... 39 805 42 680 
Ríkisendurskoðun ..........20.2.00000 0000. sn 42 188 49 197 
Fjárlaga- og hagsýslustofnun ...........0..000000.0..00. 141 835 1 796 141 
Mismunur ..........0.0.00000 eeen 400 147 

Samtals 47 625 680 58 576 672 

Tekjur: Áætlun: Reikningur: 

Skattar .........00000000 nr. 47 201 760 50 286 659 
Arðgreiðslur frá fyrirtækjum og sjóðum í ríkiseign, 
fluttar úr B-hluta ríkisreiknings ..................... 126 920 172 867 
Ýmsar tekjur ..........00000.000 0. 297 000 584 459 
Mismunur ...........00000 00. en sr 7 532 687 

Samtals 47 625 680 58 576 672 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Matthías Á. Mathiesen.
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FJÁRAUKALÖG 

fyrir árið 1975. 

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

þykki mínu: 

Til viðbótar við gjöld 2. gr. fjárlaga 1975 er veitt: 

  

  

Þús. kr. 

00 Æðsta stjórn ríkisins að undanskildu Alþingi ...........2........ 28 124 
01 Forsætisráðuneytið .........0..000000.2.000.n een 41576 
02 Menntamálaráðuneytið ........0.00000000.0 0000 607 817 
03 Utanríkisráðuneytið ............0.......ee neee 139 526 
04 Landbúnaðarráðuneytið .............02.2000. 0000 nn enn 617 796 
05 Sjávarútvegsráðuneytið ...........0.0.0000 0000 1384 131 
06 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið ............20000. 000... nn 979 810 
07 Félagsmálaráðuneytið ..........000200200 000 enn 455 683 
08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið ...........0.20000.0 00... 2 664 380 
10 Samgönguráðuneytið .............000000 0000 1191 683 
11 Iðnaðarráðuneytið ...........0000002.00..0ennnnn 169 696 
12 Viðskiptaráðuneytið ............00.0000 0. nunnur 1843 928 
13 Hagstofa Íslands ............0.0.0.0 00 enen senn 2875 
14 Ríkisendurskoðun ..........0000000 0... eee ner 7 009 
15 Fjárlaga- og hagsýslustofnun ........0.20000 0000 unns 1054 306 

Samtals 11188 340 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) uu 
Matthías Á. Mathiesen. 

Nr. 82. . 31. desember 1977. 
LÖG 

um heimild til erlendrar lántöku, ábyrgðarheimildir og aðrar ráð- 

stafanir vegna lánsfjáráætlana 1978. 

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 

1978 að jafnvirði allt að 4 866 millj. kr. 

2. gr. 
Lánsfé skv. 1. gr. skal varið til framkvæmda í samræmi við ákvæði fjárlaga 

fyrir árið 1978.
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3. gr. 

Hverjum lífeyrissjóði, sem lögbundinn er eða nýtur viðurkenningar fjármála- 
ráðuneytisins, sbr. D-lið 13. gr. laga nr. 68/1971 um tekjuskatt og eignarskatt, er 
skylt að verja á ári hverju að minnsta kosti 40% af ráðstöfunarfé sínu til kaupa á 
skuldabréfum með fullri verðtryggingu til langs tíma, er Seðlabanki Íslands metur 
gild í þessu efni. Ef sérstakar fjárhagsástæður einstakra lífeyrissjóða krefjast, setur 
fjármálaráðherra lækkað framangreint hlutfall verðbréfakaupa af ráðstöfunarfé. 

Að því marki sem þarf til að lífeyrissjóðir geti fullnægt ávöxtunarákvæðum Í 
1. mgr. er fjármálaráðuneytinu skylt að hafa verðtryggð skuldabréf til sölu -—- bæði 
eigir, skuldabréf og bréf Framkvæmdasjóðs Íslands og Byggingarsjóðs ríkisins — 
og skal andvirði bréfanna ráðstafað samkvæmt lánsfjáráætlun ríkisstjórnarinnar. 
Þá skal og öðrum stofnlána- og fjárfestingarsjóðum heimilt að gefa út og selja líf- 
eyrissjóðum skuldabréf er fullnægja verðtryggingarákvæðum 1. mgr. að mati Seðla- 
banka Íslands. 

Setja skal með sérstakri reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd og tímasetningu 
þessara skuldabréfakaupa innan ársins og skilgreiningu ráðstöfunarfjár. 

4. gr. 
Fjármálaráðherra f. h. ríkissjóðs er heimilt að ábyrgjast með sjálfsskuldará- 

byrgð lán, er Landsvirkjun tekur, að fjárhæð allt að 1500 millj. kr. eða jafnvirði 
þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt, til fjármögnunar á kostnaði við byggingu 220 
kV háspennulínu frá Geithálsi í Hvalfjörð. Ábyrgðin skal vera með þeim kjörum 
og skilmálum sem ráðherra ákveður og tekur hún jafnt til greiðslu afborgana, vaxta 
og annars kostnaðar. 

Ráðherra f.h. ríkissjóðs er einnig heimilt að taka lán, er komi að hluta eða 
öllu leyti í stað ríkisábyrgðar skv. 1. mgr., og endurlána Landsvirkjun með þeim 
kjörum og skilmálum sem hann ákveður. 

5. gr. 

Fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs er heimilt til viðbótar heimildum samkvæmt 
lögum nr. 100/1974 um Hitaveitu Suðurnesja að ábyrgjast með sjálfsskuldar- 
ábyrgð lán, er Hitaveita Suðurnesja tekur til hitaveituframkvæmda, að fjárhæð 
allt að 1800 millj. kr. eða andvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. Ábyrgðin 
skal vera með þeim kjörum og skilmálum sem ráðherra ákveður og tekur hún 
jafnt til greiðslu afborgana, vaxta og annars kostnaðar. 

Ráðherra f. h. ríkissjóðs er einnig heimilt að taka lán er komi að hluta eða öllu 
leyti í stað ríkisábyrgðar skv. 1. mgr. og endurlána Hitaveitu Suðurnesja með þeim 
kjörum og skilmálum sem hann ákveður. 

6. gr. 
Heimilt er fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs að taka lán erlendis í því skyni 

að endurgreiða fyrir gjalddaga erlend lán ríkissjóðs, þar sem lánstími er talinn 
of stuttur miðað við eðlilegan afskriftartíma þeirra mannvirkja sem fjármögnuð 
hafa verið með viðkomandi lánum. Skal ráðherra hafa samráð við fjárveitinga- 
nefnd áður en til lántöku kemur samkvæmt þessari grein. 

7. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S) - nn . 
Matthías Á. Mathiesen. 

A 28
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 97 28. des. 1971, um vörugjald, sbr. lög nr. 118 

28. des. 1976, 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. 

2. 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: 

Tollskrár- Vörutegund Gjald- Vörugjald 

númer eining í kr. 

17.04 Sykurvörur sem kakaó er ekki í: 

01 — Lakkrís, sykraður og lakkrísvörur ................ 1 kg  45,60 
03 — Brjóstsykur, sælgætistöflur og pastillur, ót. a. ...... 1 kg  45,60 
04 — Tyggigúmmií, húðað með sykri og óhúðað ........ 1 kg  45,60 
05 — Karamellur .........2..2.20200 0. nn 1 kg  45,60 
06 — Vörur úr gúmmí arabikum .........0..0.00. 00. 0000... 1 kg 45,60 
09 —- Aðrar ........20002 0000 1 kg 45,60 

18.06 Súkkulaði og aðrar neysluvörur sem í er kakaó: 

úr 04 — Suðusúkkulaði í stöngum og plötum, þ. e. súkkulaði 
sem Í eru einungis kakaóbaunir, sykur og ekki yfir 
30% af kakaósmjöri, í smásöluumbúðum 100 g og 
Stærri .......0...00 000 1 kg 20,80 

úr 04 — Annað ..........202.000 0. ss 1 kg  45,60 
05 — Annað súkkulaði í stöngum og plötum, ófyllt ........ 1 kg 45,60 
06 — Fyllt súkkulaði, súkkulaðihúðað sælgæti, þar með talið 

konfekt ..........000..200 ene 1 kg 45,60 
úr 09 — Súkkulaðiís og ís húðaður með súkkulaði .......... 0,00 
úr 09 — Annars ........20200200 000 1 kg  45,60 

22.01 Vatn, ölkelduvatn og vatn með kolsýru; ís og snjór: 
01 — Ölkelduvatn og annað vatn með kolsýru .......... 11 17,00 

22.02 Límonaði, gosdrykkir, einnig með bragðefnum, og aðrar 

óáfengar drykkjarvörur, þó ekki ávaxla- og grænmetissafi 
er telst til nr. 22.07: 

01 — Gosdrykkir ........00000200000 0000 11 16,00 
09 — Annað ......0000000 000 11 16,00 

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 .......0.02000000 00... 11 14,00 

09 -—- Annað ......0.20000 000 11 17,00
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2. gr. 
12. gr. laganna orðist svo: 
Ríkissjóður skal greiða framlag til Styrktarsjóðs vangefinna er nemur 10 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 1978 og gilda til 31. desember 1978. 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Matthías Á. Mathiesen. 

31. desember 1977. . Nr. 84. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 49 20. maí 1977, um sérstakt 

tímabundið vörugjald. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

1. málsliður 1. mgr. Í. gr. laganna orðist svo: 
Greiða skal í ríkissjóð sérstakt vörugjald. Skal gjaldið vera 18% til 31. des- 

ember 1978 og greiðast af vörum í eftirgreindum tollskrárnúmerum: 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Matthías Á. Mathiesen.
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FORSETABRÉF 

um frestun á fundum Alþingis. 

Forseti ÍstanDs 
gjörir kunnugt: 

Að ég, að tilskyldu samþykki Alþingis, veiti forsætisráðherra umboð til þess 
að fresta um sinn fundum Alþingis 99. löggjafarþings, frá 21. desember 1977 eða 
síðar, ef henta þykir, enda verði þingið kvatt til fundar á ný eigi síðar en 23. 

janúar 1978. 

Gjört í Reykjavík, 20. desember 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
Geir Hallgrímsson. 
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FJÁRLÖG 
. fyrir árið 1978. 

Forseti ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: 

þykki mínu: 

Þús. kr. 

-.. 25 924 120 
„.. 112 387 651 
ee.  1784278 

2. 60283534 

A-HLUTI 

Fjárreiður ríkissjóðs og ríkisstofnana 

1. gr. 

Greiðsluyfirlit ríkissjóðs 
Rekstrarreikningur 

Tekjur: 
Beinir skattar ..............20000 000 nes sn 

Óbeinir skattar ............00000000. nn. 
Aðrar tekjur  .............00000 nn 

Gjöld: 
Samneysla  .........2.0.00 00. 

Neyslu- og rekstrartilfærslur 

—- Sértekjur stofnana ..........00000000 0... 0... 0... 

Rekstrarliðir samtals 
Stofnkostnaður, fjárfesting 
Fjármagnstilfærslur 

Rekstrarjöfnuður, tekjur umfram gjöld 

Lánahreyfingar 

Lánahreyfingar inn: 
Innlend útgáfa verðbréfa og happdrættisskuldabréfa .... 

C FR 170 000 
e.. 8755 000 
„ee 4866 000 

„se 11891000 
„oe  1489000 

Önnur innlend lánsfjáröflun 
Innheimt af endurlánuðu spariskirteinafé 
Erlend lán ............00000000ss0 nr 

Fjáröflun alls 
—- Ráðstafað til innlausnar spariskirteina 

Fjáröflun skv. lánsfjáráætlun .............0000.000.. 
—- Ráðstafað til B-hluta skv. lánsfjáráætlun 

Lánsfé til A-hluta skv. lánsfjáráætlun 
Skyldusparnaður 

Afborganir af veittum lánum í A-hluta 

Lánahreyfingar út: 
Hlutafé í Járnblendifélaginu 
Iðönþróunarsjóður Portúgals, lánsframlag 
Afborganir af teknum lánum til A-hluta: 
Seðlabanki Íslands 
Aðrir 

Lánajöfnuður, útgreiðslur umfram innborganir 

Greiðslujöfnuður, greiðsluafgangur 

0050... 

0000... 

KKK BR 

0000... 

so. .00s.00. 000 

0...00..0.% 

so. 0008 0000 000 

soo... 0... 

0... 

sr .. 

sr... 

.....0....0.. 

sr... 

sr... 

....... 

#00... 00... 

-.. 59 741 168 
„eo. 2768 158 

„.. 111 256544 
„oe.  8871566 
ee. 18344721 

3 100 000 

  

--. 10452000 
=... 6 774000 

„oe. 3678 000 
2... 1000000 
AR 25 000 

e.. 820 000 
ER 38 000 

oo. 9245461 
„=.  1269830 

... 

Nr. 86. 

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

Þús. kr. 

139 496 049 

138 472 831 
1023 218 

4 703 000 

5 373 291 

670 291 

352 927 
A 29 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



Nr. 86. 

00 

01 

02 

03 

04 

06 

07 

08 

299 

2. gr. 

9 31. desember 1977. 

Árið 1978 eru veittar til gjalda fjárhæðir, sem tilgreindar eru á rekstrarreikningi 
í þessari grein, sbr. sundurliðun í 4. gr. 

Rekstrar- 
Gjöld 

Þús. kr. 

Æðsta stjórn ríkisins .............0000000......0.. 0... 

Forsætisráðuneytið  ...............000000 0... 0... 0... 

101 Yfirstjórn  ....0000000000 000... 62 593 
102--902 Annað  ........00000000. 00... 2172 289 

Menntamálaráðuneytið  .............000000.0.0..0.... 

101 Yfirstjórn  ......0.0...000 000. 0... 220 598 
201—885 Fræðslumál  ..........0..0000.00.0.0 00... 17 552 396 
901—999 Söfn, listir og önnur menningarstarfsemi .. 2168 188 

Utanríkisráðuneytið ...............0..020000..0.0...0.00.. 

101—102 Yfirstjórn ........00000000 0000... 230 344 
201 Löggæsla á Keflavíkurflugvelli ............ 281 736 
301—3i2 Sendiráð  .........00200000 000. 0... 445 161 
399—401 Alþjóðastofnanir  .........000020000.0..0.. 405 195 

Landbúnaðarráðuneytið ..............20.0.000000.0.. 

101—172 Yfirstjórn  .......000.000000 0... 98 607 
201--299 Búnaðarmál  .........0000.0000 0... 0... 6 449 114 
ö01—504 Skólar  .......00000. 000 292 409 

Sjávarútvegsráðuneytið  ..............2000.0.......0. 

101 Yfirstjórn  ....0.02.0000000 000... 0... 60 921 
201—-299 UÚtvegsmál  .......0.000. 00 ens... 2 935 801 
901 Annað  ......00..200 000... 103 537 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið ..............0...... 

10í—102 Yfirstjórn  ........2.0000. 0000... 86 829 
201—284 Dómgæsla, lögreglumál o. fl. ...........00... 6 553 227 
301—373 Þjóðkirkjan # ............000000.... 0... 585 575 

Félagsmálaráðuneytið ...........0.0..000000... 0... 

101 Yfirstjórn # .........0000. 000... 00... 35 977 
271—212 Húsnæðismál ..........20.0000000..000.0.. 5 089 000 
301—999 Önnur félagsmál .............000..00.00. 815 985 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið ............ 

101 Yfirstjórn  .....020..000000 000... 73 496 
271—213 Tryggingamál .........0.0000000..0 0... 0... 35 514 960 
301—399 Heilbrigðismál  .........000.0000000....00. 9 291 820 
471—502 Annað  ........0000.0. eeen 124 852 

Þús. kr. 

928 186 

2 234 882 

19 941 182 

1362 436 

6 840 130 

3 100 259 

7 225 631 

5 940 962 

45 005 128 

  

92 578 796



31. desember 1977. 223 

ð. gr. 

Nr. 86. 

Árið 1978 er ætlast til að tekjur ríkissjóðs verði þær sem tilgreindar eru á 
rekstrarreikningi skv. þessari grein. 

reikningur 

0 0020 

0 0030 

0 0050 

0100 
0103 
0110 
0113 >

 
=>
 0140 

0120 
0123 
0124 

0130 
0133 f

k
 

Tekjur: 

  

Þús. kr. Þús. kr. 

Skattar 

Beinir skattar 
Iðgjöld atvinnurekenda til almannatrygginga: 4 241 120 

Iðgjöld lífeyristrygginga: 
Lifeyristryggingagjald atvinnurekenda  .......... 2 761 000 
Slysa- og atvinnuleysistryggingagjöld: 
Slysatryggingaiðsjöld atvinnurekenda, áhættuiðgjald 
af trillubátum og áhættuiðgjald af búvélum ...... 936 800 
Iðgjald til Atvinnuleysistryggingasjóðs .......... 543 320 

Eignarskattar  .............00000 0000... 2 009 000 

Eignarskattar, almennir 

Eignarskattar einstaklinga  .........0000.00.000... 920 000 
Byggingarsjóðsgjald af eignarskatti einstaklinga .. 9 200 
Eignarskattur félaga .........0000000. 0... 00... 980 000 
Byggingarsjóðsgjald af eignarskatti félaga ...... 9800 
Erfðafjárskattur: 
Erfðafjárskattur .........2...00200020. 0... 0... 90 000 

Tekjuskattar  ...........0..0.0000 0000... 19 074 000 

Tekjuskattar: 
Tekjuskattar einstaklinga  ......00..00000000.0.0. 11 950 000 
Byggingarsjóðsgjald af tekjuskatti einstaklinga .... 193 000 
Sjúkratryggingagjald ..............00.0000.00.0.00.. 3 800 000 
Tekjuskattur félaga ...........0000000 00... 0... 3 100 000 
Byggingarsjóðsgjald af tekjuskatti félaga ........ 31 000 

Óbeinir skattar 
Gjöld af innflutningi  ...........0..000..0.0.00... 29 353 488 

Aöflutningsgjöld: 
Aðflutningsgjöld ................0... 22 200 000 
Þar af til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 1110000 

7 21090000 
Byggingariðnaðarsjóðsgjald  .............0..0... 40 000 
Byggingarsjóðsgjald af innflutningi #............ 111 000 
Innflutningsgjald af bensíni og gúmmiígjald: 
Innflutningsgjald af bensíni ..........0.0000000... 4 460 000 
Gúmmígjald  ........2000000 0000. 90 000 
Innflutningsgjald af bifreiðum: 
Innflutningsgjald af bifreiðum  ......0.00.000.... 3 000 000 

Gjald af gas- og brennsluolíu: 
Gjald af gas- og brennsluolíu .......200.000.0.. 510 000 

Flutt 54 677 608



Nr. 

09 

10 

11 

12 

86. 224 

Fjármálaráðuneytið ..................0..0000...0.0.0.. 

101—104 Yfirstjórn  ..........000.0 0000. 
201—282 Toll- og skattheimta ........00.000000.000.. 
381—384 Lífeyrissjóðir, styrktarfé og eftirlaun ...... 
402—999 Annað  ............00000 0... e nn 

Samgönguráðuneytið  ...............2.000... 00... 

101 Yfirstjórn  ............. 0000 
211 Vegamál  ........0.00000 0000... 
321—672 Önnur samgöngumál  ............00000... 

Iðnaðarráðuneytið .................00000.000 00... 

101 Yfirstjórn .............00000 0000... 
201--299 Iðnaðarmál ...........000000.0 00... 

301—-399 Orkumál #.........0.0.000n e.s 

Viðskiptaráðuneytið  ................000...00000... 

101 Yfirstjórn ...........0.2000000 00... 
201 Niðurgreiðslur  ...................00000.. 
202—999 Annað  ..........2020.00 000. e rns 

Hagstofa Íslands  ....................00..00.. 0... 

Ríkisendurskoðun .............0..02000 00. 00... 

Fjárlaga- og hagsýslustofnun  ............0000.00... 

101—181 Yfirstjórn #..........2.0200 000. 0... 

991 Ýmis lán ríkissjóðs, vextir ................ 

31. desember 1977. 

Rekstrar- 

Þús. kr. Þús. kr. 

92 578 796 

16 938 738 

269 165 

1260 036 
1 961 088 

13 448 450 

13 783 701 

42 474 

9 305 000 

4 436 227 

3 658 872 

48 072 

679 080 

2931 720 

7 827 003 

51 927 
6 831 000 

944 076 

97 495 

128 720 

3 459 505 

66 857 

3 392 648 

  

Flutt 138 472 831
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reikningur 

0 0290 

0 0611 
0 0600 
0 0615 

0 0300 

0621 
0622 (

3
 

0 0400 

0510 
0530 
0520 
0540 >

 

0 0681 

0 0892 
0 0653 

0660 
0672 
0871 D

O
 

0800 
0810 
0820 (

=
)
 

Tekjur: 
Þús. kr. 

52 488 

425 000 
205 000 

7 800 000 

48 400 000 

25 000 
150 000 

7 600 000 

11 300 000 
68 000 
2300 
6 000 

560 000 

145 000 
70 000 

43 000 
17 000 

400 

1310 000 
475 000 
715 000 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

54 677 608 

8 430 000 

68 386 700 

6 217 463 

  

Flutt 
Hagnaður af sölu varnarliðseigna: 
Hagnaður af sölu varnarliðseigna  .............. 

Skattar af framleiðslu ...................00...... 

Vörugjöld: 
Vörugjald #........2.00000 000. 
Álgjald O............ rr 
Sérstakt vörugjald  ..........00000 0000. 

Skattar af seldum vörum og þjónustu ............ 

Söluskattur: 
Söluskattur ...........0. 00 52 150 000 
Til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga ...... 3 750 000 

Skemmtanaskattar: 
Miðagjald til Menningarsjóðs ..........0000.00.... 
Skemmtanaskattur .........000000. 00... 

Launaskattur: 
Launaskattur #...............0.000 000... 

Rekstrarhagnaður ÁTVR: 
Rekstrarhagnaður ÁTVR  ............20..00.000. 
Gjald af seldum vindlingum ...........0.00.0.0.0.. 

Gjald af seldum eldspýtum  ........000.000. 
Gjald af einkasöluvörum .........0000000.0..0..... 

Flugvallagjald: 
Flugvallagjald  ..............000.00 0000... 

Gjöld af útfluttum sjávarafurðum: 
Hluti útflutningsgjalds af sjávarafurðum .......... 
Síldarsölugjald  .........000000000 000... 

Aðrir skattar: 
Tðnaðargjald  ..........0.02020000 000... 
Sérleyfisgjald .............0.0000 0000. 
Gjald af eyðublöðum heillaskeyta ................ 

Aðrir óbeinir skattar  ...........2..000000....... 

Aukatekjur og stimpilgjald: 
Stimpilgjald  ........0..0000 00 
Aukatekjur ..........0020000 2000 
Þinglýsingar  ...........2..0.2000 000... nn 

Flutt 137 711 771
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Rekstrar- 

Gjöld: 
Þús. kr. Þús. kr. 

Flutt 138 472 831 

Gjöld samtals ........0000000 000... 138 472 831 

Tekjur umfram gjöld ..........00.0000.0..0....0.0... 1023218 
  

Samtals 139 496 049 
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reikningur 
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0 6991 

2030 
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Tekjur: 

Ýmsir skattar af bifreiðum: Flutt 
Bifreiðaskattur  ........20200000 00... nn. 
Skrásetningargjald bifreiða  .......0.0.0000.0... 
Skoðunargjald bifreiða  .....0...002000 00... 

Ýmsir skattar af skipum: 
Lestagjald .........000020 00. 
Vitagjald ..........002000000 nr 
Skipaskoðunargjald ..........000020.0.0. 00... 

Tekjur af sölu erlends gjaldeyris: 
Hluti af umboðsþóknun og gengismun gjaldeyris- 
bankanna  ......00.0000 0000 
Leyfisgjald ..........0..00200 0000. 

Aðrir óbeinir skattar: 
Verðjöfnunargjald  ...........0000000. 0. 0... 

Áhættugjald vegna ríkisábyrgða  ........20.00... 

Skipulagsgjald  ........0.0.000020 000 nsn nn 
Rafmagnseftirlitsgjald  ...........00.000. 0... 
Einkaleyfisgjald frá Happdrætti H.Í. ............ 
Prófgjald bifreiðastjóra  ........0000000 00... 
Prófgjald iðnnema  ........000000.. 00... 
Sérlyfjagjald  ...........00220 00... nn. 
Hvalveiðigjald  .........0..0200000. 00... 

Arðgreiðslur frá fyrirtækjum og sjóðum í ríkiseign, 

fluttar úr B-hluta ..........0.0000 0000... 

Arðgreiðslur frá B-hluta stofnunum: 
Afgjöld ríkisjarða ..........0000000 0. 0... 
Keflavíkurflugvöllur, flugmálastjórn ............ 

Fríhöfn, Keflavíkurflugvelli ............000.00... 

Ýmsar tekjur ..........0..00200 00... 

Vextir og arður af hlutabréfum: 
Vextir  .........2.00 0 
Arður af hlutabréfum  .......0..000 0... 0... 

Ýmsar tekjur: 
Greiðsla Tryggingastofnunar ríkisins fyrir þjónustu 
sýslumanna og bæjarfógeta  ........00000000000. 
Sameignir ríkisins ........00220000000. er... 
Yfirverð líknarfrímerkja .........0.000. 0000... 

Samúðarskeyti Landssímans .....0000..0000000.. 
Sektir og upptækar vörur til ríkissjóðs .......... 
Ýmsar óvissar tekjur ............00.00000...... 

Þús. kr. 

1 250 000 
146 300 
46 500 

3 000 
16 500 

8 000 

720 000 
280 000 

875 000 
40 000 
83 000 

104 100 
56 000 
16 000 
5000 
8000 

63 

3500 
48 100 

331 578 

990 000 
10 000 

9500 
20 000 

100 
11500 

210 000 
150 000 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

137 711 771 

383 178 

1401 100 

  

Tekjur samtals 139 496 049 
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4. gr. 

00 Æðsta stjórn ríkisins 

101 Embætti forseta Íslands: 

301 

20 Laun .........000. 0000 
2 Önnur rekstrargjöld ..................00000000.. 
4 Viðhald ................020 000. 0 00 

Gjöld samtals .............02.00 000 

Alþingi: 

20 Laun „........00.00000 00 0r 
2 Önnur rekstrargjöld ..................0..000... 
90) Yfirfærslur: 

94 Til einstaklinga og samtaka .................... 
Gjöld samtals ............0000 000. 

Viðfangsefni: 
0102 Þingfararkaup alþingismanna ................ 
0103 Skrifstofu- og alþingiskostnaður ............ 
0104 Rekstrarkostnaður fasteigna #................ 
0105 Útgáfukostnaður Alþingistíðinda ............ 
0106  Yfirskoðunarmenn ríkisreiknings ............ 
0107 Hús Jóns Sigurðssonar .........00.0.0.000... 
0108 Þingmannasamtök NATO 2......000000 000... 
0109 Sérfræðileg aðstoð fyrir þingflokka .......... 
0110 Þingmannafundir Evrópuráðsins .............. 

Gjöld samtals  ...........00..00. 000. 

Ríkisstjórn: 

20 Laun .........2000.0 000. 
2 Önnur rekstrargjöld ....................00..... 

Gjöld samtals ............00.00000 000 

Hæstiréttur: 

20 Laun ...........0..0 0000. 
Gjöld samtals „.............0.00000 00. 

81. desember 1977. 

Þús. kr. 

23 492 
12 065 
5 000 

552 695 
204 400 

16 600 

306 265 
320 422 
62 523 
52 500 

2 785 
7 200 
2500 

16 600 
2900 

113 695 

63 663 
12 100 

38 171 

Þús. kr. 

40 557 

113 695 

75 763 

38 171 
  

Samtals 928 186
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101 

171 

01 Forsætisráðuneytið 

Forsætisráðuneytið, aðalskrifstofa: 

20 Laun .......0.200.00 00 
2 Önnur rekstrargjöld ...........0000..0000. 
4 Viðhald .............00.000. nn. 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0.0.0000%.. 

90 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka ........2.00.0000... 

Gjöld samtals .... .......... MIA 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn .......00.20000 0 nn 
0102 Stjórnarráðshús .........0.2.000 000... nn. 
0103 Fálkaorðan .........0.0.00.. esne 
0105 Framlag til Kanadasjóðs ......000000.0000... 
0106 Viðhald ráðherrabústaðar við Tjarnargötu .... 
0107 Rekstur ráðherrabústaðar við Tjarnargötu .... 
0109 Ráðherrabústaður á Þingvöllum .............. 
0110 Til Hrafnseyrar .........0000000.0 000... 
0111 Skrifstofa ráðherranefndar Norðurlandaráðs .. 
0113 Gjöf Jóns Sigurðssonar .......0.000. 0... 

Gjöld samtals  ........... 000. 

Fjóðhagsstofnun: 

20 

 
#
 

BÐ
 

Lan: 0... 
Önnur rekstrargjöld ............0.0..00 00. 0.00... 
Viðhald ..............200 0 

Gjöld samtals ............0000 000 

Sértekjur  ...........000 000 
Mismunur „..........0..0 000. 

Framlag til Byggðasjóðs: 

90 Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........0..02. 0000. 
Gjöld samtals „..........0202 020... 

Nr. 86. 

Þús. kr. Þús. kr. 

28 623 
17 460 
2350 

300 

13 860 
62 59; 

48 243 

2 079 000 
2 079 000 

A 30
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901  Húsameistari ríkisins: 

20 Laun ......0000000 en sn rns 
2 Önnur rekstrargjöld ........0.0.020000........0. 
4 Viðhald .............0.0. 00 es ss 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0000000... 

Gjöld samtals .........0.00.0 00 
0  Sértekjur  ..........0000 00... 

Mismunur ........0.00200 0000 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn ..........202000 0000 
0102 Teiknistofa .......2.20000 00... nr 
0103 Byggingaeftirlit .............00.0000000000... 

Gjöld samtals  ..........200000 0000. 

þe
) 

Wo
 

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum og Þingvallanefnd: 

20 Laun ..........22002200 ven s 
2 Önnur rekstrargjöld .....................00.... 
4 Viðhald ...........000.000. s.s. 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............00..... 

Gjöld samtals .............00000 0... 
0 Sértekjur  ............0.0 00. 

Mismunur #„............0000 000. n es 

31. desember 1977. 

Þús. kr. 

54 525 
7520 

715 
2500 

65 260 
38 900 

16 090 
41515 

1 655 

65 260 

6 486 
4 900 
2 800 
8400 

22 586 

3900 

Þús. kr. 

26 360 

18 686 
  

Samtals 2 234 882
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101 

201 

02 Menntamálaráðuneytið 

Menntamálaráðuneytið, aðalskrifstofa: Þús. kr. 
20 Laun .......2000000 000... 139 848 
2 Önnur rekstrargjöld ..............0.....000.... 78 500 
á Viðhald .........02.0.000 00... 750 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0..0000.0... 1500 

Gjöld samtals .......2.2.0000 0... 

Háskóli Íslands: 

20 Laun .........00 0... SIÐ 1233 362 
2 Önnur rekstrargjöld ...........0..00.0.0.0.00... 237 679 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0..0000.0... 388 000 

Gjöld samtals ...........0000 00 1859 041 
0  Sértekjur  ............200000 00... 441 580 

Mismunur #..........0.0.00 0... e ne 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn .........000200 00... 90 025 
0102 Guðfræðideild  ..............000000.0 00... 26 047 
0103 Læknadeild ............00.00000. ev... 255 833 
0104 Tannlæknadeild  ...........0200.0. 0... 0... 66 130 
0105 Lyfjafræði lyfsala ........000.02%0 00.00.0000... 19 252 
0106 Lagadeild ..............00202 0000. 0... 41 519 
0107 Viðskiptadeild ..........0.00.0. 0... sn 57 005 
0108 Heimspekideild „..............02000 00.00.0000... 160 695 
0109 Verkfræðideild ............02.00000 00... 0... 370 740 
0110 Bókasafn .........2.00000.. 0... 43 498 
0111 Íþróttakennsla -........0.0.20.000 0... 11 944 
0112 Rekstur fasteigna  ..........0.2..000. 0... 127 611 
0113 Sameiginleg útgjöld ............000000.000.0... 90 148 
0114 Félagsvísindadeild ..............000000000. 0. 60 169 
0115 Til byggingaframkvæmda og tækjakaupa ...... 388 000 
0116 Mannfræðistofnun háskólans ............2... 7 352 
0120 Reiknistofnun  ...........0000. 00. 0... 43 073 

Gjöld samtals  ........02.200 00... 1859 041 

Tilraunastöð háskólans á Keldum: 

20 Laun ........000 0200 68 878 
2 Önnur rekstrargjöld ...............0.00..0000... 62 707 
4 Viðhald .............0.200.. 0... ss 2500 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ..............0.000.. 12 050 

Gjöld samtals ............200 0000 146 135 

0 Sértekjur  ...........00.0.00. 0... 84 714 
Mismunur ............0.0 000... 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

220 598 

1417 461 

61 421



Nr. 86. 232 

203 

205 

206 

231 

Raunvísindastofnun háskólans: 

20 Laun „02.02.0200. nnnn err 
2 Önnur rekstrargjöld ..............00.00..000... 
4 Viðhald .............2200...n senn 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ............0......... 

Gjöld samtals ...........0000 00. 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn ..............000. 000. r nn 
02 Eðlisfræðistofa .........0.0..00000 0... 0... 
03 Efnafræðistofa ..........0.020.000. 00... 
04 Jarðvísindastofa, jarðfræðideild .............. 
05 — jarðeðlisfræðideild .......... 

06 —- háloftadeild  .............. 
07 Reiknifræðistofa .........000.00000 0... 

09 Stærðfræðistofa  ............0.00.0 0. 

Gjöld samtals  ...........020000 0... 

Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi: 

20 Bam 2... 
2 Önnur rekstrargjöld ..................0......0... 
4 Viðhald ..............0...0 eens 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................... 

Gjöld samtals ...........0000 00 
0  Sértekjur  ...........020.00 0000. 

Mismunur ..............000 00 

Orðabók háskólans: 

20 Lan ......0.00.0.2 20 
2 Önnur rekstrargjöld ........................... 

Gjöld samtals ............00000 0000 

Náttúrufræðistofnun Íslands: 

20 Laun .........000..0 0000 
2 Önnur rekstrargjöld ....................0...... 
4 Viðhald ..............00000 0. ser 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ..................... 

Gjöld samtals .............0.000 00. 

Rannsóknaráð ríkisins: 

20 Lan ..........0 0000 
2 Önnur rekstrargjöld .................0......0... 
4 Viðhald ...........2...202 000... 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............0...... 

Gjöld samtals .................. BURÐI 

31. desember 1977. 

Þús. kr. 

121 914 

14 665 

172 208 

42 797 
9566 

700 
16310 

69 373 
3600 

20 447 
400 

Þús. kr. 

172 208 

20 847 

39 503 

43 700



31. desember 1977. 233 

276 

301 

302 

303 

304 

305 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn ........00200000 0000... 
0103 Þátttökugjald í Nordforsk .......0..00000... 
0105 Til starfsáætlunar #..............0..00.0.00... 
0106 Til nýrra rannsóknarverkefna ........00.0.... 
0107 Upplýsingaþjónusta .......0.00000000000.0..0. 

Gjöld samtals  .........2020000 00... 

Byggingasjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna: 

90 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta .................2...... 

Gjöld samtals ..........2.200000. 0 nn 

Menntaskólinn í Reykjavík: 

20 
2 
6 

Laun ...........0000 ner 
Önnur rekstrargjöld ............0000000. 0... 
Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0.000.0... 

Gjöld samtals ..........2.22000. 000... 

Menntaskólinn á Akureyri: 

20 
2 
6 

Laun ........0.00 nn 
Önnur rekstrargjöld ..............00.0... 0... 
Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0000000... 

Gjöld samtals ..........200000 s.s. 
Sértekjur  ...........00 0000 en 
Mismunur .........00.200 000... sn. 

Menntaskólinn á Laugarvatni: 

2 
2 
6 

Laun .......220000 0000 
Önnur rekstrargjöld ..........0.0002000.0.0....... 
Gjaldfærður stofnkostnaður ..............2.00... 

Gjöld samtals ............000000 0... 
Sértekjur  ..........000000 0... 
Mismunur ...........00.000 00. ees ss 

Menntaskólinn við Hamrahlíð: 

20 
2 
6 

Laun ........00000 000 
Önnur rekstrargjöld ...............0...00000.0.. 
Gjaldfærður stofnkostnaður ..............0000... 

Gjöld samtals ............200 2000. 

Sértekjur  ..........0.00 00. 
Mismunur #.........0000.00. 000. 

Menntaskólinn við Sund: 

20 
2 
6 

Laun .......0.0.02 0000 r ern 
Önnur rekstrargjöld ............0.000000 00... 
Gjaldfærður stofnkostnaður .............00000... 
Gjöld samtals ..........20000 0000 ss 

Þús. kr. 

25 öðð 
2 448 
2 297 
7 100 
5 700 

43 700 

56 000 

178 302 
15 250 
10 000 

157 031 
18 500 

7000 
182 531 

3000 

50 002 
8900 
5 000 

63 902 
2 000 

222 329 
21 482 
8000 

251 811 
5100 

193 361 
15 000 
50 000 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

56 000 

203 552 

179 531 

61 902 

246 711 

258 351



Nr. 66. 234 

306 Menntaskólinn á Ísafirði: 
20 Laun .........0200 0. an nn 
2 Önnur rekstrargjöld ..............00.000.0.0. 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ...........000000 0. s.n 
0  Sértekjur  ............000000 s.n 

Mismunur #.............20000 00... 

307 

308 

319 

321 

322 

Menntaskóli á Austurlandi, bygging: 

6 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Gjöld samtals „........0.00020200 00... 

Menntaskólinn í Kópavogi: 

20 Lam ........200 000 
2 Önnur rekstrargjöld .................0...... 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður .............00... 

Gjöld samtals ...........2000000 0... 

Menntaskólar, almennt: 

20 Laun ..........2.22..00.00 ss 
4 Viðhald .............20.00..e.sree sn 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........00.00... 
90 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka .......... IR 

Gjöld samtals .............0020200 00... 

Kennaraháskóli Íslands: 

20 Laun ........0002. 000 
2 Önnur rekstrargjöld .............2.0...0.0.... 
4 Viðhald ................... ess 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
94 Til einstaklinga og samtaka ................. 

Gjöld samtals ............20000 0 

0 Sértekjur  ............0000 00... 
Mismunur ...........000202 000... 

Æfinga- og tilraunaskóli kennaraháskólans: 

20 Laun .........20000000 sv sr 

6  Gjaldfærður stofnkostnaður „................. 

Gjöld samtals ...........00000 000... HA 
0 Sértekjur  ...........000000 0... e.s 

Mismunur ..........00000 0... 

31. desember 1977. 

Þús. kr. 

55 342 
16 500 

— 4500, 
116 842 

1400 

143 000 

64 223 
3770 

30 000 

47 495 
36 700 
14 000 

9372 

198 214 
48 722 

6 000 
57 500 

820 

311 256 
3 000 

89 409 
6 000 

95 409 
28 500 

Þús. kr. 

115 442 

143 000 

97 993 

107 567 

308 256 

66 909



31. desember 1977. 235 

331 

336 

3ðl 

353 

354 

421 

Íþróttakennaraskóli Íslands: 
20 Laun ......0000 000 
2 Önnur rekstrargjöld .............. 
4 Viðhald .......2.0000000. 00... 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ........ 

Gjöld samtals ...........0.00... 

0  Sértekjur  ...........0000 0. 0... 
Mismunur ...........0..00 0... 

Hússtjórnarkennaraskóli Íslands: 

20 Laun ......20000 0000. 
Önnur rekstrargjöld .............. 
Viðhald ..........0000000 000... 

SR
 
#
9
 

Gjöld samtals ...........00000. 
0  Sértekjur  ............. 0000... 

Mismunur ............0 0... 

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti: 

20 Laun 2... 
2 Önnur rekstrargjöld .............. 
4 Viðhald ............0.000% 00... 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ....... 

Gjöld samtals ............0000 

Flensborgarskóli, fjölbrautaskóli: 

20 Laun .........000200 000 
2 Önnur rekstrargjöld .............. 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ....... 

Gjöld samtals ............0.0...... 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja: 

20 Laun ........20.00 nan 
2 Önnur rekstrargjöld .............. 
4 Viðhald ...........0.0.00. 00... 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ........ 

Gjöld samtals ........00.00000.... 

Fjölbrautaskólinn á Akranesi: 

20 Laun .......00000 000 
2 Önnur rekstrargjöld .............. 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ........ 

Gjöld samtals .............0....0.. 

Fræðslumyndasafn: 

20 Laun #0... 
2 Önnur rekstrargjöld .............. 
Í Viðhald .......0..000000 00... 

0... 0. 

so... 

0... 

00.00.0000... 

00.00.0000... 

so... 

RON 

so. 

s0............ 

so... 

010... 

0... 

#0... ... 

Þús. kr. 

20 100 
3250 
3500 

13 000 

39 850 
100 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

39 750 

12 652 

487 220 

111 430 

173 864 

82 106 

18 939



Nr. 86. 236 

422 Ríkisútgáfa námsbóka: 

20 Lam ......022000000 000 
2 Önnur rekstrargjöld ..............0.00000000... 
4 Viðhald ..........00. 00... 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0000000000.. 

Gjöld samtals .........0..02000 0000... 
0 Sértekjur  .......0...00000 ss 

Mismunur „........0.200000.0. s.s 

Viðfangsefni: 
0102 Skrifstofa .......00.000n0ecse ss 
0103 Bókaútgáfa „.........00000000 0... 0... 0... 

Gjöld samtals  .........0000 0000... 

423 

451 

501 

506 

Endurskoðun námsefnis á grunnskóla- og fram- 

haldsskólastigi: 

20 Kann ........220000 0000 
2 Önnur rekstrargjöld ..............000........0. 

Gjöld samtals ...........2.0200. 0... 

Iðnfræðsluráð: 

20 Laun ......00.0%020nnnnn err 
2 Önnur rekstrargjöld ..........2...2.0.0.0.00... 
4 Viðhald ...........2..0.eoessseess 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .............0..00000.. 

900  Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka .........0.00000.00... 

Gjöld samtals .........0.2000 00 sn ss 

Tækniskóli Íslands: 
20 Laun ......0020000000r ens 
2 Önnur rekstrargjöld .............0.00000.000000.. 
4 Viðhald .........00000.0.eee sess 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .............0.00..0... 

Gjöld samtals .........02.02000.00 enn 

0 Sértekjur  ..........000. sens 
Mismunur ..........2020000 000. 

Vélskóli Íslands: 

20 Laun .........0.0000.0s0 ss 
2 Önnur rekstrargjöld ...............0.0000000.0... 
4 Viðhald ..........00.00.. neee 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............0.00... 

Gjöld samtals .........020200 0000. 

31. desember 1977. 

Þús. kr. 

32 930 
142 296 

1700 
1400 

178 326 
10 000 

41 469 
136 857 

178 326 

81 842 
6 145 

44 103 
7 564 
200 

1200 

540 

144 944 
37 000 
1040 

12 000 

194 984 
1800 

102 642 
11 550 

800 
12 000 

Þús. kr. 

168 326 

87 987 

53 607 

193 184 

126 992



ðl. 

507 

514 

515 

öl6 

öl" 

518 

desember 1977. 237 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ........02000000 0000... 
01 Kennsla í Reykjavík .......0.002000000.0. 0... 
03 Námskeið utan Reykjavíkur ..........0.0000... 

Gjöld samtals  ........2.000000. 0... 

Stýrimannaskólinn í Reykjavík: 

20 Laun „.......20000. 000 sn snar 
2 Önnur rekstrargjöld ..............000....0.0... 
4 Viðhald ..........02.00.eeosssess a 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ........0..00000.0.... 

Gjöld samtals ..........000000 000 ses 

Iðnskólinn í Reykjavík: 

20 Laun #0... 0000 
2 Önnur rekstrargjöld ....................0..0... 

Gjöld samtals ............00000 000 een 

Iðnskólar utan Reykjavíkur: 

20 Laun ...........0.2..0.0 ss 
2 Önnur rekstrargjöld ...............00000..0.0.. 

Gjöld samtals ............000 0000. n nn 

Iðnskólar, almennt: 

4 Viðhald ..............2.0.0.esees sn 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður!) .................. 

Gjöld samtals .............000000 00... 

Hótel- og veitingaskóli Íslands: 

20 Laun „........002000 000. 
2 Önnur rekstrargjöld ..............0.00..00...... 
4 Viðhald ............2...eeeesse ess 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0000000... 

Gjöld samtals ............02000 0000. 
0 Sértekjur  ...........2.00000000 0... 0... 

Mismunur ..............00000 00... nes. 

Fiskvinnsluskólinn: 

20 Laun ...........0...000.0 sess 
2 Önnur rekstrargjöld .............0.0.00.0.0..0.... 
4 Viðhald ............2.20...sessss ss 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0000000.0.. 

Gjöld samtals ...........0000 00... 
0  Sértekjur 

Mismunur .........2000.2000 ess. ss 
  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 1. 

sr... 0000 

2 441 

150 102 
8 350 

10 000 
63 000 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

73370 

335 602 

158 452 

73 000 

31 874 

29 793 
  

A 31



Nr. 86. 238 81. desember 1977. 

