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laga nr. 40/1963 um almannatryggingar, sbr. reglugerð 
nr. 60 1969  ..........000000 000 23 

4 >. jan. Reglugerð um innflutnings- og gjaldeyrisleyfi ........ 4—6 
6 5. jan. Gjaldskrá fyrir Rafmagnsveitu Reykjavíkur ........ 8—--11 
7 >. jan. Gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar .................. 11—14 
8 5. jan. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Siglufjarðar .............. 14—17 
9 >. jan. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Ísafjarðar ................ 17—20 

10  ;6.jan. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Sauðár- 
króks, nr. 113 3. apríl 1973 með síðari breytingum 21 

11  ;5. jan. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Ólafs- 
fjarðar, nr. 368 5. ágúst 1975 með síðari breytingum 21—22 

5 6. jan. Auglýsing um innflutningskvóta .........0.00000.0.... 6—7 
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30. júní 1977 ...............00. 000 23—24 

12 10. jan. Gjaldskrá Hitaveitu Selfoss .........0..0.00 0000 22—23 
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35 10. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir Vogahöfn í 
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Hl vegagerðar  .........020.000 0... 31—32 
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33 18. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 371 25. október 
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107 10. febr. Gjaldskrá fyrir gjald af einkasöluvörum ............ 167 
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tímabilið 1. janúar til 15. maí 1977 ................ 171
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1972 fyrir Vatnsveitu Neskaupstaðar  ............ 197—-198 
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Grímsneshrepp og Grafninsshrepp Í Árnessýslu 200-—-203 
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116 18. febr. Gialdskrá fyrir Rafveitu Akureyrar (...0...00.0... 181--184 

132 18. febr. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 186 6. júní 1973 

um Vatnsveitu Búðardals .........00000000 00... 0... 203 

119 91. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Borgarness, nr. 147 4. mars 1975 20.00.0000... 188 

190 91. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Grímsevjarhefnar, nr. 190 7. mars 1978 (.......... 189 

191 91. febr. Roslugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Blönduóshrepps. nr. 263 30. maí 1975 .....0.0...... 190 

129 91. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Ólafsfjarðar, nr. 213 7. maí 1976 ......00.00.0.0000... 191 

193 91. febr. Reslnserð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Grundarfjarðar. nr. 136 4. mars 1978 (.......00.... 192--193 

194 91. febr. Reslugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Skagastrandar. nr. 269 11. júní 1975 .......0..2..... 1932—-194 

195 91. febr. Besluserð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

landshafnarinnar Í Rifi á Snæfellsnesi, nr. 195 25. 

apríl 1975  ......0.20000 enn 194--195 

126 91. febr. Reglnserð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Breiðdalsvíknur, nr. 140 90. mars 1975 ............ 195—196 

139 91. febr. Sambykkt um breyting á samþykkt um sveitarstjóra í 

Ölfushreppi í Árnessýslu nr. 225 22. okt. 1970 209 

140 91. febr. Peglugerð um Þbúfjárhald á Húsavík .......0.0..00.... 209—-210 

141 91. febr. Reglugerð um búfjárhald í lögsagnarumdæmi Akureyrar 210—-215 

117 99. febr. Reglugerð um lágmarkshúnað loftfara til siónfluss, 

næturfluss, blindflngs. óbvggðaflugs og flugs vfir sið 184—-186 

118 99. febr. Reglugerð um loðnuveiðar árið 1977  .............. 186— 187 

133 25. febr. Reglugerð nm hækkun bóta almannatrvgginga ...... 204 

129 98. febr. Gialdskrá fyrir afnot flugvalla .........0.000000... 198—-200 

138 98. febr. jaldskrá fyrir Vatnsveitu Vestmannaevja  ........ 207—-208 

142 98. febr. Regluserð um heilsugæslu og félagslega aðstoð við and- 

lega vanþroska fólk. sem ekki dvelst í fávitastofnunum 215—-216 
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

143 1. mars Auglýsing um niðurfellingu aðflutningsgjalda af ýmsum 
vörum til nota í flugvélum eða í beinum tengslum við 
þær ..........000 0000 216—-221 

144 1. mars Gjaldskrá fyrir eftirlit með öryggisráðstöfunum á vinnu- 
stöðum ............0 eens 221—225 

134 2. mars Reglugerð um netaveiðisvæði á Selvogsbanka ...... 205 

135 2. mars Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 66 24. janúar 
1977, um grásleppuveiðar  .........0.000000 0... 205 

136 3. mars Reglugerð um bann við netaveiðum í Faxaflóa og Breiða- 
firði C...........020202 20 206 

137 8. mars Reglugerð um bann við þorskveiðum með flotvörpu fyrir 

Suður- og Vesturlandi ...........0200 0000... 0... 206 
146 3. mars Skipulagsskrá fyrir Minningarsjafasjóð Sigurðar 8B. 