521 Hjúkrunarskóli Íslands: Þús. kr. Þús. kr. 
20 Laun ........0000 00 enn 84 852 
2 Önnur rekstrargjöld ................0.0.000.... 10 100 
4 Viðhald ...............e.e.eeeees ss 1000 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............0..... 1200 

Gjöld samtals „..........00.00 00... 97 152 
0 Sértekjur  ............000.000 0 .n sn 7 000 

Mismunur ..........0...0000 000. 90 152 

522 Nýi hjúkrunarskólinn: 

20 Laun .........0.0000.0n rr 19 187 
2 Önnur rekstrargjöld ..............0.000000000... 6 395 
4 Viðhald ..............2...0...n. 0. 120 

Gjöld samtals ...............0000 00 25 702 

523 Fósturskóli Íslands: 

20 Laun .............000000 0. sess 25 358 
2 Önnur rekstrargjöld ...............00.0.0.... 3 000 
4 Viðhald ..............2...0....ne nr 280 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............0000... 3 000 

Gjöld samtals .............00000.0 0000 31 638 

553  Hússtjórnarskólar: 

20 Laun „.............000 nn 93 370 
2 Önnur rekstrargjöld ..............0.0.002.. 18 812 
4 Viðhald ..............2000.0.0 00 15 000 

Gjöld samtals ...........00.000 0000 127 182 

561  Myndlista- og handíðaskólinn: “ 
20 Laun ...........0..02 00. 37 192 
2 Önnur rekstrargjöld ..............0..00.00.0... 9716 
4 Viðhald ...............00.000 nes 750 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0000000... 2400 

Gjöld samtals ..............00000 0000. 50 658 
0 Sértekjur #...............000000..0. 00 2276 

Mismunur #-...........0.00 2000 48 382 

562 Leiklistarskólinn: 

20 Laun .............00 0... 28 990 
2 Önnur rekstrargjöld .............0.000000.00.0... 7400 
4 Viðhald ............0.200000..sen 200 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður .............0.000... 3 000 

Gjöld samtals ..............02.00000 000 39 590 
0 Sértekjur  ..............0000 000. 450 

Mismunur „............000000 000 39 140



31. desember 1977. 239 

563 Tónlistarfræðsla: 

20 Laun .....00.0.00n0s sess 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ......00.000.0.0.... 

90. Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka ........00.000000... 

Gjöld samtals .........22020000 0. enn 

Viðfangsefni: 
0102 Tónlistarskólinn í Reykjavík .........0000... 
0103 Aðrir tónlistarskólar ........0..0000..0........ 

0104 Barnamúsikskólinn ..........0000..00.0.0000.0.. 
0106 Tónlistarskólinn í Reykjavík og Barnamúsik- 

skólinn, byggingarstyrkur ...........0...0.00... 
0107 Tónlistarskóli Garðabæjar  .....0..00000000.. 
0108 Tónlistarskóli Seyðisfjarðar .......0000.0000... 
0109 Tónlistarskóli Hellissands ........0.0.00.000.. 

Gjöld samtals  .......0.00000 00... 

571  Sjómannaskólahúsið: 

601 

20 Lam .......0200 00 
2 Önnur rekstrargjöld ............0000000.00.0.... 
4 Viðhald ...............0... s.s 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........000000.00. 

Gjöld samtals ........222000000.0v ens 

Verslunarskólar: 

20 Laun .....00020000n0 enn 
2 Önnur rekstrargjöld ..........0.00000000....... 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........000000.0.0. 

Gjöld samtals .........000000ceses sn 

Viðfangsefni: . 
0101 Til Verslunarskóla Íslands ............0000.. 
0102 Til Samvinnuskólans ........0000000.0.00.0..0. 

Gjöld samtals  .......0000000 00... 

Stýrimannaskólinn í Vestmannaeyjum: 

20 Laun .......20.000000 0000 
2 Önnur rekstrargjöld .............00000..0..0.00.. 
4 Viðhald ...........2.00000.0eeeenn 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............00.00. 

Gjöld samtals ...........0020 000. 

Héraðsskólinn í Reykholti: 

20 Laun .........0000 sn. 
2 Önnur rekstrargjöld ..........00..00....0000... 

Gjöld samtals ........0000000 00... 

0  Sértekjur  ..........00000 000. 0n enn. 
Mismunur „.........020000ess sess 

Þús. kr. 

247 315 
2 850 

1400 

34 924 
193 676 
18 715 

2 850 
500 
500 
400 

251 565 

25 889 
21 500 
18 000 
4 000 

178 422 
42 100 
3000 

164 577 

— 5894, 
223 522 

4 743 
150 
620 

1000 

34 535 
4 280 

38 815 
1200 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

251 565 

69 389 

223522 

1113 

37 615



Nr. 86. 240 

602 

603 

604 

605 

606 

607 

Héraðsskólinn á Núpi: 

20 Laun .......000000000nen 
2 Önnur rekstrargjöld .............0..000..000.0... 

Gjöld samtals ............0200.00 000. 
0 Sértekjur .............00.. 00 ss. 

Mismunur .............0000 00. .e ss 

Héraðsskólinn í Reykjanesi: 

20 Laun ........00%00. 000 
2 Önnur rekstrargjöld ..............0..0..000.... 

Gjöld samtals ............0.000. 000 
0  Sértekjur #.............000... 0. s.s 

Mismunur ............0000000.0.s se 

Héraðsskólinn á Reykjum: 

20 Laun „......0.0.2200nenn eeen 
2 Önnur rekstrargjöld ................00...00.0... 

Gjöld samtals „............000000 0000 
0 Sértekjur #...........0000.00 00 sn 

Mismunur ............2000. 0000... 

Alþýðuskólinn á Eiðum: 

20 Laun ..........22...000 00 .s sn 
2 Önnur rekstrargjöld ................0.000.0.... 

Gjöld samtals ............00000.0 vn 
0  Sértekjur #..............0.0000.0. s.n 

Mismunur #„...........0.00.000 000 

Héraðsskólinn í Skógum: 

20 Laun .............00000. sn. 
2 Önnur rekstrargjöld ...............0..0000000... 

Gjöld samtals ..........200.000 000 
0  Sértekjur #.............000000 s.s. 

Mismunur „...........2.000 000. ss 

Héraðsskólinn á Laugarvatni: 

20 Laun .........0.0..0.00 s.s 
2 Önnur rekstrargjöld .................000000.... 

Gjöld samtals ...........202000.. 0. 
0 Sértekjur #.............000200.0 0. ss. 

Mismunur ............0.0000 000 e.s 

31. desember 1977. 

Þús. kr. Þús. k: 

30 719 
12180 

42 899 
350 

42 549 

28 436 

35 473 

45 351 

35 366 

28 878
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609 

610 

679 

700 

730 

740 

Héraðsskólinn á Laugum: Þús. kr. 

20 Laun ......0000000 00 32 051 
2 Önnur rekstrargjöld ................00....0.00... 5440 

Gjöld samtals ............00.000 0... 37 491 
0 Sértekjur # ...........020000 00... s.s. 350 

Mismunur #„..........202000 0. s.s 

Héraðsskólar, almennt: 

4 Viðhald .............02.0.0..ss ns 34 000 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður!) .................. 182 000 

Gjöld samtals ............002 000. 

Skálholtsskóli: 

20 Laun „......220.00 0000 12115 
2 Önnur rekstrargjöld .............0.0.....000.... 2500 

Gjöld samtals ...........00.0 000 

Sameiginlegur kostnaður við skólana á Laugarvatni: 

90. Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........0..0.00 0000... 4 000 
Gjöld samtals .............00%0 0... 

Grunnskólar í Reykjavík: 

20 Laun „.......000.. 0000 1716 144 
2 Önnur rekstrargjöld ................0.00000.0.. 69 178 
90. Yfirfærslur: 
92 Til sveitarfélaga .............00000% senn. 7 151 

Gjöld samtals ...........2.002000 

Grunnskólar, Reykjanesumdæmi: 

20 Laun ........2000000.0nnn err 1153416 
2 Önnur rekstrargjöld .............00....0.20.0... 52 240 
90. Yfirfærslur: 
92 Til sveitarfélaga ..............000.0...00 0... 6 285 

Gjöld samtals ............00.0 000 

Grunnskólar, Vesturlandsumdæmi: 

20 Laun ..........020..00. 0. ss 426 774 
2 Önnur rekstrargjöld ................0....20..... 56 606 
90  Yfirfærslur: 
92 Til sveitarfélaga ..............000000.0 000... 3 905 

Gjöld samtals ..........0..02000 0000 

Grunnskólar, Vestfjarðaumdæmi: 

20 Laun ..........00.0. 000. ss 303 468 
2 Önnur rekstrargjöld ................000.00000... 18 307 
90 Yfirfærslur: 
92 Til sveitarfélaga .............000.0. 0000. 3 385 

Gjöld samtals ............00.000 0000. 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

37 141 

216 000 

14 615 

4 000 

1793 079 

1211 941 

487 285 

325 160 
  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 2.



Nr. 86. 242 

750 Grunnskólar, Norðurlandi vestra: 

20 Laum .......220000 0000 ss sn 
2 Önnur rekstrargjöld .........0.020000000 0. 0... 

90 Yfirfærslur: 
92 Til sveitarfélaga .........2.200000 0... nn. 

Gjöld samtals ..........0200000 00 senn 

760 Grunnskólar, Norðurlandi eystra: 

20 Laun „......20000000 enn 
2 Önnur rekstrargjöld .............00000000000... 
90  Yfirfærslur: 
92 Til sveitarfélaga ...........00000. 0000... 

Gjöld samtals ..........220000. nv. 

770 Grunnskólar, Austurlandsumdæmi: 

20 Laun ......000000000 000 
2 Önnur rekstrargjöld ..............00.000..00.0.. 

90  Yfirfærslur: 
92 Til sveitarfélaga ...........00200.0 00... 0... 

Gjöld samtals ............000 000. ess 

780 Grunnskólar, Suðurlandsumdæmi: 

20 Laun .......0.222000 ss 
2 Önnur rekstrargjöld .............0.0.00.0..0000.. 
90 Yfirfærslur: 
92 Til sveitarfélaga .............0000.0.0 0000... 

Gjöld samtals .........0..200 00. 

791 Grunnskólar, almennt: 

20 Laun ........00000 rns 
2 Önnur rekstrargjöld ...............0.000.0.000.. 
90 Yfirfærslur: 
92 Til sveitarfélaga ...........0.0000..0000 vu. 
94 Til einstaklinga og samtaka .......00000000000... 

Gjöld samtals .........2..000 0000... 

Viðfangsefni: 
0104 Yfirvinnuþóknun skólastjóra ........0.0.0...20.. 
0107 Greiðslur vegna forfallakennslu og aðrar for- 

fallagreiðslur ............2020000 00... 0... 
0108 Laun kennara, sem orlof fá ........000.000.2... 
0110 Stjórnskipaðir prófdómarar ..........00000... 
0115 Til umferðarfræðslu í skólum ................ 
0116 Til framkvæmdar sundskyldu í skólum ...... 
0117 Til skíðakennslu í skólum ..........000000.0... 

0118 Til unglingafræðslu # ..........0.000000000... 
0119 Námskeið kennara sem hafa ekki full réttindi 

Gjöld samtals  .......0000000 00. sen 

31. desember 1977. 

Þús. kr. 

324 106 
63 905 

3 385 

730 047 
69 359 

4675 

417 718 
34 745 

1 830 

566 540 
113 962 

4278 

216 302 
6504 

60 835 
1570 

22 699 

114 145 
57 788 
23 934 
3240 

60 835 
1000 
570 

1000 

285 211 

Þús. kr. 

391 396 

804 081 

460 293 

684 780 

285 211
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792 

793 

799 

801 

802 

Framlög til byggingar grunnskóla og íbúða fyrir 

skólastjóra: 

6 Gjaldfærður stofnkostnaður!) ..........00000... 

Gjöld samtals ............000 0000... 

Bygging skóla fyrir þroskahömluð börn: 

6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........002000..... 

Gjöld samtals .........0.22.000 00. n er 

Viðfangsefni: 

0101 Hlíðaskóli ..........00000... sess 
0102 Öskjuhlíðarskóli  ........00000.0 nr 
0103 Lyngás  .........202000 0... nn 

Gjöld samtals ........0..0.000 0... 

Stofnanir afbrigðilegra barna: 

20 Laun #......0.000 0000 
2 Önnur rekstrargjöld ...........0..0000000. 0... 
4 Viðhald ...........02.0.. 00. sess 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0.0000.00.. 

Gjöld samtals ..........20000 00 

Heyrnleysingjaskólinn: 

20 
2 
4 
6 

Laun .....0..00020 000 
Önnur rekstrargjöld ...............0..00.00.0.... 
Viðhald .......0....20202 000... 

Gjöld samtals ........0..0000 0. 
Sértekjur  ...........00000 0000 
Mismunur .............00%0 00 ner 

Vistheimilið Breiðavík: 

20 
2 
4 
6 

Laun .........2002 000 
Önnur rekstrargjöld ...........0...00. 0000... 
Viðhald ............0.20000 0... 

Gjöld samtals ........0....0000 000. 
Sértekjur  ..........0.00000 000 
Mismunur ............00. 0000. 

Vernd barna og ungmenna: 

20 
2 

90 
94 

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 3. 

Iaun „........0000 20 

Önnur rekstrargjöld ..............0.0..0..0. 0... 

Yfirfærslur: 
Til einstaklinga og samtaka .................... 
Gjöld samtals .............2000 0000. 
  

Þús. kr. 

1576 000 

60 000 

8000 
26 000 
26 000 

60 000 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

1376 000 

60 000 

72 403 

14 545
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803 

S71 

872 

ág1 

Viðfangsefni: Þús. kr 
0102 Barnaverndarráð ...........00.00.00.0 0. 8 237 
0105 Náms- og hælisvist unglinga, styrkur .......... 700 
0106 Framlag til að styrkja munaðarlausa, vanrækta 

eða fatlaða unglinga til náms ........0000.... 500 
0107 Til sumardvalarheimila ............0000000... 2500 

Gjöld samtals  .........00000 00... 11 937 

Dagvistarheimili, stofnkostnaður: 

90. Yfirfærslur: 

92 Til sveitarfélagal) ...........000000 0000... 180 000 
Gjöld samtals ............020 0000. 

Upptökuheimilið í Kópavogi: 

900 Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........0.0...0 0000... 24 982 
Gjöld samtals .........000000 0000 

Lánasjóður íslenskra námsmanna: 

90. Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........0..0..0 0000... 1408 135 
Gjöld samtals ............000 000. 

Náms- og fræðimenn, framlög: 

900 Yfirfærslur: 

94 Til einstaklinga og samtaka ..........0.0.000.00... 54 250 
Gjöld samtals ........22.0000000 00 

Viðfangsefni: 

0103 Styrkur til erlendra námsmanna í Íslenskum 

skólum ........20000 sense 5400 
0104 Styrkur til að bjóða grænlenskum stúdent til 

námsdvalar ..........2.0.zeeesseesss0s 0. 240 

0105 Styrkur til Íslendings til að læra tungu Græn- 
lendinga ...........2.02000. 00... ss 120 

0106 Til íslensk-enskrar orðabókar ................ 2150 
0107 Styrkur til færeysks fræðimanns .............. 30 
0108 Til menntastofnunar Bandaríkjanna á Íslandi .. 500 
0109 Styrkur til útgáfustarfa ...............0.00... 9500 

0110 Til framhaldsnáms iðnaðarmanna erlendis .... 2000 
0111 Starfsemi stúdenta .........000.00000 00... 0... 310 
0112 Félagsstofnun stúdenta ...............000.... 19 000 
0113 Hjónagarður, til minningar um forsætisráð- 

herrahjónin dr. Bjarna Benediktsson og Sigríði 
Björnsdóttur ásamt ungum dóttursyni þeirra .. 15 000 

Gjöld samtals  ...........000000 0... 54 250 

Þús. kr. 

180 000 

24 982 

1408 135 

54 250 

  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 4.
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883 Til lektora í íslensku við erlenda háskóla: 

20 Laun .......0000 000 

Gjöld samtals ..............0 00. 

284 Til jöfnunar á námskostnaði: 

900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka .............0..0... 

Gjöld samtals ..........0.000 00 

885 Fullorðinsfræðsla: 

900 Yfirfærslur: 

94 Til einstaklinga og samtaka .............0....... 
Gjöld samtals ...........0000 000 

Viðfangsefni: 
0102 Bréfaskólinn ............00.00.0 ess 
0103 Námsflokkar .........0.0... enn 

Gjöld samtals  ...........000020 000 

901 Landsbókasafn Íslands: 

0 Laun ........000. 0000 
Önnur rekstrargjöld ..............0.200.00.0.... 
Viðhald ............0.200 0000. 

H
æ
 

O
L
 

Gjöld samtals ............000000 00 
0 Sértekjur #...........0.0.0. 0. .n een 

Mismunur .............20 000. 

902 Þjóðminjasafn Íslands: 

20 Laun ......0200.0 0000. 
2 Önnur rekstrargjöld ...............0.00..000000.. 
4 Viðhald ................2.....esss nr 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .............00000... 
90 Yfirfærslur: 
92 Til sveitarfélaga ............0.000. 000... 

Gjöld samtals ............200 2000 

0  Sértekjur  ...........0.000... 00 sn 
Mismunur „...........202 00... 

Viðfangsefni: 
01 Þjóðminjasafn ................200000 0... ..0. 
02 Örnefnastofnun .............0.0000. 0... 0... 

Gjöld samtals  ..........000000 00. 

Þús. kr. 

2464 

215 000 

3 200 

2 000 
1200 

3200 

49 907 
8 630 
2000 
9100 

69 637 
1000 

48 488 
11 451 
13 150 
1900 

14 000 

88 989 
450 

78 247 
10 742 

88 989 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

2 464 

215 000 

3200 

68 637 

88 539 

A 32



Nr. 86. 

903 

904 

906 

967 

931 

Þjóðskjalasafn Íslands: 

20 Laun „22.22.2000. 000n ess 
2 Önnur rekstrargjöld ..............00.00..00..0.. 
4 Viðhald ............020200.0enesss sr 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................... 

Gjöld samtals ............2000 0000 
0 Sértekjur  ..............00.00 0... nr 

Mismunur ...........020000 0000. 

Safnahúsið: 

20 Laun ..........22020000 00 sn 
2 Önnur rekstrargjöld ................0.2.000.00... 
4 Viðhald ..............202 0 .ens sen 

Gjöld samtals ............2.0000 00. 

Listasafn Ásgríms Jónssonar: 

20 
2 £i 
4 

Laun .......0.000.0000 0 
Önnur rekstrargjöld .............0..0.000.000..... 
Viðhald ...............2.00.0 0. 

Gjöld samtals .............00 0000. 

Listasafn Einars Jónssonar: 

20 
9 PA 

Laun .........2.20000. 00 

Gjöld samtals ............0002000 00 
Sértekjur  ..............000 2. 

Mismunur #...........200 0000 

Listasafn Íslands: 

20 Laun „.........0200000 00 
2 Önnur rekstrargjöld ........................... 
4 Viðhald .............2.2..0.. eens 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............000.... 

Gjöld samtals .............0000 00... 

Náttúruverndarráð: 

20 Lan .........00002 000 
2 Önnur rekstrargjöld .............0.0...000.... 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............0000... 
90. Yfirfærslur: 
94. Til einstaklinga og samtaka .................... 

Gjöld samtals „.........00002 00 

31. desember 1977. 

Þús. kr. 

33 161 

9976 

3810 

2566 

89 303 

70 148



31. desember 1977. 247 

Viðfangsefni: 
0101 Náttúruverndarráð ........0..000000..0... 0... 
0102 Þjóðsarðurinn Skaftafelli .................... 
0103 Þjóðgarðurinn Jökulsárgljúfrum  ............ 
0104 Fræðslustarfsemi .........0000000. 0... 
0105 Friðlýsingarsjóður .........000000 000... 0... 
0106 Kostnaður vegna náttúruminjaskrár .......... 
0107 Stuðningur við útivist ........0.02000000..... 
0108 Merkingar og eftirlit friðlýstra svæða ........ 
0109 Rannsóknarstörf við Mývatn .......0...000.0... 
0110 Náttúruverndarstofur ......00.000000 0... 0... 

Gjöld samtals  ........000000 0... 

973 

974 

975 

977 

282 

Ríkisútvarn, sjónvarp, aðflutningsgjöld: 

900 Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta .........000.0000 000... 
Gjöld samtals .............. 

Þjóðleikhúsið, framlög: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta .... 

Gjöld samtals .............. 

Sinfóníuhljómsveitin: 

90 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta .... 

Gjöld samtals .............. 

Vísindasjóður: 

90  Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta .... 

Gjöld samtals .............. 

Menningarsjóður, framlag: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta .... 

Gjöld samtals .............. 

Byggingarsjóður þjóðarbókhlöðu: 

900 Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta .... 
Gjöld samtals .............. 

Listir, framlög: 

90 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka 

Gjöld samtals .............. 

sr. 

sr... 

ss... 

sr. 

so... 

so... 0. 

Þús. kr. 

25 948 
11 712 
10 738 
2 000 
7 000 
2500 
1500 
6 250 
2 000 

500 

70 148 

340 000 

359 053 

82 236 

8000 

30 000 

220 000 

166 564 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

340 000 

359 053 

82 236 

8 000 

30 000 

220 000 

166 564



Nr. 

983 

984 

86. 248 

Viðfangsefni: 
0101 Leikfélag Reykjavíkur ...........0.00000....0. 
0102 Leikfélag Akureyrar ........00.00000 0000... 
0103 Leiklistarstarfsemi ..........00.0000 0000... 
0104 Bandalag ísl. leikfélaga ...........0...00..... 
0223 Launasjóður rithöfunda ............0.00000... 
0232 Rithöfundasjóður Íslands .........0000000.... 
0231 Höfundagreiðslur skv. 21. gr. höfundalaga ...... 
0221 Til Rithöfundasambands Íslands .............. 
0215 Til Höfundamiðstöðvar ...............0.02.... 
0307 Tillúðrasveita ............02020000 0000... 
0310 Til annarrar tónlistarstarfsemi ................ 
0412 Tillistasafna ..........0.000000 000... nn 
0416 Til myndlistarsýninga ...........2.0000000.000.. 
0435 Til listiðnaðarmála ...........0..2000.0.00..0... 
0404 Styrkir til myndlistarskóla ...............0.... 
0511 Til innlendrar kvikmyndagerðar .............. 
0601  Heiðurslaun listamanna skv. ákvörðun Alþingist) 
0719 Listamannalaun, úthlutað af nefnd sem Alþingi 

kýs skv. 1. nr. 29/1967 ........0.00.000 00... 0... 
0810 Til listkynningar .............0.0000 00.00.0000. 
0820 Til Bandalags ísl. listamanna .................. 
0818 Starfslaun listamanna .............00..00.0... 
0836 Til lista og menningarmála almennt ............ 

Gjöld samtals ..........000000 00... 

Ýmis vísindaleg starfsemi: 
900 Yfirfærslur: 

94 Til einstaklinga og samtaka .................... 
Gjöld samtals .........0...0000 000 

Viðfangsefni: 
0103  Vísinda- og fræðimenn ............0.0000.0.... 
0104 Surtseyjarfélagið .............00200000.. 0... 
0106 Jöklarannsóknir og mælingar ................ 
0111 Jarðfræðirannsóknir við Mývatn .............. 

Gjöld samtals  .........00000 000. sn 

Norræn samvinna: 

90 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka .................... 

Gjöld samtals ..............000 0200 

  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 5. 

31. desember 1977. 

Þús. kr. 

14 000 
11 000 
11 000 
1500 

47 181 
18 451 

902 

300 
200 

1250 
3000 
3500 

500 
400 

2300 
1000 
9000 

27 000 
1000 
250 

6 530 
6 300 

166 564 

7400 

800 
400 
200 

— 6000 
7 400 

24 489 

Þús. kr. 

7400 

24 489 

 



3l. 

985 

986 

988 

desember 1977. 249 

Viðfangsefni: 
0102 Norrænt samstarf ..........0.0.000000000...... 
0103 Til Norræna félagsins ..........0000000.00.0.. 
0104 Til samstarfs á sviði menningarmála samkv. 

samnorrænni fjárhagsáætlun #................ 
0106 Til norræna vatnafræðifélagsins .............. 
0107 Til norrænu tölfræðistofnunarinnar .......... 
0109 Styrkur handa rithöfundi til dvalar á Norður- 

löndum, sbr. 1.nr. 28/1967 .......0000000.0.... 
0110 Styrkur til færeysks rithöfundar til dvalar á 

Íslandi ...............0000 0000. 
0111 Bygging norræns húss í Þórshöfn ............ 

Félagsheimilasjóður: 

900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka ..............0...... 

Gjöld samtals ............200020 0000 

Íþróttasjóður: 

90. Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka .................... 

Gjöld samtals ............000 0000... 

Viðfangsefni: 

0103 Rekstrarstyrkir o.fl. ..........0.0 0000... 
0104 Til byggingar íþróttamannvirkjal) ........... 

Gjöld samtals # .........0.. 0000. 

Endurbætur á Viðeyjarstofu: 

6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................... 
Gjöld samtals „..............2000000 ven 

ZÆskulýðsmál: 

900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka .................... 

Gjöld samtals ..............00000 0000 

Viðfangsefni: 
0102 Æskulýðsráð ríkisins ................0..0..0... 
0104 Ungmennafélag Íslands ..............00..0... 
0105 Bandalag ísl. skáta ..........0.00000000.0..... 
0106 Bandalag ísl. skáta vegna Úlfljótsvatns ...... 
0107 Bandalagisl. farfugla ..............0000...... 
0115 Íslenskir ungtemplarar ...................... 
0117 KFUM og KFUK, starfsstyrkir .............. 
0118 Starfsemi KFUM í Vatnaskógi .............. 
0119 Starfsemi KFUK í Vindáshlíð ................ 

Gjöld samtals  .........0.0.0 00 

Þús. kr. 

3300 
1000 

19 005 
100 
305 

100 

100 
579 

24 489 

135 000 

266 640 

19 000 

247 640 

266 640 

5 000 

33 150 

5 500 
18 000 

5 000 
1000 
200 

1350 
1000 
600 
500 

33 150 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

135 000 

266 640 

5 000 

33 150 

  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 6.



Nr. 86. 250 

989 

999 

Ýmis íþróttamál: 

90. Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka ..........0.0000.0.0.. 

Gjöld samtals ........000000000 nn 

Viðfangsefni: 
0102 Íþróttasamband Íslands ........0.0.00000.0.0.. 
0104 Ferðakennsla í íþróttum ......000.0000.000... 

0108 Til Skíðaskólans í Kerlingarfjöllum .......... 
0109 Til íþróttamála fatlaðra ........000000000.00.. 
0110 "Til Ólympíunefndar ......0000000...0.0.. 0... 
0112 Sumarnámskeið í Heiðarskóla .............0.. 

Gjöld samtals  ........0000 0000 

Húsfriðunarsjóður: 

90. Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka .............0..0... 

Gjöld samtals .........000000 0000. 

Ýmislegt: 

90 Yfirfærslur: 
94. Til einstaklinga og samtaka ............0..00... 

Gjöld samtals ..........2.00000000 00... 

Viðfangsefni: 
0101 Matthíasarsafnið, Akureyri ...........0.0.0.... 
0102 Minningarlundir og skrúðgarðar .............. 
0103 Náttúrugripasafn Akureyrar ...........000.0... 
0104 Náttúrugripasafn Neskaupstaðar .............. 
0105 Náttúrugripasafn Vestmannaeyja .............. 
0106 Til Reykholtsstaðar ..........0.00.00 0000... 
0107 Sædýrasafnið í Hafnarfirði, stofnk. ............ 
0108 Til umbóta við Geysi í Haukadal ............ 
0109 Náttúrugripasafnið í Borgarnesi .............. 
0110 Til Zontaklúbbs Akureyrar vegna Nonnahúss .. 
0111 Til viðhalds gamla rjómabúsins á Baugsstöðum .. 
0112 Hús Guðmundar Böðvarssonar ................ 
0113 Til minnisvarða um Ára fróða ................ 

0114 Til minnisvarða um Jón Eiríksson konferensráð 
0115 Til íslensks dýrasafns ..........2.0.0.000.00..0.. 
0116 Til safnahúss á Blönduósi .........00000000.00.. 
0117 Til safnahúss á Sauðárkróki .................. 
0118 Til safnahúss á Húsavík .........000000000.00.0.. 
0119 Héraðsskjalasafn á Egilsstöðum, stofnk. ...... 
0120 Bygging sögualdarbæjar í Þjórsárdal, lokagreiðsla 

0121 Til sögusafns verkalýðshreyfingar ............ 
0122 Til varðveislu gamals verslunarhúss á Flateyri .. 
0201 Til Hins ísl. náttúrufræðifélags .............. 
0202 Til Hins ísl. stærðfræðifélags ................ 

0203 Málnefnd, nýyrðasöfnun o. fl. ................ 
0204 Til Taflfélags Reykjavíkur .................... 

0205 Til Skáksambands Íslands ................0... 

31. desember 1977. 

Þús. kr. 

68 350 

60 000 
350 

1000 
3 000 
2500 
1500 

68 350 

711 

49 005 

Þús. kr. 

68 350 

7171 

49 005
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0206 
0207 

0208 
0209 
0210 
0211 
0212 
0213 
0214 

0215 
0216 

0217 
0218 
0219 
0220 
0221 
0222 
0223 
0224 
0225 
0226 
0227 
0310 

0302 
0303 
0304 

0305 
0306 
0307 
0308 

Styrkur vegna alþjóðaskákmóta .............. 
Bandalag ísl. skáta, hjálparsveitir ............ 

Dýraverndunarfélag Íslands .................. 
Fuglaverndunarfélag Íslands ................. 
Til Íslendingafélagsins í Kaupmannahöfn .... 
Til Íslendingafélagsins í Osló ................ 
Til Íslendingafélagsins í Þrándheimi ........ 
Til Kvenfélagasambands Íslands .............. 
Kvenréttindafélag Íslands .................... 
Samband norðlenskra kvenna ................ 
Til Sambands norðlenskra kvenna vegna nám- 

skeiðs í heimilisgarðrækt .................... 
Til Þjóðdansafélagsins ............0..000000... 
Hagsmunasamtök einstæðra foreldra .......... 
Samband austfirskra kvenna .................. 
Samband vestfirskra kvenna ........000000.... 
Bridgesamband Íslands ...................... 
Landakotsskóli, rekstrarstyrkur .............. 

Hlíðardalsskóli, rekstrarstyrkur .............. 

Samband ísl. náttúruverndarfélaga ............ 
Til félagsstarfsemi American Field Service .... 
Samband ísl. karlakóra .................0.... 
Bókasafn í húsi Jóns Sigurðssonar ............ 
Modern Scholars Committee ............0..... 

Sumarskóli í Edinborg .............00..00.... 
Styrkur til náms í talkennslu fyrir vangefin börn 
Styrkur til hjúkrunarkennaranáms á Norður- 
löndum ............0..0. 00. 
Til fyrrverandi barnakennara ...........0....... 
Hreindýraeftirlit ....................00.0.... 
Til eyðingar vargfugla ........................ 
Ýmis framlög So... 

Gjöld samtals Sr... 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

  

Samtals 19 941 182
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101 

102 

03  Utanríkisráðuneytið 

Utanríkisráðuneytið, aðalskrifstofa: 

20 Laun ........2200000 000 
2 Önnur rekstrargjöld ................000.0.0.... 
4 Viðhald ...........000000 000... ses 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0.000.0... 

Gjöld samtals .........02.0000 0... 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn ...........02200.00 sn... 
0102 Kostnaður vegna samninga við erlend ríki á 

vegum utanríkisráðuneytisins ................ 
0103 Kostnaður vegna þátttöku í alþjóðaráðstefnum 

á vegum utanríkisráðuneytisins .............. 
0104 Til kjörræðismanna ........000000000.00.... 
0105 Til upplýsinga- og kynningarstarfsemi ........ 
0107 Til kaupa á kvikmyndum fyrir sendiráðin til 

landkynningar ........0.00000 000... 00... 
0108 Vegna markaðsmála ........00000000.00.0.0.0. 

Gjöld samtals  .........20000 0000 

Varnarmáladeild: 

20 Laun .......0000 0000 
2 Önnur rekstrargjöld ..............0..00..0000... 

Gjöld samtals .........0..200 0200... 

Lögreglustjórinn á Keflavíkurflugvelli: 

20 Laun .......00.000000 000 
2 Önnur rekstrargjöld .............200........... 
4 Viðhald ..........0.2000000e.eeosss 
6 — Gjaldfærður stofnkostnaður ..........00.00.000... 

Gjöld samtals ..........0..000 0000. 
0 Sértekjur  .........200.0000.0. 0... 

Mismunur „........0.2020020 000 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn .......20.020000 00... 
0102 Tollgæsla á Keflavíkurflugvelli .............. 
0103 Ríkislögregla á Keflavíkurflugvelli .......... 
0104 Varnarstöðvar utan Keflavíkurflugvallar ...... 

Gjöld samtals  .........0.0000 0000 

31. desember 1977. 

Þús. kr. 

75 394 
128 250 

1700 
2 000 

149 844 

6 000 

24 500 
3000 

12 000 

1000 
11 000 

207 344 

15613 
7 387 

246 501 
40 730 

4 185 
1820 

293 236 
11500 

27 360 
122179 
142 027 

1670 

293 236 

Þús. kr. 

207 344 

23 000 

281 736
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301 Sendiráðið í Bonn og fastanefnd Íslands hjá 

303 

304 

305 

306 

Evrópuráði: 

20 Laun „.........2000000 0. 
2 Önnur rekstrargjöld ................0....0... 
4 Viðhald ..............00......0. ss 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður „.................... 

Gjöld samtals ..............00 000 00.0 

Sendiráðið í Kaupmannahöfn: 

20 
2 
4 
6 

Laun ...........2.000002 
Önnur rekstrargjöld ..............0.00..0.0.... 
Viðhald ............0.... 0000. 
Gjaldfærður stofnkostnaður ..................... 

Gjöld samtals ..............00.0 000. 

Sendiráðið í London: 

20 
9 
4 

Laun ........0.....0 0000 
Önnur rekstrargjöld ............00.0....0. 
Viðhald ..............0.000. 0... 
Gjöld samtals ...........00.0000 0000 

Sendiráðið í Moskvu: 

20 
2 
4 
6 

Laun „..........2..002 0 
Önnur rekstrargjöld ................0... 0. 
Viðhald ................2 000... 
Gjaldfærður stofnkostnaður ..............000..... 
Gjöld samtals ............00000 00 

Sendiráðið í Osló: 

20 
2 
4 
6 

Laun .........0000 0000 
Önnur rekstrargjöld .............00.0..0.00000... 
Viðhald ...............2.00000 s.n. 
Gjaldfærður stofnkostnaður ............000000... 
Gjöld samtals .............0000 00 

Sendiráðið í París og fastanefnd Íslands hjá OECD og 
UNESCO: 

20 Lan 2......0.020..000 0 
2 Önnur rekstrargjöld .............0...00...000.... 
4 Viðhald .................200. 00... 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........00.00000.. 

Gjöld samtals .............000. 00 

Þús. kr. 

24 538 
11 848 
1802 
1310 

23 713 
13 871 
1282 
610 

28 848 
10 283 

915 

20 496 
11 069 
1317 

129 

25 113 
10 970 

200 
200 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

39 498 

39 476 

40 046 

33 011 

36 483 

46 216 

A 33
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307 

308 

309 

3ll 

312 

399 

20 
2 
4 
6 

254 

Sendiráðið í Stokkhólmi: 

Laun .....000.0.00. 00 enn 
Önnur rekstrargjöld ..............000000. 0... 
Viðhald ...........2.000000. 0. sess 
Gjaldfærður stofnkostnaður ..............0000... 
Gjöld samtals ..........220020 0... n ser 

Sendiráðið í Washington: 

20 Laun ......2202020.0 00 nn 
Önnur rekstrargjöld ..............00000...0..... 
Viðhald ............020000. 0... 
Gjaldfærður stofnkostnaður ..............000.0... 

Gjöld samtals ............0000. ns. 

Fastanefnd Íslands hjá S. þ. og aðalræðismannsskrif- 

stofa Íslands í New York: 

20 
2 
4 
6 

Laun .......00000. 00 nnn nr 
Önnur rekstrargjöld ...........0.0.. 0000... 
Viðhald ............020000. s.n. 
Gjaldfærður stofnkostnaður .............0000.0... 

Gjöld samtals ............00000. 000 

Sendiráð Íslands í Brussel og fastanefnd Íslands hjá 

NATO: 

20 Laun .........202000000s sn 
2 Önnur rekstrargjöld ..............200.0.....0.. 
4 Viðhald ..............00. 0... ses 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .............000000... 

Gjöld samtals ............20.000 0000 

Fastanefnd Íslands hjá EFTA í Genf: 

20 

CS
 

= 
DD
 

Laun ..........00.02000 0000 
Önnur rekstrargjöld ..............00000.0...... 
Viðhald ..........2.20000 0... 
Gjaldfærður stofnkostnaður ............0000.000.. 

Gjöld samtals .........00000000. nv. 

Ýmis utanríkismál: 

90  Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka ..........00.000..00... 

Gjöld samtals ............200000 00... 

Viðfangsefni: 
0101 Aðstoð við þróunarlöndin ...........0.00.000... 
0102 Til Flóttamannaráðs Íslands ................ 
0103 Lögberg-Heimskringla  .........0000000000... 
0104 Samskipti við Vestur-Íslendinga .............. 
0105 Félag Sameinuðu þjóðanna .........00.000... 

Gjöld samtals  ..........00.00000 0000... 

31. desember 1977. 

Þús. kr. Þús. kr. 

21 291 
8 888 

881 
696 

31 756 

21 883 
11 923 
2010 

290 
36 106 

28 875 
15 693 
1656 
1642 

47 866 

36 658 
19 439 
1623 
1103 

58 823 

21 013 
13 636 

841 
390 

35 880 

50 600 
50 600 

40 000 
800 

1500 
7 000 
1300 

50 600
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401 Alþjóðastofnanir: 

900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka .................... 

Gjöld samtals ...........00000000 0... 

Viðfangsefni: 
0101 

0102 

0103 

0104 

0105 

0106 

0107 

0108 

0109 

0110 

0111 

0112 

0113 

0114 

0115 

0116 

0117 
0118 

0119 

Tillag til Sameinuðu þjóðanna (United Nations, 
UN) 2. 
Tillag til Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 

(World Health Organization, WHO) .......... 
Tillag til Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (In- 
ternational Labour Organization, ILO) ........ 
Tillag til Menningarmálastofnunar Sameinuðu 
þjóðanna (United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization, UNESCO) .......... 

Tillag til Matvæla- og landbúnaðarstofnunar 
Sameinuðu þjóðanna (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, FAO) .... 
Tillag til Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar 
(International Atomic Energy Agency, IAEA) 
Tillag til Gatt (General Agreement on Tariffs and 
Trade) ..........0020000 0000 
Tillag til  Alþjóðaveðurfræðistofnunarinnar 

(World Meteorological Organization, WMO) .. 
Tillag til  Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar 
(Intergovernmental Maritime Consultative Orga- 
nization, IMCO) ........00200 0000. 

Tillag til þróunaraðstoðar Sameinuðu þjóðanna 
(United Nations Development Programme, 
UNDP) 2....000..000 0 
Tillag til Alþjóðabarnahjálparsjóðsins (United 
Nations International Children's Emergency 
Fund, UNICEF) .........00000200 0... 0... 
Tillag til aðstoðar Sameinuðu þjóðanna við 
Palestinu-flóttamenn (United Nations Relief and 
Works Agency for Palestine Refugees in the 
Near East, UNRWA) .....0.000000.0n re. 

Tillag til Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóð- 
anna (United Nations High Commission for Re- 
fugees, UNHCR) .............0000 0... 0... 
Tillag til gæsluliðs Sameinuðu þjóðanna á Kýpur 
(United Nations Peace-keeping Forces in Cyprus, 
UNFICGYP) .....0.0.0000 00 
Tillag til Matvælaáætlunar Sameinuðu þjóðanna 
(World Food Programme, WFP) #„........... 
Tillag til eftirlitsnefndar með gin- og klaufaveiki 
á vegum FAO (European Commission for the 
Control of Foot-and-Mouth Disease, FAO) .... 
Tillög til ýmissa sérsjóða Sameinuðu þjóðanna 
Tillag til Alþjóðagerðardómsins í Haag (Per- 
manent Court of Arbitration, The Hague) ...... 
Tillag til Tollasamvinnuráðsins (Customs Co- 
operation Council) "..........000000 000 

Þús. kr. 

354 595 

14 980 

6310 

5 050 

4 250 

3480 

1820 

3530 

1820 

970 

17 600 

4 000 

2 890 

2130 

1100 

1160 

90 
1260 

25 

1930 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

354 595



256 

Tillag til Alþjóðasjómælingastofnunarinnar (In- 
ternational Hydrographic Bureau) ............ 
Tillag til Alþjóðahvalveiðiráðsins (International 
Whaling Commission) ....0.0000000. 00... 

Tillag til alþjóðahafrannsókna (ICES, ICNAF, 
NEAFC) 22.00.0000. 
Tillag til Alþjóðastofnunar til útgáfu tollalaga 
(International Bureau for the Publication of 
Customs Tariffs) ........00000.. 00... 

Tillag til Alþjóðalandfræðisambandsins (Inter- 
national Geographical Union) .........0000... 
Tillag til Alþjóðajarðfræðisambandsins (Inter- 
national Union of Geological Sciences) ........ 

Tillag vegna Parísarsamþykktarinnar um vernd 
á sviði iðnaðar (Paris Convention for the Pro- 

tection of Industrial Property) .....0000000000. 
Tillag til Bernarsambandsins (International 
Union for the Protection of Literary and Artistic 
Works — Bern Union) ......00000.00.0..00.0.0.. 

Tillag til Alþjóðaráðs Rauða krossins (Inter- 
national Committee of the Red Cross) .......... 
Tillag til Alþjóðasambands sakamálalögreglu 
(International Criminal Police Organization, 
INTERPOL) ......2000000 00 
Tillag til Evrópuráðsins (Council of Europe) .. 
Tillag til Efnahags- og framfarastofnunarinnar 
(Organization for Economic Co-operation and 
Development, OECD) .....c00000 0000... 

Tillag til Atlantshafsbandalagsins (North Atlan- 
tic Treaty Organization, NATO) ......000000.. 
Tillag til Fríverslunarsamtaka Evrópu (Euro- 
pean Free Trade Association, EFTA) .......... 
Tillag til Alþjóðaframfarastofnunarinnar (Inter- 
national Development Association, IDA) ...... 
Tillag til norrænnar nefndar um neytendamál .. 
Tillag til alþjóðanáttúruverndarsambandsins .. 
Tillag til gæsluliðs S.þ. fyrir botni Miðjarðarhafs 
Alþjóðasamband um byggingaskipulag ........ 
Oslóarsamningur um varnir gegn mengun ...... 
Alþjóðasamband jarðfræði og jarðeðlisfræði .. 
Alþjóðabankinn, stofnfjáraukning ............ 
Tillag til Sameindalíffræðiþings Evrópu ........ 

Gjöld samtals  .........2000000 000 

31. desember 1977. 

Þús. kr. 

660 

1160 

8120 

134 

30 

43 

2570 

1920 

360 

1810 
7 800 

9000 

26 770 

10 000 

114 000 
100 

354 595 

Þús. kr. 

  

Samtals 1362 436
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101 

171 

172 

Lg
 

3
 
a
 

04 Landbúnaðarráðuneytið 

Landbúnaðarráðuneytið, aðalskrifsofa: 

20 Laun „.......0020000 eeen 
2 Önnur rekstrargjöld ...........20000 0000... 

Gjöld samtals ..........00000 0000. 

Jarðeignir ríkisins, framlög: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta .......0..00.00000 000. 

Gjöld samtals „.........00000 0000 

Jarðasjóður: 

900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka .............0...... 

Gjöld samtals ........00202000 00 

Búnaðarfélag Íslands: 
20 Laun .......200000. 00 
9 Önnur rekstrargjöld ...........00.000.00....... 

Gjöld samtals ...........20000 senn 

0 Sértekjur  .......0..00000 00... 
Mismunur #........2.00000 s.n 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn ........202000 0000. 
0102 Jarðrækt ..........00000. 0... sn 
0103 Garðyrkjumál ........0.02000 0000... 
0104 Landnýtingarráðunautur ................0.... 
0105  Verkfæraráðunautur  .........00000000.0...... 
0106 Nautgriparækt .........0.0000. 0... 
0107 Æðarrækt ..........20200 0... 
0108 Sauðfjárrækt  .........202.00000 00... 
0109 Hrossarækt  ...........0000000 000... 
0110 Alifugla- og svínarækt ...........000000.0... 
0111 Byggingar- og bútækni „........0.000.000..0.. 
0112 Forðagæsla ..........00200.00 0000... 
0113 Búnaðarhagfræðiráðunautur .................. 
0114 Skýrsluvélabjónusta búfjárræktar ............ 
0115 Ráðningastofa landbúnaðarins .............. 
0116 Búnaðarfræðsla  ..........0.00020. 00... 
0117 Til búnaðarsambanda .........0..0000000 0000... 
0118 Til landbúnaðarsýningar #.................... 

Þús. kr. 

32 246 
12711 

41 650 

12 000 

10 412 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

44 957 

41 650 

12 000 

181 511



Nr. 86. 

205 

206 

258 

0119 Húsbyggingarsjóður # ..........0.0.0000000.... 
0120 Búnaðarþing og endurskoðun ................ 
0122 Búreikningaskrifstofa ............0.00.000.000.. 
0123 
0124 
0125 

Minkarækt ............20000 000 

0126 Kostnaður vegna beitartilrauna S.þ. .......... 

Veiðistjóri: 

20 
2 
90 
92 
94 

Laun ..........22...00 

Önnur rekstrargjöld ............0..0000 0000... 
Yfirfærslur: 

Til sveitarfélaga ............00000. 0000. 
Til einstaklinga og samtaka ............0........ 

Gjöld samtals .............0002 0000 

Rannsóknastofnun landbúnaðarins: 

20 Laun ...........0000 0000 
2 Önnur rekstrargjöld ..........0...0.... 
4 Viðhald ..............02.000.0 0. 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .............0.000... 
900 Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta ........................ 

Gjöld samtals ............000000 00 

0 Sértekjur #...........00.0.. 000 senn 

Mismunur #...........0.000 000. 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ........0..000 000. 

0103 Útsáfukostnaður ..............0000. 0... 

02 Búfjárræktardeild .............0.0000000 0000... 
0205 Mótframlag vegna styrks frá Alþjóðakjarnorku- 

stofnuninni ..............0.000. 00... . 0... 
03 Jarðræktardeild ..............0.000000.0.000... 

04 Gróðurrannsóknir og kortagerð .............. 
05 Landgræðsluáætlun ..........000.000.0. 000... 

06 Ylrækt og garðrækt ..........0000. 0000... 

07 Tölfræðilegir útreikningar .................2... 
08 Matvælarannsóknir ............00000 00... 0... 

09 Eftirlitadeild landbúnaðarvara  .............. 

20 Tilraunastöðin Korpúlfsstöðum ............... 
21 Bútæknideild ...........000. 0000. 

2102 Til rannsókna á heyverkunaraðferðum ...... 
3001 Tilraunabúið Hesti .........00..00.0.000.0. 0... 
3002 Tilraunastöðin Reykhólum ......20.00000..0.. 

3003 Tilraunastöðin Möðruvöllum .......0.000.0.... 

3004 Tilraunastöðin Skriðuklaustri ................ 
3005 Tilraunastöðin Sámsstöðum ........00...0.... 

Gjöld samtals  .......000000 000 

31. desember 1977. 

Þús. kr. 

1850 
7 854 

16 858 
3375 
1000 
5 448 

870 

191 923 

4 798 
4150 

17 300 
500 

114671 
100 162 

4010 
9400 

107 275 

335 518 
11 000 

23 105 
3120 

46 285 

700 
38 273 
21 922 
36 642 

3 650 
11 849 
1400 
8407 

11 045 
17 945 
3900 

23 202 
7792 

31 489 
35 740 

9 052 

335 518 

Þús. kr. 

26 748 

324 518
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281 

241 

Skógrækt ríkisins: 

20 Laun .......000000 0000 eeen 
2  Örnur rekstrargjöldð ........00000.00...... 
4 Viðhald ...........20000000 00... 
6 — Gjaldfærður stofnkostnaður ................ 
90  Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka ............... 

Gjöld samtals ........20.00 0 AÐ 
0 Sértekjur .......0..00000 0... en 

Mismunur .........00000 000. 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn .......00.00000 000. s.n... 
0102 Skógarvarsla .........00000. 0000... 
0103 Skóggræðsla ........0000000 0... 0... 
0104 Gróðrarstöðvar .......0..000. 0... 0... 
0105 Skóggræðsla fyrir einstaklinga ........... 

Tilraunir að Mógilsá .........20000..0... 
0108 Ýmis kostnaður ..........000000. 0... 
0110 Til framkvæmda í Fljótsdal ............. 

0107 

0111 Landgræðsluáætlun ........0.00000.0..00. 

Gjöld samtals  ........0000 00. 

Landgræðsla: 

20 Laun .......000000 00 n0 ne nnnnr 
2 Önnur rekstrargjöld ...........00.00.000.. 
4 Viðhald ............0.0.. 000... 
6 — Gjaldfærður stofnkostnaður ................ 
94 Til einstaklinga og samtaka ............... 

Gjöld samtals .........00200 0000. 
Sértekjur  .......0200 00. 

Mismunur 

Landnám ríkisins: 

20 Laun .......0000.000 0 ene 
2 Önnur rekstrargjöld .............00...0.... 
90 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ................... 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ............. 

Gjöld samtals ........0002000 000. 
0  Sértekjur  .......000000 0000 

Mismunur .......000000 00 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn ......2.0.00000 0000... 
0105 Til byggingar íbúðarhúsa ............... 
0109 Til skipulagningar ........00.000.00000... 
0112 Til grænfóðurverksmiðja ............... 
0115 Inn-Djúpsáætlun ........2000000 00... 

Gjöld samtals  ........0. 0000... 0... 

sr... 

Þús. kr. 

91 899 
26 303 
19 508 

104 873 

6 000 

248 583 
25 000 

13 152 
39 784 
47 229 
29 058 

3 000 
19170 

8 017 
3000 

86 173 

248 583 

38 482 
53 466 
13 642 

403 544 
4 000 

513 134 
25 000 

20 642 
4610 

47 848 
30 500 

103 600 
3000 

25 252 
20 000 
3500 

47 848 
7000 

103 600 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

223 583 

488 134 

100 600



Nr. 86. 

242 

243 

246 

247 

260 

Mat á landbúnaðarafurðum: 

20 Laun ........000000 000 enn 
2 Önnur rekstrargjöld ....................0...... 

Gjöld samtals ...........00.000 0000 

Sauðfjárveikivarnir: 

20 Laun „......00000. 00 
2 Önnur rekstrargjöld ..............0............ 
4 Viðhald ..............2.....0.0 e.s 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..................... 
900 Yfirfærslur: 

94 Til einstaklinga og samtaka .................... 
Gjöld samtals .............0.0 0000 

Verðlagsnefnd landbúnaðarafurða: 

20 Laun 2......000000 0000 
2 Önnur rekstrargjöld ..............00..0.00000... 

Gjöld samtals ............00000 0000 

Veiðimálaskrifstofan: 

20 Kan .......0.0.0. 00 
2 Önnur rekstrargjöld ..............000..0.00.... 
4 Viðhald .................0. s.n 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .............0.000... 
900 Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta .................0...... 
94 Til einstaklinga og samtaka ...........00...0.... 

Gjöld samtals .........00%.2 00 

Embætti yfirdýralæknis: 

20 Laun .......0..200.000 ss 
2 Önnur rekstrargjöld .................0...0000.... 
4 Viðhald ..............220.0.0ssss ns 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .............00000... 
900 Yfirfærslur: 

94 Til einstaklinga og samtaka .............00...0... 
Gjöld samtals „.............20000 00. 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ...........00000. 0... s.s. 
0102 Héraðsdýralæknar ..........0000000000..0... 
0103 Styrkur til einstaklinga vegna dýralækninga .... 
0104 Til júgurbólgurannsókna .........0.00000.00.. 
0105 Vegna búfjársjúkdóma ..........0.000.00.... 
0106 Dýralæknabústaðir, viðhald ............0...... 

0107 Bygging dýralæknabústaða ..........0000.0.0.. 
0108 Eftirlit og eftirlitsferðir ...................... 

Gjöld samtals #..........00.0.00. 000. 

31. desember 1977. 

Þús. kr. 

72 464 
7675 
5 000 

30 000 

3075 

5 000 
30 000 

750 

118 214 

Þús. kr. 

10 904 

58 527 

6913 

72913 

118 214
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271 

272 

286 

287 

288 

Landgræðslusjóður, framlag: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta .................... 

Gjöld samtals ............000 0000... 

Einangrunarstöð holdanauta í Hrísey: 

900 Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta ................0... 
Gjöld samtals ..........000000 000. 

Landbúnaður, framlög: 

900 Yfirfærslur: 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ............... 

Gjöld samtals ............0000 0000 

Viðfangsefni: 

0103 Fyrirhleðslurt) ..........0000.00 00... 
0104 Landburrkunð) ........00.20 0000... 
0105 Búfjártryggingar skv. lögum nr. 20/1943 
0109 Jarðræktar- og húsagerðarsamþykktir 
0110 Framleiðnisjóður landbúnaðarins ......... 
0111 Veðdeild Búnaðarbankans ...........0.... 
0115 Til nautgriparæktarsambanda ............. 
0116 Mjólkurbú, stofnframlag ................. 

Gjöld samtals  .........00000 000 

Stofnlánadeild landbúnaðarins: 

900 Yfirfærslur: 

93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ............... 
Gjöld samtals ..........00000 0 

Jarðræktarframlög: 

20 Laun „.........00..0000. 0. 
2 Önnur rekstrargjöld .....................0.. 
900 Yfirfærslur: 

93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ............... 
Gjöld samtals .............00000 00. 

Til framræslu: 

900 Yfirfærslur: 

93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ............... 

Gjöld samtals .............0. 0000 

Uppbætur á útfluttar landbúnaðarafurðir: 

900 Yfirfærslur: 

2) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 8. 

14 082 

103 340 

490 700 

58 075 
9600 

800 000 

175 000 

2 963 000 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

19 380 

14 082 

103 340 

490 700 

867 675 

175 000
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291 

299 

(S
l!

 
>
 
4
 

502 

Til búfjárræktar skv. 1. nr. 31/1973: 

20 Laun ......000.000s0ss ser 

900 Yfirfærslur: 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega .................. 

Gjöld samtals ..........2000000 00... 

Ýmis starfsemi á sviði landbúnaðarmála: 

6 Gjaldfærður stofnkostnaður .........0000000.00.. 
90. Yfirfærslur: 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........0....... 
94 Til einstaklinga og samtaka .........0.000000... 

Gjöld samtals .........00000000 s.s. sn. 

Viðfangsefni: 
0102 Til Garðyrkjufélags Íslands .................. 
0103 Til Norræna búfræðifélagsins ................ 
0104 Til Landssambands ísl. hestamannafélaga 

0105 Til Landssambands ísl. hestamannafélaga til 
leiðbeininga um hestamennsku .............. 

0107 Landgræðsluáætlun ..........00000000..0.000.. 
0109 Æðarræktarfélag Íslands ............00...0... 
0110 Til félags áhugamanna um fiskrækt ............ 
0111 Til sróðurverndar í Búðahrauni .............. 
0112 Til Hrossaræktarbúsins að Kirkjubæ ........ 
0113 Efnarannsóknastofa Norðurlands ............ 
0114 Til rannsóknastöðvarinnar Kötlu, Víkurbakka 

0115 Tilraunastöð Búnaðarsambands Suðurlands .... 

0116 Laxastigi í Laxá í Suður-Þingeyjarsýslu ...... 
0117 Félagssamtökin Landvernd ........0.0.000.0... 
0118 Skógræktarfélag Íslands .................... 

Gjöld samtals  ........00 0000... 

Bændaskólinn á Hvanneyri: 

20 Laun .......20000000 00 en sr 
2 Önnur rekstrargjöld ...............000...00.... 
4 Viðhald ............2.000.0eesses 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........00000000.. 

Gjöld samtals .........02.200 0000. 0 0 
0 Sértekjur #..........20.0000 sess 

Mismunur .........02002000 00... 

Bændaskólinn á Hólum: 

20 Laun .......0..0000 00 sn 
2 Önnur rekstrargjöld ..................0..0.0..... 
4 Viðhald ..............0..s. sess 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .............0.0.0..... 

Giðld samtals ...........0000 00... 
0  Sértekjur  .........2.00000 0... sn 

Mismunur .......000000.0 s.s 

31. desember 1977. 

Þús. kr. 

47 123 

78 900 

67 004 

100 
9645 

150 
150 
200 

200 
27 004 

150 
125 
20 

100 
850 
150 

3000 
40 000 

850 
3 800 

76 749 

80 039 
47 470 
11 400 
62 850 

201 759 
44 880 

32 249 
19 755 
4000 

18 100 

74 104 
16 000 

Þús. kr. 

126 623 

76 149 

156 879 

58 104
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503 Garðyrkjuskólinn á Reykjum: 

20 Laun „....00000 0000 
2 Önnur rekstrargjöld ................ 
4 Viðhald ...........00.00. 00... 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .......... 

Gjöld samtals .........0000000 00... 
0 Sértekjur #..........00000........... 

Mismunur „...........200 0000... 

504  Bændaskóli í Odda: 

6 Gjaldfærður stofnkostnaður .......... 
Gjöld samtals .........0002000 00... 

00.00.0008... 

s0o0..0...0. 

0... 

00... 

so... .. 

.0.......... 

Þús. kr. 

39 493 
12433 
3500 

23 000 

18 426 
6 000 

5 000 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

12 426 

5 000 
  

Samtals 6 840 130



Nr. 86. 264 

05 Sjávarútvegsráðuneytið 

101 Sjiávarútvegsráðuneytið, aðalskrifstofa: 

20 Laun ......0000000 seen 
2 Önnur rekstrargjöld ................0....0..... 

Gjöld samtals ........00000.00.00.. IR 

201. Fiskifélag Íslands: 

20 Laun .........000000000s ser 
2 Önnur rekstrargjöld ..............0..0000..0..0.. 
4 Viðhald .............00.0..sesss ss 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...............2.0.0.. 

Gjöld samtals ............0000 000. 
0 Sértekjur  ...........0.00000.0 0. 

Mismunur "...........2.2000 00... 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn ........2.00000 0000... 
0102 Hagdeild ............20..000. ss eens 
0103 Tæknideild og námskeið í meðferð fiskleitar- 

tækja C......0.00002 0 
0104 Skýrsludeild ............0000. 000... sn 
0105 Aflatryggingasjóður  ..........000.000000000.. 
0106 Fiskræktardeild  ............02.0..0......0.. 

Gjöld samtals  ..........2000 000 ss 

202 Hafrannsóknastofnun: 

20 Laun ........0.0.0.00 00. 
2 Önnur rekstrargjöld ................0.0...0.... 
4 Viðhald ..............0000. 00. eens 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .............000.00.. 

Gjöld samtals .............0.2000 00... 
0  Sértekjur  ..........02.0.0000 0. en 

Mismunur ..........2000200 00 ever 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn ..........20200.0 0... s.s. 
02 Uppsjávarfiskadeild ...............00.0.00.00... 
03 Svif- og botndýradeild ....................... 
04 Sjórannsóknadeild ..............0000.0......0. 

05 Veiðarfæradeild ...........0..0000000 00... 

06 Plöntusvifdeild .............0.000020..... 0... 
07 Botnfiskadeild ............0020000 0... 
08 Flatfiskadeild .............0.00.000..0.. 0... 
09 Raftæknideild .............0.000000 0... 0... 

31. desember 1977. 

Þús kr. 

39 öð1 
21 370 

67 496 
32 996 

500 
1500 

102 492 
7 000 

41 864 
12373 

14576 
16 790 

9 143 
7 146 

102 492 

463 276 
254 243 
100 000 
55 000 

872 519 
21 300 

33 414 
35 266 
36 394 
48 083 

9 967 
17 631 
41 766 
19 237 
22 385 

Þús. kr. 

60 921 

95 492 

851 219
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203 

215 

10 Veiðarfærakostnaður ..........0.00.00.00...0. 
20 Utibú á Húsavík ........0.0000 00.00.0000... 
21 Útibú á Höfn í Hornafirði ...........000..0..- 
22 Útibú á Ísafirði ...........02000.0. 00... 0... 
3001 Bjarni Sæmundsson R/S RE 130 .......0000... 
3002 Árni Friðriksson R/S RE 100 ........00..0... 
3003 Baldur  .......0..00.00 00. 
3004 Dröfn R/S RE 135 ........000000. 00... 0... 

Gjöld samtals  ........00000 000 

Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins: 

20 Laun ......020.0c00nses se 
2 Önnur rekstrargjöld ..........00.00000......... 
4 Viðhald ............0..es sess 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0.0000.000. 

Gjöld samtals .........02200000 e.s. sn... 
0  Sértekjur  ........0.000 0000... 

Mismunur ........22000000.eess ess 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn ........2.00000 000. 
02 Efnafræðideild .............0.0000.. 0... 0... 
03 Gerladeild ..........2000000 0000... 
04 Tæknideild ..........002.000.0.0. 0... 
20 Rannsóknastofa í Vestmannaeyjum .......... 
21 Útibú á Ísafirði ............0. 00 
22 Útibú í Neskaupstað ........0.000.0000..0.... 
23 — Útibú á Akureyri .........0000000.... 0... 

Gjöld samtals  ..........0000 000... 

Framleiðslueftirlit sjávarafurða: 

20 Laun ......0.000000 ss 
2 Önnur rekstrargjöld ...........000000.......... 
4 Viðhald .........0..2.e0.eeens 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0000000.00.. 

Gjöld samtals ..........2200000 enn 

0 Sértekjur  .......0...000 0000. 

Mismunur ..........200000 00 enn 

Verðlagsráð sjávarútvegsins: 

20 Laun .......000000 0000 
2 Önnur rekstrargjöld ............00000........... 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........000000.000... 

Gjöld samtals ...........0000 000... err 

Þús. kr. 

42 941 
6 856 
4413 
6117 

167 412 
135 946 
191 190 

— 53501 
872 519 

98 907 
28 850 

2 650 
26 350 

156 757 
7 800 

21 612 
62 799 
32 875 
11 941 
4 714 
6510 
6 306 

10 000 

156 757 

194 566 
53 207 

800 
5500 

254 073 
8000 

12 446 
3742 

100 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

148 957 

246 073 

16 288
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271 

212 

274 

299 

Byggingarsjóður hafrannsóknaskips: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............00.0.00..... 

Gjöld samtals „.............20000 0... 

Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins: 

900 Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........0..0.00000 000... 
Gjöld samtals ..........000000.0ness ses 

Aflatryggingasjóður: 

900 Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta ...........0.00000 0000... 
Gjöld samtals ..........000000000 0... 

Viðfangsefni: 
0102 Aflatryggingasjóður, lög nr. 77/1962 .......... 
0103 Stofnfé alm. deildar togaraflotans ............ 

Gjöld samtals  ...........000000 0... 

Fiskileit, vinnslutilraunir og markaðsöflun: 

900 Yfirfærslur: 

93 Til fyrirtækja og atvinnuvega .................. 
Gjöld samtals ............00000. 00... 

Ýmislegt á sviði sjávarútvegs: 

20 Laun ..........2020000 0. ene 
2 Önnur rekstrargjöld ................00..0.00.... 
900 Yfirfærslur: 

93 Til fyrirtækja og atvinnuvega .................. 
94 Til einstaklinga og samtaka .................... 

Gjöld samtals .................00000 00. 

Viðfangsefni: 
0101 Sjóvinnunámskeið ..........0000000000..0.. 
0102 Tilskólabáta ...........0.0000000 000... 
0103 Eftirlit með hvalvinnslustöðvum ............ 
0106 Fiskveiðasjóður, mótframlag skv. 1. nr. 44/1976 
0107 Fiskveiðasjóður, viðbótarframlag skv. 1. nr. 44/ 

1976 .........00.00000 sn 
0109 Veiðieftirlit  ..............0....000000000 
0110 Verðuppbætur á línufisk ................2... 
0111 Til að tryggja útgerðarfyrirtækjum viðgerðar- 

þjónustu á fiskileitartækjum .................. 
0116 Váiryggingasjóður fiskiskipa ............00.... 

Gjöld samtals # ...............00 00. 

91. desember 1977. 

Þús kr. 

14 385 

16 530 

274 500 

272 000 
2500 

274 500 

150 000 

38 724 
5 733 

1013 000 
4900 

3200 
1000 
283 

768 000 

35 000 
44 174 
60 000 

700 
150 000 

1062 357 

Þús. kr. 

74 385 

16 530 

214 500 

150 000 

1062 357
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901 Skrifstofa Rannsóknastofnana atvinnuveganna: Þús. kr. Þús. kr. 

20 Laun „.....0..000000 erase 54 106 
2 Önnur rekstrargjöld ..........00000000......... 44 331 
4 Viðhald .......2200.20000000 eee 3 800 

6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........00000000... 1300 
Gjöld samtals .......000.00000.0s 103 537 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn .......00002000 000... 0... 34 667 
02 Skúlagata 4 .........00000000 0... 26 204 
03 Keldnaholt .........0000020000 000... 42 666 

Gjöld samtals  ..........00 nn 103 537 
  

Samtals 3 100 259



Nr. 86. 268 

101 

102 

06 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, aðalskrifstofa: 

20 Laun ..........22.2.0.0n sens 
2 Önnur rekstrargjöld ..............00...0...0... 
4 Viðhald ...............2..0.. sess. 

6  Gjaldfærður stofnkostnaður ...........00..0000.. 

Gjöld samtals ........0.00.00.000 0000 

Stjórnartíðindi: 

20 Laun ........0.002 0000 sn 
2 Önnur rekstrargjöld .................0.0.00..... 

Gjöld samtals .............02000 0000. 

0  Sértekjur #............00.0 000... 
Mismunur ................. 0000. 

Hæstiréttur: 

20 Lam .........0.0. 000 
2 Önnur rekstrargjöld ................0.0....... 
4 Viðhald ...............2.0.0.0. sense 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ............0.0.0000... 

Gjöld samtals ............00000 000 
0  Sértekjur #..............200000 0000. 

Mismunur ..............00.00 0000 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn ............0..22 0000. 
0102 Útgáfa hæstaréttardóma ..........00.000.0.... 
0103 Ljósprentun hæstaréttardóma .........00.0.0... 

Gjöld samtals  ...........000 00. 

Ríkissaksóknari: 

20 Laun .........022000 00. ss 
2 Önnur rekstrargjöld ...............000.00000.... 
4 Viðhald ...............0...e sess 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður „...........0.0..00.... 

Gjöld samtals ............202000 000 

Borgardómaraembætti: 

20 Laun ..........0.0..00.000 s.s 
2 Önnur rekstrargjöld ...............00..00.00... 
4 Viðhald ...............0....se ss 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........000.0....0. 

Gjöld samtals ...........0000 000... 

31. desember 1977. 

Þús. Er. 

57 913 

28 916 

27 216 

52 528 

87 108
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204 Borgarfógetaembætti: Þús. kr. Þús. kr. 

20 Laun .......00.000.00. ss 71 147 
2 Önnur rekstrargjöld ...............00.0........ 12212 
4 Viðhald ..........002..0... ses 400 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............0000... 1500 

Gjöld samtals ............0.000000 00... 85 259 

205 Sakadómaraembætti: 

20 Lam „0... 0000 AAA 81 381 
2 Önnur rekstrargjöld ..............000.000..0.... 20 050 
4 Viðhald ............20000 0000. ssess sn 4 000 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........000000..... 2000 

Gjöld samtals ...........000020 000 0nn 0. 107 431 

206 Lögreglustjórinn í Reykjavík: 

20 Laun ..........22000.0.0 0 sess 1031 956 
2 Önnur rekstrargjöld ...............00..00.0.0... 156 159 
4 Viðhald ............0.00.sesessss ss 63 003 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........00000000... 30 254 

Gjöld samtals .........0.202000 00... 1281 372 
0 Sértekjur  ..........0000. 00... 10 068 

Mismunur .„..........2.20000 00... 1271 304 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn .........0.00000 000... 67 939 
0102 Útlendingaeftirlit ...............000.00....... 15 669 
0103 Almenn löggæsla .........000.000.0... 0. 0... 1 054 866 
0104 Fangaklefar .........0...20000. 00... ne... 27 500 
0105 Eftirlit á vegum .........000.0000 00... 39 292 
0106 Eftirlit með vinveitingahúsum ................ 6 068 
0107 Lögregluskóli .............00000.0. 00... 0... 5918 
0108 Aðallögreglustöð við Hverfisgötu .............. 41 200 
0109 Mötuneyti .........0000. 000... 6171 
0110 Sími og fjarskipti .........00.0000.. 0... 0... 16 749 

Gjöld samtals  ..........0000 0... 1281 372 

207 Bygging lögreglustöðvar í Reykjavík: 

6  Gjaldfærður stofnkostnaður .............00.00... 9500 
Gjöld samtals ............00000 00... 9500 

208 Rannsóknarlögregla ríkisins: 

20 Laun .........0020000000 nn 199 283 
2 Önnur rekstrargjöld ..............000.000000... 38 650 
4 Viðhald ..........0020.0..essensss sa 3 000 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ............0000.0... 10 000 

Gjöld samtals .........0..000 00. 250 933 

210  Dóm- og löggæsla: 

20 Laun .........000.00 00. 15 000 
Gjöld samtals .........20200002000 en. 15 000 

j A 35
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211 

213 

214 

Embætti sýslumanna og bæjarfógeta: 

2 Önnur rekstrargjöld ..............0000000000..0.. 
Gjöld samtals ..........0.0000 0000... 

Bæjarfógetinn, Akranesi: 

20 Laun .......0.0022000esseesssssnnn 
2 Önnur rekstrargjöld ...............0..000....... 
4 Viðhald .......0..2.00000.0.. enn 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður  ........00.0000.... 

Gjöld samtals ...........0.00000.0.00.... IR 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn ........00...0000 000... 
0102 Löggæsla ...............0000000.. 0... 0... 

Gjöld samtals  ..........000000 00... 

Sýslumaðurinn, Borgarnesi: 

20 Laun ..........000.00. 0... AI 
2 Önnur rekstrargjöld ...............0..0..0.0... 
4 Viðhald ..............00es.ssss nes 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður  .........0000..0.. 

Gjöld samtals ...........0.00000.. s.s 

Viðfangsefni : 
0101 Yfirstjórn .............020000 000... se... 
0102 Löggæsla ................000000.. e.s. 0... 
0103 Hreppstjórar .........0.00000ee.ns.s 0... 
0104 Bygging skrifstofuhúsnæðis ................... 

Gjöld samtals  ..........000000 00. 

Sýslumaðurinn, Stykkishólmi: 

20 Laun ..........00.000000. ens 
2 Önnur rekstrargjöld ..................0..0000.. 
4 Viðhald ..............0200..0.neses sr 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður  .........0...00000.. 

Gjöld samtals .............00000 0000. 
0  Sértekjur # ...........00000... s.n 

Mismunur ...........2.0000 0000. 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn ...............02000 02... 
0102 Löggæsla Stykkishólmi ...........0000000...0.. 
0103 Löggæsla Grundarfirði ................00.0... 
0104 Löggæsla Ólafsvík ..........0000..0..... 00... 
0105 Löggæsla Hellissandi ............0....00...00.. 
0106 Hreppstjórar ..........00.00.00 00... 0... 

Gjöld samtals  .........0.2000000 000. 

31. desember 1977. 

Þús. kr. 

3000 

52 390 
10 170 
1000 
1200 

30 041 
34 719 

64 760 

32 028 
8791 

830 
36 000 

23 558 
17 044 
2 047 

35 000 

71 649 

60 396 
16 668 
5 400 
1650 

84 114 
7 850 

33 159 
14 457 
9144 

16 483 
8 395 
2476 

84 114 

Þús. kr. 

3 000 

64 760 

7'1 649 

76 264
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215 

217 

Sýslumaðurinn, Búðardal: 

20 Laun „.....200000000nnnn err 
2 Önnur rekstrargjöld ..........0.0000.0.00... 
4 Viðhald ..........00000.. 0... ss 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður  ............. 

Gjöld samtals .........0200000 0. 
0 Sértekjur  ...........000000 00... 0... 

Mismunur .............02020 00... 0... 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn .............000.0. 0. 0... 
0102 Löggæsla .........0.000000 0... 0... 
0103 Hreppstjórar ..........200020000 0... 

Gjöld samtals  .......0..0 00... 

Sýslumaðurinn, Patreksfirði: 

20 Laun ......000020000 0 
2 Önnur rekstrargjöld ...................... 
4 Viðhald ............0000000 00. 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður  ............. 

Gjöld samtals ..........200002 00... 
0 Sértekjur  .......002000 0000 

Mismunur ...........2.200 000... 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn ........00.000000 0000... 
0102 Löggæsla ........2000.000000 0000... 
0103 Hreppstjórar .........0000000 00... 

Gjöld samtals  .........0 0000... 

Bæjarfógetinn, Bolungarvík: 

20 Laun .......000000 00 enn 

2 Önnur rekstrargjöld .............020.0000.. 
4 0 Viðhald ..........0..2.0.0 00. n. 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður  .........2.... 

Gjöld samtals .........202000 0... 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn ........00...20. 000. 0 nn. 
0102 Löggæsla ........0..0.00000. 0. 0... 
0103 Bygging lögreglustöðvar ............00.... 

Gjöld samtals  .........000 000... 

Þús. kr. 

11342 
2 789 
800 
150 

15 081 
1400 

10 936 
2 892 
1253 

15 081 

35 744 
8420 

800 
3000 

47 964 
500 

29 824 
15 040 
3100 

47 964 

15 964 
4975 
1350 

10 150 

12231 
10 208 
10 000 

32 439 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

13 681 

47 464 

32 439
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218 Sýslumaður og bæjarfógeti, Ísafirði: 

to
 

þæ
t 
9
 

20 Laun ....2.000 0000 

2 Önnur rekstrargjöld ........ 
4 Viðhald ..............00... 

Gjöld samtals ............... 
0 Sértekjur #................ 

Mismunur ............000.. 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn .............. 
0102 Löggæsla ................ 
0103 Hreppstjórar ............ 

Gjöld samtals  .......... 

Sýslumaðurinn, Hólmavík: 

20 Laun 20... 
2 Önnur rekstrargjöld ........ 
4 Viðhald ............0.0.0... 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals .............. 
0 Sértekjur ............0... 

Mismunur -................. 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn .............. 
0102 Löggæsla ............... 
0103 Hreppstjórar ............ 

Gjöld samtals ........... 

Sýslumaðurinn, Blönduósi: 

20 Laun „0... 
2 Önnur rekstrargjöld ........ 
4 Viðhald ........0......0.... 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals .............. 

0 Sértekjur  ................ 
Mismunur #................. 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn .............. 
0102 Löggæsla ............... 
0103 Hreppstjórar ............ 

Gjöld samtals ........... 

sr... 

So... 0. 

RN NON 

0000... 

000... 

so... 

sr ... 

0000 0ð0000.0 

00. ..0..0.080...... 

NON NN 

0000... 

KR ONO 

0000. 00.0800 0... 

so... 

so... 

so... 

05... 0000. 

so... 

sr 

00.00........00.8080.. 

ss... 

0000... 

0... 

sr... 

000... 

sr. 

00... 0... 008... 

0... 

31. desember 1977. 

Þús. kr. 

55 109 
11 621 
1000 

67 730 
386 

32 819 
33 148 
1763 

67 730 

9 647 
3441 

500 
300 

13 888 
350 

11 177 
1738 
973 

13 888 

37 166 
13 920 

800 
500 

52 386 
600 

25 797 
23 825 

2 764 

52 386 

Þús. kr. 

67 344 

13 538 

51 786
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222 Sýslumaður og bæjarfógeti, Sauðárkróki: 

20 Laun „22.02.0000... 
2 Önnur rekstrargjöld ........ 
4 Viðhald .............000.0... 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals ............... 
0  Sértekjur  ...........0.0000 0. nn 

Mismunur „................ 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn #............... 
0102 Löggæsla ............... 
0103 Hreppstjórar  ........... 

Gjöld samtals ............ 

Bæjarfógetinn, Siglufirði: 

Gjöld samtals ............000 0000 

20 Laun 2... 
2 Önnur rekstrargjöld ........ 
4 Viðhald ..........0.0.000..... 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn ............... 
0102 Löggæsla -............... 

Gjöld samtals ............ 

Bæjarfógetinn, Ólafsfirði: 

Gjöld samtals ........0..00. 000 

20 Latin ......000000000 ns 
2 Önnur rekstrargjöld ........ 
4 Viðhald ................0... 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður 

0 Sértekjur .............00 0... nr 
Mismunur #................. 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn .............0000000. sn. 
0102 Lögsæsla .............000000.. 0... 

Gjöld samtals ........... 

RON RON 

00. 0.....0...0.0.. 

0000... 6... 

sr... 

so... 

0 . 

0... 

.0..........%%0..... 

#0... 0... 

RON 

so... 

Þús. kr. 

35 297 
7415 

500 
400 

43 612 
32 

24 280 
17 386 
1946 

43 612 

36 641 
5 917 
1500 
1300 

20 032 
25 326 

45 358 

17 051 
3 800 
1000 
350 

22 201 
350 

10 617 
11 584 

22 201 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

43 580 

45 358 

21 851
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225 Sýslumaður og bæjarfógeti, Akureyri: 

20 Laun .........0000 0000 enn 
2 Önnur rekstrargjöld ..........200.0000. 00... 
4 Viðhald ............2000 ee. ese nr 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður  ........0..0200... 

Gjöld samtals .........2...000 00... ner 

0 Sértekjur  ..........000000. 00... 
Mismunur „........0.0000 000. 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn  ........20.0000.00. 000 
0102 Löggæsla Akureyri ........00000000... 0... 
0103 Löggæsla Dalvík ........00.0.00000. 00. 0 ....... 
0104 Hreppstjórar ........0.0.00000 0 ene nn. 

Gjöld samtals  .........200 0000 

227 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Húsavík: 

20 Lam .....000000 0000 
2 Önnur rekstrargjöld ............0000.0.0. 000... 
400 Viðhald ............0.00 000... 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður # ..............0.... 

Gjöld samtals ...........2.000 000. 

0  Sértekjur  .........000.0.0. 0... 
Mismunur .........000.000 00 n er 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn ........20.000000 0. ne 

0102 Löggsæsla Húsavík .........0..00000000.0.0........ 
0103 Löggæsla Raufarhöfn ...........0.000.000000. 
0104 Löggæsla Þórshöfn ........000020000. 0... 0... 
0105 Hreppstjórar .........0..00000 0... nn... 

Gjöld samtals  ........0.0000 000 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Seyðisfirði : 

20 Laun .....0000 0000 
2 Önnur rekstrargjöld ..............00..0.0...0... 
4 Viðhald ..........2.0000. ess 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður  ..........0.....20... 

Gjöld samtals ...........020000 000. 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn ........200.000. 0 enn 
0102 Löggæsla Seyðisfirði .......0...0000000 000... 
0103 Löggæsla Vopnafirði ...........2.0.000..0.0.0. 
0104 Hreppstjórar ........0.0000000 00. 

Gjöld samtals  .......000 0000 

31. desember 1977. 

Þús. kr. 

152 229 
30 597 

2 500 
6 000 

191 326 
1050 

80 857 
98 078 
10 364 
2 027 

191 326 

69 378 
17 596 
2550 
2 800 

92 324 
1150 

37 684 
32 572 

9 769 
8567 
3732 

92 324 

31 045 
9 256 

800 
100 

20 027 
13 338 

6 001 
1835 

41 201 

Þús. kr. 

190 276 

91 174 

41 201



31. desember 1977. 

228 

229 

230 

275 

Bæjarfógetinn, Neskaupstað: 

20 Lan .....00000000 00. nn 
2 Önnur rekstrargjöld ..........0000000 000... 
4 Viðhald .............0000 00... 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn 
0102 Löggæsla 

sr... 

Gjöld samtals  .......20000 0000 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Eskifirði: 

20 Laun .........000.0.0e sr 
2 Önnur rekstrargjöld ............0000000. 000... 
4 Viðhald ............00000 00 .n een 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður  ........00.0.000%.. 

Gjöld samtals ...........0000 0000 
0  Sértekjur  .........0000.0000 00 nn 

Mismunur „.......0020000 0000 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn ........00000 0000. en nn 
0102 Löggæsla Eskifirði ............0.20....00000.. 
0103 Löggæsla Egilsstöðum ..........0000. 000. ..... 
0104 Löggæsla Fáskrúðsfirði ....................... 
0105 Löggæsla Reyðarfirði ..........2...000.00...0.... 
0106 Hreppstjórar .........0000.00 0000. 
0107 Bygging skrifstofuhúsnæðis ..............20... 

Gjöld samtals  .........0.0000 0000 

Sýslumaðurinn, Höfn í Hornafirði: 

20 Laun ......0.000000 nn 
2 Önnur rekstrargjöld ..............000000.000... 
4 Viðhald ..... ER RAR SSRS SSS RE RÐR RON ÐÐR 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður  .........0.00.0000.. 

Gjöld samtals .........2.00000 000 
0 Sértekjur ..........02.0000 00. sen 

Mismunur ........00.0000 000. 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn 
0102 Löggæsla 

Sr . 

KO KO R K 

0103 Hreppstjórar ........0.00000 000. 

Gjöld samtals  ,......0 0000... „ 

Þús. kr. 

17 878 
6620 
400 

14 900 
9998 

24 898 

40 817 
13 445 

600 
30 556 

85 418 
370 

27 130 
6917 
7 363 
5 702 
5 748 
2558 

30 000 

85 418 

20 849 
9100 

600 
200 

30 749 
250 

16 019 
13 563 
1167 

30 749 

Nr. 86. 

Þús. %r. 

24 898 

85 048 

30 499
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231 Sýslumaðurinn, Vík í Mýrdal: Þús. kr. Þús. kr. 

20 Laun ..........200.0000s ess 14 664 
2 Önnur rekstrargjöld ...............0.00.0.0.0.. 4 320 
4 Viðhald ...............e.es ess 1300 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður # ........0.0.00.00.. 150 

Gjöld samtals ...........200000 0. sen 20 434 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn ..........000000. e.s... 12 363 
0102 Löggæsla ...........000000 00... 6 404 
0103 Hreppstjórar ............0000000 000... 0... 1667 

Gjöld samtals  ..........000000 00. 20 434 

232 Sýslumaðurinn, Hvolsvelli: 

20 Laun .......000000 0000 27 605 
2 Önnur rekstrargjöld ................0..0.00.0.. 8530 
4 Viðhald ..............0000..ses nr 1000 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður # ...........0..00.. 850 

Gjöld samtals ............0000 00 37 985 
0 Sértekjur  ...........0000% 0... s.s 2500 

Mismunur .........0...22202 000. en sn 35 485 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn ..........000.0.. 2000... 20 333 
0102 Löggæsla ............00.000. 0. 000 15 706 
0103 Hreppstjórar .........00.200. 0000. 1946 

Gjöld samtals  ..........000000 00 37 985 

233 Bæjarfógetinn, Vestmannaeyjum: 

20 Laun ..........00.00 00. 91 212 
2 Önnur rekstrargjöld ..............2...0..000... 19 520 
4 Viðhald .............002000..ee sans 1200 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður  .........0......... 580 

Gjöld samtals .............0220 000 112512 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ..........200000. 000. 0... 0... 41 928 
0102 Löggæsla ............00000 00. ne... 70 584 

Gjöld samtals  .........0.00000 0... 112512 

234 Sýslumaðurinn, Selfossi: 

20 Taun .......0.002000 0000 85 763 
2 Önnur rekstrargjöld ...............0...0.000.... 14 340 
4 Viðhald ...............02..0 seen 800 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður  .........0.....00.. 800 

Gjöld samtals ...........0200 0. 101 703 

0 Sértekjur  ..........02000 000. 5 000 

Mismunur „......00.0000. 0. er 96 703



31. desember 1977. 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn ........0.00... 
0102 Löggæsla ............... 
0103 Hreppstjórar „........... 

Gjöld samtals ............... 

235 

236 

271 

sr... 

so 

KK 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Keflavík: 

20 Laun .......00.00000000. 0 
2 - Önnur rekstrargjöld ............00000.000..0... 
4 Viðhald .........0...00000 000 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður  ........0000.00.... 

Gjöld samtals ...........20000. 00. 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn ........200020 0000. 
0102 Löggæsla Keflavík-Njarðvík .........0..00.. 
0103 Löggæsla Grindavík .........0000000.0....0.0. 
0105 Hreppstjórar  ........0000000 000... 
0106 Bygging lögreglustöðvar ........0.00000000000.. 

Gjöld samtals ...........020000 00... 

í
 

SR
 

Hm
 

OO
 

Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals ............... 

Viðfangsefni : 
0101 Yfirstjórn .............. 
0102 Löggæsla Hafnarfirði ..... 
0103 Löggæsla Seltjarnarnesi ... 
0107 Hreppstjórar ............. 

Gjöld samtals ............ 

Bæjarfógetinn, Kópavogi: 

20 Laun „......000000 000... 
2 Önnur rekstrargjöld ........ 
40 Viðhald .........0.000000.... 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals ............... 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn  ............... 

0102 Löggæsla ............0... 

Gjöld samtals ............ 

slumaður og bæjarfógeti, Hafnarfirði: 

Lan 2... 00... 
Önnur rekstrargjöld ........ 
Viðhald ......0..0... 0. 

so... 

ON 

RON 

so. 

sr 

so... 

so... 

so... 

sr. 

00... 

so. 

ooo... 

Þús. kr. 

35 366 
62 173 
4 164 

101 703 

154 042 
40 345 

5 000 
35 100 

71420 
110 610 
21 917 
1440 

29 100 

234 487 

211300 
43 333 

3 500 
1850 

107 337 
139 280 
12301 
1065 

259 983 

128 429 
22 200 
1650 
4 850 

62 200 
94 929 

157 129 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

234 487 

259 983 

157 129 

A 36



278 

soo. 

so... 

Nr. 86. 

238 Dómstóll og rannsóknardeild í ávana- og 

fíkniefnamálum: 

20 Laun .......0.00000 000... 
2 Önnur rekstrargjöld ......... 
4 Viðhald .............000000... 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals ................ 

241 Hegningarhús: 

20 
2 
4 
6 

Laun #0... 
Önnur rekstrargjöld ......... 
Viðhald ...........00..00 00. 
Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals ................ 

242 Vinnuhælið á Litla-Hrauni: 

(8
) 

Hi
n 

)
 

20 
2 
4 

6 

Önnur rekstrargjöld ......... 
Viðhald ..........00.000. 0... 
Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals ................ 
Sértekjur  .................. 
Mismunur #„............0.. 

Vinnuhælið á Kvíabryggju: 

Laun #2... 
Önnur rekstrargjöld ......... 
Viðhald .................0... 
Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals ................ 

Sértekjur  .................. 
Mismunur .................. 

244 Fangelsi í Síðumúla: 

20 
9 

h 
0
 

247 Eftirlitsstofnun með brotamönnum: 

20 
9 

R
b
 

Laun #2... 
Önnur rekstrargjöld ......... 
Viðhald ......0..0..00.. 00. 
Gjaldfærður stofnkostnaður 
Gjöld samtals ................ 

Laun 2... 
Önnur rekstrargjöld ......... 
Viðhald .................0.... 
Gjaldfærður stofnkostnaður 
Gjöld samtals ................ 

so... 

soo... 

so... 

#00... 0... 

sr... 

0... 

0... 

00... 

so... 

ROKK NON 

sr... 

0... 

OR NON 

31. desember 1977. 

Þús. kr. 

13 867 
3 205 

300 
500 

31 426 
11 350 

2 000 
500 

101 491 
48110 
3300 
1000 

153 901 
20 000 

19 494 
9 740 

500 
500 

30 234 
600 

33 731 
12 698 
1300 
500 

5 099 
850 
800 
150 

Þús. kr. 

17 872 

45 276 

133 901 

29 634 

48 229 

6 899



31. desember 1977. 279 

251 Landhelgisgæsla: 

252 

20 Laun ......00.0200000 rns snar 
Önnur rekstrargjöld ................0.... 
Viðhald ........0.00000 00... 
Gjaldfærður stofnkostnaður  ............ 
Yfirfærslur: 
Til fyrirtækja í B-hluta 

Gjöld samtals .........2.0000 0000... 
Sértekjur  .........0.00000 000... 
Mismunur #.........000000 0... 

Viðfangsefni: 
0101 
0102 
0103 
0104 
0105 
0106 
0107 
0109 

Yfirstjórn  ..........200 0000... 

Þór ..........20 0000. 

Árvakur 2... 

Fluggæsla .........2..0000 00... 0... 
Landhelgissjóður ............0000.000.... 
TÝr 2... 

Gjöld samtals  ...........0 0 

Bifreiðaeftirlit: 

20 

4 Viðhald ..........000.0.. sens 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður  ............ 

Gjöld samtals .........0000 0000 
0 Sértekjur  ...........000000 0... 

Mismunur ...........000000 0000... 

Viðfangsefni: 
01 Bifreiðaeftirlit  ....................2... 
03 Bifreiðastjóra- og ökukennaranámskeið 

Gjöld samtals  ..........000000.. 00. 

Almannavarnir: 

20 Laun ......0000 0000. 
2 Önnur rekstrargjöld ..................... 
4 Viðhald ...........02.00.00 0... 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður  ............ 

900 Yfirfærslur: 
92 Til sveitarfélaga 

Gjöld samtals .,,,.......000200 0. 

Laun .........0200 0 nenna 
Önnur rekstrargjöld .........0.0.00000.... 

sr... 

Þús. kr. 

834 814 
658 304 
156 276 
10 520 

273 177 

1933 091 
44 500 

112 808 
287 448 
269 731 
246 439 
136 531 
323 296 
273 177 
283 661 

1933 091 

160 559 
72 509 

3 000 
15 000 

251 068 
42 294 

224 844 
26 224 

251 068 

12 020 
9 257 

600 
3000 

1425 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

1888 591 

208 844 

26 302



Nr. 86. 280 

254 Sjómælingar og sjókortagerð: 

20 Laun „02.00.0000. SR 
2 Önnur rekstrargjöld ................00.00000.0.. 
4 Viðhald ..............2200... sess 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður  ...........0000... 