Gunnarssonar .........2.0...0. ss 227—228 
150 3. mars Samþykkt um sveitarstjóra í Skútustaðahreppi í Suður- 

Þingeyjarsýslu ..............220. 0000 238—239 

155 4. mars Auslýsing um breyting á samþvkkt um afgreiðslutíma 
verslana í Reykjavík o. fl. ..........0.000000 0000. 249 

145 7. mars Gjaldskrá fyrir Rafveitu Húsavíkur .................. 225—227 
159 9. mars Aneglýsing um afgreiðslutíma Hafnarfjarðar Apóteks og 

Anóteks Norðurbæjar, Hafnarfirði ................ 252 

151 14. mars Gisldskrá fyrir Hitaveitu Flúða og násrennis .......... 239—240 
152 14. mars Gjaldskrá fyrir Rafveitu Ísafjarðar .................. 241—-244 

153 14. mars Gialdskrá fyrir Rafveitu Grindavíkur ................ 244— 947 

156 14. mars Auglýsing um breytingu á sjaldskrá Hitaveitu Hrís- 
eyjarhrepps, nr. 322 8. nóvember 1973. með síðari 

breytingum .............0.... 000 249 
148 17. mars Reglugerð um happdrættislán ríkissjóðs 1977, Skuldabréf 

J, vegna Norður- og Austurvegar .................. 229—231 

158 22. mars Auslýsins um hækkun á sorptunnuleigu í Reykjavík .. 251 

164 23. mars Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Sauðárkrókskaupstaðar, nr. 265 4. mars 1975 ...... 263—264 

165 23. mars  Hafnarregluserð fyrir Kópaskerskauptún ............ 264—-268 
166 23. mars Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Kónaskerskauntúns #-..... 269--272 

174 23. mars  Resltugerð um gatnagerðargjöld á Raufarhöfn ........ 280—283 
162 24. mars Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 101/1977 um 

breyting á regluserð nr. 250/1976 um tilbúning og 

dreifingu matvæla og annarra nevslu- og nauðsynja- 
VAFA  ......2.0 0. 260 

167 25. mars Auglýsing um gjaldskrá fyrir þjónustu Loftferðaeftir- 
lits flugmálastjórnar  ..........00000 0000... 272 

160 29. mars Gjaldskrá fyrir Rafveitu Akraness .................. 253—-256 

161 29. mars Gjaldskrá fyrir Rafveitu Borgarness ................ 256—260 

163 29. mars  Anglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Rafveitu 

Patrekshrepps nr. 264 30. júní 1976 .............. 261—-262 

168 31. mars Reglugerð um laun skipaskoðunarmanna ríkisins, sem 

ekki eru á föstum launum .........000.000000... 273—274
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

169 31. mars Reglugerð um gjöld fyrir skoðun, skráningu og mælingu 

skipa o.fl. ......0.00000 000 2747 
170 4. apríl Auglýsing um virðingar til brunatryggingar á húseignum 

utan Reykjavíkur (samkvæmt lögum nr. 59 24. april 
1954 og lögum nr. 9 23. mars 1955) .......0.0....0... 271—218 

171 4. apríl Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 415 7. desember 
1976, um friðunarsvæði við Ísland ................ 278—-219 

175 4. apríl Lögreglusamþykkt fyrir Seltjarnarneskaupstað ...... 284—289 
176 5. apríl Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Stefáns Hannessonar 

og Steinunnar Helgu Árnadóttur .................. 289—290 
186 13. apríl Auglýsing um staðfestingu á gjaldskrá fyrir Sundhöll 

Ólafsvíkur  .........00.. 0 304 
187 13. apríl Auglýsing um staðfestingu á gjaldskrá fyrir Sundhöll 

Selfoss .........0.000 0 304—-305 
188 13. apríl Auslýsing um staðfestingu á gjaldskrá fyrir Sundlaug 

Akureyrar  .........0.20 00. 305 
194 13. apríl Auglýsing um staðfestingu á breyttu skipulagi Hafnar- 

fjarðarbæjar og Garðakaupstaðar .................. 315 
178 14. apríl Reglur um veiði göngusilungs í lagnet Í sjó í Mýra- og 

Borgarfjarðarsýslu # ...........02..00000 0... 0... 291 
177 18. apríl Reglugerð um breyting á regluserð nr. 415 7. desember 