Gjöld samtals ............0000000 00 
0 Sértekjur #...............00.0 0... ss 

Mismunur „..............00000 000... 

255 Umferðarráð: 

20 Lan ........0000 0000 
2 Önnur rekstrargjöld ...................000.0... 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður  .........0.0002... 

Gjöld samtals ..............00.00 000. 
0  Sértekjur #...............00.0 00... 

Mismunur ...............0.000 000. 

261 Öryggiseftirlit ríkisins: 

262 

281 

20 Raun ...........0..000 0. nr 
Önnur rekstrargjöld ..............00...00..0.... 
Viðhald ...............02 0... 

Vextir ...........00000 2000 

a
 

hn
 

Gjöld samtals ............0.020 00 
0 Sértekjur ............00.000. 0... 

Löggildingarstofan: 

20 Laun ........00.020000 00 
2 Önnur rekstrargjöld ....................00..... 
4 Viðhald ..............2..0.0.0.n en 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður  .........000000... 

Gjöld samtals .............00000 00 
0  Sértekjur ..............2000... 0... n 

Mismunur .............0...0 000. e nn 

Dómsmál, ýmis kostnaður: 

20 Laun ...........0.0000 0. sens 
2 Önnur rekstrargjöld ....................0...... 
90  Yfirfærslur: 

94 Til einstaklinga og samtaka .................... 

Gjöld samtals .........0..00000 00 

0  Sértekjur ..............20.0. 0... 
Mismunur #...........00000 0000 

31. desember 1977. 

Þús. kr. 

37 437 
13 559 
1900 
6 000 

58 896 
12 000 

Þús. kr. 

46 896 

25 663 

14 008 

52 635



31. desember 1977. 281 

283 

284 

Viðfangsefni: 
0101 Málskostnaður ........0.0200000 0. 0... 0... 
0102 Meðdómsmenn ........000000000 enn. 
0103 Setu- og varadómarar .........000000.0.0..000.. 
0104 Próf málflytjenda ........020000000. 0... 
0105 Siglingadómur ...........20220000 00... 0... 
0106 Útgáfa norræns dómasafns ..............0... 
0107 Norræn samvinna á sviði sakfræði .......... 
0108 Matsnefnd eignarnámsbóta ..........000.0.... 

Gjöld samtals  .........0000000 00. 

Ýmis löggæslukostnaður: 

20 Laun .......22002000 nn 
2 Önnur rekstrargjöld ..............000000000..... 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður  ........0.000..0.... 

Gjöld samtals .............0000. 0... 

Viðfangsefni: 
0102 Héraðslögregla ............0020000..0. 0... 
0103 Lögreglubifreiðar ...............0.000000..0... 
0104 Ýmis löggæslukostnaður .............000.... 

Gjöld samtals  ..........000000 0... 

Fangamál, ýmis kostnaður: 

20 Laun „.........2..0000 0. sen 
2 Önnur rekstrargjöld ..............0.0..0.00.0... 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður #...........0...2... 
900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka ............00...... 

Gjöld samtals ............2.202000 0... 

Viðfangsefni: 
0104 Bygging ríkisfangelsa og vinnuhæla .......... 
0105 Fangahjálp ............0000000 0... 00... 
0106 Sjúkrakostnaður refsifanga .................. 
0107 Námskeið fangavarða  ...........00.00000... 
0108 Geðlækninga- og sálfræðiþjónusta við refsifanga 

Gjöld samtals  ...........000 00... 

Áfengis- og fíkniefnamál: 

20 Laun ......0000.0000 00 
2 Önnur rekstrargjöld ..................0000..... 

Gjöld samtals .........2.022000 0... 

Viðfangsefni: 
0102 Matsnefnd vínveitingahúsa .................. 
0103 Öleftirlit ..............200.0.e 0... 
0104 Fíkniefnanefnd ..........0002000. 0... 0... 

Þús. kr. 

28 000 
16 214 
5191 

869 
1267 
803 
320 

4421 

57 085 

17 öll 
7 500 

20 000 

9783 
20 000 
15 228 

45 011 

3373 
10 800 

100 000 

2 200 

100 000 
2 200 

10 000 
430 

3743 

116 373 

1461 
810 

713 
454 

1104 

2271 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

45 011 

116 373 

2271



Nr. 86. 282 

301 Þjóðkirkjan: 

20 Laun ..........22020000 000 sons s 
2 Önnur rekstrargjöld .............0.0000.00000... 
4 Viðhald ............02002 00... sne ss 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður  .........0...000.. 
900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka ............0000.0... 

Gjöld samtals .............202000 0... 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn ..........0.02000000 0. sn 
0102 Kirkjuráð ...........020.00.. sess 
0103 Kirkjuþing ...............022000 00... 0... 
0104 Alþjóðasamvinna ..........2.20000.... 0. 0... 
0105 Vestur-íslenskar kirkjur ............0....0... 
0106 Álag vegna afhendingar kirkna .............. 
0107 Utanfarir presta ............0000..00. 000... 
0108 Biskups- og prestabókasöfn ........0.00000... 
0109 Viðbót við eftirlaun presta og ekkna .......... 
0111 Æskulýðsstörf ............00000 0000... 
0112 Sumarbúðir #.............00.0000000 00... 
0113 Byggingaeftirlit ...............000000000.... 
0114 Kirkjugarðaeftirlit .......................... 
0117 Biskupsbústaður ............000000.000.0.... 
0121 Skálholtsstaður ............0002000. 00... 0... 
0122 Hallgrímskirkja í Reykjavík .................. 
0124 Útgáfustarfsemi  .........0.20000.0 0... 
0125 Hið íslenska biblíufélag ...................... 
0126 Til umbóta á kristindómsfræðslu í skólum .... 
0127 Til rits presta í Hólastifti .................... 
0129 Saurbæjarkirkja ..........0000000 0... 0... 
0130 Til Kirkjukórasambands Íslands ............. 
0133 Til minningarkapellu um séra Jón Steingrímsson 
0135 Til Hóla í Hjaltadal ..................00.00... 
0136 Til Hjálparstofnunar kirkjunnar .............. 
0137 Norrænn Þbiskupafundur #.................... 
0140 Fastanefndir þjóðkirkjunnar ................ 
0141 Til dómprófastsembættisins í Reykjavík ....... 
0201 Söngmálastjóri þjóðkirkjunnar ................ 
0301 Prestar og prófastar ............... or... 
0302 Byggingar á prestsetrum ..........00.0.00..0... 
0303 Kaup á eignum á kirkjujörðum ...............- 

0304 Viðhald embættisbústaða .................... 
0305 Útihús á prestsetrum .......0.0..0..00. 0... 

Gjöld samtals  .........000 0000 

31. desember 1977. 

Þús. kr. 

369 099 
78 426 
33 700 
38 000 

23 250 

Þús. kr. 

542 475



31. desember 1977. 283 

371 Kirkjubyggingasjóður: 

900 Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta ............. 
Gjöld samtals ...........0000 00. 

372  Kirkjugarðasjóður: 

90. Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta ............. 
Gjöld samtals ........0..00 000 

373  Kristnisjóður: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ............. 

Gjöld samtals ...........000 000... 

ARI 100 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

15 000 

100 

28 000 
  

Samtals 7 225 631



Nr. 86. 284 

07 Félagsmálaráðuneytið 

101 Félagsmálaráðuneytið, aðalskrifstofa: 

271 

212 

301 

372 

20 Laun „....2000 000... 
2 Önnur rekstrargjöld ......... 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals ................ 

Húsnæðismálastofnun ríkisins: 

90. Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ...... 

Gjöld samtals ................ 

Viðfangsefni: 
0102 Framlag skv. 1. nr. 30/1970 . 
0103 Heilsuspillandi húsnæði .. 
0104 Launaskattur ............. 
0105 Byggingasjóðsgjald ....... 

Gjöld samtals ............. 

Byggingarsjóður verkamanna: 

900 Yfirfærslur: 

91 'Til fyrirtækja í B-hluta ...... 
Gjöld samtals ................ 

Skipulagsstjóri: 

20 Laun .....0.00000 0000... 
2 Önnur rekstrargjöld ......... 
900 Yfirfærslur: 
92 Til sveitarfélaga ............ 

Gjöld samtals ................ 

Framlag til Lánasjóðs sveitarfélaga: 

90. Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta ...... 
Gjöld samtals ................ 

Landakaup kaupstaða og kauptúna: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ...... 

Gjöld samtals ................ 

so... 

00.00.0000... 0. 

KKK 

0000... 

0000 0008... 

So... 

000... 

FIONN NK 

00.00.0000. 00. 

0... 

000... 0... 

sr... 

oo... 

31. desember 1977. 

Þús. kr. Þús. tr. 

25 157 
10 320 

500 
35 977 

4 789 000 
4 789 000 

75 000 
18 000 

4 343 000 
359 000 

4 789 000 

300 000 
300 000 

16 000 
65 500 

34 500 
116 000 

112 500 

112 500 

10 000 
10 000



31. desember 1977. 

399 

951 

971 

972 

974 

975 

Vatnsveitur: 

900 Yfirfærslur: 

285 

92 Til sveitarfélaga ............0.000.00. 0. 0. 00. 
Gjöld samtals 00... 8000... 0. 

Brunamálastofnun ríkisins: 

20 Laun .......020000000n nn 
2 Önnur rekstrargjöld ..............000.0.0...... 
4 Viðhald .................0..sessnss sn 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður  .......0.00000...... 

Gjöld samtals ...........0000 000... 
0  Sértekjur ...........00000... s.n 

Endurhæfingarráð: 

20 Laun .....2....000 0 ne rr 
2 Önnur rekstrargjöld ...............00.0000.0.0.. 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður # .........000.000.. 

Gjöld samtals Se... 

Jafnréttisráð: 

20 Laun ........2...000 000 
2 Önnur rekstrargjöld ..................0.0...... 
4 Viðhald ................0...s sess 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður  ........0.0.0.0.0.. 

Gjöld samtals 

Erfðafjársjóður, framlag: 

900 Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............0.00 0000... 
Gjöld samtals 

Bjargráðasjóður: 

900 Yfirfærslur: 

sr... 0. 

91 Til fyrirtækja í B-hluta .............000.0000... 
Gjöld samtals So. 00... 

Styrktarsjóður fatlaðra: 

900 Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta ...........0...0..00000.... 
Gjöld samtals sr . 000... 

Styrktarsjóður vangefinna: 

90. Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja Í B-hluta ..............0.00000.... 
Gjöld samtals Sr... 00. 

Þús. kr. 

50 000 

71 600 

7 000 

150 000 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

50 000 

7 794 

5 780 

90 000 

71 600 

7000 

150 000 
A 87



Nr. 86. 

981 

999 

286 

Vinnumál: 

20 Laun „......20000000 000 
2 Önnur rekstrargjöld ..............020000.00...0... 
900 Yfirfærslur: 

94 Til einstaklinga og samtaka .............0...... 
Gjöld samtals ............00.000 0... 

Viðfangsefni: 
0102 Félagsdómur ..........0000000 0000... 
0103 Sáttanefndir í vinnudeilum .................. 
0106 Bygging orlofsheimila verkalýðssamtakanna . 
0107 "Til Alþýðusambands Íslands vegna Menningar- 

og fræðslusambands alþýðu ..........0.00.... 
0109 Til Félagsmálaskóla alþýðu ..........0.0000.. 
0110 Hagdeildir Alþýðusambands Íslands, Vinnuveit- 

endasambands Íslands, og Vinnumálasambands 
samvinnufélaga ...........00000000..0 0 ..0..0.. 

0111 Til Iönnemasambands Íslands ................ 
0112 Til Alþýðusambands Íslands vegna norræna 

verkalýðsskólans í Genf ...........0.00000000... 
0114 Ríkisábyrgð á launum vegna gjaldþrota ........ 
0115 Kaupmannasamtökin vegna hagræðingarstarf- 

semi KRR 

Ýmis framlög: 
900 Yfirfærslur: 

94 Til einstaklinga og samtaka .................... 

000... 0... 

Gjöld samtals ..............00000 00. 

Viðfangsefni: 
0102 Til ýmissa barnaheimila og hæla ............ 
0104 Félagið Heyrnarhjálp .............000000000... 
0105 Geðverndarfélag Íslands ...............000... 
0107 Mæðrastyrksnefndir ..............0.0.00000000.. 
0108 Rauði krossÍslands ............000000..0000.. 
0110 SÍBS, styrkur .........00.0 0. 
0111 Sjálfsbjörg, landssamband fatlaðra .......... 
0112 Slysavarnafélag Íslands vegna tilkynningar- 

skyldu skipa ........02.0000000 000 
0113 Slysavarnafélag Íslands ............0.000.00... 
0114 Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra ............ 
0119 Meðlög samkvæmt 21., 22. og 23. gr. framfærslu- 

laga .....00..00 rn 
0120 Meðlög samkvæmt lögum nr. 87/1947 .......... 
0121 Neytendasamtökin #..............00000.0..00... 

0123 Til sjómannastofa ..........2000000 00... 
0125 Öryrkjabandalag Íslands 

31. desember 1977. 

152 910 

600 
1000 
200 
230 
650 

1500 
700 

13 350 
25 000 
3000 

4 000 
75 000 
1000 
2500 
1500 

Þús. kr. 

42 401 

152 910



0126 
0127 
0128 
0129 
0131 
0132 

0133 
0135 
0137 
0138 

0139 
0140 

  

31. desember 1977. 287 Nr. 86. 

Þús. kr. Þús. kr. 

Ferlivistarnefnd fatlaðra ..................... 200 
Blindrafélagið  .........0.000200 0000 2500 
Til umbúðasmíði vegna fatlaðra .............. 80 
Foreldra- og styrktarfélag heyrnardaufra 400 
Geðverndarfélag Íslands, byggingarstyrkur . 2500 
Sjálfsbjörg, landssamband fatlaðra, byggingar- 
styrkur .........02.200000 000... 7000 
Styrktarsjóður lamaðra og fatlaðra .......... 4 000 
Landssamtökin Þroskahjálp ........0.000000.. 1000 
Foreldrasamtök barna með sérþarfir .......... 300 
Til Heilsuhælis Náttúrulækningafélags Íslands 
vegna byggingarframkvæmda í Hveragerði . 3000 
Blindravinafélagið  ...........0.00000 000... 500 
Til talbókagerðar fyrir blinda og sjónskerta .. 1200 

Gjöld samtals  ........20.00000 0. 152 910 

Samtals 5 940 962



Nr. 

101 

271 

302 

310 

86. 288 31. desember 1977. 

08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, aðalskrifstofa: 

20 Laun .......000000 00 
2 Önnur rekstrargjöld ..................... 
4 Viðhald ..............200. 00... 0... 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ............ 

Gjöld samtals ...........00000 00 

0  Sértekjur ..............022000. 0... 
Mismunur „...........00.0 000. 

Tryggingastofnun ríkisins: 

900 Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta .................. 
Gjöld samtals .........2.2000 0 

Framlag til Atvinnuleysistryggingasjóðs: 

90. Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta .................. 
Gjöld samtals ...........200000 0... 

Landlæknisembættið: 

20 Laun ..........20..0000 0. 
2 Önnur rekstrargjöld ..................... 
4 Viðhald ..............0.000 0 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður  ............ 

Gjöld samtals ............00000 000 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn 
0104 Læknaráð 

Ríkisspítalar, skrifstofa: 

20 Laun „..........0.0000 0. seen 
2 Önnur rekstrargjöld ..................... 
4 Viðhald ..............2.... en 

Gjöld samtals .........0..0.00000 000 
0  Sértekjur 

Mismunur 

Ríkisspítalar og heilsugæslustöðvar: 

20 Laun “.......2.20.00 00. 

0... 308. 

So... 0. 

sr... 

Þús. kr. 

47 386 
25 110 

500 
1000 

13 996 
500 

33 885 000 

1629 960 

20 597 
11 920 

300 
115 

29 463 
2129 
2 000 

33 592 

98 580 
29 500 
3300 

131 380 
3000 

125 000 

Þús. kr. 

73 496 

33 885 000 

1629 960 

33 592 

128 380 

125 000



31. desember 1977. 

211 Rannsóknastofa háskólans: 

312 

a21 

322 

23 

371 

20 Laun „0... 00. 
2 Önnur rekstrargjöld ........ 
4 Viðhald ......00.00000000.... 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals ............... 

0  Sértekjur ...........0000.... 

Mismunur ........0.0...... 

Blóðbankinn: 

20 Laun #2... 
2 Önnur rekstrargjöld ........ 
4 0 Viðhald ...........00.00... 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals ............... 

0  Sértekjur ............... 

Mismunur ................. 

20 
2 
6 

Laun ......00.000. 000... 
Önnur rekstrargjöld ........ 
Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals ............... 

Heilbrigðiseftirlit ríkisins: 

20 

TD
 

Laun 2... 
Önnur rekstrargjöld ........ 
Viðhald ..........00...... 
Gjaldfærður stofnkostnaður 
Gjöld samtals ............... 

Tryggingaeftirlitið: 

20 Laun ....... 0 
2 Önnur rekstrargjöld ........ 
40 Viðhald ..........00000000.. 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals ............... 

0  Sértekjur ..........0.0...... 

Landspítalinn: 

20 Laun ......000 0000... 
2 Önnur rekstrargjöld ........ 
4 0 Viðhald ......2....00.000... 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals ............... 
0 Sértekjur ................... 

Mismunur ...........0..... 

289 

Þús. kr. 

ARNA 179 389 

AAA 264 389 
ARNA 149 200 

ARA 46 177 
ARA 32 200 
AAA R RN 10 500 
HARA 5000 

FARA ANRARARRR 93 877 
ANNARRA 50 400 

HRAÐRI 5 327 
AAA 1970 
ARASON 800 

ARA 19 878 
ARNA RRIRR 6 300 
ARA RRSNRR 500 
FARA 3000 

AAA 12 862 
AAA 6310 
AAN ARRA AN RÐRRS 405 
AAA 3320 

ARNARS 22 897 
ARNA 22 897 

AA 2 240 941 
AAA 1147 500 
FR 143 000 
ARA 440 400 

BR rr. 3071 841 
ARA 245 000 
So... 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

122 189 

43477 

8 097 

29 678 

3 726 841
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372 Fæðingardeild Landspítalans: Þús. kr. Þús. kr. 
20 Laun ..........00..0000. esne 380 469 
2 Önnur rekstrargjöld ................0000.00.0.. 181 050 
4 Viðhald ............0.000...ssse ss 16 000 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður  ........0000...... 35 000 

Gjöld samtals .......2.0000.0.0 s.s 612519 
0  Sértekjur ............02..00. s.s. 154 500 

Mismunur „...........2.20000 0. s.s 458 019 

373 Kleppsspítali: 

20 Laun ...........0..00. 00 ss ss 853 514 
2 Önnur rekstrargjöld ..............0.000.0000... 280 245 
4 Viðhald ..............0.0..... ves. 32 500 

Gjöld samtals .............02 0000. 1166 259 
0  Sértekjur ..............0.0.00.0 nn 19 200 

Mismunur #...........20200 000 1147 059 

374  Vífilsstaðaspítali: 

20 Laun „..........20 000 296 867 

2 Önnur rekstrargjöld ................000..000.... 128 520 
4 Viðhald ..................0 0. 19500 

Gjöld samtals ............000. 0000 444 887 
0  Sértekjur ..............2.0000 0000. 35 400 

Mismunur Þ„...........2.00 000 409 487 

375 Kristneshælið: 

20 Laun .............2000 0... ns 134 364 
2 Önnur rekstrargjöld ................00. 0... 47 496 
4 Viðhald ..............0.. 00... 13 000 
6  Gialdfærður stofnkostnaður .................... 2000 

Gjöld samtals .............0002 0000 196 790 

376  Kópavogshælið: 

20 Laun .........00000 0... FR 364 018 
2 Önnur rekstrargjöld .............00..00.0000.0... 135 532 
4 Viðhald ................0.. ss 13 000 

Gjöld samtals ..............000 000 512 550 
0 Sértekjur #.............0.000. 00. 6 000 

Mismunur „...........20000 0... 506 550 

377  Vistheimilið Gunnarsholti: 

20 Laun .........22200000 0 nn 36 790 
2 Önnur rekstrargjöld ....................0...... 38 250 
4 Viðhald .................0..e se. nn 12220 

Giðld samtals .............0.0000 0 87 260 
0  Sértekjur #..............00000 00... 11 600 

Mismunur .........0..000 00... enn 75 660
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378  Læknishéraðasjóður: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ........... BR 

Gjöld samtals .........200000 000 

380 

381 

391 

392 

393 

Námslán læknastúdenta: 

900 Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta .........000000 000. 
Gjöld samtals .........2.0000 000 

Til sjúkrahúsa og læknabústaða: 

20 Laun .........00000 00. 
900 Yfirfærslur: 
92 Til sveitarfélaga ..........0000000. 00... 
94 Til einstaklinga og samtaka ...........0.0..0... 

Gjöld samtals .........002000 0. 

Viðfangsefni: 
0301 Bygging sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva og lækna- 

hústaða, annarra en ríkissjúkrahúsa!) ........ 

0302 RBöntgentækni  ........00000 000... 
0305 Sjúkrahús St. Franciscusarreglunnar í Stykkis- 

hólmi, byggingarstyrkur  .......00.0.000000... 
0306 Styrkur til heilsuverndarstöðva ................ 
0308 St. Jósefsspitali í Hafnarfirði, byggingarstyrkur 
0309 Landakotsspítali, röntgentækni ............0.... 

0310 Grensásdeild Borgarspítala, til byggingar endur- 
hæfingarsundlaugar, gegn  jafnháu framlagi 
annars staðar að .......20002000 000. 

0311 DAS — Hrafnista, Hafnarfirði, byggingarstyrk- 
ur vegna stofnkostnaðar sjúkradeilda skv. regl- 
um er heilbrigðisráðherra setur .............. 

Gjöld samtals  ........0.2000 000. 

Héraðslæknar og heilsugæslustöðvar: 

20 Laun .....20000000 000 
2 Önnur rekstrargjöld ............0.000.000....0.. 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður  .........0.00.00.... 

Giðld samtals .........2200200 000. 

Berklavarnir: 

20 Laun .......000000 ns 
2 Önnur rekstrargjöld ............00000. 0000... 

Gjöld samtals .........2000 0000 

Skólayfirlæknisembættið: 

20 Laun .....20000000 0000 
2 Önnur rekstrargjöld ..............00000000000... 

Gjöld samtals ..........00000 0000 
  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 9. 

Þús. kr. 

18 000 

3000 

18 988 

1444 109 
96 000 

1300 000 
40 000 

5 000 
103 097 

5 000 
36 000 

20 000 

50 000 

1559 097 

392 799 
17 500 
13 000 

5 070 
2453 

4 974 
1150 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

18 000 

3000 

1559 097 

423 299 

7523
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399 Ýmis heilbrigðismál: 
20 Laun ..........0.2..0000 000 n se 
2 Önnur rekstrargjöld ..................0..0.0... 
4 Viðhald ..............00.00 0000 n0 nn 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður #.................. 
900 Yfirfærslur: 
92 Til sveitarfélaga .............0000.00.. 00. 
94 Til einstaklinga og samtaka .............000.... 

Gjöld samtals ..............0.0...20. 0 

Viðfangsefni: 
0102 Norræn samvinna í lyfjasölumálum .......... 
0104 Evrópska lyfjaskráin ........................ 
0108 Hjartavernd ............00..000.0 00 
0109 Krabbameinsfélag Íslands .................... 
0110 Kostnaður skv. farsótta- og sóttvarnarlögum og 

lögum um ónæmisaðgerðir .................. 
0111 Matvælarannsóknir ................000.0000.. 
0112 Manneldisráð ..........0...2...000 00. 
0113 Til kynsjúkdómavarna, 1. 91/1989 ............ 
0114 Kostnaður vegna 1. 25/1975 .........0........ 
0116 Til lækningatækja, 1. 43/1965 ................ 
0117 Göngudeild hábrýstirannsókna ............... 
0125 Minningarsjóður Landspítalans .............. 
0127 Sjúkraflug .............0....00000 000. nn 
0128 Rhesusvarmir ................000 0000 
0129 Blóðrannsóknir ungbarna .................. 
0130 Rannsóknir í samvinnu við WHO ............ 
0131 Félag astmasjúklinga ................0....... 
0132 Exem- og psoriasissjúklingar ................ 
0133 Til tækniaðstoðar við sveitarfélög vegna vatns- 

0134 
0135 
0136 
0137 
0138 
0142 
0201 
0202 
0203 
0204 

0205 

og skolpveitumála og annarra umhverfis- og 
mengunarmála ............000000000. 00... 

Kostnaður vegna reglugerðar um iðjumengun .. 
Námsferðir héraðslækna og embættislækna .... 
Liðósmæðralaun ............000000 000... 
Skólar heilbrigðisstétta ...................... 
Til tóbaksvarna ............0.00000 0... 00... 
Starfslaun Ófeigs J. Ófeigssonar .............. 
Lyfjaverðlagsnefnd ...............000000.00.. 
Lyfjanefnd #...........00...0. 200 

Eiturefnanefnd #................200000 0. 000... 
Lyfjaeftirlit, þ.m.t. eftirlit með sérlyfjum, eitur- 
efnum og deyfilyfjum og sérstakar efnarann- 
sóknir ...........00..0000 00 nes 

31. desember 1977. 

Þús. kr. 

106 785 
48 073 

500 
8500 

4 000 
96 100 

650 
780 

20 000 
25 000 

3300 
21 609 

3 394 
1915 
4 749 
1500 
6 500 

11 500 
7 500 
3554 
5 000 
1000 
300 
300 

4000 
3000 
7451 

32 285 
40 061 
20 000 
2000 
3 682 
8 947 
2757 

13 256 
7968 

263 958 

Þús. kr. 

263 958
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áT1 

481 

501 

502 

Gæsluvistarsjóður, framiag: 

900 Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta .........000.00 000... 
94 Til einstaklinga og samtaka .................... 

Gjöld samtals .............22 0000. 

Viðfangsefni: 
0101 Gæsluvistarsjóður ..........0000000 00... 
0103 Bláa bandið .........0020000000 0... 0... 
0104 Vernd ........002000200 0... sv 
0105 Samtök áhugamanna um áfengisbölið ........ 

Gjöld samtals  ...........00000 0 

Bindindisstarfsemi: 

20 Laun .......0..00020.0 00 sen 
2 Önnur rekstrargjöld ...........0..00..0..0...... 
4 Viðhald ..........220.200 0... 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður  ..............0... 
900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka ....... ............ 

Gjöld samtals .........2..0200. 000 

Viðfangsefni: 
0102 Áfengisvarmir ............000.0 0... 
0104 "Templarahöllin, byggingarstyrkur ............ 
0105 Stórstúka Íslands  ...........00.00. 0... 0... 

Gjöld samtals  .........02. 2000 

Ljósmæðraskóli Íslands: 

20 Laun „.......0000.0000 sn 
2 Önnur rekstrargjöld .............00000. 00... 
4. 0 Viðhald ...........2..0.0 00 en 

Gjöld samtals .........02200000 0... 
0  Sértekjur .............200.0. 0. sn 

Mismunur .............202000 000. 

20 Laun „.....0200000 0000 
2 Önnur rekstrargjöld ..............0.000.0000..... 

Gjöld samtals ...........2.200000 ven 

Þús kr. 

63 200 
4 700 

63 200 
1200 
500 

3000 

67 900 

8 868 
4 660 

100 
200 

4 907 

14 835 
900 

3000 

18 735 

19 067 
1500 
800 

21 367 
40 

13 665 
3225 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

67 900 

18 735 

21 327 

16 890 
  

Samtals 45 005 128



Nr. 

101 

103 

104 

202 

203 

86. 294 

09 Fjármálaráðuneytið 

Fjármálaráðuneytið, aðalskrifstofa: 

20 Laun ......0000200 0 0n sr 
2 Önnur rekstrargjöld ...............000000 0000... 
4 Viðhald ...........0000.0 ess 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður  .........0..0.00... 

Gjöld samtals ...........0000 000. 

Ríkisbókhald: 

20 Laun .........022.2000 0. s.s 
2 Önnur rekstrargjöld ...............000...0000..0.. 
4 Viðhald ............202.0.0... sess 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður  .........0...000... 

Gjöld samtals .............0.200 000 

Ríkisfjárhirsla: 

20 Laum .....000200 00. 
2 Önnur rekstrargjöld .............00.0..0000.000... 
4 Viðhald .............0e.ees sess 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður  .........0...000... 

Gjöld samtals ............00000 00 en 

Embætti ríkisskattstjóra: 

20 Laun ........0200000 0... sn 
2 Önnur rekstrargjöld ..............20..0.0000... 
4 Viðhald ..............0.seese ss 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður  .........0.0000... 

Gjöld samtals .........2.00000. 00 sen 

Skattstofan í Reykjavík: 

20 Laun .......000000 ss 
2 Önnur rekstrargjöld ...............0.00.0..0..... 
4 Viðhald ..........22.000. 0. ss 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður  ...........0.0000.. 

Gjöld samtals ...........200000 sn 
0  Sértekjur ...........0.00000 00... nn. 

Mismunur ...........000200 000. 

Skattstofa Vesturlandsumdæmis, Akranesi: 

20 Laun .......220000 000 sn ner 

2 Önnur rekstrargjöld ..............0..0.0.0.0.... 
4 Viðhald ..............0.0.0.enes ses 

31. desember 1977. 

Þús. kr. 

92 430 
46 433 

350 
1000 

65 021 
33 300 

480 
1650 

21 802 
5519 

200 
980 

111 701 
22 265 

500 
4 360 

186 902 
21 360 

840 
2645 

211 747 
1000 

25 871 
4 135 
400 

Þús. ks. 

140 213 

100 451 

28 501 

138 826 

210 747 

30 406
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204 

206 

207 

208 

Skattstofa Vestfjarða, Ísafirði: 

20 
2 
4 
6 

Laun ......00. 000... 
Önnur rekstrargjöld ....... 
Viðhald ...........00..00... 

Gjöld samtals .............. 

Sértekjur  ................ 
Mismunur -............... 

295 

so... 

00.00.0000... 

Soon 

RON NONNI 

KKK 

so... 

Skattstofa Norðurlandsumdæmis vestra, Siglufirði: 

20 

ND
 

Lam 
Önnur rekstrargjöld ....... 
Viðhald ...........00..... 
Gjaldfærður stofnkostnaður 
Gjöld samtals .............. 

00.00.0000... 

NORN NOO 

000... 

Skattstofa Norðurlandsumdæmis eystra, Akureyri: 

20 
2 
4 
6 

Laun #..... 
Önnur rekstrargjöld ....... 
Viðhald .......0..0.00..... 

Gjöld samtals .............. 

Sértekjur  ................ 

Gjöld samtals .............. 

0 .. 

00... 

so 

00.00.0000 

ss... 

Skattstofa Austurlands, Egilsstöðum: 

20 

FR
 
æ
ð
 

ÞANN 2... 
Önnur rekstrargjöld ....... 
Viðhald ......00..0..0.. 
Gjaldfærður stofnkostnaður 

Giðld samtals .............. 

Sértekjur  ................ 

Mismunur ................ 

Skattstofa Suðurlands, Hellu: 

20 
2 
4 
6 

Laun ........2 0000... 
Önnur rekstrargjöld ....... 
Viðhald ..........00000.00... 
Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals .............. 

Sértekjur  ................ 

Mismunur ................ 

Skattstofa Vestmannaeyja: 

20 
2 
6 

Laun #0... 0... 
Önnur rekstrargjöld ....... 
Gjaldfærður stofnkostnaður 
Gjöld samtals .............. 

se 

ROK 

so... 

so... 

KONNI 

0000... 

0... 

sonr... 

ss... 

oss. 000. 

se 

so. 

0000 00... 

Þús. kr. 

25 617 
3210 
2 600 
500 

31 927 
600 

27 510 
2 926 
400 
70 

49 198 
6 092 

200 
150 

56 240 
700 

23 278 
4 070 

500 
400 

28 248 
400 

29 203 
3031 

200 
200 

32 634 
150 

10 100 
1390 

150 

Nr. 86. 

Þús. kr, 

31 327 

30 906 

55 540 

27 848 

32 484 

11 640



296 

so... 0... 

NORN 

sr... 

0... 

Nr. 86. 

211 Skattstofa Reykjanesumdæmis, Hafnarfirði: 

20 Laun ......000 00.00.0000... 
2 Önnur rekstrargjöld ........ 
4 Viðhald .........0.00000.00... 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals .........0..... 

0 Sértekjur  ................. 

Mismunur ................. 

212 

214 

251 

263 

282 

Skattstofur, sameiginleg útgjöld: 

2 Önnur rekstrargjöld ........ 
Gjöld samtals ........00.... 

soo... 

0... 

00.00.0000... 

Ríkisskattanefnd og skattsektanefnd: 

20 

FR
 

Ld | 
Hm

 
9
 

EÐ
 

>
 

Laun .....0000000 00... 
Önnur rekstrargjöld ........ 
Viðhald .......2..00.0.0.0000.. 
Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals ............... 

jaldheimtan í Reykjavík: 

Laun 2... 
Önnur rekstrargjöld ........ 
Viðhald .......0.0...... 

Gjöld samtals ............... 
Sértekjur  ................. 
Mismunur #................ 

Tollstjórinn í Reykjavík: 

20 Laun „2... 
2 Önnur rekstrargjöld ........ 
4 Viðhald ...........0.00..... 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals ............... 

Tollgæsla: 

20 Laun .....000.000. 00... 
2 Önnur rekstrargjöld ........ 
4 0 Viðhald ......0.00000 00... 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals ............... 

0 Sértekjur  ............000.. 
Mismunur ................. 

Tollamál, sameiginlegur kostnaður: 

2 Önnur rekstrargjöld ........ 
Gjöld samtals ............... 

00... 

Se. 

0... 

sr. 

so... 

so... 

000... 

000... 0000... 

So 

0030 000000.008000 

so... 

se... 

0000. 0.000 08 

31. desember 1977. 

Þús. kr. 

68 192 
6 230 

400 
650 

75 472 
1000 

51 721 

57 462 
19 500 
1500 

78 462 
15 300 

149 713 
42 952 

815 
1350 

236 910 
24 933 
1330 

13 800 

276 973 
3 500 

10 000 

Þús. kr. 

14 472 

51 721 

22 654 

194 830 

273 473 

10 000
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381 Uppbætur á lífeyri: 

20 Laun .........000000 000. HAIR 
Gjöld samtals .........0..00000 0000 

382 Eftirlaun samkvæmt launalögum: 

20 Laun .......0..00000 00 sr 

Gjöld samtals ...........022%000 00... 

383 Styrktarfé og ýmis eftirlaun, embættismenn: 

20 Laum!) ...........0000 0... 

Gjöld samtals ...........0000 000. 

884 Styrktarfé og ýmis eftirlaun, ekkjur: 

20 Laun?) ........0.. 000 

Gjöld samtals .........000200000. ns 

402 Fasteignamat: 

20 Laun .........02202000 00 sess 
2 Önnur rekstrargjöld ..............000..00.0.00.. 
4 Viðhald ...........0000.. eeen 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður  ........00000000.. 

Gjöld samtals .......0000200000 ses 
0 Sértekjur  ..........000000 0... 

Mismunur „........000000 0000 

481 Útgjöld samkv. sérstökum lögum og heimildarlögum: 

2 Önnur rekstrargjöld ............000.0000.000.0... 
Gjöld samtals ............000000 0... 

901 Framkvæmdadeild Innkaupastofnunar ríkisins: 

20 Laun ......02000 nr 
2 Önnur rekstrargjöld .............0..0.00.0000... 
4 Viðhald ...........0000.. eee 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður  ........00.00000.. 

Gjöld samtals ........02000 0000 
0  Sértekjur ..............00..0e.seen er 

Mismunur ...........000000 000. 

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 10. 

Þús. kr. 

1890 925 

17 153 

32 420 

20 590 

80 257 
27 575 

500 
500 

108 832 
45 000 

100 000 

47 872 
24 900 

500 
600 

73 872 
50 000 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

1890 925 

17 153 

32 420 

20 590 

63 832 

100 000 

23 872
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971 Ríkisábyrgðasjóður, framlag: Þús. kr. Þús. er. 
900  Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta ...........0..00000... 566 000 
Gjöld samtals ...............0.00 000. 566 000 

Viðfangsefni: 
0101 Lánagreiðslur vegna togara af stærri gerð .... 436 000 
0103 Lánagreiðslur vegna annarra togara .......... 72 000 
0104 Aðrar greiðslur ..............0.000000. 0... 58 000 

Gjöld samtals  .........0.0 0000 566 000 

981 Skrifstofubygging við Grensásveg: 

6  Gjaldfærður stofnkostnaður  .........0.0.000... 105 000 

Gjöld samtals ..............000.00 nn 105 000 

989 Vegna launamála: 

20 Lan „.........0.00 000 11 414 000 
Gjöld samtals ..............000 0... 11 414 000 

999 Ýmislegt: 

20 Laun .........020.0020 0. 0nes sn 53 946 
2 Önnur rekstrargjöld ........................... 441 300 
900 Yfirfærslur: 

93 Til fyrirtækja og atvinnuvega .................. 250 000 
94 Til einstaklinga og samtaka .................... 430 500 

Gjöld samtals ............0.000 0000 1175 746 

Viðfangsefni: 

0102 Símakostnaður og burðargjöld fyrir stjórnar- 
TÁÐIÐ (......00..00000 48 288 

0103 Til blaðanna samkvæmt nánari ákvörðun ríkis- 
stjórnarinnar að fengnum tillögum stjórnskip- 
aðrar nefndar .............0000000.... 0. 40 000 

0107 Skýrsluvélakostnaður vegna launagreiðslna .... 95 000 
0108 Kostnaður við kjarasamninga ................ 11 188 
(111 Dómkröfur og málskostnaður ................ 27 239 
0112 Tryggingabætur skv. kjarasamningum ......... 9000 
0113 Kostnaður vegna milliþinganefnda ............ 9080 
0114 Þungaskattsálagning með ökumælum ........ 4 451 
0120 Lífeyrissjóður sjómanna .........000000000.. 12 000 
0121 Lífeyrissjóður bænda .........0.0000000000... 122 500 
0122 Lifeyrissjóður verkalýðsfélaga ............... 111500 
0123 Lífeyrissjóður starfsmanna stjórnmálaflokka .. 2500 
0131 Orlofsheimili BHM ............00000...000.. 6 500 
0132 Orlofsheimili BSRB .............000..0 45 000 
0133 Laxárvirkjun vegna yfirtöku lána ............ 50 000 
0141 Óviss útgjöld ............00000 000... 500 000 
0142 Norræni fjárfestingarbankinn ................ 81 000 
0143 Til samtaka opinberra starfsmanna .......... 500 

Gjöld samtals  .............00.0 00. 1175 746 

Samtals 16 938 739



31. 

101 

211 

321 

desember 1977. 299 

10 Samgönguráðuneytið 

Samgönguráðuneytið aðalskrifstofa: 

20 Lan ......2.00200 0. en nn ee 
2 Önnur rekstrargjöld ...........0...0.0000.... 

Gjöld samtals .......200000000 00 

Vegagerð: 

20 Lan .......0002 0000. 
2 Önnur rekstrargjöld ....................... 
4 Viðhald .............00.0 00... 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður  .............. 
900 Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta ...............0.... 
92 Til sveitarfélaga ...........0020000 0... 0... 
94 Til einstaklinga og samtaka ................ 

Gjöld samtals  ...........000000 00... 
0  Sértekjur ..........0.0000000 00. 

Mismunur .............0000000 000... 

Viðfangsefni: 
0201 Stjórn og undirbúningur ................. 
0221 Sumarviðhald .............2000000 0... 0... 
0222 Vetrarviðhald ............0000000 00... 
0203 Til nýrra vega ........0000000 0... 0... 
0204 Til fjallvega o. fl. .......02.000 0000... 
0205 Til nýrra brúa ...........02000.00 0 ..0.0... 
0206 Til sýsluvegasjóða ..........000000000.00.. 
0207 Til þéttbýlisvega ..........0000000 0. 0. 
0208 Til véla- og áhaldahúsa .............0.0... 
0209 Til tilrauna ..........20..0 000... 
0210 Til greiðslu á halla ...........0........0... 
0211 Til að greiða fyrir vetrarsamgöngum 

Gjöld samtals ..........00000 00 

Strandferðir, framlög: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta .................... 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega .............. 

Gjöld samtals ............00000 000... 

Viðfangsefni: 
0102 Skipaútgerð ríkisins ...................... 
0103 Flóabátar og vöruflutningar") ............ 

Gjöld samtals  ...........00000 0... 
  

Þús. kr. 

28 174 
14 300 

1400 000 
300 000 

3 000 000 
3 834 000 

120 000 
1046 000 

5000 

9 705 000 
400 000 

510 000 
2 600 000 

620 000 

3 690 000 
57 000 

568 000 
340 000 
706 000 
120 000 

29 000 
60 000 

5 000 

9 305 000 

203 165 
244 890 

203 165 
244 890 

448 055 
  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 11. 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

42 474 

9 305 000 

448 055



Nr. 86. 300 

325 Rekstrardeild ríkisskipa: 

20 Laun ........20000 0000 
2 Önnur rekstrargjöld ............0..000 0000... 
4 Viðhald .................eessssss 

Gjöld samtals .......02.02000 000. 
0  Sértekjur ............200000. 0... 

Mismunur „...........2022000 0000 

331 Vita- og hafnamál, aðalskrifstofa: 

20 Lan .....00..0000 00 
2 Önnur rekstrargjöld .............0000 00.00.0000. 
4 Viðhald .............00.0.. sess 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður  .........000000... 

Gjöld samtals .........0..00000 0... 0... 
0  Sértekjur ............00200.0 0. nn 

Mismunur ............0.0000. 0. ns 

232 Vitamál: 

20 Laun #........00 0000 
2 Önnur rekstrargjöld .............2000...0....... 
4 Viðhald ..............200.0.ees ss 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður  .........0.0.000.. 

Gjöld samtals  ..........000.00. 0... 
0  Sértekjur ..............00000. 00... 

Mismunur ............200.0 000 e sen 

Viðfangsefni: 
0102 Rekstur vita ........2.0.000 000... 
0104 Sjómerki .........2000000 0. 
0105 Vitabyggingar ...............0000..0 00... 0... 

Gjöld samtals  ..........0000 0000 

333 Hafnamál: 

2 Önnur rekstrargjöld .................0.......... 
4 0 Viðhald ..........2.0.00.0 0. 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður  .........0..00.0.00... 
900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........0.0....0..0.... 
92 Til sveitarfélaga ............00200.000. 00... 

Gjöld samtals  ...........0000 000... 

31. desember 1977. 

Þús. kr. 

42 386 
6 395 
450 

49 231 
12 000 

108 998 
44 000 

119 231 
38 730 
13 000 
27 000 

197 961 
16 000 

162 848 
8113 

27 000 

197 961 

1474 691 

Þús. kr. 

37 231 

64 998 

181 961 

1928 796



ðl. 

341 

342 

411 

481 

651 

desember 1977. 301 

Viðfangsefni: 
0102 Til hafnarannsókna og mælinga .............. 
0103 Hafnarmannvirki og lendingarbætur!) ........ 
0104 Ferjubryggjur?) „..........2.0.02.0 0000... 

0105 Landshafnir, afborganir lána ................ 

0106 Hafnarmannvirki, eftirstöðvar framlaga ...... 
0107 Hafnabótasjóður, framlag .................... 
0108 Sjóvarnargarðarð) ...........020000 000... 

0109 Landshöfn Þorlákshöfn, framkvæmdir ........ 

0110 Landshöfn Rifi, framkvæmdir ................ 
0111 Landshöfn Keflavík-Njarðvík, framkvæmdir .. 
0112 Hafnarframkvæmdir við Grundartanga ........ 

Gjöld samtals  .........0200000 0... 

Siglingamálastofnun ríkisins: 

20 Laun „........022000. 0 

2 Önnur rekstrargjöld .............0.0000. 000... 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður  ........0.00.0.000.. 

Gjöld samtals  ..........000.00 000... 

Sjóslysanefnd: 

20 Laun ........0.0.0.00 0000 ss 
2 Önnur rekstrargjöld ..............0.0....0..00.. 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ............00000... 

Gjöld samtals  ..........0000 0000... 

Flugmálastjórn: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ...........0...00..0.0.0.. 

Gjöld samtals  ..........000..0 0... nn 

Flugbjörgunarsveitir, framlög: 

900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka „......0.000000000.. 

Gjöld samtals  ..........000.0 000 

Ferðamál: 

20 Laun ..........2.00000 0. 
900 Yfirfærslur: 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........00...... 

Gjöld samtals  ............2.00 00. nn 

Þús. kr. 

17 000 
1170 000 

28 000 
80 705 
11 391 

140 400 

120 000 
250 000 

1928 796 

88 593 
14 320 
4 580 

3234 
3 005 
1009 

1 250 206 

700 

  

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. 86. 

Þús. k:. 

107 493 

7239 

1 250 206 

700 

51 700 

A 39



Nr. 86. 302 

652 Veðurstofan: 

656 

672 

20 
2 
4 
6 

>
 

Laun 2... þernan 
Önnur rekstrargjöld „...........000.000. 00... 
Viðhald ..........0000020 0000 
Gjaldfærður stofnkostnaður  .............0.0... 

Gjöld samtals .......00200000 000 
Sértekjur ..............02000. 000... 

Mismunur #...........200000 0... ss 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn ............2.200. 00... 
0102 Veðurspádeild .............0000.. 0. 0. 

0103 
0104 
0105 

Síma- og útvarpskostnaður .................. 
Fjarskiptadeild ..............002.00. 0... 

Veðurfarsdeild 00... 0... 

0106 Áhaldadeild, búveðurfræðimælingar ........... 
0107 Veðurstöðvar ..........0.0000 0... 

0108 Hálendisathuganir ................0.000..0.... 
0109 
0110 
0111 
0112 

Jarðeðlisfræðideild ..................2...000... 
Bóka- og skjalasafn ..........0000000 000. 0... 
Veðurþjónusta vegna millilandaflugs .......... 
Hafísrannsóknir ................. HI 

0115 Til alþjóðasamvinnu ............00.00000...0.. 

Sl. 

Landmælingar: 

20 
2 
6 
9 
94 

Laun ......00.0000 rn 
Önnur rekstrargjöld ...............0...000.00.... 
Gjaldfærður stofnkostnaður  ...........0000... 
Yfirfærslur: 
Til einstaklinga og samtaka ..........00000 000... 

Gjöld samtals  .........000000 0... 
Sértekjur .........0.2.000 00... 

Mismunur .............0.200 0000 

Sérleyfissjóður: 

90 
91 

Yfirfærslur: 
Til fyrirtækja í B-hluta ........................ 
Gjöld samtals  ..........0000000 0... 

31. desember 1977. 

Þús. kr. 

280 590 
120 305 
10 095 
12 000 

422 990 
132 016 

55 680 
42 382 
36 477 
10 094 
20 187 
28 662 
58 041 
8302 

18 872 
2319 

132 016 
3558 
6 400 

422 990 

49 146 
30 158 
2000 

570 

81 874 
32 000 

17 000 

Þús. kr. 

290 974 

49 874 

17 000 
  

Samtals 13 783 701
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11 Iðnaðarráðuneytið 

101 löðnaðarráðuneytið, aðalskrifstofa: 

201 

202 

203 

20 Laun .............0000. s.s 
2 Önnur rekstrargjöld ...............00.0.00000.. 
4 Viðhald ..............00. 0. sn. 

Gjöld samtals  ..........20. 0000. 
0  Sértekjur .............2.00.. s.s. sn 

Mismunur ..............00000 000... 

Iðnþróunarstofnun Íslands: 

20 Laun ...........000000.. 0 ene 
2 Önnur rekstrargjöld ..............0..0000.000.0.. 
4 Viðhald ..............0...e.sss sa 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður  .............0000.. 

Gjöld samtals  ..........2000000 0000 
0  Sértekjur ...........00.000. 0... sn 

Mismunur #„...........20000 00 sn 

Rannsóknastofnun iðnaðarins: 

20 Laun ..........00.000000 000... 
2 Önnur rekstrargjöld ................000000..0.. 
4 Viðhald ............202000000 vo. ns 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður  .........0.00000.. 

Gjöld samtals ..........20000 0000 en. 
0  Sértekjur .............220000 0... 

Mismunur ............20000 0000 nn er 

Rannsóknastofnun byggingaiðnaðarins: 

20 Laun ...........2.00000 0000 nr 
2 Önnur rekstrargjöld ..............000.0000..... 
4 Viðhald ...........0200.0 eens 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður  ............000... 

Gjöld samtals  ..........0.00.00. 0... 
0  Sértekjur .............0000 0... s.n 

Mismunur „..........0000 000. 

Þús. kr. 

33 811 
16 561 

200 

50 572 
2500 

69 615 
37 780 

750 
5 000 

113 145 
5 749 

56 864 
24 399 

2 000 
7 000 

90 263 
15 809 

88 372 
26 287 
2186 
6 000 

122 845 
30 000 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

48 072 

107 396 

74 454 

92 845



Nr. 66. 304 

204 

221 

Verkstjórnarnámskeið: 

20 Laun „02.00.0000 ern 
2 Önnur rekstrargjöld .........0....0.00........0... 
400 Viðhald ..........0000.20000 seen 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður  .........0.00.000.0.. 

Gjöld samtals  .........000. 00... 
0  Sértekjur ............2.0000 000. 

Mismunur ..........00000000 000 

Stjórnunarnámskeið: 

20 Laun .......000000 0 0n sn 
2 Önnur rekstrargjöld .............00000000000... 

Gjöld samtals  ..........0.00 0000. 
0 Sértekjur  ........0.000 000 

Mismunur ..........20000000 0000 

Námskeið í stjórn vinnuvéla: 

20 Laun ........0000.00 s.n 
2 Önnur rekstrargjöld ...............0..0.00000.. 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður  .................. 

Gjöld samtals  ..........0.000 0... 

0 Sértekjur  ..........00000 0... 

Mismunur „.........2.20000 000. 

Til eftirmenntunar í iðju og iðnaði: 

900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka ...........0..0000... 

Gjöld samtals  ..........002 000... 

Lánasjóðir iðnaðarins: 

900 Yfirfærslur: 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........00..... 

Gjöld samtals .........0.00.0 00... 

Viðfangsefni: 
0102 TIðnlánasjóður  ..........02.000000. 0... 0... 
0103 Tönrekstrarsjóður ............0000.00..0.....0.. 

Gjöld samtals  ..........200000. 00. 

Fyrirtæki og stofnanir, framlög: 

90. Yfirfærslur: 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega .................. 

Gjöld samtals  ...........200000 0... 

Viðfangsefni : 
0102 Utflutningsmiðstöð iðnaðarins ..... .......... 

Gjöld samtals  ........000000 0000 

81. desember 1977. 

Þús. kr. 

12 000 

300 000 

250 000 
50 000 

300 000 

17 400 

Þús. *r. 

8034 

6 692 

5 784 

12 000 

300 000 

17 400
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299 

301 

302 

371 

Iðja og iðnaður, framlög: 

900 Yfirfærslur: 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega .................. 
94 Til einstaklinga og samtaka ......0000000.00.0... 

Gjöld samtals  .........0000000. 0... 

Viðfangsefni: 
0102 Til iðnráða og annarrar starfsemi á sviði iðnaðar 
0103 Heimilisiðnaðarfélag Íslands .................. 
0104 Til eflingar iðnþróunar og tækninýjunga Í iðnaði 
0106 Til athugana á orkufrekum iðnaði ............ 

0110 Iðnkynning .......0.00000000n enn 
0112 Norræni iðnaðarsjóðurinn ...............0.... 
0113 Til landgræðslusjóðs vegna valnstöku .......... 
0115 Ullar- og skinnaverkefni ........020.00000.0.. 

Gjöld samtals  .......0.000 000 

Orkustofnun: 

20 Lan 2.......2000000 00 nn 
2 Önnur rekstrargjöld ........00000000 0... 
4 Viðhald ...........0..... s.s 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður  ........0000.0.00... 

Gjöld samtals  ........000000 0000. en. 
0 Sértekjur # .......00.0.00000 000 

Mismunur #........20000 000 

Rafmagnseftirlit ríkisins: 

20 Laun .......0.000000 000 
2 Önnur rekstrargjöld .........002000000... 
4 Viðhald ..........2.0200.0. 0. 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður  .....0.0000000.0.. 

Gjöld samtals  .........02000000 0. ens. 

Orkusjóður: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........000......00... 

Gjöld samtals  .........2000 0000... 

Viðfangsefni: 
0101 Verðjöfnunargjald ...........2000000.0.000.. 
0103 Framlag til styrkingar dreifikerfi í sveitum . 
0104 Framlag til lánagreiðslna .................... 
0105 Lán til jarðhitaleitar .............00..0.000.0... 
0106 Lán til hitaveituframkvæmda ................ 

0110 Rekstur Orkusjóðs .........00000.000. 0... 

Gjöld samtals  .........0200000. se. 

Þús. kr. 

öð 100 
1375 

1250 
125 

22 000 
10 000 

6 500 
4. 200 
2 400 
6 009 

04 475 

378 604 
397 816 

7 700 
48 100 

832 220 
79 600 

59 550 
36 950 

700 
6 900 

2 075 000 

875 000 
140 000 
502 000 
300 000 
250 000 

8000 

2 075 000 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

54 475 

752 620 

104 100 

2 075 000 

  

3 658 872



Nr. 

101 

201 

202 

902 

101 

86. 306 

12 Viðskiptaráðuneytið 

Viðskiptaráðuneytið, aðalskrifstofa: 

20 Laun .........2000200000 rns 
2 Önnur rekstrargjöld ...............20.0.000.... 
4 Viðhald ..........2....0.0...sessssn 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður  ........0.00.00..00... 

Gjöld samtals  ..........00000000 0... 0... 

Niðurgreiðslur á vöruverði: 

90 Yfirfærslur: 

93 Til fyrirtækja og atvinnuvega .............0..0... 
Gjöld samtals  .........0000000. 0... 

Styrkur vegna olíunotkunar til húsahitunar: 

90 Yfirfærslur: 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega .................. 

Gjöld samtals  .........0000 000... 

Verðlagsskrifstofan: 

20 Laun .......0.220000000 ss 
2 Önnur rekstrargjöld .............0.200.0.0...... 
4 Viðhald ..........2200000.0. 0... ses 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður #..............0... 

Gjöld samtals  ..........00000000 0000... 

Vörusýningar erlendis: 

900 Yfirfærslur: 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega .................. 

Gjöld samtals  .........0000000. 000. nn... 

31. desember 1977. 

Þús. kr. 

37 093 
14 334 

200 
300 

6 831 000 

856 000 

71 832 
13 979 

285 
480 

1500 

Þús. kr. 

51 927 

6 831 000 

856 000 

86 576 

1500 
  

Samtals 

13 Hagstofa Íslands 

Hagstofa Íslands, aðalskrifstofa: 

20 Laun ..........00.2.00000 sense 
2 Önnur rekstrargjöld ..............200...00...... 
á Viðhald ..............020200.eesesess 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður  ........00.0000... 

Gjöld samtals  ...........000000 0... 00... 
0 Sértekjur  ..........00000 000... . 

Mismunur „......000..000..0..00.. FI 

7 827 003 

71 085



  

  

31. desember 1977. 307 Nr. 86. 

102 Þjóðskráin: Þús. kr. Þús. kr. 

20 Laun 22.00.0000. rrn ner rns 24 050 
2 Önnur rekstrargjöld ............00000.000.0...0.. 8 828 
4 Viðhald ..........20.0..e 0. 211 

Gjöld samtals  .........00000000 0000... 33 089 
0  Sértekjur  ........000 0500. 6679 

Mismunur .........2000.0 000. 26 410 

Samtals 97 495 

14 Ríkisendurskoðun 

101 Ríkisendurskoðun, aðalskrifstofa: 

20 Lan .......000200000n urn 109 476 
2 Önnur rekstrargjöld .............00000000.. 00... 16 994 
4 Viðhald ............0.0..e renn 300 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður  ........200.0000.... 1950 

Gjöld samtals .........00000000 0000... 128 720 

Samtals 128 720 

15 Fjárlaga- og hagsýslustofnun 

101 Fjárlaga- og hagsýslustofnun, aðalskrifstofa: 

20 Lan 2... renn 33 547 
2 Önnur rekstrargjöld .............0000.000..00.. 20 810 
4 Viðhald ...........0..00.. eens 100 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður  .........0.00.0.... 400 

Gjöld samtals ......000000000 000... 54 857 

181 Ríkisbifreiðar, framlag: 

6  Gjaldfærður stofnkostnaður  ........0.0.00.000... 12 000 
Gjöld samtals .......00000000 0000... 12 000 

991 Ýmis lán ríkissjóðs: 
27 Vextir .......0.000000 00... HIÐ 3 392 648 

Gjöld samtals ........00.000000 0000... 3 392 648 
98 Lánahreyfingar út .........0.000000 00.00.0000. 4515 291 
99 Lánahreyfingar inn #..........000000. 0. 0000... 25 000 

  

Samtals 3 459 505



Nr. 86. 308 

B-HLUTI 

Ríkisfyrirtæki og sjóðir í ríkiseign 

5. gr. 

31. desember 1977. 

Árið 1978 er ætlast til að rekstri og fjármunahreyfingum eftirtalinna ríkis- 

21 Forsætisráðuneytið 

171 Byggðasjóður: 

20 Laun ............... 0000... 00... 0... 

2 Önnur rekstrargjöld ................0.......... 
21 Vextir 

Gjöld samtals 
020 Vaxtatekjur 
012 Framlög ríkissjóðs 

LK KRR 

0000... .00000000, 00... 

KKK 

Sr 

00.00.0000. ....8%00. 

Tekjur samtals ..........00.00200 00 0n 0. 
Mismunur 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána 
982 Veitt lán 

Inn: 

991 Innheimtar afborganir 
995 Ráðstöfun eigin fjár 

RO NON KK 

KK KORK 

Sr. 

so... 

fyrirtækja og sjóða í ríkiseign verði hagað skv. áætlunum í þessari grein. 

463 000 
700 000 

2 079 000 

2 779 000 

424 000 
2 650 000 

758 000 
2 316 000 

Þús. kr. 

2316 000
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201 

211 

276 

22 Menntamálaráðuneytið 

Happdrætti háskólans: 

20 Laun ......0002002 0000 
2 Önnur rekstrargjöld ...............0........... 
23 Hráefni og vörur til endursölu ................. 

Gjöld samtals .......0.2.00000. 00. 
04 Seldar vörur og þjónusta ........00.0........... 
020 Vaxtatekjur  .........22.0.000000 nn 
019 Aðrar tekjur  ...........2.00000.00n.. sv... 

Tekjur samtals ............00.002 000. 

Mismunur ................2 000. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

984 Annað, greitt ríkissjóði ............000.000.00..... 
— greitt Háskóla Íslands ..............00.0.... 
Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár ..............20.00.0.0... 

Háskólabíó: 

20 Lam #0... 
2 Önnur rekstrargjöld .............000.00. 00... 
á Viðhald ...............22 0000 
23 Hráefni og vörur til endursölu .......,.......... 
28 Afskriftir .................. 

Gjöld samtals ...........0000 000 
04 Seldar vörur og þjónusta .........00000.000.0.. 

Mismunur ................. 000... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

984 Annað ll... 
Inn: 

994 Afskriftir ...........0.2.00... 0000... 

Eyggingarsjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna: 

70 Vextir ..........20...20.0000 ven 

Gjöld samtals .............0020.. 0. 
95 Framlög ríkissjóðs ............0000000.0. 00... 

Mismunur ...............0000 000 

Þús. kr. 

156 000 
90 000 

1239 000 

1485 000 
1770 000 

43 000 
8000 

1821 000 

56 000 
280 000 

336 000 

33 800 
16 600 

7 200 
53 400 

2 600 

113 600 
123 500 

12 500 

2 600 
9900 

26 597 

26 597 
56 000 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

336 000 

9900 

29 403 

A 40



Nr. 86. 310 31. desember 1977. 

Fjármunahreyfingar: Þús. kr. Þús. kr. 

t: 
981 Afborgun lána ..........00000 000. ðe... 6 604 
983 Fjárfestingar ...........0.0.00000 00... 0... 0... 22 799 

Inn: 
995 Ráðstöfun eigin fjár  .........020000000.00.0..0.. 29 403 

422, Ríkisútgáfa námsbóka, skólavörubúð: 

20 Laun „.....0000000000sesnn rn 18 814 
2 Önnur rekstrargjöld ............00000 00.00.0000... 17 200 
4 0 Viðhald ..........2000.0e eeen 650 
23 Hráefni og vörur til endursölu „................ 64 336 
28 Afskriftir ...........000000.0. sn eesss 4 000 

Gjöld samtals ......020000000 00... 105 000 
04 Seldar vörur og þjónusta ........00.000.00000.. 105 000 

679 Sameiginlegur kostnaður við skólana á Laugarvatni: 

20 Laun .....20000000 00 neer er nser rn 7100 
2 Önnur rekstrargjöld .............0000000.0...... 6 500 

Gjöld samtals .......0200.00 0000 13 600 
04 Seldar vörur og þjónusta ........020000.000.0..0.. 13 600 
012 Framlög ríkissjóðs ......00.00000.00 0... 4 000 

Tekjur samtals ........0..00..00 000 00. . 17 600 
Mismunur ........20.000000 00 enn 4 000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

983 Fjárfestingar ..........00200.000 0... 0. 4 000 

Inn: 
995 Ráðstöfun eigin fjár  ...........0.00000..0.0.0.. 4 000 

871 Upptökuheimilið í Kópavogi: 

20 Laun „02.22.2000. 44 982 
2 Önnur rekstrargjöld .........0....0000000.0 0... 10 000 
4 Viðhald ............00.0.. eeen 1000 

Gjöld samtals ......000000000 00... 55 982 
04 Seldar vörur og þjónusta .........0020.000.00.0.. 32 500 
012 Framlög ríkissjóðs .........00000.0 0000... 24 982 

Tekjur samtals ........0....00000 0000... 0... 57 482 
Mismunur .........0.00000 0. v ss 1500 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

983 Fjárfestingar ...........00000000 000... . 0... 1500 
Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár ..........00.00000....0.0..0. 1500



31. desember 1977. all 

872 Lánasjóður Ísl. námsmanna: 

20 Laun „.....200000000 sense 
2 Önnur rekstrargjöld .............0.0000..00.... 
21 Vextir .......0..020200000ser ss 
90 Yfirfærslur #............00.000 00... 0. 

Gjöld samtals ......02.0.00000. s.n 
020 Vaxtatekjur ...........00000000 0. 0... 
012 Framlög ríkissjóðs .........00..20000. 0. 0... 

Tekjur samtals ..............000. 00... 0... 
Mismunur ............00020 000. .n nn 

Fjármunahreyfingar: 

981 Afborgun lána „22.00.0000... 0. 
982 Veitt lán ...........000000 0000 s sn 

Inn: 

991 Innheimtar afborganir .........0.00.0.0.0. 0... 
995 Ráðstöfun eigin fjár ..........20...0000 00... 

971 Ríkisútvarpið, hljóðvarp: 

20 Laun „......22. 000. nnn err 
2 Önnur rekstrargjöld ................00..00020.. 
4 Viðhald ................0.... s.n 

27 Vextir ............000000 00 r ns 
28 Afskriftir „............20.0..0 0000... 
90 Yfirfærslur #...........02000000 00... 0. 

Gjöld samtals .......2....000 00... 
04 Seldar vörur og þjónusta ..........000...000.... 

Mismunur ............00000 000. 

Fjármunahreyfingar: 
Inn: 

983 Fjárfestingar ...........000....0. 0200... 
Út: 

994 Afskriftir ............0.2.020..000 00... 
995 Ráðstöfun eigin fjár ................0...000... 

972 Ríkisútvarpið, sjónvarp: 

20 Laun ...........0..0000 000 
2 Önnur rekstrargjöld ................0..0.00..... 
4 Viðhald ..............2....... e.s 

27 Vextir ............20000 0... 
28 Afskriftir .............20..20 0000... 
90 Yfirfærslur # .............22.0. 000... 0. .. 

Gjöld samtals .......0..0.000 0000. 
04 Seldar vörur og þjónusta ........000000.00..0.. 
012 Framlög ríkissjóðs .............2.020000000....... 

Tekjur samtals ...............000 0000... 

Mismunur ...........0020 000. s.s 

103 000 

169 420 
6 630 

1408 135 

1414 765 

28 480 

448 600 
253 600 
41 200 

6 000 
88 000 
7500 

844 900 
866 900 

110 000 

88 000 
22 000 

689 000 
370 700 
75 070 
11 000 

322 600 
7 230 

1475 600 
1174000 
340 000 

1514 000 

1245 345 

22 000 

38 400



Nr. 86. 

973 

974 

975 

312 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána .......00000000 0000 snar. 
983 Fjárfestingar ...........0000000000 0... 0... 0... 

Inn: 
994 Afskriftir ...........200000 00 s.n. 
995 Ráðstöfun eigin fjár  .........0.02000.0...0.0.. 

Þjóðleikhús: 

20 Laun ......000000.00 ene nrne rr 
2 Önnur rekstrargjöld .............0000.000.00.0... 
4 Viðhald ............0.00. ene 
23 Hráefni og vörur til endursölu .............2.... 

27 Vextir .......20.0.0.0.eeeses ss 

Gjöld samtals .......002.00000. 0... 
04 Seldar vörur og þjónusta .........000.0.00..00. 
020 Vaxtatekjur ........0000000.0 0... 0... 
012 Framlög ríkissjóðs .........2000000... 0... 

Tekjur samtals ........000.0.0020 000. nn 

Sinfóníuhljómsveit: 

20 Laun ....0220000000. venner 
2 Önnur rekstrargjöld ..........00..00000000000... 
4. Viðhald ...........0.0. 00 ses 
90 Yfirfærslur  .........02000 0000. ee es 

Gjöld samtals ......020000000 000 
04 Seldar vörur og þjónusta ........02000000.0.0.. 
012 Framlög ríkissjóðs .........2000000000 00... 
019 Aðrar tekjur ..........000000 00. nn... 

Tekjur samtals ...........00.0000 0000... 

Vísindasjóður: 

20 Laun .......0.0000 ss 
2 Önnur rekstrargjöld ..............00.0.0..000... 
90 Yfirfærslur # ...........00000 000... 00... 

Gjöld samtals .......0000000 0000 nr nn 
020 Vaxtatekjur .........00000.0000 s.n... 
012 Framlög ríkissjóðs .........0.00000. 00... 
019 Annað, Arðssjóður Seðlabankans ........00000... 

Tekjur samtals 

31. desember 1977. 

Þús. kr. 

21 000 
340 000 

322 600 
38 400 

374 023 
71600 
15 000 
40 000 
2500 

503 123 
143 870 

200 
359 053 

503 123 

161 471 
23 040 
1600 

160 

186 271 
12 250 
82 236 
91 785 

186 271 

500 
42 500 

43 500 
500 

8000 
35 000 

43 500 

Þús. kr.



31. desember 1977. 313 

976 

977 

Menningarsjóður: 

20 Laun .........000000 000. sr 
2 Önnur rekstrargjöld ...................... 
4 Viðhald ............2000000. 0... 
23 Hráefni og vörur til endursölu ............ 

21 Vextir .........0. 0000. BR 
28 Afskriftir .............20... 000... 
90 Yfirfærslur #............0000.0. 0... 0... 

Gjöld samtals .......0.2...000 00. 
04 Seldar vörur og þjónusta ........00....... 
012 Framlög ríkissjóðs ...........000.00000.0.. 

Tekjur samtals ........0.0...00.0 0000... 
Mismunur ........000.0000 2000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána ......000.000 00. 
984 Annað .......020.020000 00. 

Inn: 

994 Afskriftir ..........0...0....00 0020... 

Byggingarsjóður þjóðarbókhlöðu: 

012 Framlög ríkissjóðs ............000.000.00... 
Tekjur samtals .........0...002000 000... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

983 Fjárfestingar ...........00000 00. 
Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár ..................2... 

Þús. kr. 

11 828 
6 685 
1150 

40 000 
700 
650 

8487 

69 500 
42 000 
30 000 

72 000 

2500 
650 

650 
2500 

220 000 

220 000 

220 000 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

2500 

220 000



Nr. 

101 

111 

86. 314 

23 Utanríkisráðuneytið 

Fríhöfn, Keflavíkurflugvelli: 

20 Lan 2........02000 0 
2 Önnur rekstrargjöld ..............000.000..00... 
4 Viðhald ..........2.00000 0... s.s 
23 Hráefni og vörur til endursölu ................. 
28 Afskriftir .............00.0.0. 0000... 

Gjöld samtals .......2.2000000. 0. 
04 Seldar vörur og þjónusta .......000000000.000.. 
020 Vaxtatekjur .........0..00000000 s.s... 
019 Aðrar tekjur ........2000000000... 00... 

Tekjur samtals ........00000000 0000... 

Mismunur .............200000 000. sn 

Fjármunahreyfingar: 

983 Fjárfestingar ARA 
984 Annað, greitt í ríkissjóð .............00...0.0... 

Inn: 
994 Afskriftir ........200...0020 000 .0 enn 
995 Ráðstöfun eigin fjár ................0..0000..0.... 

Flugmálastjórn, Keflavíkurflugvelli: 

20 Laun „.....020000 0000 
2 Önnur rekstrargjöld ..............000.00000.0... 
4 Viðhald .............202000.n nn 

27 Vextir ...........0000.. ess 
28 Afskriftir .............02..000 000... 

Gjöld samtals .......0..2...000.. 00. 
04 Seldar vörur og þjónusta ........0000.00.0.0.... 

Mismunur .............0000000 00 sn 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána .......00.00000. 00... 
983 Fjárfestingar ................. 
984 Annað, greitt í ríkissjóð ....... 

Inn: 

994 Afskriftir .........0.020020000 000... 

00... 

000... 

31. desember 1977. 

Þús. kr. 

172 070 
56 500 

7 000 
635 250 

4 000 

874 820 
1215 000 

300 
3400 

1218 700 

111 000 
38 160 
22 800 
2540 

37 000 

211 500 
257 000 

11 400 
23 000 
48 100 

37 000 
45 500 

Þús. kr. 

343 880 

45 500



31. desember 1977. 315 

121 Sala varnarliðseigna: 

20 Laun ........00000 nn 
2 Önnur rekstrargjöld ..............00000000.0..... 
4 0 Viðhald ..........200000. sess 
23 Hráefni og vörur til endursölu ................. 
28 Afskriftir ..........0..00.00.00 0... 

Gjöld samtals ......02.....0000 0. 
04 Seldar vörur og þjónusta ........00.0.0...0.0.. 
020 Vaxtatekjur .............0000.0000 0... . 0... 

Tekjur samtals ........02..2.00000 000... 0... 

Mismunur ........00.020000 00 ens 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

984 Annað, greitt Í ríkissjóð ........02.00000.00..... 
Inn: 

994 Afskriftir .........200000000000nn ns 

Þús. kr. 

26 089 
16 123 
1800 

62 500 
750 

107 262 
150 000 

9000 

159 000 

52 488 

750 
51 738 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

51 738



Nr. 86. 

171 

172 

206 

24 

Jarðeignir ríkisins: 

2 Önnur rekstrargjöld 

Gjöld samtals ....... 
012 Framlög ríkissjóðs .. 

Mismunur ......... 

Fjármunahreyfingar: 

981 Afborgun lána ...... 
983 Fjárfestingar ....... 

Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár 

Jarðasjóður: 

012 Framlög ríkissjóðs .. 
Tekjur samtals ...... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

983 F járfestingar AIR 
Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár 

Tilraunabúið á Hesti: 

316 

Landbúnaðarráðuneytið 

NN NONONONONO NOR NK HORN 

sr . 

000... 

00... 0... 

Sr 

sr... 

ss. 

sr 

Sr 

sr ..... 

20 Laun #.....0.00000 000 
2 Önnur rekstrargjöld .............0.00....0..0.0... 
4. 0 Viðhald ............020000 00. sn ss 

27 Vextir .......0..0.00 0000 

Gjöld samtals .......20..00000 000... 
04 Seldar vörur og þjónusta .........00.00000.00.. 
012 Framlög ríkissjóðs ...........0.20000000...0...... 

Tekjur samtals ..........0.....00. 000 

Mismunur „...........20.000 000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána ...... 
983 Fjárfestingar ....... 

Inn: 
995 Ráðstöfun eigin fjár 

sr. 

sr... 

31. desember 1977. 

Þús. kr. 

2300 

2 300 
41 650 

2500 
36 850 

39 350 

12 000 

12 000 

12 000 

11 880 
10 864 
1600 

23 

24 367 
12 000 
23 202 

35 202 

8 035 
2 800 

10 835 

Þús. kr. 

39 350 

12 000 

10 835



31. desember 1977. 917 

207 Tilraunastöðin á Reykhólum: Þús. kr. 

20 Laun ......0000%%00 00 renn 5724 
2 Önnur rekstrargjöld .............000000. 000... 4 242 
4 Viðhald ..........20.0000....e nn 1650 
27 Vextir .......2.202000.0 ns ss 4 

Gjöld samtals ......0000..20000 00... 11 620 
04 Seldar vörur og þjónusta .„........00000.000.... 5000 
012 Framlög ríkissjóðs ........000000000.0... 0... 7 792 

Tekjur samtals ........00002..0 000... 12 792 
Mismunur ...........020000 0... 

208 

209 

Pi 
Fjármunahreyfingar: 

Ut: 
981 Afborgun lána ..........000000. 00... 0... 22 
983 Fjárfestingar .............. seccoeecee cn... 1150 

Inn: 
995 Ráðstöfun eigin fjár ...........00000000..0.... 1172 

Tilraunastöðin á Möðruvöllum: 

20 Laun ....0.0000000000n0n ne nenna 10 501 
2 Önnur rekstrargjöld #..............00..00000... 10 460 
4 Viðhald ..............0000. 0. esne 1750 

27 Vextir .............000000 ss rr 144 

Gjöld samtals ........002000000 nn. 22 855 
04 Seldar vörur og þjónusta ........00000.000.0.0... 11 000 
012 Framlög ríkissjóðs ........00.00000 000... 31 489 

Tekjur samtals ........00..0..2.0. 0... 42 489 
Mismunur ..........0.02000 0000 

Fjármunahreyfingar: 

981 Afborgun lána ..........0.0000 000. 0n nn... 8530 
983 Fjárfestingar  ...........0002000. 000. 0... 0... 12 240 

Inn: 
991 Innheimtar afborganir ............200000..0.0.0.0.. 1136 
995 Ráðstöfun eigin fjár ............022000000..00.. 19 634 

Tilraunastöðin á Skriðuklaustri: 

20 Laun .........200000.00 00. 10 541 
2 Önnur rekstrargjöld ....................0...... 10 535 
4 Viðhald ..............000.0 0... ess 2200 

27 Vextir ..........000000.n ns 114 

Gjöld samtals ........0....20200000 00 sn 23 390 
04 Seldar vörur og þjónusta ........002000.0.000.. 10 000 
012 Framlög ríkissjóðs ...........0.000.00 0... 0... 35 740 

Tekjur samtals ..............20000 0000... 45 740 
Mismunur „...........0000 0000 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

1172 

19 634 

22 350 

A 41



Nr. 86. 318 31. desember 1977. 

21i 

221 

Fjármunahreyfingar: Þús. kr. 

Ut: 
981 Afborgun lána ..........0..0000 000... 3300 
983 Fjárfestingar  ................000 0000... 19 050 

Inn: 
995 Ráðstöfun eigin fjár ............00.0.000.000.. 22 300 

Tilraunastöðin á Sámsstöðum: 

20 Laun „......0002 0000 4 342 
2 Önnur rekstrargjöld ...............0.000.. 0. 0.0. 5 760 
4 Viðhald ..............00000..ne sn 450 

Gjöld samtals ......000.....0.200 enn 10 552 
04 Seldar vörur og þjónusta .........000.0..0.0.00.. 5 200 
012 Framlög ríkissjóðs ...........0.0200000. 0... 9 052 

Tekjur samtals .........0....0000 000... 14 252 

Mismunur ..........0...2000000 00. n sr 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

983 Fjárfestingar  ................00..00. 00... 3700 
Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár ..............00.00.000.0.. 3700 

Áburðarverksmiðja ríkisins: 

20 Laun .........000. 0000 499 580 
2 Önnur rekstrargjöld ..............000...0.0....... 584 050 
4 Viðhald ..............0.202.00 eeen 220 010 
23 Hráefni og vörur til endursölu ................. 1792 782 
27 Vextir .........0.000020 00 165 837 
28 Afskriftir .............00.0..0. 0000. 222 810 

Gjöld samtals ..............200 000 3 485 069 
04 Seldar vörur og þjónusta ........000.0.0.0.00... 3459 919 
020 Vaxtatekjur .............0..02000. 0... 102 000 
019 Aðrar tekjur .............0..0000. 0... 0... 3000 

Tekjur samtals ...............000.0 000... 3 564 919 
Mismunur .............0.20 000. 

Fóður- og fræframleiðsla í Gunnarsholti: 

20 Laun ..........00.0000 000 24 103 
2 Önnur rekstrargjöld ........................... 71525 
4 Viðhald ..............2 000. 6 725 
27 Vextir ............2200000 sn 12 000 
28 Afskriftir „............00...0. 00... 15 800 

Gjöld samtals .......0......0000 00. 130 153 

Þús. Ír. 

3700 

79 850
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237 

238 

04 Seldar vörur og þjónusta ........000000.....0.0.. 
020 Vaxtatekjur .............000000000. ss. 0... 
019 Aðrar tekjur ...........2.000.0. 000... 

Tekjur samtals .........0.....200 000... 

Mismunur .............202.00 0000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána ..........000000 0000 nn 0 
019 Annað ........00..0000000. sn se 

Inn: 
994 Afskriftir ..............0000 0000... 

Stórólfsvallarbúið: 

20 Laun ..........00.2000 00... 
2 Önnur rekstrargjöld .............0.0.00..000..... 
4 Viðhald .............0.00 00. n nr 
27 Vextir .........0..0002. 00 
28 Afskriftir „............00....0 0000... 

Gjöld samtals .......0....002 0000. 
04 Seldar vörur og þjónusta ........000..00.00.0.. 
020 Vaxtatekjur .............0.0200000.. 0... 0... 
012 Framlög ríkissjóðs ...........022.0..00 0... 

Tekjur samtals ...............00 0000... 

Mismunur .............0020 000... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána .............000 00... nn 
983 Fjárfestingar ...........0.200. 000 

Inn: 
994 Afskriftir .............2..00. 00... 

Fóðuriðjan, Ólafsdal: 

20 Laun ........00.0 0000 
2 Önnur rekstrargjöld .................0..00000... 
4 Viðhald ..............0000 0. 
27 Vextir .........0.0000000 nn 
28 Afskriftir „............02...0. 000. 

Gjöld samtals ..............0 00... 
04 Seldar vörur og þjónusta ........00.0....00.0.. 
012 Framlög ríkissjóðs .........0.0000000 0... 

Tekjur samtals ..........2.0.0..000 00... 
Mismunur, gjöld umfram tekjur ................ 

Þús. kr. 

120 400 
350 

13 000 

133 750 

100 183 
102 000 

800 
6 000 

108 800 

9617 
6 000 

7 000 
8617 

17 971 
27 795 

5 380 
1203 

— 3000 
55 349 
50 000 
4500 

54 500 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

3 597 

8 617 

= 849



Nr. 86. 320 | 31. desember 1977. 

239 

240 

241 

Fjármunahreyfingar | Þús. kr. 
t: | 

981 Afborgun lána .............20000 00 .n enn. 2151 
Inn: 

994 Afskriftir ..........02.0000000 0000 3000 
995 Ráðstöfun eigin fjár ............0..0000..0..00.. —- 849 

Grænfóðurverksmiðja í Flatey, A-Skaftafellssýslu: 

20 Laun .........000.0.0. 00. 22 606 
2 Önnur rekstrargjöld ..............0.000.0 00... 62 905 
4 Viðhald .............220.0. 0 seen 5 039 
27 Vextir .......0..02000000.0s0 sn 14 000 
28 Afskriftir .............02....000.. 0. 0... 11 000 

Gjöld samtals ......002..0..0 00... 115 550 
04 Seldar vörur og þjónusta ........00.00000.00... 102 000 
020 Vaxtatekjur ........00..0000.000 00. 500 
012 Framlög ríkissjóðs ..........2..00.000. 0... 0... 31 348 

Tekjur samtals .........2.0.0000. 0000... 133 848 
Mismunur ..............202 0000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: | 

981 Afborgun lána ............020000 000... ns... 22 950 
983 Fjárfestingar  ...........00.00 20... 6 348 

Inn: 
994 Afskriftir ...........0..020 000... 11 000 
995 Ráðstöfun eigin fjár .............0.00000. 0000... 18 298 

Grænfóðurverksmiðja, Hólminum í Skagafirði: 

012 Framlög ríkissjóðs ...........0.20000.. 0... 3000 
Tekjur samtals ..........2.00200. 0... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

983 Fjárfestingar ............20.00020 0000. 3000 
Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár ...........0.0.00...0000.0.. 3000 

Grænfóðurverksmiðja, Saltvík í Suður-Þingeyjarsýslu: 

012 Framlög ríkissjóðs ........0.0.0000000. 00... ; 3000 
Tekjur samtals ........2.00000000 0. | 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

983 Fjárfestingar ...........0000%. 00 .n senn 3000 
Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár .............0000..00000... 3 000 

Þús. kr. 

18 298 

3000 

3000



31. desember 1977. 321 

246 Laxeldisstöð í Kollafirði: 

20 Laun .......0000 00 
2 Önnur rekstrargjöld ...................... 

4 Viðhald ..........0.020000.0 000... 
23 Hráefni og vörur til endursölu ............ 
27 Vextir .........2.000 00. 
28 Afskriftir ...........0.00000. 00... 

Gjöld samtals .......2.0.0. 00. 
04 Seldar vörur og þjónusta .........00...... 
012 Framlög ríkissjóðs ...........0..0.0000.0.. 

Tekjur samtals ........00.0..00 0... 
Mismunur ........0..0.00 0000... 

271 

Fjármunahreyfingar: 

981 
983 

994 

Út: 
Afborgun lána .....0.0..00 00 
Fjárfestingar  „..........00..0.0000 00... 

Inn: 

Afskriftir (2... 

Landgræðslusjóður: 

2 
23 

27 
90 

04 
012 
019 

Önnur rekstrargjöld ...................... 
Hráefni og vörur til endursölu „........... 

Vextir .......020.0000.0 000 

Gjöld samtals .........00..0 0000. 

Seldar vörur og þjónusta ................. 
Framlög ríkissjóðs ..........02...00.00.0... 
Aðrar tekjúr .........0..0...00 00... 

Tekjur samtals ........00.0.0020 00... 0... 
Mismunur ...........020200 0000... 

Fjármunahreyfingar: 

019 

995 

Út: 
Annað HEIR 

Inn: 

Ráðstöfun eigin fjár ...............0000... 

Þús. kr. 

13 097 
3300 

900 
10 100 

200 
300 

27 897 
20 000 
22 335 

42 335 

438 
14 300 

300 
14 438 

7400 
9 000 
1200 

15 000 

32 600 
9500 

19 380 
10 000 

38 880 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

14 438 

6 280
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272 Einangrunarsíöð holdanauta í Hrísey: 

20 Bam „0... 0000. 
2 Önnur rekstrargjöld ..............000.000...... 
27 Vextir .......0.0..002000 nn 

Gjöld samtals ........2...000.000 s.s 
04 Seldar vörur og þjónusta ........000000000.0.0.. 
012 Framlög ríkissjóðs .........02000000 00... 

Tekjur samtals „.............0.00. 000... 
Mismunur ........20..0.0000 0. 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

981 Afborgun lána ...... 
983 Fjárfestingar ...... 

Inn: 
995 Ráðstöfun eigin fjár 

sr .0.0... 0... 

Sr ....0 000. 

31. desember 1977. 

Þús. kr. 

3002 
3 780 

300 

7 082 
200 

14 082 

14 282 

300 
6 900 

7 200 

Þús. kr. 

7 200



31. desember 1977. 

211 

221 

271 

323 

25 Sjávarútvegsráðuneytið 

Fiskimálasjóður: 

so... 

000... 0. 

sr... 

20 Laun 2... 
2 Önnur rekstrargjöld .............00.0000.0 00... 

4 Viðhald „.........2000000 00. ser 
900 Yfirfærslur # ................ 

Gjöld samtals ................ 

020 Vaxtatekjur „.......00..0...2... 
019 Aðrar tekjur, útflutningsgjald 

Tekjur samtals ............... 
Mismunur ........0.0......... 

Fjármunahreyfingar: 

982 Veitt lán .........0..0..0000.. 
Inn: 

991 Innheimtar afborganir ........ 
995 Ráðstöfun eigin fjár ......... 

Síldarverksmiðjur ríkisins: 

20 Laun ........0.0.0.00 0... 

so... 

NK 

2 Önnur rekstrargjöld ..............00....00...... 

á — Viðhald ..........0200000 00. 0 enn % 

23 Hráefni og vörur til endursölu 

27 Vextir 0... 
28 Afskriftir ................... 

Gjöld samtals ................ 
04 Seldar vörur og þjónusta .... 
020 Vaxtatekjur ................. 

Tekjur samtals ............... 

sr... 

0... 

Byggingarsjóður hafrannsóknaskips: 

27 Vextir .......0..0. 00... 

Gjöld samtals ................ 

012 Framlög ríkissjóðs ........... 
Mismunur ................... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána ............... 
019 Annað .....0.0000000 0 

Inn: 
995 Ráðstöfun eigin fjár ......... 

RON 

so... 

Ss... 0... 

so... 

Þús. kr. 

7 133 
3226 

100 
20 000 

31 059 
21 000 
30 000 

51 000 

36 941 

17 000 
19 941 

563 396 
481 000 
216 000 

1300 000 
60 000 
85 000 

2 105 396 
2 702 396 

3000 

2 705 396 

5 086 

5 086 
14 385 

61 650 
7 649 

69 299 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

19 941 

69 299



Nr. 

272 

24 

86. 324 

Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins: 

20 Lam .......000000 00. 
2 Önnur rekstrargjöld ..............000000......... 

4 Viðhald ...........00220000. nes 
27 Vextir ..........0.00000n0 sr 

Gjöld samtals ......0200.00.0 0. 
04 Seldar vörur og þjónusta ........00.000....00.0... 
012 Framlög ríkissjóðs .........200000000 00... 

Tekjur samtals ........00.020000. 00... 
Mismunur ...........00.0000 0000 er sn 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána .........00.20000 0000 nn 
019 Annað ..........00.00.sessss sr 

Inn: 
995 Ráðstöfun eigin fjár ..........02200.00 0... ...... 

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins: 

20 Laun .......200000 renn 
2 Önnur rekstrargjöld ........0....0200000.0. 000... 

Gjöld samtals .......002.2000 0. s.n 
012 Framlög ríkissjóðs .......0000000..0 0... 
019 Aðrar tekjur, aflatryggingasjóðsgjald ............ 

Tekjur samtals ........02.0.000 0... 
Mismunur, óráðstafað .........20.002000....0.0.00. 

31. desember 1977. 

Þús. kr. 

2598 
490 

1500 
235 

10 823 
7500 

16 530 

24 030 

1000 
12 207 

13 207 

Þús. kr. 

13 207 

2 636 000
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101 

251 

371 

26 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið 

Lögbirtingablaðið: 

20 Laun ......220000000 000 3 982 
2 Önnur rekstrargjöld ..............000.0.00..0.. 22 250 
4 Viðhald .............00.00. 0 ven 600 

Gjöld samtals .......000.0000 0. s.n 26 832 
04 Seldar vörur og þjónusta ........000000.00.0.0.. 26 832 

Landhelgissjóður: 

27 Vextir .........0000000000 ner 93 741 

Gjöld samtals ......0202.0000 0... 93 741 
020 Vaxtatekjur .........000.0.0..0 en... 750 
012 Framlög ríkissjóðs .........00000.0 00... 273 177 
019 Aðrar tekjur ............00000000 000... 0... 25 000 

Tekjur samtals .........0.0000000 0000... 298 927 
Mismunur ...........0202000 0000 ns ne. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána ...........00000. 000... 205 186 
Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár ............00.0000. 000... 205 186 

Kirkjubyggingasjóður: 

20 Laun ..........000.0000 00 nn 60 
27 Vextir „...........0.000000 ner 150 

Gjöld samtals ............2.0000 0... 210 
012 Framlög ríkissjóðs ..........00.0000. 0... 0... 15 000 

Tekjur samtals ................000. 0000... 15 000 
Mismunur ...........20..0000 0000. enn 

Fjármunahreyfingar: 

982 Veitt lán ......0..0.0.0 16 290 
Inn: 

991 Innheimtar afborganir .............000000. 0... 1500 
995 Ráðstöfun eigin fjár „....,......000000 00.00.0000. 14 790 

Þús. kr. 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

205 186 

14 790
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372 Kirkjugarðasjóður: 

20 Latin 2... 
2 Önnur rekstrargjöld ...................... 

90 Yfirfærslur  ..........00.0... 00... 

Gjöld samtals .......000..0.0 000... 
020 Vaxtatekjur „........0.00000.. 0... 
012 Framlög ríkissjóðs ...........0...000...0... 
019 Aðrar tekjur ..........00.02000.... 00... 

Tekjur samtals ........0.0.0..000 00 
Mismunur .........0....0.0 0... 

373 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

982 Veitt lán „.....0..0.0 
984 Annað, bætt sjóðsstaða ..........20..00... 

Inn: 

995 Innheimtar afborganir ................0.... 
995 Ráðstöfun eigin fjár ...................... 

Kristnisjóður: 

90 Yfirfærslur # ............002000 00. 

Gjöld samtals .......0.0...0.0 000... 
020 Vaxtatekjur .........2.2.20000. 0... 
012 Framlög ríkissjóðs ..........00.0..00....... 