1976. um friðunarsvæði við Ísland ................ 290-—291 
185 20. apríl Reglugerð um gjöld fyrir tilkynningar og skráningar 

vörumerkja o.fl. ...... 2... 303—-304 
189 20. apríl Reglugerð um breyting á reglugerð um gerð lyfseðla og 

afgreiðslu lyfja nr. 338 20. nóvember 1973 ........ 305—306 

191 22. apríl Skipulagsskrá fyrir Slysatrvggingarsjóð Ungmenna- 
félags Njarðvíkur ............0.000.00 0000 307—-308 

192 22. apríl Skinulagsskrá fyrir minningarsjóð um Erlu skáldkonu  308—309 
190 25. apríl Auglýsing um niðurfellingu tolla af ýmsum vörum til 

lækninga ........ „0... 306 
184 3. maí Auglýsing um skiptingu kennslustunda milli námsgreina 

í 1—9. bekk srunnskóla skólaárið 1977—-1978 ...... 302—-303 
217 3. maí Skinulagsskrá fyrir #sjálfseignarfélagið  Dýraspitali 

Watsons  ........20 0000 339—340 
195 5. maí Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Seyðisfjarðar, nr. 122 4. mars 1979 ......0..0..2... 316—317 

196 5. maí Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Akraness, nr. 267 11. júní 1975 ........0.00000.020... 317—318 

197  5—. maí Reglugerð um Þreytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Hólmavíkurkauptúns, nr. 192 25. apríl 1975 ........ 318—319 

198 5. maí Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Djúpavogs, nr. 215 11. maí 1976 ............000.0... 319—-320 

199 5. maí Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Reyðarfjarðarkauptúns, nr. 197 25. apríl 1978 ...... 320—-321 

200 5. maí Reglngerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Reyðar- 
fjarðarkauptún, nr. 277 20. október 1968 ............ 321 
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

208 5. maí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
verðgrundvelli á skreið fyrir framleiðslutímabilið 1. 
janúar til 30. júní 1977 ...........000. 00.00.0000. 333 

209 5. maí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
verðgrundvelli á fiskimjöli fyrir framleiðslutímabilið 
1. maí til 30. júni 1977 ..........00.0000 0. 334 

193 6. maí Reglur um radíóleyfi áhugamanna -...........0..... 309—315 
235 9. maí Auglýsing um Þbifreiðastöður í Hafnarfirði .......... 363 
210 10. maí Auglýsing um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á 

samþykktum fyrir Byggingarsamvinnufélag Samtaka 
aldraðra  .............0020 0000 334 

213 11. maí Auglýsing um skipulag í Gaulverjabæjarhreppi, Hraun- 
gerðishreppi og Villingaholtshreppi í Árnessýslu .. 338 

211 12. maí Reglugerð um gatnagerðargjöld í Kjalarneshreppi 334—336 
212 13. maí Reglugerð um breyting á reglugerð um nám og starfs- 

réttindi lyfjatækna nr. 183 4. júní 1973 ............ 336—337 
218 20. maí Skipulagsskrá fyrir Styrktarsjóð lamaðra og fatlaðra 

í Strandasýslu .............000.000. 00 s.n 341 
221 24. maí Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Bildudalskauptúns, nr. 217 14. maí 1976 ............ 303 
228 25. maí Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Búða- 

kauptún í Suður-Múlasýslu, nr. 300 16. nóvember 1972 304 
229 25. maí Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Búðakauptúns í Suður-Múla- 

SýSlu 2....000..000000 00 354—357 
240 25. maí Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Búðakauptúns í Suður-Múla- 

sýslu ......0000000 0000 371—380 
214 26. maí Auglýsing um breyting á aðalskipulagi Reykjavíkur .. 338 
215 26. maí Auglýsing um breyting á aðalskipulagi Reykjavíkur .. 338 
216 26. maí Auglýsing um staðfestingu á breyting á aðalskipulagi 

Akureyrar, Öngulsstaðahrepps og Svalbarðsstrandar- 
hrepps  ......22.0020 000 339 

225 26. maí Reglugerð fyrir hitaveitu Suðureyrarhrepps .......... 949—3ð1 
226 26. maí Gjaldskrá Hitaveitu Suðureyrarhrepps .............. 3ð1—352 
230 26. maí Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Reykjavíkur ................ 357—359 
231 26. maí Reglugerð fyrir Hitaveitu Reykjahlíðar, Skútustaða- 

hreppi  ..........02. 0000 360—-361 
219 27. maí Reglugerð um úthlutun olíustyrks „................. 841—-343 
236 31. maí Auglýsing um flutningsjöfnunargjald á sementi ...... 364 
238 31. maí — Reglugerð um sérstakt tímabundið vörugjald .......... 366—372 
239 81. maí Samþykkt um sýsluvegasjóð í Kjósarsýslu ............ 373—371 
224 1. júní Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 

verðgrundvelli á frystri rækju fyrir framleiðslutima- 
bilið 16. maí til 30. september 1977 ........0........ 348 