Tekjur samtals .........0...... 0... 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

984 Annað, bætt sjóðsstaða ..............0.... 
Inn: 

991 Innheimtar afborganir ..................... 

31. desember 1977. 

Þús. kr. 

400 
260 
260 

920 
2 000 

100 
10 000 

12100 

Þús. kr. 

11 180
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271 

272 

27 Félagsmálaráðuneytið 

Byggingarsjóður ríkisins: 

20 Laun 2... 2000 
2 Önnur rekstrargjöld ................2000.00000.. 
4 Viðhald ..............0000 00. 
21 Vextir .............02000. nn 

Gjöld samtals ...........2.00 00... 

04 Seldar vörur og þjónusta ........00000000..0.... 
020 Vaxtatekjur ...........02.00000000 0... 
012 Framlög ríkissjóðs .........002.0000.000. 00... 

Tekjur samtals ..............2.200 000. 
Mismunur .„........0....002 0000. 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
981 Afborgun lána .........0..00... 
982 Veitt lán .........2...000nvsssss sr 

Inn: 

991 Innheimtar afborganir .............00000.0..00.. 
992 Tekin lán ..,.....2000.20000 0000 

Byggingarsjóður verkamanna: 

2 Önnur rekstrargjöld ..............0.0..0...000... 
27 Vextir ............ 0000 

Gjöld samtals ..............000 0... 
020 Vaxtatekjur ..........000.220000 0... n 
012 Framlög ríkissjóðs .......0..00.0000... 0... 
019 Aðrar tekjur, framlög sveitarfélaga .............. 

Tekjur samtals ..........2...2000 0000 
Mismunur ..............02000 0000 ss 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána ............00.0 00 
982 Veitt lán .......... 

Inn: 

991 Innheimtar afborganir ..............02.00.....0.0. 
995 Ráðstöfun eigin fjár „..........0.00000 00.00.0000. 

Þús. kr. 

83 680 
62 658 
1430 

985 000 

1132 968 
öð 000 

1258 300 
4 789 000 

6 102 300 

2 355 000 
7 242 132 

381 000 
4 246 800 
4 969 332 

1500 
7 000 

8500 
130 000 
300 000 
300 000 

730 000 

6 000 
725 500 

10 000 
721 500 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

4 969 332 

721 500
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371 Lánasjóður sveitarfélaga: 

20 Laun .....00000000 0000 nenna 
2 Önnur rekstrargjöld #.............0.2..00000.... 
27 Vextir ...........00000000 ess 

Gjöld samtals .......022.0000 0000 
020 Vaxtatekjur „.........02000000. 00... 
012 Framlög ríkissjóðs ..........0000000. 00... 
019 Aðrar tekjur, framlag Jöfnunarsjóðs ............ 

Tekjur samtals .........000.0000 0000 00...... 
Mismunur „.............22200 000. ees nn 

372 

971 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána ............000020 000... 0... 
982 Veitt lán ..........2000000 000. nn een 

Inn: 
991 Innheimtar afborganir ............00000000..00.0.. 
992 Tekin lán ........000000000 0000... sn... 

Landakaup kaupstaða og kauptúna: 

2 Önnur rekstrargjöld ............00. 00... 

Gjöld samtals .......00000000 00 se 

020 Vaxtatekjur ..........000000000 0... 
012 Framlög ríkissjóðs ..........0200.0000... 00... 

Tekjur samtals .........0..0200.0 000. 0 
Mismunur ..........00000 000. enn 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

982 Veitt lán ...........0.0000000 00... 
Inn: 

991 Innheimtar afborganir .............0000000..0.0.0. 
995 Ráðstöfun eigin fjár ...........00..00000..0...0.00. 

Erfðafjársjóður: 

90 Yfirfærslur ...............2.000 00... nn... 

Gjöld samtals .......0...000 00... 
020 Vaxtatekjur ..........00.000000ss ss 
012 Framlög ríkissjóðs ...........0000000..... 0... 

Tekjur samtals .........0...02000 0000... 
Mismunur ..............000000 000. 

Fjármunahreyfingar: 

982 Veitt lán ........0020.00000 0000. 

Inn: 
981 Innheimtar afborganir ..........00.00000.0..0.... 
995 Ráðstöfun eigin fjár .„....,......0.0..0000.0..00.. 

31. desember 1977. 

Þús. kr. 

6 864 
2 600 

144 936 

154 400 
283 525 
112500 
225 000 

621 025 

115 693 
986 051 

235 119 
400 000 
466 625 

19 772 

2474 
17 298 

80 000 

80 000 
23 000 
90 000 

113 000 

62 000 

29 000 
33 000 

Þús. kr. 

466 625 

17 298 

33 000



31. desember 1977. 

972 

974 

975 

Bjargráðasjóður Íslands: 

20 Laun 
2 Önnur rekstrargjöld 
4 Viðhald 

27 Vextir 
28 Afskriftir 

Gjöld samtals ........ 
020 Vaxtatekjur 

#0... .0. 

0... 

90 Yfirfærslur .......... 

012 Framlög ríkissjóðs ... 

329 

KK 

sn... 

Sr. 

sr. 

0000. 00 600008000. 0000. 

So 0000 000. 

019 Aðrar tekjur, framlög sveitarfélaga .............. 

Tekjur samtals ....... 
Mismunur ........... 

Fjármunahreyfingar: 

981 Afborgun lána ....... 
982 Veitt lán 

Inn: 
991 Innheimtar afborganir 
994 Afskriftir 
995 Ráðstöfun eigin fjár 

Styrktarsjóður fatlaðra: 

90. Yfirfærslur 

Gjöld samtals ........ 
012 Framlög ríkissjóðs ... 

Styrktarsjóður vangefinna: 

90. Yfirfærslur 

Gjöld samtals ........ 
012 Framlög ríkissjóðs ... 

#0... 0... 

0. 0.00.0.... 

KKK NR 

Sr... 

so. 

NRK 

sr... 0000... 

so... 

sr. 

sr... ... 

so ... 

So... 00 803 

sr. 

sr... 

Þús. kr. 

6 864 
2 600 

900 
45 556 

150 
47 180 

103 850 
18 500 
71 600 
72 600 

162 700 

92 500 
140 000 

173 500 
150 

58 850 

7000 

7 000 
7 000 

150 000 

150 000 
150 000 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

58 850
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28 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið 

271 Tryggingastofnun ríkisins, lífeyristryggingar: Þús. kr. Þús. kr. 

20 Laun 2..........200000 nn nn 215 183 
2 Önnur rekstrargjöld #................0........ 116 433 
4 Viðhald .............2000.0 00. nns sr 14 710 
28 Afskriftir .............00....00. enn 6 500 
900 Yfirfærslur # .............0000 00... 19512 774 

Gjöld samtals ............0.000 00... 19:865 600 
04 Seldar vörur og þjónusta (rekstrarkostnaður 

greiddur af Öðrum) ..........00000 000. 144 600 
012 Framlög ríkissjóðs ...........2.00000. 0... 16 960 000 

Iðgjöld atvinnurekenda ..........0.0.000.000.00.. 2 761 000 

Tekjur samtals ........0.2..0.00000 00 19 865 600 

Fjármunahreyfingar: 

982 Veitt lán ............2.2..0 0. 36 500 
Inn: 

991 Innheimtar afborganir ............0.0.00..00..0. 30 000 
994 Afskriftir C..............0.00 0 6 500 

Tryggingastofnun ríkisins, sjúkratryggingar: 

90  Yfirfærslur til lífeyristrygginga ................ 35 000 
— bætur ..................0 00. 13 192 000 

Gjöld samtals ..............0...... BAÐAÐ 13 227 000 
012 Framlög ríkissjóðs ...........00..00 0... 13 227 000 

Fj} ármunahreyfingar: 
Ut: 

984 Annað ............0 00 1000 
Inn: 

991 Innheimtar afborganir .............0.00.000..0.... 1000 

Tryggingastofnun ríkisins, slysatryggingar: 

900 Yfirfærslur til lífeyristrygginga ................ 41 000 
— Þbótagreiðslur ...........0...00.0... 00 896 000 

Gjöld samtals .......2....000 00. 937 000 
012 Framlög ríkissjóðs ..........0...000.00 0. 937 000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

984 Annað ...........2...00 00. ss 15 000 
Inn: 

991 Innheimtar afborganir .............0...00 000... 15 000
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273 

3ll 

378 

380 

Atvinnuleysistryggingasjóður: Þús. kr. 

2 Önnur rekstrargjöld ..............0.000..... 27 000 
900 Yfirfærslur  ............02.000 00... 33 000 

Bótagreiðslur „............0..00000 0000 1679 840 

Gjöld samtals .............00 00... 1739 840 
020 Vaxtatekjur  ..........0....00 000. 480 000 
012 Framlög ríkissjóðs ...........22.00. 0... 1086 640 

Iðgjöld atvinnurekenda ...........00.0.000.0.0.... 543 320 

019 Aðrar tekjur, framlög sveitarfélaga ............ 543 320 

Tekjur samtals ...............0. 0... 2653 280 
Mismunur ...............0.20 000. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

982 Veitt lán .............0..20000 0 1086 640 
984 Annað ...........0.00 nn 6 800 

Inn: 

991 Innheimtar afborganir ............00000000...... 180 000 
995 Ráðstöfun eigin fjár ...................0.00..... 913 440 

Þvottahús ríkisspítala: 

20 Laun  .............2000 00 127 400 
2 Önnur rekstrargjöld ......................... 69 000 
4 Viðhald „.............0.0.. enn 31 500 

Gjöld samtals .............0.20 00 227 900 
04 Seldar vörur og þjónusta .............0........ 227 900 

Læknishéraðasjóður: 

90 Yfirfærslur  ..........00.002 00. 18 400 

Gjöld samtals ..............0.0 00 18 400 
020 Vaxtatekjur ............0.00 0000 400 

012 Framlög ríkissjóðs ..........0..2.2200 0. 18 000 

Tekjur samtals .........0..00000 0000 18 400 

Námslán læknastúdenta: 

012 Framlög ríkissjóðs ...........0000.00. 0. 3 000 
Tekjur samtals ..............0..00 000. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

982 Veitt lán ............20. 0000... 3 000 
Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár ...............0.0.0000.00.. 3000 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

913 440 

3000
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471  Gæsluvistarsjóður: Þús. kr. Þús. kr. 

012 Framlög ríkissjóðs ...........000000. 0... 63 200 
Tekjur samtals ........0002000000 0000... 63 200 

Fjármunahreyfingar ; 
t: 

983 Fjárfestingar  ...........00000.00 000... 63 200 
Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár .........0200000. 0... 0... 63 200 

911 Brunabótafélag Íslands: 
20 Laun  ..........20000 00 ss 180 000 
2 Önnur rekstrargjöld #...............0.000.00.... 250 000 
23 Hráefni og vörur til endursölu ...........00.... 1490 000 
28 Afskriftir .........0.000000 ce. en ser 10 000 

Gjöld samtals .......0.00000000 0. 1930 000 

04 Seldar vörur og þjónusta ...........000.0000... 1900 000 
020 Vaxtatekjur ..........200000 0... en ss 130 000 

Tekjur samtals ........00.020 0000 een. 2 030 000 
Mismunur ........2.000..0s es sne ss 100 000 

Fjármunahreyfingar: 
t . 

981 Afborgun lána ......0...00000000 00 nn0.n. 2000 
982 Veitt lán ........202000. 00. s.s 110 000 
983 Fjárfestingar  .........0.000000 0000... 40 000 
984 Annað .........000.0.. ss 13 000 

Inn: 
991 Innheimtar afborganir ...........002.00 000... 55 000 
994 Afskriftir ........20..2.00000 00 10 000 
995 Ráðstöfun eigin fjár ...........0..0000 0000... 100 000
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29 Fjármálaráðuneytið 

101 Áfengis. og tóbaksverslun ríkisins: 

20 Laun  ........200 000 
2 Önnur rekstrargjöld  .........0...0..0 0... 
4 Viðhald .........200.0.00eene es 
23 Hráefni og vörur til endursölu ................. 

27 Vextir .......2.00.000.e. ses 
28 Afskriftir ..........20200000.0 oe ess 

Gjöld samtals ......200.0000. 000. 

04 Seldar vörur og þjónusta ......00.0..000000000.... 
020 Vaxtatekjur .........0000000. sen 

019 Aðrar tekjur ........00.02000 000... 

Tekjur samtals .........0.0200000 000... 
Mismunur ........0000200 00. sen 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána ......0002000 0000... 

983 Fjárfestingar .........000000.00 0000. 
984 Annað, greitt í ríkissjóð .....0.00000000.0.. 

Inn: 
991 Innheimtar afborganir ........00..0.00 0000 00... 
994 Afskriftir (...........2000000 000 
995 Ráðstöfun eigin fjár ...........00.0000 0... 0... 

102 Lyfjaverslun ríkisins: 

20 Laun  ........000 0. 
2 Önnur rekstrargjöld  ........0.00000 00... 
4 0 Viðhald ..........0000. venner 
23 Hráefni og vörur til endarsölu ................. 
28 Afskriftir .........0.000000eeees nanna 

Gjöld samtals ....00.000000 00... 
04 Seldar vörur og þjónusta .......00.00000 0000... 

Mismunur .........2.0000 000 ee senn 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

983 Fjárfestingar  ........2000000 000 

Inn: 

994 Afskriftir C.........000000 0000 

Þús. kr. 

220 000 
548 300 

9500 
2120 000 

5 000 
6 000 

2 908 800 
14 261 650 

5 009 
1500 

14 268 150 

6500 
60 000 

11 300 000 

1150 
6 000 

11 359 350 

80 500 
22 400 

900 
273 000 
10 700 

387 500 
388 000 

11 200 

10 700 
500 

Nr. 

Þús. 

11 359 

A 43 

86. 

kr. 

350 

500
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103 

931 

932 

939 

Innkaupastofnun ríkisins: 

20 Laun 2... 
2 Önnur rekstrargjöld #......................... 
4 Viðhald ..............00000 0. 00. 
23 Hráefni og vörur til endursölu „................ 
28 Afskriftir .............20.0000 000 

Gjöld samtals .„...........00..0.00 00... 
04 Seldar vörur og þjónusta ...........0.00.0000.. 
020 Vaxtatekjur (..........00000 00 
019 Aðrar tekjur „............00.00000 000... 

Tekjur samtals ............0.00.0...0 000. 

Arnarhvoll: 

20 Laun 0... 
2 Önnur rekstrargjöld #......................... 
á Viðhald ..............0000 0000 
28 Afskriftir ............200.0000 000. 

Gjöld samtals ...,........0002 0000 
04 Seldar vörur og þjónusta ..........00....0000.. 

Borgartún 7: 

20 Laun  ........... 
2 Önnur rekstrargjöld ...............0........ 
4 Viðhald ...........000..0 0000 
27 Vextir ...........0.00 0000 

Gjöld samtals ............0000200 00 
04 Seldar vörur og þjónusta .........000..0.0000.. 

Mismunur .............0000 2200. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána .........000.00000. 0... 
Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár .....................0....... 

Ýmsar fasteignir ríkissjóðs: 

2 Önnur rekstrargjöld ...............0... 

Gjöld samtals .........0.2.00 00. 

31. desember 1977. 

Þús. kr. 

61 166 
35 250 

4 000 
3 100 000 

1400 

3201 816 
3 186 800 

4 200 
10 816 

3 201 816 

20 946 
8 990 
2 000 
1000 

32 936 
32 936 

14 000 
3500 
3400 
3000 

23 900 
26 000 

2 100 

2100 

— 2500 
2500 
2500 

Þús. kr. 

2100
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971 Ríkisábyrgðasjóður: Þús. kr. Þús. kr. 

20 Laun  ......0.0000 ess 15 000 
2 Önnur rekstrargjöld #............000.000.0..... 5000 

Gjöld samtals .......0.0..000 00... 20 000 
020 Vaxtatekjur .........2.200.00 0... 80 000 
012 Framlög ríkissjóðs ..........0200000000 0... 566 000 

Tekjur samtals ........00.00000 00. 0n ss 646 000 
Mismunur .........000.00 00 000. 626 000 

Fjármunahreyfingar: 

Ut: 
982 Veitt lán ........000000.0 00 1342 000 

Inn: 

991 Innheimtar afborganir .............0.000. 0000... 716 000 
995 Ráðstöfun eigin fjár ........0.0000.0.000 0... 626 000



Nr. 

101 

211 

86. 336 

30 Samgönguráðuneytið 

Póstur og sími: 

20 Laun  ............200 000 
2 Önnur rekstrargjöld #......................... 
4 Viðhald ..............2.00.... 0... ss 
27 Vextir ...........00000. 0. 
28 Afskriftir .............00...20 00 nn en 

Gjöld samtals ............000 0000. 

04 Seldar vörur og þjónusta .........0..0..0.0.0.. 

020 Vaxtatekjur ............020. 000... 
019 Aðrar tekjur ...........0..0000 0000... 

Tekjur samtals ..............0.000. 0000... 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

961 Afborgun lána ............200.0 00... nn 
983 Fjárfestingar, almennar!) ...........00.000..... 

— jarðstöð .............. 
Inn: 

992 Tekin lán vegna jarðstöðvar .............0....... 

994 Afskriftir ................0 0000 

Áhaldahús vegagerðarinnar: 

20 Laun  ............00. 
2 Önnur rekstrargjöld #......................... 
4 Viðhald ................00.. 00... ven 
23 Hráefni og vörur til endursölu ................. 

27 Vextir ............0000 000. 
28 Afskriftir ..............0.... 0... 

Gjöld samtals .............02. 0000 
04 Seldar vörur og þjónusta ........00.0.00000.... 

020 Vaxtatekjur ...........0.0200000 00 

012 Framlög ríkissjóðs ..........0.00..00 0. 

019 Aðrar tekjur ...........2.000000..0.v.. 

Tekjur samtals .........0.0000 0000 
Mismunur ................20. 00. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

983 Fjárfestingar ..............2.020 000. 
Inn: 

994 Afskriftir ................. 0 

31. desember 1977. 

Þús. kr. 

6 279 000 
2011 015 

621 353 
305 632 

1823 000 

11 040 000 
10 601 000 

205 000 
234 000 

11 040 000 

343 000 
1480 000 
370 000 

370 000 
1823 000 

530 000 
230 000 
30 000 

400 000 
100 

100 000 

1290 100 
1200 000 

100 
120 000 
10 000 

1330 100 

140 000 

100 000 

  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 15. 

40 000 

Þús. kr. 

40 000
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321 

332 

Skipaútgerð ríkisins: 

20 Laun . 
2 Önnur rekstrargjöld ............ 
4 Viðhald ...........2.00000. 0... 

Gjöld samtals .......0.0......0..... 
04 Seldar vörur og þjónusta ........... 

012 Framlög ríkissjóðs ................ 

Tekjur samtals .................... 
Mismunur .................0.0.... 

Fjármunahreyfingar: 

Ut: 
983 Fjárfestingar .................... 

Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár ............... 

Vitamálastjórn, áhaldahús: 

20 Laun  .........0. 0. 
2 Önnur rekstrargjöld ............ 
4 Viðhald ..........000000000. 00... 
23 Hráefni og vörur til endursölu .... 

27 Vextir ...........00 000 
28 Afskriftir .............000....0... 

Gjöld samtals ......0000..000 00... 
04 Seldar vörur og þjónusta ......... 

Mismunur ........00..... 000... 

Fjármunahreyfingar: 

Ut: 
981 Afborgun lána .......0.00000000.0. 

983 Fjárfestingar .........0. 0... 

Inn: 

994 Afskriftir O....................... 

Hafnabótasjóður: 

2 Önnur rekstrargjöld ............ 
21 Vextir .............000..... 0... 

Gjöld samtals ......00......00.... 
020 Vaxtatekjur „..........00 0... 
012 Framlög ríkissjóðs ................ 
019 Aðrar tekjur .........00000.0000... 

Tekjur samtals ................... 
Mismunur „........0000. 000... 

00... 

soo... 

00... 

sr. 

so... 

so... 

000... 

s..... 

NON 

Þús. kr. 

245 125 
160 740 
58 800 

464 665 
262 000 
203 165 

465 165 

500 

500 

249 974 
67 250 
80 000 
20 000 

3 234 
15 000 

435 458 
450 931 

473 
30 000 

15 000 
15 473 

2000 
93 155 
50 000 

145 155 
127 006 
140 400 

3000 

270 406 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

500 

15 473 

125 251
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333 

334 

Fjármunahreyfingar: 

Ut: 
981 Afborgun lána ......0000000000.. 

982 Veitt lán .......00000000 00... 
Inn: 

991 Innheimtar afborganir ........... 
992 Tekin lán .........0.000000....... 

Landshöfn, Þorlákshöfn: 

20 Laun  .......2.00 0000 
2 Önnur rekstrargjöld #............ 
4 Viðhald .........000.000 00... 

27 Vextir .......0....000 00... 

Gjöld samtals ......00.0.0.0.0..... 
04 Seldar vörur og þjónusta ........ 
012 Framlög ríkissjóðs ............... 

Tekjur samtals ................... 
Mismunur .........0. 00. 

Fjármunahreyfingar: 

Ut: 
981 Afborgun lána .........00%000.. 

983 Fjárfestingar ..........0.0..00.... 

Inn: 
995 Ráðstöfun eigin fjár .............. 

Landshöfn, Keflavík--Njarðvík: 

20 Laun 
2 Önnur rekstrargjöld ............ 
4 Viðhald .........00000 0000... 
27 Vextir ..........002 0000 
28 Afskriftir .............00.000.... 

Gjöld samtals .......0000.00000.... 
04 Seldar vörur og þjónusta ........ 
012 Framlög ríkissjóðs ............... 

Tekjur samtals ........00........ 

Mismunur ........0000 00... 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

981 Afborgun lána ......0.00.000000.... 

983 Fjárfestingar ................... 
Inn: 

994 Afskriftir  ........0..00 002 
tr... 

su... 

00... 

0000... 

sr. 

00... 

0000... 

31. desember 1977. 

Þús. kr. 

12 337 
252 400 

88 473 
111 013 
125 251 

17 526 
5 926 
5 048 
8424 

36 924 
28 500 
39 116 

67 616 

5 692 
25 000 

30 692 

33 643 
20 100 
20 000 
35 207 
7313 

116 263 
73 743 

162 520 

236 263 

7313 
120 000 

7313 
120 000 

Þús. kr. 

30 692 

120 000



31. desember 1977. 9839 Nr. 86. 

335 Landshöfn, Rifi: Þús. kr. Þús. kr. 

20 Laun ..........222.02.000 ns 5 450 
2 Önnur rekstrargjöld ............0.00.000 00. 3000 
4 Viðhald ...........0..2000 00. een 4 000 
27 Vextir .........000000..00 nn 17 061 

Gjöld samtals .......2.00000. 0... 29511 
04 Seldar vörur og þjónusta ............00.00.0..... 12450 
012 Framlög ríkissjóðs ............000000.... 0... 74. 069 

Tekjur samtals .........20.000. 0000... 86 519 
Mismunur #...........0.00000 000... 57 008 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána ...........020.0. 0000. 0... 7 008 
983 Fjárfestingar  ............0....20. 0... nn... 50 000 

Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár .........0200..00.0.0.00..... 57 008 

471 Flugmálastjórn: 

20 Laun ..........0000000 0. sr 460 470 
2 Önnur rekstrargjöld ..........0.0..0.0. 0... 190 000 
4 Viðhald ..........02000000 00. 46 000 
27 Vextir ...........000 000 66 400 
900 Yfirfærslur ...........2..0.0 0... nn 1009 

Gjöld samtals .......2....0000 0000. 763 870 
04.  Seldar vörur og þjónusta ..........00000.0.....0.. 80 000 

012 Framlög ríkissjóðs ............20.0.00.. 0... 1250 206 

Tekjur samtals .........2020000 0000... 1330 206 
Mismunur #............202.0 00... 566 336 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
981 Afborgun lána ...........00000. 0000... 36 336 
983 Fjárfestingar!) ...........0..00000 0000... 600 000 

Inn: 
991 Innheimtar afborganir ........20.000.0.0.0.0..0. 70 000 
995 Báðstöfun eigin fjár ............0..00.0000000.. 566 336 

Viðfangsefni: 

li Yfirstjórn ...........220200.0. 0. e.s 206 656 
12 Flugöryggisþjónusta .............0000.0.0...0.0. 90 735 
13 Flugumferðarþjónusta .............0000000... 97 092 
19 Verkstæði  ...........000202. 0000... 27 851 
20 Reykjavík  ...........000000. 0... 167 394 
30 Reykjaneskjördæmi ..........000000.. 0... 2514 
40 Vesturlandskjördæmi .........0...000.0....00.. 4 054 
50 Vestfjarðakjördæmi  ............00 0000. 30 747 
60 Norðurlandskjördæmi vestra .................. 12378 
70 Norðurlandskjördæmi eystra ........0000...... 62 763 
80 Austurlandskjördæmi  ............0..000....... 39 933 
90 Suðurlandskjördæmi ............0000.......0. 21 753 

Gjöld samtals .............000.0 00... 763 870 
  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti nr. 16.



Nr. 86. 340 

671 

673 

Umferðarmiðstöð: 

20 Laun 0... 
2 Önnur rekstrargjöld # ...........00000.... 
4 0 Viðhald ...........2.00 0... senn 
27 Vextir .......0.00.0 0... 
28 Afskriftir ............0.0000. 0... 

Gjöld samtals ......0002.2.200. 0... 
04 Seldar vörur og þjónusta ..........0.00000.. 
019 Aðrar tekjur, sérleyfissjóður ............. 

Tekjur samtals .........0...0000.. 0... 
Mismunur .........0..000 000. 

Fjármunahreyfingar: 

Ut: 
981 Afborgun lána ..........000.0. 000... 
984 Annað ......200000. s.s 

Inn: 

994 Afskriftir O..........2.000 00... 

Sérleyfissjóður: 

20 Laun  ..........20000 00. 

2 Önnur rekstrargjöld ............0...0.0.... 
90 Vfirfærslur ...........0000.0 0... 

Gjöld samtals .......02...0.00 00. 

012 Framlög ríkissjóðs .........00.000000 00... 
Mismunur, óráðstafað .........0.0.000.0... 

Ferðaskrifstofa ríkisins: 

20 Laun  .........22 00. 

2 Önnur rekstrargjöld #.................... 
4 Viðhald „.........000..eees er 

27 Vextir .......2000.000ssse ns 

Gjöld samtals .......0.000000 000... 

04 Seldar vörur og þjónusta ................... 

31. desember 1977. 

Þús. kr. Þús. kr. 

565 

5 000
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31 Iðnaðarráðuneytið 

231 Sementsverksmiðja ríkisins: 

232 

20 
2 
4 
23 
27 
28 

04 

Laun 
Önnur rekstrargjöld 
Viðhald 
Hráefni og vörur til endursölu 

Vextir 

ss... 

FK NON KUN 

so... 

sr 

sr. 0.000.0.%0%.. 

Gjöld samtals 
Seldar vörur og þjónusta .......00.0.000 0... 
Mismunur 

0 .. 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
981 Afborgun lána ..........0000 00 n enn 
983 Fjárfestingar .........0.0000000 nn 

Inn: 
994 Afskriftir C........2..200000 000 
995 Ráðstöfun eigin fjár .............0000.00000.0.. 

Landssmiðjan: 

20 Laun  ..........200.00 sens 
2 Önnur rekstrargjöld  ...........0..0 0. 
4 00 Viðhald ...........2..00 00. een 
23 Hráefni og vörur til endursölu ................. 

27 Vextir .......2.20020.0sse ee 
28 Afskriftir ............20000. 0. .n en 

Gjöld samtals .......00.0.000 000... . 

04.  Seldar vörur og þjónusta ........00.0.00. 0000... 

020 Vaxtatekjur  ..........000000 00. 

019 Aðrar tekjur, húsaleiga ..................00.... 

Tekjur samtals .........0...%0000 0... 
Mismunur ..........0.0000 ns. 

Fjármunahreyfingar: 

981 

984 

994 
995 

Ut: 
Afborgun lána 

Annað 
Inn: 
Afskriftir .........0.00 0200 
Ráðstöfun eigin fjár NORN NORN 

ss 

Nr. 86. 

Þús. kr. Þús. kr. 

465 270 

920 886 
62 055 

205 300 
110 000 
180 000 

1943511 
1950 000 

6 489 

114 074 
72415 

180 000 
6 489 

163 025 
27 180 
3500 

190 000 
2700 
2800 

389 805 
390 000 

500 
4000 

394 500 
4 695 

500 
6 995 

2 800 
4 695 

A 44



Nr. 86. 342 

233 

234 

3ll 

Ríkisprenismiðjan Gutenberg: 

20 Laun  ......... 

2 Önnur rekstrargjöld #.......... 
4 Viðhald „..........00.00 00 . 
23 Hráefni og vörur til endursölu ... 

27 Vextir ........... 0. 
28 Afskriftir ..................... 

Gjöld samtals .......0..0.. 

04 Seldar vörur og þjónusta ........ . 

020 Vaxtatekjur  .................. 

Tekjur samtals ...............,. 

Mismunur ................. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána ............. .... 

Inn: 

994 Afskriftir ............... 

995 Ráðstöfun eigin fjár ........... 

Lagmetisiðjan Siglósíld: 

20 Lan 
2 Önnur rekstrargjöld .......... 
d Viðhald ............ 0. 
23 Hráefni og vörur til endursölu .. 
27 Vextir 20... 

28 Afskriftir ...................... 

Gjöld samtals ................... 
04  Seldar vörur og þjónusta ......... 

Mismunur ............ 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána .................. 

983 Fjárfestingar .................. 

Inn: 

994 Afskriftir  ................ 
995 Ráðstöfun eigin fjár ........... 

Landsvirkjun: 

20 Laun 

2 Önnur rekstrargjöld #.......... 
4 Viðhald ..............0.000..... 
27 Vextir ..........0.. 
28 Afskriftir ...................... 

Gjöld samtals .......0..0.0... 

04 Seldar vörur og þjónusta ......... 
Mismunur ..........0 00. 

0... 

000... 

000... 

#0.00%... 

31. desember 1977. 

Þús. kr. 

167 323 
24 380 

3 600 
68 000 

8 924 
9500 

281 127 
286 328 

100 

286 428 

14 801 

9500 
5 301 

62415 
25 503 
1200 

157 000 
9000 
4 000 

259 118 
265 000 

4 882 
5 000 

4000 
5 882 

472 700 
157 300 
130 000 

2 269 000 
1486 600 

4 515 600 
5 223 000 

Þús. kr. 

5 301 

5 882 

707 400



31. desember 1977. 343 Nr. 86. 

Fjármunahreyfingar: Þús. kr. Þús. kr. 
Ut: 

981 Afborgun lána .......0.00000. ns. 1684 400 
983 Fjárfestingar ........20.02202 0000. 2593 300 

Inn: 
991 Innheimtar afborganir ............0.00000000.... 8100 
992 Tekin lán ........2000000 0000. 1767 000 

994 Afskriftir ...........020 000. 1486 600 
995 Ráðstöfun eigin fjár ............2000.000000... 707 400 
996 Annað .........202.00.... sv 308 600 

312 Laxárvirkjun: 

20 Laun  .........0000 000. 50 900 
2 Önnur rekstrargjöld ..............00.0.0.00.... 187 566 
4 Viðhald .............0e.. eee 37 200 
27 Vextir ...........0.000. s.n 95 000 
28 Afskriftir ...........0.00.000 0... 124 900 

Gjöld samtals .......2.000000.. ses 495 566 
04 Seldar vörur og þjónusta ...........0.0.000.0.0... 539 669 

Mismunur .........0.0000 0. 44 103 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
981 Afborgun lána .........0.000.0. ene sn 106 000 
983 Fjárfestingar ...........2..000. 00... 23 500 

984 Annað .........0002.200 00. 39 503 
Inn: 

994 Afskriftir .............2002 000. nn 124 900 
995 Ráðstöfun eigin fjár .......................... 44 103 

313 Kröfluvirkjun, stöðvarhús og vélar: 

27 Vextir .........02000.0. ss 797 000 

Gjöld samtals .......0.0.0000 000 797 000 
Mismunur, gjöld umfram tekjur ................ —-797 000 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
981 Afborgun lána ..........20000 000... n nn 354 000 
983 Fjárfestingar .........2..2200 0000. 150 000 

Inn: 
992 Tekin lán .........0.0200 00... en sr 1301 000 
995 Ráðstöfun eigin fjár ..........0..20000000..00.. —-797 000



Nr. 86. 344 

314 Kröfluvirkjun, borholur og aðveitukerfi: 

21 Vextir .........00.00.0 0000 

Gjöld samtals .......02..200000 0... nn 
Mismunur, gjöld umfram tekjur ................ 

Fjármunabreyfingar: 

Út: 
981 Afborgun lána ..........020.00. 0000... 

Inn: 
992 Tekin lán ............0.200000 00. nn 

315 Norðurlína: 

27 Vextir .........0..20000 s.s 

Gjöld samtals ..........00000 00. 

Mismunur, gjöld umfram tekjur ................ 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána .............0% 0000... 

983 Fjárfestingar ............0.0.000 000. 

Inn: 
992 Tekin lán ..........0..2.000.0 0000 nn 

316 Lína Krafla— Akureyri: 

27 Vextir ............00.00 00 

Gjöld samtals .............0000 00... 
Mismunur, gjöld umfram tekjur ................ 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
981 Afborgun lána .............000000 0 senn 

Inn: 
992 Tekin lán .............200000 00 nn 

317 Lína Krafla-Eyrarteigur: 

27 Vextir ............0000 0... AIR 

Gjöld samtals .............0000 000. 
Mismunur, gjöld umfram tekjur ................ 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

983 Fjárfestingar ..............02020 000... 
Inn: 

31. desember 1977. 

Þús. kr. 

242 000 

242 000 

36 000 

278 000 
—-242 000 

300 000 

300 000 

177 000 
593 000 

1070 000 
—=-300 000 

89 000 

89 000 

26 000 

115 000 
—=-89 000 

52 000 

52 000 

1069 000 

1121000 
=-52 000 

Þús. kr. 

—=-242 000 

—-300 000 

—-89 000 

=-52 000
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321 

331 

332 

345 

Rafmagnsveitur ríkisins: Þús. kr. 

20 Laun  ..........220000 00 ser 460 000 
2 Önnur rekstrargjöld  .............00.0... 0. 950 000 
23 Hráefni og vörur til endursölu ................. 1600 000 
21 Vextir ............0000 sn 720 000 
28 Afskriftir ............000... 000. sn 760 000 

Gjöld samtals .......0...0.0000 000... 4 490 000 
04 Seldar vörur og þjónusta ...........0.0.0.000.. 3 490 000 

019 Aðrar tekjur, Orkusjóður ..........0.0)000..0.... 1000 000 

Tekjur samtals ...........00.0 00 4 490 000 

Fjármunahreyfingar: 

Ut: 
981 Afborgun lána .........0.0000. 2000 r nn 960 000 
983 Fjárfestingar, almennari) .............0.0...00... 1854 000 

— rafvæðing Í sveitum ............0.0.00....0.... 200 000 
Inn: 

992 Tekinlán ..........20.0.000 0000 sen 1849 000 
994 Afskriftir ..............0.0.00 000 760 000 
996 Annað, Orkusjóður, sveitarafvæðing og heimtaug- 

AFgJÖld ...........0. 00 405 000 

Jarðboranir ríkisins: 

20 Laun  ...........000 00 245 400 
2 Önnur rekstrargjöld ............... 169 200 
4 Viðhald ...........2..200. 0. 35 000 
23 Hráefni og vörur til endursölu ................. 30 000 
21 Vextir ............20000.0 err 63 953 
28 Afskriftir „............2200.00 0... sn 50 000 

Gjöld samtals .........0..000.0 000. 593 553 
04 Seldar vörur og þjónusta ..........0.00.00..00..... 593 553 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

981 Afborgun lána .............00 00. n nn 23 793 
984 Annað .........002200. 00. 26 207 

Inn: 

994 Afskriftir (...............00 00 50 000 

Jarðvarmaveitur ríkisins: 

2 Önnur rekstrargjöld ......................... 5440 
4 Viðhald ..............20.0. senn 11 700 
27 Vextir ...........00000.0 0... 23 451 
28 Afskriftir .............000.0. 000. 8515 

Gjöld samtals ............0.00 000... 49 106 
04 Seldar vörur og þjónusta ..........0.0.0.00.0.000.... 67 300 
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Þús. kr.
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371 

Fjármunahreyfingar: 

Ut: 

346 31. desember 1977. 

Þús. kr. 

981 Afborgun lána ..........20000 000... 8515 
983 Fjárfestingar .............000000 00... 18 194 

Inn: 
994 Afskriftir .............002200 0... ee sn 8515 
995 Ráðstöfun eigin fjár ...........00...0 000... 18 194 

Orkusjóður: 

2 Önnur rekstrargjöld  ............0.000.0.0.... 8000 
27 Vextir ............0.00.0000r nr 1381 900 
90 Yfirfærslur ............220000 0. es 1015 000 

Gjöld samtals .......20200000 0. ss 2404 900 
020 Vaxtatekjur  ..........200000. 997 600 
012 Framlög ríkissjóðs ........2000.0000. 2 075 000 

Tekjur samtals ...........0.20 000 3072 600 

Mismunur #..........0.2000 0... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána ..........00.0. 0... 573 700 
982 Veitt lán ...........2.02 000... 750 000 

Inn: 

991 Innheimtar afborganir ............0000000..0..00. 456 000 
992 Tekinlán .........20000000 000. ss 200 000 
995 Ráðstöfun eigin fjár ...........000000 00... 667 700 

Þús. kr. 

667 700
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6. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt: 

I 

Il 

111 

VI 

VII 

VIII 

XII 

XIV 

Að breyta fjárhæðum tekju- og gjaldamegin ef lög verða staðfest er 
afgreidd hafa verið frá Alþingi 1977 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 innheimti ekki stofngjöld og afnotagjöld 
síma árið 1978 hjá allt að 36 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 skraut- 
eyðublaði heillaskeyta skuli renna til Krabbameinsfélags Íslands. 

Að ákveða að Landssíminn innheimti ekki stofngjöld og afnotagjald síma 
árið 1978 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 1 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 allt 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 greiða til orlofsstarfsemi Alþýðusambands Íslands án vaxta 24,7 m.kr. 
sem eru eftirstöðvar af orlofsfé í vörslu Pósts og síma. 

Að greiða til Aflatryggingasjóðs og Fiskveiðasjóðs fjárhæð er svari til 
mótframlags ríkissjóðs við útflutningsgjald af sjávarafurðum skv. 1. nr. 
5/1976, sbr. 1. nr. 27/1976, fyrir tímabilið 15. febrúar til 28. maí 
1976. Til Aflatryggingasjóðs greiðist allt að 37 m.kr. en til Fiskveiðasjóðs 
allt að 110 m.kr. 

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 lífeyrissjóðs 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.
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XV 

XVI 

XVII 

XVIII 

XIX 

XX 

XXI 

XKII 

XXIII 

KKIV 

KKV 

XKVI 

XKVII 

XKVII 

XKIX 

XKK 

XKKI 

XKKII 

KKKIII 

XKXIV 
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Að endurgreiða aðflutningsgjöld af brennsluolíum til veðurathugunar- 
skipa í Norðurhöfum. 

Að fella niður eða endurgreiða sölugjald af vélum og tækjum, vélahlutum 
og varahlutum til samkeppnisiðnaðar (verndarvörniðnaðar), 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, 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 og Orkubús Vestfjarða. 

Að fella niður aðflutningsgjöld af efni til byggingar jarðstöðvar. 

Að fella niður aðflutningsgjöld og söluskatt af þrýstivatnspípum vegna 
Elliðaárstöðvarinnar í Reykjavík. 

Að endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af efni til dísilstöðvar, að- 
veitustöðvar og orkuflutningsveitu fyrir Vestmannaeyjakaupstað. 

Að endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af sérbúnaði og tækjum til 
bifreiða, sem þegar eftir tollafgreiðslu verður breytt í sjúkrabifreiðar. 
Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 

Að endurgreiða söluskatt af pipuorgelum sem keypt hafa verið fyrir 
Garðakirkju, Mosfellskirkju, Landakirkju og Stórólfshvolskirkju. 

Að endurgreiða söluskatt af innfluttum sjúkrabifreiðum í tnr. 87.02.43, 
svo og af ökutækjum, sem þegar eftir tollafgreiðslu verður breytt í sjúkra- 
bifreiðar. Fjármálaráðuneytið selur nánari reglur um framkvæmd þessa 

ákvæðis. 

Að endurgreiða tekjuskatt af verðlaunafé Boris Spassky og Vlastimils 

Hort vegna skákeinvísis þeirra í Reykjavík 1977. 

Að endurgreiða þinglýsingar- og stimpilsjald vegna kaupa á M/S Akraborg. 

Að endurgreiða þinglýsingar- og stimpilgjald vegna kaupa á Freyju RE-38. 

Að endurgreiða þinglýsingargjöld af afsali fyrir B/V Lárus Sveinsson 
SH-126, sem keyptur var frá Frakklandi á árinu 1977. 

Að verja söluandvirði Vestmannaevjaskipsins Herjólfs til nauðsynlegra 
endurbóta á afgreiðsluaðstöðu Skipaútgerðar ríkisins í Reykjavík. 

Að hafa makaskipti á núverandi prestsbústað í Ólafsfirði og annarri 

húseign þar. 

Að selja neðstu hæð húseignarinnar nr. 8 við Eyrargötu í Siglufirði 
ásamt tilheyrandi lóðarréttindum. 

Að selja hluta úr húseigninni nr. 22 við Ásgarð í Reykjavík. 

Að selja bilskúr er stendur á lóð nr. 18 við Lagarás á Egilsstöðum. 

Að láta í makaskiptum 962 m? af landi Reykjavíkurflugvallar.
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XKKV 

XXXVI 

XKXVII 

KKKVIII 

KKKIX 

KL 

XLVI 

XLVII 

KLVIII 

Að selja flugskýli nr. IV á Reykjavíkurflugvelli. 

Að selja fasteignina Brú við Markarfljót í landi Eyvindarholts og gömul 
áhaldahús á Húsavík og við Vegamót í Miklaholtshreppi. 

Að selja hluta í húseigninni nr. 6 við Höfðastíg í Bolungarvík. 

Að selja húseignina nr. 31 við Hafnarbraut á Hólmavík. 

Að selja húseignina nr. 20 við Bárðarás á Hellissandi. 

Að selja stöðvarhús Lóranstöðvarinnar á Reynisfjalli. 

Að selja húseignirnar nr. 19, 21, 23, 25 og 27 við Austurveg í Vík í Mýrdal. 

Að selja gamla prestseturshúsið í Stykkishólmi, nr. 6 við Silfurgötu, og 
verja andvirði þess til kaupa á nýju prestseturshúsi. 

Að selja húseignina nr. 35 við Strandgötu á Eskifirði sem er fyrrverandi 
embættisbústaður sýslumanns. 

Að selja eignarhluta ríkisins í fasteignunum Þórustíg 7, Njarðvíkurkaup- 
stað, og Bókhlöðustíg 4, Stykkishólmi. 

Að selja eignarhluta ríkisins í fasteigninni Digranesvegi 12, Kópavogi, 
og verja söluandvirðinu til kaupa á hluta af fasteigninni Fannborg 7—9, 
Kópavogi, fyrir heilsugæslustöð, enda leggi Kópavogskaupstaður sinn 
eignarhluta í húsinu fram sem framlag til húsnæðiskaupa í samræmi við 
lög um heilbrigðisþjónustu. 

Að selja húseign Ríkisútgáfu námsbóka að Brautarholti 6 í Reykjavík. 

Að leggja fram allt að 30 millj. kr. til aukningar hlutafjár ríkissjóðs í 
Herjólfi h.f., enda komi á móti aukið hlutafjárframlag Vestmannaeyja- 
kaupstaðar sem svari til sömu fjárhæðar. 

Að kaupa dagblöð fyrir stofnanir ríkisins, allt að 250 eintök af hverju 
blaði, umfram það sem veitt er til blaðanna í 4. gr. fjárlaga. 

Fjármálaráðherra er heimilt: 

KLIX 

L 

LI 

LII 

LIII 

LIV 

Að gefa út fyrir hönd ríkissjóðs til sölu innanlands ríkisskuldabréf eða 
spariskírteini að fjárhæð allt að 3 100 m.kr. 

Að gefa út ný ríkisskuldabréf eða spariskírteini, eftir því sem á þarf 
að halda í stað þeirra er upphaflega verða útgefin skv. lið XLIX, að 
viðbætiri áfallinni verðlagsuppbót. 

Að stofna til tímabundins yfirdráttar á aðalviðskiptareikningi ríkis- 
sjóðs í Seðlabankanum á árinu 1978 vegna árstíðabundinna sveiflna 
í fjármálum ríkisins og semja um, ef með þarf, greiðslu yfirdráttarskuldar, 
eins og hún verður um áramót 1977—-1978, og um lánskjör. 

Að taka lán innanlands allt að 206 m.kr. til byggingarframkvæmda við 
þjóðarbókhlöðu. 

Að taka við áhvílandi lánum vegna kaupa á húsnæði fyrir embætti dýra- 
læknis í Hvolsumdæmi. 

Að taka lán vegna kaupa á fasteigninni nr. 57 við Auðbrekku í Kópavogi 
til afnota fyrir bæjarfógeta í Kópavogi. 

A 45
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LV 

LVI 

LVII 

LXV 

LXVI 

LXVII 

LXVIII 

LXIX 

LXX 

LXKXI 

LXKII 
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Að taka lán vegna kaupa á fasteigninni nr. 61 við Auðbrekku í Kópavogi 
til afnota fyrir Rannsóknarlögreglu ríkisins. 

Að taka lán til kaupa á 3., 4. og 5. hæð húseignarinnar Laugavegur 166 
fyrir skrifstofuhúsnæði Stjórnarráðs Íslands. 

Að taka lán til kaupa á skrifstofuhúsnæði fyrir Stjórnarráð Íslands 
(sjávarútvegsráðuneyti, heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti). 

Að taka lán vegna kaupa á fasteigninni nr. 12 við Miðtún á Ísafirði til 
afnota fyrir prest. 

Að taka lán til kaupa á húseignum í nágrenni Menntaskólans í Reykja- 
vík. 

Að taka lán til kaupa á húsnæði fyrir varamenn sendiherra í sendiráð- 
um Íslands. Endanleg ákvörðun verði tekin í samráði við fjárveitinga- 
nefnd Alþingis. 

Að taka allt að 100 m.kr. lán til byggingar gæsluvarðhaldsfangelsis við 
Tunguháls í Reykjavík. 

Að taka lán á móti borgarsjóði Reykjavíkur vegna kaupa eða byggingar 
húsnæðis til afnota fyrir Gjaldheimtuna í Reykjavík. 

Að taka lán vegna kaupa á húsnæði fyrir skattstofuna í Hafnarfirði. 

Að taka lán vegna kaupa á 1. hæð húseignarinnar Verkalýðshúsið við 
Suðurlandsveg á Hellu fyrir heilsugæslustöð, enda verði lögum nr. 56/1973 
um heilbrigðisþjónustu breytt á þá lund að þar verði stofnuð heilsugæslu- 
stöð (H1). 

Að taka lán allt að 170 m.kr. vegna breytinga og endurbóta á R/S Baldri. 

Að semja um og bæta tjón vegna fisksjúkdóma og taka til þess nauðsynleg 
lán. 

Að selja sendiherrabústaðinn í New York og verja söluandvirðinu til kaupa 
á hentugu húsnæði í staðinn og taka í því sambandi lán til 10 ára að fjár- 
hæð allt að U. S. $ 210 000. 

Að heimila Hafnabótasjóði að taka lán til að mæta skaða af sjógangi sem 
orðið hefur við suðurströnd landsins. 

Að heimila Hafnabótasjóði að taka lán allt að 50 m.kr. til að létta greiðslu- 
byrði hafnarsjóða af lánum samkv. reglum sjóðsins. Ráðherra skal gera til- 
lögu til fjárveitinganefndar um skiptingu fjárins, og skal við skiptinguna 
hafa hliðsjón af tekjum og gjöldum hafnarsjóðs, framlagi sveitarfélags 
til hafnarsjóðs, fólksfjölda og öðrum þeim atriðum, sem áhrif hafa á 

greiðslugetu hafnarsjóðsins. 

Að festa kaup á Fiskræktarstöðinni við Grafarlæk til afnota fyrir Til- 
raunastöð háskólans í meinafræðum að Keldum og taka til þess nauð- 
synleg lán. 

Að festa kaup á veggmyndum í vinnustofu Jóhannesar S. Kjarvals list- 
málara að Austurstræti 12, Reykjavík, og taka nauðsynleg lán í því sam- 
bandi. 

Að festa kaup á íbúðarhúsnæði fyrir embætti sýslumannsins í Snæfellsnes- 
og Hnappadalssýslu og taka til þess nauðsynleg lán.
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LXKXIII Að ábyrgjast lán allt að 80 m.kr. vegna kaupa eða smíði á nýrri Hríseyjar- 
ferju. 

LXXIV Að ábyrgjast lán allt að 30 m.kr. vegna byggingar orlofsheimila á vegum 
Bandalags háskólamanna. 

LXXV Að ábyrgjast allt að 270 m.kr. lán fyrir Lánasjóð íslenskra námsmanna. 

LXKVI Að ábyrgjast fyrir St. Jósefsspítala í Hafnarfirði allt að 10 m.kr. lán 
gegn tryggingum er fjármálaráðuneytið metur gildar. 

LXXVII Að ábyrgjast allt að 40 m.kr. lán fyrir Sjómannadagsráð í Reykjavík og 
Hafnarfirði vegna nýbyggingar dvalarheimilis aldraðra í Hafnarfirði, gegn 
tryggingum, sem ríkisstjórnin metur gildar. 

1. gr. 
Skattvísitala árið 1978 skal vera 213 stig miðað við 100 stig 1975.
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Reykjavík .........02000002 000. en se 
Hafnarfjörður ............0.202 000... 
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Vestmannaeyjar .........00000. 0000 
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Framlög til byggingar grunnskóla og íbúða fyrir skóla- 

stjóra (02 762). 

Vegna uppgjörs lokinna verkefna í Reykjavík . 
Hólabrekkuskóli, 1. og 2. áf. .........0000 000... 
Ölduselsskóli, 1. áf. ............00 0 
Seljaskóli, 1. áf. .........2000000 00... 
Hvassaleitisskóli, 3. áf. .........00000000. 000... 
Hlíðaskóli, íþróttahús „........0..0000000 00... 
Vogaskóli ........2.00.0000 00. 
Langholtsskóli ............002000 00... 
Kvennaskóli ..........0.000000 00... 

Kópavogur, Kópavogsskóli .........0.00.0000... 
. Kópavogur, íþróttahús  ...............0.000000... 

Kópavogur, Snælandsskóli ............0.00..000.... 
Hafnarfjörður, íþróttahús ...................... 

- Hafnarfjörður, Víðistaðaskóli .................. 
. Hafnarfjörður, Engidalsskóli .................. 
- Hafnarfjörður, Lækjarskóli ...............000.. 

Seltjarnarnes, sundlaug ..............0.00.0000... 
. Seltjarnarnes, Valhúsaskóli ..........00000.00.... 

Mosfellshreppur, íþróttahús .................... 
- Mosfellshreppur, barnaskóli .................... 
- Garðabær, gagnfræðaskóli ...................... 

Keflavík, gagnfræðaskóli .............0.0000.00.0.. 
. Keflavík, íþróttahús  ...........00000000 00... 

Grindavík, skóli ..........000000 0000... 

31. desember 1977. 
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Þús. kr. 

25. Njarðvík, íþróttahús  .........0.000000000.. 0... 8000 
26. Njarðvík, skóli ..........00200.0 000. 000 4 000 
27. Sandgerði, íþróttahús ..........0000000 000... 13 000 
28. Vatnsleysustrandarhreppur, skóli .............. 10 000 
29. Bessastaðahreppur. skóli .......00.00000000.0.. 10 000 
30. Kjalarneshreppur, lausar stofur ................ 3000 
31. Akranes, barnaskóli, lóð og kyndist. ............ 5 000 
32. Akranes, barnaskóli, nýr .......0000000000 00... 3 000 

33. Akranes, íþróttahús ........0.2.0200 000... 6 000 
34. Hvanneyri, íbúðir ........0.0..2%.0 00... 500 
3ð. Kleppjárnsreykir, skóli .......0.000000 00... 18 000 
36. Varmalandsskóli, íbúðir ........0000000000..... 3 000 

37. Varmalandsskóli, íþróttahús ........00.0.0000.0... 10 000 
38. Varmalandsskóli, vatnsveita .....0..0.0.0.0000.00.. 3000 
39. Borgarnes, íþróttahús ........0.00000000 0... 0... 22 000 

40. Hellissandur, íbúð  ..........00.00 0... 2500 

41. Hellissandur, íþróttahús ........0.00000000 0... 5 000 
42. Hellissandur, skóli .........00000000 000... 10 000 
43. Ólafsvík, skóli .........00.0 00... 12 000 
44. Grundarfjörður, skóli .........02000000 0. 0... 3 000 

45. Grundarfjörður, sundlaug ........0.00.0.0..00.0.. 2400 
46. Stykkishólmur, skóli ........20000000.0.0..0.... 6 000 

47. Búðardalur, skóli .........000.000000 000... 3000 
48. Ísafjörður, íbúð í Hnífsdal .................... 2000 
49. Bolungarvík, íþróttahús ...........000.000....... 3000 
50. Bolungarvík, bókasafn ......0.02000000 000... 1500 
51. Reykhólar, 2. áf. .........000000 0000... 12 000 
52. Barðastrandarhr., skóli .........0000000. 0... 8000 
öð. Patreksfjörður, skóli ......0.0000000 000... 6500 
54. Þingeyri, skóli ..........0200.0 000... ne 10 000 
55. Mýrahreppur, barnaskóli ............0000000.... 7000 
56. Flateyri, íþróttahús .........0.00.0000000 00. 10 000 
57. Suðureyri, skóli ..........02.020000. 0000... 3000 
58. Hólmavík, skóli ..........0.0000 000... 3000 
59. Fells- og Óspakseyrarhr., skóli ................ 12 000 
60. Bæjarhreppur, skóli .........02.000 0000... 3000 
61. Flatevjarhreppur .........0.0..0000 0000... 2000 
62. Sauðárkrókur, heimavistir  „.......0.0.000...... 30 000 

63. Sauðárkrókur, gagnfræðaskóli .................. 4000 
64. Staðarhreppur, skóli og íbúð .................... 2000 
65. Laugarbakki, skóli og íbúð ...............0.2.0... 11 000 

66. Hvammstangi, sundi. ........0.0.00.00 00. 6 000 
67. Þverárhreppur, skóli „.........0000000 000... 2000 
68. Húnavellir, skóli ..........0.000%00 00. en... 30 000 
69. Blönduós, skóli ........0..00.0000 00... 2000 
70. Skagaströnd ............200000. 0. 10 000 
71. Varmahlíð, skóli ...........02000000 00... 23 000 
72. Varmahlíð, íbúðir  ............02000000 0000... 5 000 
73. Lytingsstaðahreppur  ...........00.000 000. 2000 
74. Hólahreppur, skóli .......00000000 000... 7500 
75. Hofsós, skóli ..........0.00.0000 00 s.n 10 000 
76. Haganeshreppur, skóli og sundlaug .............. 4000 
71. Akureyri, Glerárskóli, 2. áf. ..........0..000000.. 20 000 

Nr. 86. 
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Akureyri, Lundarskóli ...... 
Akureyri, Oddeyrarskóli .... 

. Akureyri, íþróttahús ........ 

- Húsavík, gagnfræðaskóli .... 
. Ólafsfjörður, gagnfr.sk. ...... 
. Ólafsfjörður, barnaskóli .... 

Dalvík, heimavistir .......... 

. Árskógshr., íb, sundlaug .... 
. Svarfaðard., mötuneyti ...... 
. Laugaland, skóli og íbúð ...... 

. Hrafnagil, skóli, 3.áf. ........ 

. Grenivík, skóli .............. 
. Stórutjarnarskóli ............ 
- Reykdælahreppur, skóli .... 
. Hafralækur, skóli ........... 

. Hafralækur, íþróttahús ...... 
Skúlagarður,íbúð ............ 

. Lundur,skóli ................ 

- Kópasker ................... 
- Raufarhöfn, íþróttahús ...... 

Þórshöfn, skóli ............ 

Seyðisfjörður, sundl. ........ 
- Seyðisfjörður, skóli .......... 
. Seyðisfjörður, bókasafn ...... 
. Neskaupstaður, barnask. ..... 
. Neskaupstaður, gagnfr.skóli .. 
„ Eskifjörður, skóli ............ 
. Vopnafjörður, Torfastaðaskóli 
- Jökuldalshreppur, íþróttahús 
. Hlíðarhreppur, skóli ........ 
. Egilsstaðir, skóli ............ 

. Egilsstaðir, sundlaug ....... 

. Egilsstaðir, íþróttahús ...... 

. Mjóifjörður, skóli .......... 
. Eiðahreppur, endurbætur .... 
. Reyðarfjörður, íþróttah. ...... 
. Búðahreppur, skóli .......... 
. Breiðdalshreppur, skóli ...... 
. Djúpivogur, skóli og íþróttahús 
. Geithellnahreppur ........... 
. Bæjarhreppur, skóli ........ 
. Nesjaskóli, 3. áf. ............ 
„ Höfn, 2. áf. ................. 
- Vestmannaeyjar ............. 

. Kirkjubæjarklaustur #........ 
. Vík, skóli ........0000000.000.. 
. A.-Eyjafjöll, íb. 2... 
- A.-Landeyjahreppur, skóli .. 
- V.-Landeyjahreppur, sk. og íbúð ................ 
„ Fljótshlíð, skóli ............ 
. Eyrarbakki, st. skóla ........ 
. Hvolhreppur, skóli # ..........2.0000 000... 
. Rangárvallahreppur ......... 
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131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 

Laugaland, íbúð ........0000000 0000. e nn. 

Selfoss, skóli ......0.00000000 000 
Selfoss, verknámshús ......0200000 enn... 
Hraungerðishreppur, 1. st. og íbúð .............. 
Skeiðahreppur, handv.st. ......000000000 000... 
Hrunamannahreppur ......0000000 000. 0... 
Laugardalshr., lóð og íbúð .......0000000000... 
Þorlákshöfn, skóli ......0000000 000... 

undirbúnings framkvæmdum við skólabyggingar: 
. Breiðholtsskóli ........0200000 0... s.s. 

Ölduselsskóli ............200. eeen 
Gerðahreppur, íþróttaaðstaða ............0.0.00... 
Hvanneyri, skóli ......0.00.0200 000... 

Varmaland, skóli ........00000000 00. 0 ns. . 
Borgarnes, skóli ......000000 00... 
Laugagerði, skóli ........0000000 000... 
Grundarfjörður, íþróttahús .........00.0000.... 
Bolungarvík, skóli ......0.00000 000... 

Geiradalshreppur, heimavist ......00000000000... 
. Patreksfjörður, endurb. íbúð ...........000.... 

Tálknafjörður, skóli ........000000. 00... 

Bíldudalur, íþróttahús  .......000000 0... 
Súðavík, skóli ......00.0200000 00... 
Sauðárkrókur, barnaskóli ......0.000000 000... 

. Laugarbakki, íþróttaaðstaða ........0...0000.0... 
. Lýtingsstaðahreppur  ......0.000000 00... 0... 
. Hofsós, 4. áf. .......2.00000 0. .s na 

Lundarskóli, Ak., 3. áf. Q.c..00000ane ner 
. Húsavík, barnaskóli .......000000 0000... 
. Húsavík, íþróttaaðstaða .........00000. 000... 
„ Dalvík, skóli ........000.0000 00 nes 
. Hrísey ........00200 0000 

Skútustaðahreppur, sundlaug .......00..000000... 
. Hafralækur, íbúð ......000000000.. e.s. 

. Vopnafjörður, íbróttahús ......0.000000000..... 

. Hallormsstaður, íþróttaaðstaða  ................ 
. Eiðahreppur, skóli ......00.0000 00... 

Stöðvarhreppur, skóli .......00000000 000... 
. Nesjahreppur, sundlaug .......0.000000 00 ....... 
. Mýrahreppur, íbúð .........02020000 00... 0... 
. Vestmannaeyjar, Íbúð .........000000 0000... 
. Hvolhreppur, íþróttaaðstaða  ..........00.000.... 
. Hvammshreppur, íbúð  .......002000 0000... 
. Laugalandsskóli, stækkun og borun ............ 

Stokkseyri, íþróttaaðstaða ........0.0000.0.0.00.. 
. Hraungerðishreppur, skóli  ......0...0000000. 0... 
Biskupstungnahreppur, íbúð .............0....... 
Hveragerði. skóli Q......0 00 

Nr. 86. 
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4. Dagvistarheimili (02 803). 

Akureyri L ............0.0.. 0. 
Borgarnes L ...............00 00... 
Hafnarfjörður D ..........00000 0000... 
Húsavík D ...........0000. 00. 
Kópavogur L ....0..0.00... 
Ólafsvík L ..........00 0. 
Byggingarsamvinnufélag D,L............... 
Ármúli SAD 
Háaleitisbraut 70 D ........000000 0000. 
Rjúpnafell (Völvufell) D ......000. 00. 

- Vatnsleysuströnd Vogar L ................. 
Garðaþær L ..........0...0. 0. 

„ Skagaströnd LB .........0.0.00 000. 
Borgarsjúkrahús D .........00000 0000... 

. Keflavík .............0. 000 
Vestmannaeyjar D .........0.00000.0 0. 0... 
Vestmannaeyjar L ..........00000 0000... 
Selfoss L 2... 

„ Tálknafjörður L ......... 

Egilsstaðir D og L .........000. 00. 
„KFUM. og KL 22... 
„ Akranes LB ........... 00 

Akureyri Skd. ..........2 0... 
Þreiðholt MEÐ, v/Suðurhóla ............... 
Preiðholt L, v/Suðurhóla ..........000.0.. 
Breiðholt Skd. .........0.... 
Breiðholt IH, við Tungnasel ............... 
Auðarstræti 3 Skd. ............. 

„ Bolungarvík þ ........... 

„ Patreksfjörður ........... 

Suðureyri ............... oss 

Ísafjörður  ............... 

Ný verk: 

D
R
 

rr
 

Go
 

AÐ 

Aktreyri KO... 
Blöndnós L ......0.... 00. 

Ólafsfjörður LL... 
Vik 00. 

Vopnafiðörður, Verkal.fél. ................... 

Hagamel D ............0.. 00 

Iðufell, Breiðholt MD ogL ............... 
Snæland, Kópav. .........0000 0000. 
Gerðar ............. 00. 

31. desember 1977. 
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5. Heiðurslaun listamanna skv. ákvörðun Alþingis 
(02 982 0601). 

1. Ásmundur Sveinsson .........0... 0. 

. Guðmundur G. Hagalín ..........000.00000...0.. 
. Halldór Laxness ........2000000 000. 

. Kristmann Guðmundsson .......000000 00... 

4 
5 
6. Indriði G. Þorsteinsson ........00000000 nn 

7 
8 . María Markan ..........0..eseees us 

9. Snorri Hjartarson .........0.00000... s.s 
10. Tómas Guðmundsson ........0.00.000. 

11. Valur Gíslason ........2000.00. 0. 

6. Til byggingar íþróttamannvirkja (02 986 0104). 

a. Íþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1973: 
Fimleikafél. Hafnarfjarðar, íþróttavöllur . 
Kópavogur, leikvangur, 1. áfangi .............. 
Reykjavík, Árbæjarvöllur ...........00.00.... 
Reykjavík, Bláfjöll, skíðamannvirki .......... 
Reykjavík, TI. áf., Langardalsframkvæmdir .... 
Reykjavík, MH. áf., Sundlaug Vesturbæjar ...... 
Knattspyrnufélagið Fram, Rvík, vallarhús .... 
Glímufélagið Ármann, Rvík, íþróttahús ...... 

Knattspyrnufélasið Valur, Rvík, grasvöllur .... 
Knattspyrnufélag Reykjavíkur, íþróttahús 

. Ísafjörður, gras- og malarvöllur .............. 
Ólafsfjörður, malarvöllur ......00..0. 0. 

- Knattspyrnufélagið Þór, Akureyri, malarvöllur 
Húsavík, grasvöllur # ..........002000. 0000... 

Vestmannaeyjar, stækkun grasvallar .......... 
. Gerðahreppur, malarvöllur #.................. 

Umf. Þróttur,  Vatnsleysustrandarhr., malar- 

völlur ...........0. 0200 

Umf. Afturelding, Mosfellssveit, malarvöllur .. 

Borgarnes, malarvöllur ..........00000000.... 

- Ums. Borgarfj. Varmalandi, Mýras., íbrótta- 
völlur ...........0000 

. Eyrarsveit, Snæf., malarvöllur #.............. 

. Stykkishólmur, Snæf., malarvöllur .......... 

. Patreksfjörður, V.-Barð., malarvöllur ........ 
Þingeyri, V.-Ís., malarvöllur ...........000.... 

. Höfðahreppur (Skagaströnd), A.-Hún., malar- 
völlur .........0.0020 0000 
Þórshöfn, N.-Þing., sundlaug ................ 

. Egilsstaðir, S.-Múl., malarvöllur .............. 
. Hvammshreppur (Vík í Mýrdal), malarvöllur .. 

Selfoss, Arn., íþróttasvæði .................... 

Þús. kr. 

750 
750 

Nr. 86. 
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b. Íþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1974: 
1. Knattspyrnufélagið Haukar, Hafnarf., íþrótta- Þús. kr. Þús. kr. 

hús .........0020 0000 5 000 
2. Golfkl. Keilir, Hafnarfirði, völlur og hús ...... 709 

3. Kópavogur, malarvöllur og vallarhús ........ 162 
4. Tennis- og badmintonfél. Reykjav., íþróttahús 6 000 
5. Knattspyrnufél. Reykjav., grasvöllur og þaklag 4000 
6. Knattspyrnufél. Víkingur, Rvík, skíðaskáli .... 1240 

7. Ungtemplarafél. Hrönn, Rvík, skíðaskáli ...... 1103 
8. Knattspyrnufélasið Víkingur, Rvík, grasvöllur .. 2 000 
9. Knattspyrnufélagið Fram, Rvík, grasvöllur .... 50 

10. Reykjavík, vallarhús við Árbæjarvöll ........ 5000 
11. Reykjavík, vélfryst skautasvell .............. 50 

12. Akranes, hlaupabraut .........0000000000.0.... 3491 
13. Golfkl. Leynir, Akranesi, völlur .............. 203 
14. Sauðárkrókur, framhaldsframkv. við íþrótta- 

VÖl .......... 000 500 
15. Golfklúbbur Siglufjarðar, golfvöllur .......... 1013 
16. Skíðafél. Siglufjarðar, Skíðaborg, stökkbraut .. 600 
17. Íþróttabandalag Siglufj., íbróttamiðstöð að Hóli 1193 
18. Ólafsfjörður, golfvöllur ...........0...0.0.0... 1085 
19. Akureyri, troðari og skíðatogbraut ............ 4 605 
20. Akureyri, skíðastökkbraut ............0........ 600 
21. Knattspyrnufélag Akureyrar, malarvöllur .... 958 
22. Sjóróðrarfél. Akureyrar, bátar ................ 40 

23. Húsavík, skíðatogbramt .........0.00000.0000.. 1282 
24. Neskaupstaður, malarvöllur ............0...... 2000 

25. Vestmannaeyjar, malarvöllur ................ 860 
26. Miðneshreppur (Sandgerði), malarvöllur ...... 1200 

27. Njarðvíkurkaupstaður, malarvöllur .......... 750 
28. Grindavík, malarvöllur .........0000000000... 119 

29. Umf. Íslendingur, Andakílshreppi, Borg. ...... 209 
30. Umf. Dagrenning, Lundarreykjadal, Borg., völlur 152 
31. Umf. Barðstrendinga, V.-Barð., sundlaug ...... 469 

32. Flateyrarhreppur, V.Ís., völlur .............. 581 
33. Suðureyrarhreppur, V.-Ís., völlur ............ 691 
34. Hólmavíkurhreppur, Strandas., völlur ........ 137 

35. Umf. Kirkjubólshr., Strand., völlur ............ 275 
36. Hvammstangahreppur, V.-Hún., malarvöllur .. 1917 
37. Umf. Öxndæla, Eyjafirði, völlur .............. 148 
38. Umf. Geislinn, Aðaldalshr., S.-Þing., malarvöllur 1015 

39. Reykjahreppur, S.-Þing., grasvöllur .......... 231 
40. Skútustaðahr., S.-Þing., malarvöllur .......... 67 
41. Umf. Bjarmi, Hálshreppi, S.-Þing., völlur ...... 304 
42. Umf. Borgarfjarðar, N.-Múl., gsrasvöllur ...... . 145 
43. Eskifjörður, malarvöllur #.........0.00000.... 1000 
44. Umf. Hrafnkell Freysgoði, Breiðdalshr., völlur 93 
45. Umf. Máni, Nesjahreppi, A.-Skaft., malarvöllur 296 
46. Hafnarhreppur, A.-Skaft., malarvöllur ........ 2000 
47. Hveragerði, böð við sundlaug ................ 2000 

—— 57 543
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c. Íþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1975: 
1. Golfkl. Suðurnesja, Keflavík, golfvöllur ...... 

2. Seltjarnarnes, íþróttavöllur ........02.0.0000... 

3. Fimleikafélag Hafnarfjarðar, grasvöllur ...... 
4. Garðabær, tæki, íþróttav. og flutningur sund. 
5. Reykjavík, íþróttavöllur í Fossvogi .......... 
6. Rvík, Breiðholt TI, grasv., hlaupabr., malarv. .. 

7. Knattspyrnufélag Reykjavíkur, skíðad., skíðal. 
8. Íþróttafél. Rvíkur, skáli í Bláfjöllum .......... 
9. Knattsp.fél. Þróttur, Rvík, vallarh. og grasv.. 

10. Ólafsvíkurhr., grasvöllur .........00.00...... 
11. Stykkishólmur, sundl., II. áfangi ............ 

12. Golfklúbbur Borgarness, golfvöllur ............ 
13. Héraðs- og íþróttahús, Varmal., Mýr., baðst. .. 
14. Íþróttafél. Grettir, Flateyri, skíðal. ............ 
15. Siglufj., malarv. og vallarhús ................ 
16. Skíðafél. Siglufjarðar, Skíðab., skíðal. ........ 
17. Skíðafél. Fljótamanna, Holts- og Hagan.br., 

skíðamv. ......00000000. 0. 
18. Raufarhafnarhreppur, íþr.völlur .............. 
19. Umf. Mývatnssv., Skútustaðahr., vallarhús .... 
20. Héraðssamb. S.-Þing., stækkun héraðsv., Laugum 

21. Golfklúbbur Húsavíkur, golfv. ......00000000.. 
22. Skútust.hr., S.-Þins., vallarhús og sundl. ...... 

23. Þórshöfn, N.-Þing., íþróttavöllur #............ 
24. Golfkl. Hafnarhr., A.-Skaft., golfv. og tæki .... 
25. Búðakauptún, S.-Múl., íþróttavöllur .......... 
26. Umf. Hrunamanna, Árn., lúkning laugarhúss .. 
27. Umf. Skeiðamanna, búningskl. v. sundlaug .... 
28. Ölfushreppur, íþróttav. í Þorlákshöfn ........ 
29. Selfoss, stækkun vallarhúss ..........000000.. 

Íbróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1976: 
1. 

Þ
Æ
I
N
 

Grindavík, grasvöllur ......0.0.00000 00... 
Íþróttafél. Gerpla, Kópavogi, fimleikatæki ...... 
Mosfellshr., Kjósarsýslu, setlaug ............ 
Fiml.fél. Hafnarfj., áhorfendasv., handknatt- 
leiks- og körfuknattleiksvöllur ................ 
Kópavogur, endurb. á sundl. v. hitaveitu og set- 
laug ...........00 0000 

Keflavík og Grindavík, júdódýna .............. 
. Kópavogur, II. áf., áhorfendasv. ásamt búnings- 

klefum, böðum og girðingu .................. 
Breiðablik, Kópavogi, skíðal. ................ 
Garðabær, tæki .........0020200 00... 

. Hafnarfjörður, setlaug .........000000.0.0.0... 

Reykjavík, laugarh. v. Sundl. Reykjavíkur .... 
Reykjavík, Lausardalsv., TI. áf., gerviefni á 
hlaupabr., gras á eystri völl og búningsherb. .. 

. Reykjavík, Árbæjarv., II. áf., grasvöllur ...... 

. Reykjavík, Bláfjöll, IT. áf., lýsing í brekkur, 
skíðal., snjótroðari og þjónustuhús .......... 

. Reykjavík, júdódýna og mishá tvíslá ........ 

Þús. kr. 

1060 

100 
2800 
3 000 

5 000 

5 000 

1700 
944 

6 000 
3000 
690 
700 

650 
700 

1955 

3000 

50 
1000 
420 
130 
160 

2370 
1000 
290 

1400 
128 

1900 
680 

1750 

50 
181 
180 

3500 

600 
122 

7500 
250 
154 

670 
6 664 

12 000 
3200 

1200 
166 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

47 571
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16. Knattspyrnufélag Reykjavíkur, lyftusk. og lýs- 
ingíbrekkur ............0.02000000.0 0... 

17. Glímufél. Ármann (skíðad.), skíðal. .......... 
18. Knattspyrnufél. Víkingur, Rvík, skíðal., lyftu- 

hús, lýsing í brekkur og snjógrindur ........ 
19. Golfkl. Rvík, lokaframkv. við golfv. og skála .. 
20. Knattspyrnufél. Valur, Rvík, II. áf. grasvallar 

. Knattspyrnufél. Reykjavíkur, stækkun vallar- 
SVÆÐIS .........0000 0. 

22. Íþróttafél. Reykjavíkur, endurb. skíðaskála í 
Hamrag. .........00.20.20.0 0. 

23. Akranes, tæki á völl og í íþróttahús .......... 
24. Akranes, endurb. á Bjarnalaug ................ 
25. Staðarsv., Snæf., íþróttavöllur ................ 
26. Laxárdalshreppur, Dal., sundlaug ............ 
27. Umf. Dagrenning, Lundarreykjadal, framhalds- 

framkv. við sundlaug ..........00000000....00. 
28. Súðavíkurhreppur, N.Ís., malarvöllur ........ 

29. Suðureyrarhreppur, V.Ís., skíðalyfta ........ 
30. Íþróttabandalag Ísafj., skíðamannvirki ........ 
31. Ísafj., endurb. á sundh. og íþróttahúsi ........ 
32. Bolungarvík, skíðalyfta .........0.0000000.00.. 
33. Bolungarvík, hlutd. í sundlaug .............. 
34. Höfðahreppur, A.-Hún., skíðalyfta ............ 
35. Höfðahreppur, A.-Hún., hreinsit. í sundlaug .. 
36. Umf. Tindastóll. Sauðárkr., skíðalyfta ........ 
37. Seyluhreppur, Skag., íþróttavöllur ............ 
38. Hofsóshreppur, Skas., íþróttavöllur .......... 
39. Íþróttabandal. Siglufj., skíðalyfta ............ 
40. Reykjahreppur, S.-Þing., sundlaug ............ 
41. Húsavík, hreinsit. í sundlaug ................ 
42. Húsavík, framkv. við sundl. ...........02... 
43. Ólafsfjörður, grasvöllur ..........0..0.0..... 
44. Akureyri, lýsing í skíðabrekkur .............. 
4ð. Akureyri, áhaldahús í Hlíðarfjalli ............ 
46. Golfkl. Akureyrar, golfvöllur ................ 
47. Golfkl. Akureyrar, golfskáli .................. 
48. Knattspyrnufél. Akureyrar, vallarh. og girðing 
49. Íþróttafél. Þór, Akureyri, grasvöllur .......... 
50. Dalvík, grasvöllur og hlaupabraut ............ 
öl. Dalvík, skíðalyfta  ........000000000 00... 
52. Dalvík, vallarhús o.fl. .......00.0000000.00.. 
53. Seyðisfjörður, baðstofa .........0.00.000.0.... 
54. Seyðisfjörður, endurb. tækja í sundhöll ...... 
55. Reyðarfjörður, S.-Múl., malarvöllur .......... 

56. Íþróttafél. Þróttur, Neskaupstað, skíðal. ...... 

57. Búlandshreppur, S.-Múl., sundlaug .......... 
58. Golfkl. Selfoss, golfvöllur .................... 
59. Selfoss, útilaug við sundhöll ................ 

31. desember 1977. 

Þús. kr. 

800 

1200 

1300 
700 

1000 

2400 

Þús. kr. 

71 942
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e. Íþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1977: 
1. Umf. Breiðablik, Kópav., skíðaskáli .......... 
2. Íþróttafél. Gerpla, Kópav., fimleikatæki ...... 

3. Umf. Keflavíkur, Keflavík, æfingahús ........ 
4. Hafnarfjörður, hitakerfi í sundlaug .......... 
5. Njarðvíkurbær, þrekþjálfunartæki ............ 
6. Reykjavík, skíðalyfta í Bláfjöllum ............ 
1. Reykjavík, ýmis stór íþróttatæki .............. 
8. Knattspyrnufél. Fram, skíðaskáli ............ 
9. Glímufél. Ármann, fimleikatæki .............. 

10. Íþróttafél. Fylkir, Rvík, fimleikatæki .......... 
11. Knattspyrnufél. Reykjav. (fimleikad.), fimleika- 

tæki ........000000n 
12. Knattspyrnufél. Reykjav., snjótroðari ........ 
13. Ungtemplarafél. Hrönn, lýsing í skiðabrekkur. 
14. Héraðssamb. V.-Ísf., héraðsv. að Núpi ........ 
15. Íþróttabandal. Ísafj., skíðatroðari ............ 
16. Umf. Hvöt, Blönduósi, þrekþjálfunartæki 
17. Sauðárkrókur, hlutdeild í laugarhúsi ........ 
18. Umf. Saurbæjarhr. og bindindisf. Dalbúinn, 

Eyjaf., vallarh. ..........000 0000... 
19. Húsavík, þrekþjálfunart. ......0..00000000... 
20. Akureyri, skíðalyfta í Hlíðarfjalli ............ 
21. Umf. Vísir, Hlíðarhr., N.-Múl., íþróttavöllur .. 

22. Umf. Hróar, Tunguhr., N.-Múl., íþróttavöllur .. 
23. Biskupstungnahr., hlutdeild í sundlaug ........ 
24. Skeiðahr., Árn., hlutdeild í sundlaug .......... 

f. Ný íþróttamannvirki: 
1. Siglingaklúbbur Garðabæjar, bátan. .......... 
2. Siglingafél. Ýmir, Kópavogi, bátan. ............ 
3. Gerðahr. og Gullbr.s., I. áf., íþr.h. og sundlaug 
4. Íþróttafél. Reykjav., fimleikat. ................ 
5. Knattspyrnufél. Fram, skíðal. ................ 
6. Siglingakl. Brokey, bátabr. .........00.000.0..... 
7. Knattspyrnufél. Reykjav. (skíðad.), skíðal. .... 
8. Íþróttafél. Reykjav. (skíðad.), skíðal. ........ 
9. Júdófél. Reykjav., júdódýna ...........00000.. 

10. Reykjavík, stór íþróttat. .......000.0.0.00. 00. 
11. Íþróttafél. fatlaðra, íþróttavöllur .............. 
12. Knattsp. Valur (skíðask.), lokaframkv. við 

skíðaskála .........2020200000 00... 
13. Umf. Haukar, Leirár- og Melasv., íþróttav. .... 

14. Akranes, íþróttahús .........00000000 0000... 

15. Tálknafjarðarhr. íþróttav. .......00.0000000.. 
16. Umf. Djúpverji, N.-Ís., íþróttav. .........00... 
17. Umf. Önundur, Mosvallahr., V.-Ís., völlur .... 
18. Lýtingsstaðahreppur, Skagaf., sundl. .......... 
19. Akureyri, skautasv., girðing og skáli .......... 
20. Akureyri, skíðastökkbr. í Hlíðarfj. ............ 
21. Knattspyrnufél. Ak., grasvöllur .............. 
22. Íþróttaf. Leiftur, Ólafsf., skíðal. .............. 

23. Íbþróttafél. Þór, Ak., vallarhús ................ 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

17 052
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24. Umf. Bjarmi, Hálshr., S.-Þing., vallarh. ........ 

25. Neskaupst., hreinsi- og hitunart. í sundlaug og 
SIPðÐINg  ..........20.0000.0 00 

26. Íþróttaf. Huginn, Seyðisf., skíðal. .............. 
27. Búðahr., S.-Múl., skíðalyfta .................. 

28. Búðahr., baðst. og endurb. á sundlaug ........ 

29. Nesk.,  Eskifj. og Reyðarfjhr., skíðamiðst. 
Oddsskarði .........00000000 0... 

30. Umf. Sindri, Hafnarhr., A.-Skaft., skíðal. ...... 
31. Golfklúbbur Vestmannaeyja ........0.0.0000.. 
32. Umf. Gnúpverja, Árn., íþróttav. .............. 

7. Fyrirhleðslur (04 286 0103). 

a. Til fyrirhleðslna: 
1. Klifandi og Hafursá .........0..0000.000 20... 
2. Kaldaklifsá. Svaðbælisá og Laugará .......... 
3. Þverá og Markarfljót ............0.00000000... 
4. Hvitá hjá Brúnastöðum ...................... 
5. Kverná — Grundarbotn ............0200000.00... 
6. Jökulsá á Dal ........0..0020. 0000... 
7. Kelduá í Fljótsdal ...........0..000 00... 
8. Jökulsá í Lóni .........00.0.0000. 00... 
9. Hólmsá á Mýrum .......0.2000000. 00... 

10. Kolgríma .........0...2000 000. 

hb. Til fyrirhleðslu gegn % kostnaðar annars staðar að: 
Djúpós og Hólsárbakkar .........00000000 0... 0. 

c. Til fyrirhleðslna gegn % kostnaðar annars staðar að: 
1. Laxá hjá Kálfafelli .................0.0..00.... 
2. Geirlandsá ..........002000200 000 
3. Skaftá hjá Kirkjubæjarklaustri ............... 
4. Kúðafljót ..........02.0000020 00 
5. Eldvatn hjá Ásum ..........00000. 00... 
6. Skálm hjá Skálmarbæ ........00000. 000... 
7. Klifandi og Hafursá (vatnafélag) .............. 
8. Ár undir Eyjafjöllum ........0.0.00.0..0... 
9. Markarfljót við Fljótsdal .................... 

10. Þjórsá í Skeiðahreppi ............2..00.00.00.0.. 
11. Þjórsá hjá Mjósyndi ........0..02.0.. 00... 
12. Tungná hjá Mástungu ...........0...0002 0000... 
13. Stóra-Laxá hjá Sólheimum ........0...0000..... 
14. Stóra-Laxá hjá Hólakoti .........0.0000000... 
15. Stóra-Laxá hjá Sóleyjarbakka ................ 
16. Stóra-Laxá hjá Birtingaholti .................. 
17. Stóra-Laxá hjá Ósabakka .......00.00000.00... 
18. Litla-Laxá hjá Berghyl ...........0.000..000 00. 
19. Hvítá við Hvítárholt .................00000..... 
20. Hvítá við Fjall .............00.0000 00... 
21. Ölfusá við Kaldaðarnes ...............00..... 

31. desember 1977. 

Þús. kr. 

50 

Þús. kr. 

3 ö2ð 

247 640 

17 400 

500
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Þús. kr 

22. Þverá í Brynjudal ..........0000000 000... 150 
23. Sandá við Sand ........0000000 0000... 50 
24. Sandá ofan Meðalfellsvatns .................. 300 
25. Laxá ofan Hækingsdals ..............0..0.... 200 
26. Norðurá í Norðurárdal ....................... 500 
27. Reykjadalsá í Reykholtsdal „................. 200 
28. Moldbrekkugil hjá Hjarðarfelli ............... 100 
29. Hörðudalsá ..........0000.0 0... 300 

30. Haukadalsá ...........20.0000 eens. en 200 
31. Hundadalsá ............2020.000 00 .e ss sn 310 
32. Hvammsá ........20000000n s.n 260 
33. Botnsá í Tálknafirði ............000.000000.. 00. 370 
34. Múlaá í Laugarbólsdal .........0.0000000.000.. 410 
35. Húsadalsá í Mjóafirði .........0..000000.....0.. 50 
36. Miðfjarðará .........0..00000 0. enn 170 
37. Reyðarlækur hjá Bjarghúsum ................ 100 
38. Fitjá ..........2.0.00. 00 sn 400 
39. Vatnsdalsá ...........c.eeeesesens 300 

40. Giljá ...........000 000 200 
41. Blanda #.........202000 0... ne nr 100 

42. Auðólfsstaðaá hjá Gautsdal .................. 60 

43. Svartá í A.-Hún. ..........0200 00... 0... 200 
44. Húseyjarkvísl ............2.222000 00... 200 

45. Svartá hjá Starrastöðum og Reykjavöllum .... 400 
46. Héraðsvötn ..........020000. 0. s.s 1100 
47. Hvammsá hjá Flugumýrarvatni .............. 170 

48. Hörgá ..........0.0200 000... 300 
49. Eyjafjarðará ..........0.2.0000 000. n 300 

50. Nípá .........000200.0. ns 100 
51. Skálará ..........000000. 0 s.s 100 
52. Húsá í Jökuldal ............00000000 000... 100 

53. Dalsá í Fáskrúðsfirði ..........0000...000..... 300 

54. Lækur hjá Karlsstöðum, Berufirði ............ 500 
55. Hornafjarðarfljót hjá Viðborði ................ 1000 
56. Kotá í Öræfum ..........00000.0 0. 400 

d. Til fyrirhleðslna gegn % kostnaðar annars staðar 
frá, viðhald, skiptist af matsnefndum: 

1. Vesturlandskjördæmi ...........0.20.0.0.000.0.. 500 
2. Norðurlandskjördæmi vestra .................. 600 

3. Norðurlandskjördæmi eystra .................. 200 
4. Austurlandskjördæmi ..........0..0000....00 0. 1700 

8. Landþurrkun (04 286 0104). 

1. Út-Hjaltastaðaþinghá ............0.00000 000... 150 
2. Leiðvallarhreppur ...........00.002 0200. 150 
3. Dyrhólaðs ......0.20000 00. 200 
4. Holtsós ........2.00000 0. 200 
5. Austur-Landeyjar ..........2.020000. 00... 200 
6. Vestur-Landeyjar ...........00000000 0... s.s. 200 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

19800 

3000 

40 700 

1100
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Bygging sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva og læknabú- 
staða, annarra en ríkissjúkrahúsa (08 381 0301). 

a. Sjúkrahús og heilsugæslustöðvar: 
1. Reykjavík, þjónustudeild ................0.... 
2. Reykjavík, B-álma ........0000000 00... 
3. Reykjavík, Arnarholt ........00.0000200 0000... 
4. Reykjavík, heilsugæslust. Árbæ, skuldagr. 
5. Reykjavík, heilsugæslust. Breiðholti, hönnun .. 
6. Akranes, sjúkrahús ............20000000 0000... 
7. Ólafsvík, H2, hönnun .......00.00000. 0. 
8. Stykkishólmur, H 2, hönnun ................ 
9. Búðardalur, H2 ............000 00.00.0000. 

10. Bíldudalur, læknamóttaka, skuldagr. .......... 
11. Patreksfjörður, H 2 ...........0..00.0 00... 
12. Bolungarvík, H 1 ............0.0.000. 00... 0... 
13. Ísafjörður, sjúkrahús ........0.00000.0 0... 
14. Hólmavík, H1,hönnun ......0.00000000000... 

15. Hvammstangi, H2..............0..00. 0000... 
16. Blönduós, sjúkrahús og H2 ............0.0.... 
17. Sauðárkrókur, sjúkrahús ............0........ 
18. Ólafsfjörður, Hl... 

19. Dalvík H2 .........000220 0000. 
20. Akureyri, sjúkrahús .........0.200000......0.. 
21. Raufarhöfn, v/tækjakaupa ...............0.... 
22. Vopnafjörður, H 1 ............00000.000...0.. 
23. Egilsstaðir, skuldagr. ...........000000.000... 
24. Seyðisfjörður, H1 ............0...000000 000... 
25. Neskaupstaður, sjúkrahús ..........00.000..0.. 
26. Fáskrúðsfjörður, H 1 ...................0.... 
21. Höfn, H2.........2.000000 000. 
28. Kirkjubæjarklaustur, H1 .................... 
29. Vík, H1 ........022000200 00 
30. Hvolsvöllur, H 1 .........0..00. 0000... 
91. Hella H1 .............2002000 00... ess 
32. Vestmannaeyjar, sjúkrahús, skuldagr. ........ 
33. Laugarás, H 2, skuldagr. .............00000.. 
34. Selfoss, sjúkrahús ...........00000000 0... 00. 
30. Keflavík, sjúkrahús  .......02.0000000 0... 

36. Hafnarfjörður, Sólvangur ...........00.0000... 
37. Seltjarnarnes, H2 ..........22.00000.e.enenen.. 

b. Heilsugæslustöðvar og læknamóttökur í leiguhúsnæði. 
Styrkur vegna breytinga á húsnæði eða tækjakaupa. 