233 1. júní Auglýsing um gjaldskrá fyrir sundstaðina í Reykjavík  362—363 
270 1. júní Reglugerð um sérkennslu ...........000....00.... 421—428 
327 1. júní Reglur um smíði og búnað íslenskra skipa .......... 524—580 
223 2. júní Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 79 27. maí 1960 

um skipan gjaldeyris- og innflutningsmála o. fl. 347
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

241 2. júní Reglugerð um breyting á reglugerð um álagningu gatna- 

gerðargjalda við byggðar götur í Vopnafjarðarkaup- 

túni nr. 309 12. júní 1970 ......000.000. 000... 00... 380—381 

242 9. júní Reglugerð um gatnagerðargjöld í Vopnafjarðarhreppi N- 

Múlasýslu  .....0000000000nnsnsns 381—382 

234 6. júní Reglugerð um takmörkun á togveiðum fyrir Suðvestur- 

landi .........0.0.0.0ee neðra 363 

243 8. júní Gjaldskrá Hitaveitu Seltjarnarness ..........00000... 382—384 

244 8. júní Reglugerð um Hitaveitu Siglufjarðar ................ 384—387 

245 8. júní Gjaldskrá Hitaveitu Siglufjarðar ..............2..... 381—389 

247 8. júní Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 

verðgrundvelli á spærlings- og kolmunnamjöli fyrir 

tímabilið 1. maí til 30. júní 1977 ......0.000000.0.0.00.. 391 

246 10. júní Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Patrekshafnar, nr. 407 29. ágúst 1975 ......000.00... 389—390 

948 13. júní Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 

verðgrundvelli fyrir framleiðslu frysts humars á 
humarvertíð 1977 ......2.00..0eeeeeenn 391—392 

237 15. júní Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 415 7. desember 

1976, um friðunarsvæði við Ísland ................ 365 

249 15. júní Auglýsing um friðlýsingu Salthöfða og Salthöfðamýra, 

Hofshreppi, Austur-Skaftafellssýslu #.............. 392—394 

278 15. júní Reglugerð um Tækniskóla Íslands 20.00.0000... 444—A49 

258 16. júní Auglýsing um gjaldeyrisviðskipti við erlenda ferðamenn  405-406 

259 16. júní Gjaldskrá Hitaveitu Húsavíkur  ............0.000... 407—409 

260 22. júní Reglugerð um búfjárhald í Grundarfirði .............. 409—410 

256 23. júní Reglugerð um gatnagerðargjöld í Egilsstaðahreppi 

Suður-Múlasýslu  .....00000200 0000 senn 400—401 

257 23. júní Reglugerð um gatnagerðargjöld í Eyrarbakkahreppi 402—405 

269 24. júní Reglur um hreindýraveiðar á Austurlandi 1977 ...... 419—-420 

255 27. júní Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 415 7. desember 

1976, um friðunarsvæði við Ísland .............. 400 

261 28. júní Auglýsing um breyting á auglýsingu nr. 132/1974 um 

íslenska stafsetningu  .......0000000000 000... 410 

254 28. júní Reglugerð um hækkun bóta almannatrygginga ........ 399 

979 98. júní Reglugerð um gatnagerðargjöld í Siglufirði .......... 450—452 

253 99. júní Reglugerð um samvinnu og starfsskiptingu milli lög- 

reglustjóra og rannsóknarlögreglu ríkisins ........ 397—399 

264 30. júní Auglýsing um breyting á gjaldskrá Sundlaugar Ákur- 

eyrar nr. 188 13. apríl 1977 .......0.000000 0000... 412 

266 30. júní Auglýsing um staðfestingu á gjaldskrá fyrir Sundhöll 

Hafnarfjarðar  ......02.000 00. nn. 417 

265 1. júlí Húsagerðarsamþykkt fyrir Búnaðarsamband Borgar- 

fjarðar ........2200000 ner 413—416 

275 1. júlí Húsagerðarsamþykkt fyrir Búnaðarsamband Snæfell- 

ÍNgA .......2000 0 434—439 

276 1. júlí Húsagerðarsamþykkt fyrir Húsagerðarsamband Inn- 

djúps og Austur-Barðastrandarsýslu .............. 439—-A41 
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277 4. júlí Reglugerð fyrir Þroskaþjálfaskóla Íslands .......... 441—-444 
262 6. júlí Reglugerð um lágmarksstærðir fisktegunda .......... 411 
263 7. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 415, 7. desember 