Hrísey .......00.000 0000 
Akureyri 20... 
Þorlákshöfn ...........00000 0000. 
Grindavík  ..........02..0022200 00... 
Miðneshreppur ..........0000000 000... 
Gerðar ........0.00000 00. 
Keflavík ........00200 0000 
Vatnsleysustrandarhreppur  .................. 
Álafoss ........00000 ene D 

O
m
 
I
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Þús. kr. 
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22 000
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c. Læknabústaðir: Þús. kr. Þús. kr. 
1. Borgarnes .......02000000 00... 10 000 
2. Stykkishólmur „........00000000.0 0... 0... 2000 
3. Búðardalur ...........02002000.0.... 0. 00... 3000 
4. Reykhólar .........00000000 00 s0 ens 3000 
5. Þingeyri ........2.00000..essesssss 15 000 
6. Flateyri ..........2000000 00. .n 3000 
1. Hólmavík  „.........00000 000. ess 1000 
8. Hvammstangi ..........000000000. 000... 5 000 
9. Skagaströnd, skuldagr. ............00..0000... 1500 

10. Sauðárkrókur ..........2.2000000 0... 0... 8000 
1l. Siglufjörður #..............002000... 0... 15 000 
12. Húsavík v/H 2 .........0.00000. 0... 0... 2000 
13. Húsavík v/sjúkrahúss  ......0.0..00000.000.... 10 000 
14. Seyðisfjörður, skuldagr. ............0.0.00000... 500 
15. Neskaupstaður, skuldagr. ...........0000000.. 2500 
16. Egilsstaðir, endurbætur „..........00..0000... 3000 
17. Fáskrúðsfjörður  ...........000000.00......... 4500 
18. Selfoss, skuldagr. ..........00000000.0.. 0... 2000 

—— 91 000 

10. Skipting lögboðinna og ólögboðinna eftirlauna og 1 300 000 
styrktarfjár. Kr. 

09 382 Samkvæmt launalögum  ..........00.0.0000..0..0.. 17 153 000 

Samtals 17 153 000 
09 383 Embættismenn og aðrir starfsmenn: Kr. 

Adolf J. E. Petersen, fyrrv. vegaverkstjóri ........ 150 000 
Aðalheiður Níelsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 130 000 
Aðalheiður Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 130 000 

Aðalsteinn Baldvinsson, fyrrv. póst- og símaafgrm. 160 000 
Aðalsteinn Hallsson, fyrrv. kennari .............. 160 000 
Albert Sigtryggsson, fyrrv. póststarfsmaður ...... 150 000 
Andrés Eyjólfsson, fyrrv. skjalavörður og alþm. .. 250 000 
Arnbjörg Eiríksdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 130 000 
Arndís Eiríksdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 130 000 
Arndís Þorsteinsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 130 000 
Arnkell Bjarnason, fyrrv. póstur ................ 130 000 
Axel Thorsteinsson, fyrrv. fréttamaður .......... 220 000 

Ágúst Kvaran .........0.000.00. 000 220 000 
Ágúst Ólafsson, fyrrv. rafvirki .................. 160 000 
Ármann Kristjánsson, fyrrv. kennari ............ 140 000 
Árni Sigurðsson, fyrrv. landpóstur .............. 130 000 
Ásgrímur Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 130 000 
Baldur Guðbrandsson, fyrrv. fiskmatsmaður .... 130 000 
Baldur Guðmundsson, fyrrv. starfsm. Alþingis .... 150 000 
Benedikt Gíslason „........0.002000. 00... 250 000 
Bergsveinn Jónsson, fyrrv. hafnsögumaður ...... 150 000 
Bergbóra Sigurðardóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 130 000 
Bjarni Bjarnason, fyrrv. söngkennari ............ 150 000 
Bjarni Einarsson, fyrrv. starfsm. Alþingis ........ 150 000 
Bjarni Ó. Frímannsson, fyrrv. símstjóri ........ 160 000 
Bjarni Gíslason, fyrrv. símstöðvarstjóri .......... 150 000 
Bjarni Jónasson, fyrrv. hreppstjóri ................ 140 000 

A 47
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Bjarni Sigurðsson, fyrrv. hreppstjóri ............ 
Bjarni Sigurðsson, fyrrv. póstur ................ 
Bjarni Þorsteinsson .......2.00000 000... 
Björg Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir #.............. 

Björg Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 
Björn Einarsson ..........0.002.000 00. 

Björn Stefánsson, fyrrv. póstur ..............0.... 

Björn Vigfússon, fyrrv. lögregluþjónn .......... 
Brynjólfur Bjarnason, fyrrv. ráðherra ............ 
Böðvar Pálsson, fyrrv. póstafgreiðslumaður ...... 
Daníel Eggertsson, fyrrv. vitavörður #............ 
Dýrfinna Oddfreðsdóttir, fyrrv. ráðskona ........ 
Dýrleif Friðriksdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 
Eggert Konráðsson, fyrrv. póstur „.......00.0..... 
Einar Steindórsson, fyrrv. póstafgreiðslumaður .. 
Elin Jóhannesdóttir, fyrrv. hjúkrunarkona ...... 
Elínborg Brynjólfsdóttir, fyrrv. matráðskona 
Elísabet Friðriksdóttir, fyrrv. barnakennari 
Emilía Jónasdóttir, leikkona „................... 
Eyjólfur Hallfreðsson, fyrrv. póstur .............. 
Eyjólfur Hannesson, fyrrv. símstjóri ............ 
Eyjólfur J. Stefánsson, fyrrv. söngkennari ...... 
Finnbogi Lárusson .......0.000000 00. 
Friðrik Þorvaldsson, fyrrv. póstafgreiðslumaður .. 
Gísli Guðnason, fyrrv. símstjóri ........0.0000.... 
Gísli Kristjánsson, fyrrv. starfsm. við tollgæslu .. 
Gísli Sigurðsson .....0.000000 ns. 

Grímur Grímsson, fyrrv. næturvörður hjá Alþingi 
Guðbjörg Hannesdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 
Guðbjörg Kristinsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 
Guðbrandur Benediktsson .......00000000....... 
Guðbjörg Guðmundsdóttir, fyrrv. símstöðvarstjóri 
Guðfríður Jóhannesdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 
Guðjón Hermannsson, fyrrv. póstur .............. 
Guðjón Jónsson, fyrrv. póstur ......0.00000000... 
Guðjón Pétursson .....0.02.0000 00. 
Guðlaugur G. Jónsson ......0000.0. 000... 
Guðlaugur Oddsson, fyrrv. fiskmatsmaður ...... 

Guðmundur Árnason, fyrrv. póstur .............. 
Guðmundur Elíasson, fyrrv. fiskmatsmaður ...... 
Guðmundur Gíslason Hagalín, fyrrv. bókafulltrúi .. 

Guðmundur Guðjónsson, fyrrv. vitagæslumaður .... 
Guðmundur Ólafsson, fyrrv. póstur .............. 
Guðmundur Þorbergsson, fyrrv. póstur .......... 
Guðmundur Þórðarson, fyrrv. fiskmatsmaður .... 

Guðríður Einarsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 
Guðrún Davíðsdóttir, fyrrv. símstöðvarstjóri ...... 
Guðrún Eiríksdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 
Guðrún Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 
Guðrún Sigurbjörnsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 
Guðrún Teitsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............. 

Gunnar Ásgrímsson, fyrrv. fiskmatsmaður ........ 
Gunnar Snjólfsson, fyrrv. hreppstjóri ............ 
Gunnar Þórðarson .........000.0. 00... 

81. desember 1977. 

Kr. 

140 000 
130 000 
130 000 
130 000 
130 000 
220 000 
130 000 
160 000 
300 000 
150 000 
160 000 
150 000 
130 000 
130 000 
150 000 
130 000 
160 000 
150 000 
150 000 
130 000 
190 000 
140 000 
130 000 
170 000 
140 000 
150 000 
130 000 
160 000 
130 000 
130 000 
130 000 
150 000 
130 000 
130 000 
130 000 
160 000 
140 000 
150 000 
130 000 
130 000 
180 000 
160 000 
130 000 
130 000 
130 000 
130 000 
140 000 
130 000 
130 000 
130 000 
150 000 
130 000 
160 000 
160 000
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Kr 

Gunnhildur Sigurðardóttir, fyrrv. símstöðvarstjóri 130 000 
Gústaf Gíslason, fyrrv. vitavörður ................ 160 000 

Halldór Gunnlaugsson, fyrrv. hreppstjóri ........ 150 000 
Halldóra Bjarnadótiir, fyrrv. skólastjóri ....... 230 000 
Halldóra Jóhannsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 130 000 
Hallgrímur Fr. Hallgrímsson, fyrrv. póstur ...... 130 000 
Hallgrímur Jónsson, fyrrv. hreppstjóri ............ 140 000 
Hannes Hreinsson, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 160 000 
Hálfdán Björnsson .......00000. 00... 150 000 
Helgi Eleesarsson, fyrrv. starfsm. Rafmagnsveitna 

ríkisins #„............20000000.0s0n sn 150 000 
Helgi Ívarsson, fyrrv. fiskmatsmaður ............ 150 000 
Helgi Jóhannesson, fyrrv. fiskmatsmaður ........ 130 000 
Helgi Tryggvason, bókbindari .................... 150 000 
Herdis Finnbogadóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 130 000 
Herdis Guðmundsdóttir, fyrrv. handavinnukennari 150 000 

Herdís Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............. 130 000 
Hermann Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður ........ 150 000 

Hildur Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............. 130 000 
Hinrik Guðmundsson, fyrrv. fiskmatsmaður ...... 130 000 

Hjörtur Ögmundsson, fyrrv. hreppstjóri .......... 140 000 
Höskuldur Einarsson, fyrrv. hreppstjóri .......... 140 000 
Inga Nielsen Beck, fyrrv. símstöðvarstjóri ........ 130 000 
Ingibjörg Guðmundsdóttir, fyrrv. kennari ........ 190 000 
Ingibjörg Jónsdóttir, fyrrv. kennari .............. 150 000 
Ingibjörg Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............. 130 000 
Ingimar Baldvinsson, fyrrv. póst- og símaafgrm. .. 140 000 
Ingólfur Árnason, fyrrv. póstur .........0.00.00... 130 000 
Ingólfur Gíslason, fyrrv. héraðslæknir, biðlaun .. 420 000 

Ingveldur Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 130 000 
Jens Eyjólfsson, fyrrv. þingvörður .............. 150 000 
Jóhann Gunnarsson, fyrrv. rafstöðvarstjóri ...... 150 000 
Jóhann Jónsson, fyrrv. starfsm. Vífilsstaðahælis .. 130 000 

Jóhann Jósefsson, fyrrv. starfsmaður vitamálastj. 150 000 
Tóhann J. E. Kúld, fyrrv. fiskmatsmaður ........ 130 000 
Jóhann Pétursson, Svarfdælingur ................ 230 000 

Jóhannes Bogason, fyrrv. póstur ................ 130 000 
Jón Bóasson, fyrrv. póstur ..........0000000.0.0.. 130 000 
Jón Jónasson, fyrrv. póstur .........000000 0000... 130 000 
Jón Kjerúlf, fyrrv. tollgæslumaður .............. 160 000 
Jón Sigtryggsson, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 140 000 
Jón Sigurðsson, fyrrv. fiskmatsmaður ............ 130 000 
Jón Sigurgeirsson, fyrrv. skrifstofumaður ........ 190 000 
Jón Þorkelsson, fyrrv. síldarmatsmaður .......... 130 000 

Jónas Bjarnason, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 130 000 
Jónas Bjarnason, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 130 000 
Jóninna Pétursdóttir, fyrrv. ráðskona .............. 130 000 

Jósep Kristjánsson, fyrrv. símstöðvarstjóri ...... 160 000 
Júlíus Jónsson, fyrrv. póstur .......0.0.0.000000.. 130 000 
Júlíus Jónsson, fyrrv. póstur, Mosfelli .......... 130 000 
Karl Árnason, fyrrv. póstur .........0000.0..... 130 000 
Karl Indriðason, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 150 000 
Klara Guðmundsdóttir ...........2.00000.00.0.... 160 000 
Kristinn Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 150 000
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Kristín V. Hjaltalín, fyrrv. ljósmóðir .............. 
Kristín Ingileifsdóttir  .............00.00000000... 
Kristin Kristjánsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 
Kristín Pálmadóttir, fyrrv. símstöðvarstjóri ...... 
Kristin Teitsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............. 
Kristjana V. Hannesdóttir, fyrrv. skólastjóri 
Kristján Albertsson, rithöfundur ................ 
Kristján Einarsson, fyrrv. kennari .............. 
Kristmundur Kr. Meldal, fyrrv, póstur ............ 
Lovísa Magnea Ólafsdóttir  ............0....... 
Lýður Jónsson, fyrrv. starfsmaður Alþingis ...... 
Magdalena Guðlaugsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 
Magnús V. Guðbrandsson, trésmiður ............ 

Magnús Ingimundarson, fyrrv. hreppstjóri ........ 
Magnús Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður ......... 

Magnús Magnússon, rithöfundur .................. 
Margrét Gísladóttir, fyrrv. ljósmóðir .............. 
Margrét Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 
Margrét Jóhannsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 
Margrét Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 
María Markan, óperusöngkona .......0.00000000.. 
Matthildur Hannesdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 
Nína Sveinsdóttir, leikkona ...........0..00.0.... 
Njáll Friðbjörnsson, fyrrv. póstur .............. 
Oddur Bjarnason, fyrrv. fulltrúi .................. 

Oddur Búason, fyrrv. línustarfsmaður ............ 
Ólafía Egilsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............. 
Ólafur Bjarnason, fyrrv. umboðsmaður .......... 

Ólafur Björnsson, fyrrv. póstur .......0.0.0..... 
Ólafur Magnússon .........00.0eeen 

Ólafur Tryggvason, fyrrv. starfsm. Alþingis ...... 
Óscar Clausen, rithöfundur ...........0000..0..0. 
Pétur Jónsson, fyrrv. póstur ..............00..0... 
Ragnar Benediktsson, fyrrv. prestur .............. 
Ragnheiður Böðvarsdóttir, fyrrv. símstöðvarstjóri . 
Rósamunda Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 
Runólfur Guðmundsson, fyrrv. póstur ............ 

Salbjörg K. Aradóttir, fyrrv. starfsm. Alþingis .... 
Sesselja Jónsdóttir, fyrrv. símstöðvarstjóri ........ 
Sighvatur Davíðsson, fyrrv. póstur .............. 
Sigmundur Gestsson, fyrrv. póstur .............. 
Signý Gunnarsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 
Sigríður Ásgeirsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 
Sigríður Einarsdóttir, fyrrv. póst- og símaafgr.k. .. 
Sigríður Guðjónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 
Sigríður Magnúsdóttir, fyrrv. kennari ............ 
Sigríður Sigfinnsdóttir, fyrrv. símstjóri .......... 
Sigríður Þórðardóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 
Sigrún Sigurjónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 
Sigurbjörg Guðmundsdóttir, fyrrv. símaafgr.kona 
Sigurður Erlendsson, fyrrv. hreppstjóri ............ 
Sigurður Greipsson ........00000. 000... 
Sigurður Stefánsson, fyrrv. póstur, Krossi ........ 

31. desember 1977. 

Kr. 

130 000 
170 000 
130 000 
140 000 
130 000 
150 000 
180 000 
160 000 
130 000 
140 000 
150 000 
130 000 
130 000 
160 000 
150 000 
150 000 
130 000 
130 000 
130 000 
130 000 
180 000 
130 000 
150 000 
130 000 
130 000 
150 000 
130 000 
130 000 
130 000 
160 000 
190 000 
180 000 
150 000 
130 000 
140 000 
130 000 
130 000 
450 000 
160 000 
130 000 
130 000 
130 000 
130 000 
200 000 
130 000 
140 000 
140 000 
130 000 
130 000 
160 000 
140 000 
220 000 
130 000
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09 384 

Sigurjón Einarsson, fyrrv. símstjóri .............. 
Sigurjón Sigurbjörnsson, fyrrv. tollvörður ........ 
Sigurpáll Þorsteinsson, fyrrv. póstur ............ 
Skúli Skúlason frá Odda ...........2.0.0.0..000.. 
Snæbjörn J. Thoroddsen, fyrrv. veðurathugunarm. 
Sólborg Hjálmarsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 
Stefán Steinþórsson, fyrrv. póstur ................ 
Steingrímur Magnússon, fyrrv. fiskmatsmaður .... 
Steinn Armannsson, fyrrv. póstur ................ 
Steinþór Þórðarson, fyrrv. símstöðvarstjóri ...... 
Sturla Jónsson, fyrrv. hreppstjóri ................ 
Sölvi Ásgeirsson, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 
Sörli Hjálmarsson, fyrrv. fiskmatsmaður ........ 

Tryggvi Helgason ...........00%%0 00... n nn 
Valborg Emilsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 
Valves Kárason, fyrrv. fiskmatsmaður ............ 
Vésteinn Árnason, fyrrv. póstur ...........0..0.... 
Vigdís Andrésdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 
Þorbjörg Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 
Þorkell Kristjánsson, fyrrv. starfsm. Alþingis .... 
Þorleifur Jónsson ..........000000 00. nn... 
Þorsteinn Guðmundsson, fyrrv. hreppstjóri ...... 
Þorsteinn Jónasson, fyrrv. hreppstjóri ............ 
Þóra Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 
Þórður Auðunsson, fyrrv. starfsm. Alþingis ...... 
Þórður Benediktsson ........202000000 000. 
Þórður Ólafsson, fyrrv. póstur .......00000..0... 
Þuríður Guðjónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 
Þuríður Guðnadóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 

Ekkjur: 
Anna Ólafsdóttir ..............002.0000 

Arnbjörg Halldórsdóttir ............00.20000 0000... 
Arnþrúður Daníelsdóttir .........0..0000.0. 000... 

Ágústa Jónsdóttir ..........000%. 000... 
Ágústa Sigurðardóttir ...........2200000000.0000.. 
Árný Stígsdóttir ...........0200000 000... 
Áslaug Nielsen ...........0.20000 0000 

Ásta Ólafsdóttir .........0...2...0.0 00... 
Ástríður Eggertsdóttir ..............0000..... 
Ástríður Magnúsdóttir .........0...0.0..0 0 
Björg Þórðardóttir .............20000 0... 0... 

Borghildur Thorarensen ...........00000 0. 0... 

Bryndís Þórarinsdóttir ...........0.2.0000.0.000.. 
Dagbjört Guðjónsdóttir ...........00000000 0. 
Elín Einarsdóttir ...............000. 0000. 
Elín Lárusdóttir ..............000..0. 000... 

Kr. 

150 000 
150 000 
130 000 
250 000 
160 000 
139 000 
130 000 
160 000 
130 000 
140 000 
140 000 
150 000 
150 000 
140 000 
130 000 
150 000 
130 000 
130 000 
130 000 
150 000 
210 000 
140 000 
160 000 
130 000 
150 000 
250 000 
130 000 
130 000 
150 000 

Nr. 86. 

  

Kr. 

130 000 
130 000 
130 000 
160 000 
130 000 
190 000 
130 000 
130 000 
160 000 
150 000 
130 000 
130 000 
130 000 
190 000 
150 000 
130 000 
170 000 
190 000 
160 000 

32 420 000
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Elísabet Jónsdóttir ...........000000 0000... 

Elísabet Kemp .......0000 0000... 
Eufemía Ólafsdóttir .........0..0000 0. 
Fjóla Sigmundsdóttir .........0..002000... 
Fríða Hlíðdal ...........02000. 000... 
Guðbjörg Erlendsdóttir ..................... 
Guðný Halldórsdóttir ............2...00.2... 
Guðný Sigurðardóttir .............00000..... 
Guðný Vigfúsdóttir ................0.0.... 
Guðný Þórarinsdóttir ............0.0000 00... 
Guðrún Jóhannesdóttir .............0.0000%.. 
Guðrún Pálsdóttir ............00.0.0.0.0.. 

Halldóra Eiríksaóttir ............00000 0000... 
Halldóra Eiríksdóttir ..............00.0000.. 
Halldóra Þórðardóttir .................... 
Helga Friðbjarnardóttir ...............0..0.... 
Helga Pétursdóttir ............0200000. 000... 

Helga Sigurðardóttir ....................... 

Hildur Blöndal ............00200 0... 

Hijaltlína Guðjónsdóttir .................. 
Hlíf Magnúsdóttir ............0.000.000.0 00. 
Hólmfríður Rögnvaldsdóttir ..... FRIÐ 

Hrafnhildur Eiðsdóttir .................... 
Hróðný Einarsdóttir ...................... 
Hulda Þ. Björnæs .........00.0000 000... 

Hulda Davíðsdóttir .............00.00.0000... 

Indíana Sturludóttir ...........00000000.00.. 
Ingibjörg Eyjólfsdóttir .................... 
Ingibjörg Högnadóttir ..................... 
Ingibjörg Þ. Jónsdóttir .................... 
Ingibjörg Karlsdóttir ................0...... 
Ingunn Hlíðar ...............002.0 0. 0000... 
Ingveldur Ólafsdóttir .......00000. 
Jakobína Thorarensen ..........000.0000.... 
Jófríður Guðmundsdóttir ................... 
Jóhanna Vigfúsdóttir ...................... 
Jónasína E. Hallgrímsdóttir ................. 
Jónína Ásmundsdóttir ...........0.0..0.0...... 
Jónína Gissurardóttir ............0200000.00.. 

Jónína Kristjánsdóttir ..................... 
Jórunn Guðjónsdóttir .............20.000..... 
Karen Louise Jónsson ........0020.000000... 

Katrín Ingibergsdóttir ................00... 
Kristbjörg Hafberg ...............0.000..... 
Kristín Helgadóttir ................0.0...0.. 
Kristín Pálmadóttir ...........00.0000.00... 
Kristín Pálsdóttir ...........0.0.0000. 000... 
Kristjana Káradóttir ............0.000000.... 
Lára Bjarnadóttir, ekkja Jóns Gíslasonar 
Lára Svansdóttir ............0020.0.0. 0... 

Lára M. Vigfúsdóttir ............0000000.... 
Laufey Karlsdóttir ...........0.0..002000000 00. 

Lelia Stefánsson ..........2.0000 0000... 

31. desember 1977. 

Kr. 

130 000 
150 000 

220 000 

270 000 

340 000 

150 000 
150 000 
130 000 
150 000 
130 000 
130 000 
150 000 
160 000 

160 000 

130 000 
150 000 
160 000 

160 000 

310 000 
160 000 
150 000 
150 000 
160 000 

270 000 
200 000 

160 000 

160 000 

170 000 

130 000 
170 000 

220 000 

130 000 

130 000 
130 000 

130 000 
130 000 
140 000 

130 000 

160 000 

160 000 

160 000 

160 000 

160 000 

130 000 

130 000 
150 000 
130 000 
160 000 

130 000 

130 000 

180 000 

130 000 
250 000



31. desember 1977. 971 

Lilja H. Arndal ............2.000. 000. 0n en 
Lilja Jörundsdóttir ............200020. 000... 

Lilja Magnúsdóttir ..............0202.0 0... n nr 
Lilja Steinsen ...........0202 0000. sn 

Lydia Einarsson ..........0.00.0 000. seen 

Mabel Sigurjónsson ............000000. 0... 
Magdalena Ásgeirsdóttir ................0.000..... 
Magnea Magnúsdóttir .........000......000000.. 
Margrét Árnadóttir ............0020. 000... 
Margrét Björnsdóttir ........00.000.00. 20... 
Margrét Eyjólfsdóttir ..........2.020.0000 0... 
Margrét Guðbrandsdóttir ........2.0..0.00.0.000.0... 
Margrét Jónasdóttir ...........0.2000.0. 00... 

Margrét Jónsdóttir ............0020000 0... 
Margrét Jónsdóttir frá Hrauni .................. 
Margrét L. Lárusdóttir .............0.......0..0... 
Marta Oddsdóttir ............00.0000 0... 
Málfríður Bjarnadóttir ............00.0......0... 
Melitta Urbancic ...........000202. 0. 00. 
Nanna Guðmundsdóttir ...........0..000.. 0000... 
Nanna Guðmundsdóttir .........20..000..0.0 
Ólafía Finnbogadóttir .........0..0000 0. 
Ólöf Bjarnadóttir .............00.00000 0... 
Ragnheiður Konráðsdóttir ...........0..0000.0 00... 

Ragnheiður Rögnvaldsdóttir .................... 
Rannveig Gunnarsdóttir ...........0.000.0 000... 

Rósa Guðnadóttir ............202.200 000... 

Sesselja Benediktsdóttir .........0..00.000 00. 

Sigríður Árnadóttir ...........0.0.2..0 0. 
Sigríður Árnadóttir ...........0.0.0....0 0... 
Sigríður Gísladóttir .............2.... 0... 
Sigríður Guðmundsdóttir ............000000.0.0.00... 
Sigríður Stefánsdóttir ...........00.000..0. 00... 

Sigrún Eiríksdóttir ..............0.00.0... 00. 
Sigrún Guðmundsdóttir ..........20.00.000. 00... 

Sigrún Thorarensen ..............ee0ev enn 

Sigurbjörg Jónsdóttir ..........20.0000000. 000... 

Sigurlaug Jónsdóttir ............00000 0000... 
Sigurlaug Þórey Þorsteinsdóttir .................. 

Skúlína Guðmundsdóttir ............0.000.0000... 
Soffia Touvina .........220.00 000... sn 
Steinunn P. Eyjólfsson .......0.0.00..0 000... 
Steinunn Tómasdóttir .............0.0000000..0.... 

Steinþóra Einarsdóttir ............000000000.0... 

Svanborg Jónsdóttir .............0.0000000 00... 
Sveindís Hansdóttir .............00.0.0..00 000... 

Tove Engilberts ............20.0000 0. 
Valgerður Helgadóttir ................0.0.0.0..0.0... 
Valgerður Ólafsdóttir .............000000. 
Vigdis Guðmundsdóttir ............0..00000.0...0... 

Þorbjörg Kjartansdóttir ................0.00.00000.. 
Þorbjörg Leifs „...........00.000...n0 nn. . 

Kr. 

180 000 
150 000 
160 000 
290 000 
220 000 
180 000 
130 000 
150 000 
160 000 
130 000 
150 000 
170 000 
220 000 
160 000 
210 000 
130 000 
130 000 
130 000 
130 000 
140 000 
150 000 
130 000 
160 000 
130 000 
140 000 
150 000 
160 000 
160 000 
140 000 
290 000 
160 000 
130 000 
140 000 
130 000 
160 000 
210 000 
130 000 
130 000 
160 000 
140 000 
150 000 
140 000 
130 000 
130 000 
160 000 
130 000 
130 000 
270 000 
130 000 
130 000 
150 000 
160 000 
150 000 

Nr. 86.



Nr. 86. 

Þóra Magnúsdóttir ............0.00020 0... 0... 
Þóra Sigfúsdóttir .............0.00 00... .0 nn 
Þóra Vigfúsdóttir .............0000000. 0... 
Þórunn Jónsdóttir ...........000.00000.0 000... 

31. desember 1977. 

Kr. 

130 000 
130 000 
180 000 
150 000 
130 000 
  

Samtals 

11. Flóabátar og vöruflutningar (10 321 0103). 

. Norðurlandsbáturinn Drangur .................... 
Sami, stofnstyrkur ........202000000 000... 
Til vetrarsamgangna í Árneshreppi .............. 
Hríseyjarbátur #„.........0..0200 00 
Sami, stofnstyrkur .........0.0.2000 00. 
Grímsey vegna flugferða .........020.0000 0000... 
Til snjóbifreiða í Dalvíkurlæknishéraði .......... 
Mjóafjarðarbátur ............00.000000 0... 0... 
Sami, stofnstyrkur ..............000 000... 
Snjóbifreið í Vopnafirði .........00...000000000... 
Snjóbifreið á Fjarðarheiði ............0..0...... 
Sami, stofnstyrkur ........0....000 00. 
Snjóbifreið á Fagradal ............0000000. 0000... 
Sami, stofnstyrkur .........0.0..0 0000... 

. Snjóbifreið á Oddsskarði .........0.0000000. 0... 
Sami, stofnstyrkur ........2.0.2000 0000... 

. Snjóbifreið á Fljótsdalshéraði ................... 
Snjóbifreið í Borgarfirði eystra .................. 
Snjóbifreið í Stöðvarfirði, Egilsstaðaflugvöllur .... 
Til vöruflutninga á Suðurlandi .................. 
Hf. Skallagrímur ..........0.000 0000... 

. Mýrabátur ...........020000 0 
„ Til vetrarflutninga í Breiðavíkurhreppi .......... 

Breiðafjarðarbáturinn Baldur .................... 

Sami, stofnstyrkur ........20200000 00... 
Langeyjarnesbátur ..........0020000 000... 0... 

Snjóbifreið í A.-Barðastrandarsýslu .............. 
. Til vetrarflutninga í V.-Barðastrandarsýslu ...... 
. Dýrafjarðarbátur ............02000 000... 

. Snjóbifreið um Botnsheiði ...............0....... 

Diúpbáturinn hf. Fagranes .........00000 00... 
Sami, stofnstyrkur .........2.0.2.000 0000... 
Sami, v/mjólkurflutninga úr Dýrafirði ............ 

. Snjóbifreið í Þórshafnarhéraði .................. 

Snjóbifreiðar á Akureyri .........0000000000...... 

Sami, stofnstyrkur .........0002 0000... 
. Vetrarflutningar um Lónsheiði .................. 

Sami, stofnstyrkur ........00002.0000 0. n 
. Snjóbifreið Axarfjörður—Kópasker .............. 

Snjóbifreið á Hólnigvík ........20000 0000... 

. Snjóhifreið í Hálshreppi, S.-Þing. ................ 
Sami, stofnstyrkur ........00.002.000 0000... 

. Vetrarflutningar Skarðshr., Dölum ............... 
Vetrarsamgöngur í Reykhóla- og Gufudalshr. .... 

20 590 000 

Þús. kr.
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33. Egilsstaðir, Seyðisfj. v/mjólkurflutninga ......... 
34. Póst- og vöruflutningar á Jökuldal .............. 
35. Vetrarferðir í Haukadal .........2..0000000..0.00.. 
36. Flugbjörgunarsveitin, Akureyri ...........000..... 

Sami, stofnstyrkur ........00000.0 00... nn 
37. Snjóbifreið í Önundarfirði ...........00.0.0.0... 

38. Svínafell í Nesjum .......0000000 00... sn 
39. Sandsheiði ...........0200000. 0... nes ns 
40. Herjólfur, Vestmannaeyjaskip ......0.0.0000.0..... 

Sami, stofnstyrkur .....0..0000000 000. 
Sami, v/mjólkurflutninga ........0000000 00... 

41. Mjólkurflutningar í Önundarfirði ................ 
42. Mjólkurflutningar í Súgandafirði ................ 

12. Hafnarmannvirki og lendingarbætur (10 333 0103). 

Akranes ......2.00000 000 
Borgarnes  .........020000 0. 
Arnarstapi ........00000 000. 
Hellnar "..........00202 0000 e nn 
Ólafsvík .......... 0. 
Grundarfjörður  ..........0020000 000... 
Stykkishólmur ........0002000 00... 
Patreksfjörður .........000020 0000... 
Tálknafjörður .........202000 0000... 

10. Bíldudalur ...........0000.0 0... n nn 
11. Þingeyri ...........020000 0... sn 
12. Flateyri ........0.0.200 000 
13. Suðureyri  ..........02200 0... sn 
14. Bolungarvík ..........20020 0000 0n ne 
15. Ísafjörður ............. 0000 
16. Súðavík  ...........020000 0. nn 
17. Hólmavík ........0000200 000. 
18. Drangsnes ........0.0000.0 0... 
19. Blönduós ........00000000 0... 
20. Skagaströnd .......00.000.0 00. 0 nn 
21. Sauðárkrókur ........0.00000 000... 
22. Siglufjörður #...........20000 000 
23. Ólafsfjörður .........0..0.. 0. 
24. Dalvík ........00.00 00. 
25. Árskógssandur ..........0000000 0000... 
26. Hauganes ..........02000 0000. 
27. Hjalteyri ...........0.20020 00... .enn 

28. Akureyri .......0..02000 20 ne 
29. Grímsey .......00.000.. nn 
30. Húsavík ............2.000 000... 
31. Kópasker .........20200000 0. s.s 
32. Raufarhöfn ..........2.020000 000... en... 
33. Þórshöfn .......0.2000 00... 
34. Bakkafjörður ..........00200.0.. 0... 

35. Vopnafjörður ..........0.020000 000... 
36. Borgarfjörður eystri ........00.0000 00... 
37. Seyðisfjörður ...... FAÐIR 
38. Neskaupstaður ..... FIRIR 

0 
00 

1 
5 

St
 

GO
Ð 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

244 890 

A 48
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14. 

39. Eskifjörður ...........202000. 0... 
40. Fáskrúðsfjörður  .........00.000000 00... 
41. Breiðdalsvík ........2.0000000.. en... 
42. Djúpivogur #........0.020000 000. 
43. Hornafjörður ...........20000000 0... nn... 
44. Vestmannaeyjar .......0.0000000. 0... 0... 
45. Eyrarbakki ..........0200000 0... 0... 
46. Dyrhólaey .......0.000000.. s.n 
47. Sandgerði  ........00200000. sess 
48. Hafnarfjörður  ........02000.00... en 
49. Vogar ........2000000 0... 

. Ferjubryggjur (10 333 0104). 

1. Árskógssandur -.........2200000 000... ne... 
2. Flatey á Breiðafirði ............0.00000000.0..00.. 
3. Reykjanes ........000000000 ss e.s. 
4. Æðey ........000 00 
5. Gemlufall .............2000000 00 eee sen 
6. Brjánslækur ............2020.0e eens ne 
7. Svefneyjar .........02000000 00... 
8. Skáleyjar .........000000 00... ss sn 
9. Hvítanes ..........0022000 0. sess ss nn 
0. Viðhald  ............2202.00 0... ene 

Sjóvarnargarðar (10 333 0108). 

Akranes ..........20200 0000 sn se 

Álftanes ......0.000 00 
Eyrarbakki, Stokkseyri  .......000000 00... 
Gerðar  ............00000.0s sess 
Grótta .........0000000 00 
Húsavík ..........2.2000000 seven 
Miðneshreppur ........2.2000000 0000... 0... 
Patreksfjörður ............0.0200 0000... 0... 
Selvogur  .........2.0000 0000... ses 

Vogar ..........02000 000. S
O
P
A
 

A 
þa

 

. Fjárfesting Pósts og síma 1978 (30 101 983). 

1. Sjálfvirkar símstöðvar: 
a. Nýjar stöðvar ............0..2000000... 0... 
b. Stækkanir á eldri stöðvum .......00.0.00..... 

AÐ
 

Linukerfi fyrir símnotendur: 
a. Í bæjum og kauptúnum ........200000000 0000. 
b. Í sveitum .........000000 0000. 

3. Landssímasambönd: 

a. Jarðsímaleiðir ...........0..00000 000... 
b. Fjölsímaleiðir .........0..00200..0 0000 
c. Radíðleiðir  ...........020000 sess 

31. desember 1977. 

  

73 000 

Þús. kr. 

1170 000 

28 000 

36 300 

340 000 

223 000 

289 000



31. desember 1977. 

N
o
 

8. 

10. 

Fjarritar: 
Fjarritar og ritsímatæki 
Radíóstöðvar 

Símatalfæri 
Hús: 

a. Póst- og símahús 
b. 

Bifreiðar og vinnuvélar 
Norður- og austursamband 
Annað og ófyrirséð 

Radíóhús 

375 

sr... 

so. 

sr. 00... 03.0.0. 

sr... 

so... 

FR OR 

Fjárfestingaráætlun 1978, sundurliðun: 

1. Sjálfvirkar símstöðvar: 
Nýjar stöðvar: 

9 

a. 

b. 
Hamar 

Aratunga FOR ONO 

Stækkun á eldri stöðvum: 

3 
fi

 
S
r
 

4 
n
p
:
 

a
 

F
r
a
 

3
0
5
 

Breiðholt ARM 
Reykjavík ARM 
Hafnarfjörður ARF/Akureyri ARF 
Reykjavík, 
Grensás .. 
Breiðholt A 
Kópavogur 
Hvalfjörður ARK 
Borgarnes ARK 
Hvanneyri ARK 
Stykkishólmur ARK, ARM 
Ólafsvík ARK, ARM 

. Bolungarvík ARK 
Súðavík ARK 
Búðardalur 

Blönduós ARK 
Sauðárkrókur ARK 
Siglufjörður ARK 
Ólafsfjörður ARK 

ARK Húsavík 

Höfn ARK 

Eyrarbakki/Stokkseyri ARK 
Hvolsvöllur 

miðbær 
ss 

RF 
ARM 

FRI 

HIÐ 
HR 
FA 

III 

FR 
ARK 2... 

III 
RAI 

Línukerfi fyrir símnotendur: 

A
R
 Reykjavík 
Brúarlandssvæði 

Reykjanes 
Vesturland 

Vestfirðir 

bæjum og kauptúnum: 

so. 

Þús. kr. 

314 000 
9 000 

  

75 000 
7 000 
8000 
6 000 
6 000 

Nr, 86. 

Þús. kr. 

10 000 
67 000 
80 000 

323 000 
49 000 
60 000 
39 000 

Samtals 1480 000 

36 000 

304 000 

340 000



Nr. 86. 376 31. desember 1977. 

Þús. kr. Þús. kr. 

f. Norðurland vestur .........00000 00... 00... 6 000 
g. Norðurland austur ............000000 00... .00... 15 000 
h. Austfirðir (............200. 0020 0 11 000 
i. Vestmannaeyjar .........00000. 00... 6 000 
i- Suðurland .............0.0. s.n. 10 000 

a 150 000 
Í sveitum: 
a. Svínavatnshr., A-Hún. ........02.000. 00... 6 000 
b. Ölfus, síðari áfangi, Árn. ........00000.000... 4 000 
c. Fljótshlíð, síðari áf., Rang. .............00... 8000 
d. Skorradalur, Borg. ........0.2000000000 00... 4000 
e. Nesjahr., A.-Skaft. ........200200000 0. 3000 
f. Þingeyrarhr., V.-Ís. .........0000.0 0000... 2000 
s. Borgarfjörður, N.-Múl. ..........2..0.000000... 3000 

h. Biskupstungur, I. hl., Árn. .......00000000..... 12 000 
i. Haganes- og Holtahr., Skag. ..........000..... 8000 
J- Lagarfoss, N.-Múl. .........0.000 000... 4 000 
k. Ýmsar minni framkv. samt. .........00... 9000 
1. Ófyrirséð ..........0... 00 10 000 

—— 73 000 

223 000 
3. Landssímasambönd: 

Jarðsímaleiðir : 
a. Ýmsar minni framkv. samt. ........00..0.... 7 000 
b. Ófyrirséð ...........0.00. 00. 6 000 

—— 13 000 
Fjölsímaleiðir: 
a. Reykjavík-—-Breiðholt ...........000000.0..0... 10 000 
bh. $60G/reg. og frekv. somp. f. ......000.0.. 0. 11 100 

C. A-Björg .........0200 0000. 8 900 
d. 12/24r fjöls. v/sveita st. 10st. ................ 42 900 
e. Vm—Vík-Höfn ..........00200000 000... 63 100 
f. Egilsstaðir- Lagarf.-Borgarfj. ............... 10 440 

gs. Akureyri-Blönduós ........000000000 000. 13 250 
h. Ófyrirséð ...........0 25 310 

—— 185 000 
Radíóleiðir : 
a. Reykjavík—Þránd. og Sth., tvöföldun ........ 20 000 
b. Blönduós—Akureyri (teng. v. örbylgju) ...... 5500 
c. Egilsstaðir--Lagarfoss 400 MHz .............. 7500 
d. Háafell- Höfn 400 MHz, tvöföldun ............ 16 000 
e. Hvolsvöllur— Vík-Háafell, örbylgja .......... 23 500 

f. Gaumkerfi fyrir örbylgju ..................... 10 500 
gs. Einnar rásar leiðir ..................0......... 8000 

—— 91 000 

289 000 
4. Fjarritar: 

a. Fjarritar og ritsímatæki ................0..... 10 000 

10 000
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5. Radíóstöðvar: 
Siglufjörður, millibylgja ..................... 
Neskaupstaður, millibylgja ................... 
Hellissandur, metrabylgja .......0.000000000.. 
3 móðurstöðvar fyrir farstöðvar .............. 
Reykjavík .......020.00 20 R

P
 

Símatalfæri: 

Tæknideild ..............0020 0... vn nr 

Hús: Nýframkv. verði hafnar í samráði við fjvn. 
Póst og símahús: 

Bolungarvík ..........00000.000 0... 
Hellissandur ..............00.00 200... 
Hólmavík ............00000 00... 
Brúarland ............20. 00... 
Selfoss .........200000 00. 
Húsavík -..........2.000.0 0... 
Aðalpósth. Reykjavík (nýbygging) ............ 
R-9 2... FRA 
Hvolsvöllur ............2220200000 00... 
R-2-3-R8 (pósthús í Rvík., m. a. tollpóststofa) .. 5

 
0
 

2
0
 
5
 

Radíóhús: 
Nýibær ........02000 020 
Bifreiðar ............2...2002 0000. 
Norður- og austurlína, frestun frá 1977 .......... 
Annað og Ófyrirséð ...........2..0000.0 00. 

16. Fjárfestingar í flugmálum (30 471 983). 

1. Reykjavík: 
a. Ýmis búnaður ...........0000000.... 94 900 
b. Flugstöð .........00..0.0. 0... 0... 70 000 

Akureyri ..........02200 0200. 
Vestmannaeyjar: 
a. Flugstöð ........000.0 0000 55 500 
b. Ýmis búnaður ..........0..0.000000.. 17 300 

Egilsstaðir  ..............0..0... 0000. 
Ísafjörður (..........0...2...0 0000. 
Húsavík  ...........200000 00 
Sauðárkrókur ............00200.0 0... 0... 
Patreksfjörður ...............00200.0. 00... 
Siglufjörður .............02.2.200 0... 
Þingeyri .............00.022 0000... 

- Norðfjörður  ..........0.0020000 00 sen 
Blönduós ...........000.00. sens 

Rif ..........0.000 0 
. Vopnafjörður ............0020. 000... 

Þórshöfn .............2200.0 0000 
Raufarhöfn ............0.0000 0000... 

31 000 
23 000 
23 000 
78 000 
20 000 
8 000 
7 000 

19 000 
8000 

97 000 

Samtals 

164 900 
39 400 

Nr. 86. 

Þús. kr. 

67 000 

80 000 

314 000 

9000 
49 000 
60 000 
39 000 

1480 000



Þús. kr. 

600 000 

39 000 

271 000 

Nr. 86 378 31. desember 1977. 

Þús. kr. 

18. Flateyri ........00000000.. eens 7 800 
19. Suðureyri ..........0000000. 00. s.n 5500 
20. Bíldudalur #.........02.00.00000...nsses ss 8400 
21. Hólmavík ..........0020..v0eeneess ss 2400 
22. Grímsey ......0000000 0000. 7 300 
23. Kópasker .........20220000 0. e.s 8900 
24. Gjögur ........0000000 sess 9700 
25. Reykhólar ..........0200000.0eeeseee ne 2700 
26. Fagurhólsmýri  .....0..00000.0.e0. een 3200 
27. Sjúkraflugvellir (skipt í samráði við fjárveitinga- í ' 

nefnd) .......2000000n sn 32 600 
28. Leiðarflugþjónusta ........2000000 0000... 0... 9400 
29. Óráðstafað ..........0.00000 0... s.n 15 000 

17. Almennar framkvæmdir Rafmagnsveitna ríkisins 1978 

(31 321 983). 
Virkjanir: 

1. Lagarfoss ...........2200..seer ses 29 000 
2. Mjólká ........0.0000. s.s 10 000 

Stofnlínur: 

1. Gemlufall--Breiðidalur ............2..00000000.... 10 000 
2. Breiðidalur--Bolungarvík ...........0..0.00...00.... 60 000 
3. Þórshöfn—Bakkafjörður ...........0..000..00.... 51 000 
4. Vegamót—Ólafsvík ..........00000 0 150 000 

Aðveitustöðvar: 
1. Vegamót ........0.00000 00 ne 4 000 
2. Breiðidalur ...............2.000000.. nr 215 000 
3. Bolungarvík ..........2.20000 00 ess 132 000 
4. Dalvík ..........000 0000 177 000 
ð. Aktreyri ........02020000. 0... 29 000 
6. Laxárvirkjun #............00%00. 000. n rn 20 000 
7. Kópasker .........2.0.000. 0. e.s 5 000 
8. Raufarhöfn ...........20000000 000 2 000 
9. Brúarland .............0.000. ee sr nennt. 2000 

10. Eyvindará ..............20220.. 00 ne re 6 000 
11. Eskifjörður ............002002 0000. n ss 16 000 
12. Stuðlar ..........2000000000 ss ser 20 000 

13. Fáskrúðsfjörður ...........00...22020. 000. 16 000 
14. Stöðvarfjörður „...........0000000 000... 84 000 
15. Breiðdalsvík .„..........2..00.00000. 000... 94 000 
16. Hornafjörður ............202200000 0... 17 000 

839 000 
=- Efni fært á geymslureikninga ................ 134 000 

705 000
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Þús. kr. Þús. kr. 

Innanbæjarkerfi #............0.00. 000... nes 407 000 
Styrking sveitaveitna  ............0002.00 00... 140 000 
Dísilstöðvar ................0000 000 nn 50 000 
Vélar ogtæki ............0...000 2000. 80 000 
Aðstöðusköpun  ............00000 00... 60 000 
Raflínusími og fjarstýring #................0....... 42 000 
Ófyrirséð 2... 60 000 

Framkvæmdir alls 1854 000 
Til framlengingar lána  ...........0000..00 0... 0... 200 000 

Alls 2 054 000 
Fjáröflun: 

Heimtaugargjöld #..............200000000.0....0.. 65 000 
Framlög úr Orkusjóði til styrkingar dreifikerfi í 
sveitum 2... 140 000 
Lántökur samkvæmt lánsfjáráætlun  ............ 1849 000 

— 2 054 000 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1977. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S.   
Matthías Á. Mathiesen. 

  

Stjórnartíðindi A 13, nr. 86. Útgáfudagur 13. janúar 1978.