1976, um friðunarsvæði við Ísland ................ 412 

267 8. júlí Auglýsing um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á 
breytingum á samþykkt fyrir Byggingarfélag verka- 
manna Í Reykjavík .......0.000000000.0. s.n 417—418 

274 8. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð um Þbátaábyrgðar- 
félög nr. 367/1976 22. mars 1976 .......20000000 0000. 434 

268 ll. júlí Auglýsing um umferð í Reykjavík ............0..0...... 418 
283 11. júlí Auglýsing um friðlýsingu Búða og Búðahrauns, Snæ- 

fellsnessýslu  .........000000 000. s nn 458—459 
273 12. júlí Reglugerð um löggæslu á skemmtunum .............. 431—433 
294 12. júlí Skipulagsskrá fyrir sjóð til fræðslu um áfengisvandamál 467 
271 14. júlí Reglugerð um takmarkanir á þorskveiðum í íslenskri 

fiskveiðilandhelgi  ............0..00200 0000... 429 
281 20. júlí Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 226/1976 fyrir 

Fósturskóla Íslands .........0.0000000. 0... 455—456 
284 21. júlí Auglýsing um breytingu á byggingarsamþykkt Reykja- 

víkur nr. 39 24. mars Í965 ........02000000 0000. 459—-460 
287 21. júlí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 

verðgrundvelli á loðnuafurðum fyrir framleiðslutíma- 
bilið frá 15. júlí til 31. desember 1977 .............. 463 

282 25. júlí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
verðgrundvelli á freðfiski fyrir framleiðslutímabilið 
1. júlí til 30. september 1977 .......00.000 0. 456—457 

339 25. júlí Auglýsing um sérlyf sem tekin eru af sérlyfjaskrá .... 592 
272 26. júlí Reglugerð um bensíngjald .............00.0.00000.00.. 430 
285 26. júlí Reglugerð um gatnagerðargjöld í Vestmannaeyjakaup- 

stað  .....02.222200000 nr 46i—462 
286 27. júlí Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 486 11. nóvember 

1975 um álagningu gatnagerðargjalda við byggðar 
götur í Seyðisfjarðarkaupstað sbr. rgl. nr. 145 26. apríl 
1976 um breytingu á þeirri reglugerð .............. 462—463 

288 29. júlí Auglýsing um veitingu leyfis til áætlunarflugs ........ 463 
298 29. júlí Auglýsing um afgreiðslutíma Akureyrar Apóteks og 

Stjörnu-Apóteks, Akureyri .......0.0.02000.....0... 470 

296 2. ágúst Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 173 20. desember 
1967 um hverjar vörur lyfsalar einir og læknar 
(dýralæknar), er rétt eiga eða leyfi hafa til lyfsölu, 
mega hafa á boðstólum, selja eða afhenda ........ 469 

297 2. ágúst Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 338 20. nóvember 
1973 um gerð lyfseðla og afgreiðslu lyfja ........ 469—-470 

303 8. ágúst Samþykkt um sýsluvegasjóð í Vestur-Húnavatnssýslu. 473—418 
304 3. ágúst Samþykkt um sýsluvegasjóð í Austur-Húnavatnssýslu ..  478—483 
312 4. ágúst Auglýsing um umferð í Kópavogi ........0000.000.0.. 495 
280 5. ágúst Reglugerð um síldveiðar ............00.000.00 0000... 453—454 

313 5. ágúst Auglýsing um umferð í Kópavogi .............00... 495
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295 9. ágúst Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Hitaveitu 
Hveragerðis nr. 306 9. október 1974, með síðari breyt- 
ÍNSU ..........000.. 0. 468 

311 9. ágúst Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 262 6. júlí 1977 
um lágmarksstærðir fisktegunda ............0.... 494 

317 11. ágúst Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Víkur Í 
Mýrdal ........20202200.n 00 514 

310 12. ágúst Reglugerð fyrir Fiskveiðasjóð Íslands um lánaflokka ..  489—494 

316 12. ágúst Reglur um nýtingu fangelsa í Reykjavík ............ 513—5ö14 

321 12. ágúst Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Grenivíkur .............. 519—520 

328 12. ágúst Reglugerð um breytingu á reglugerð um holræsi í Grýtu- 
bakkahreppi nr. 352/1972 ......0000200 0000... 581 

338 12. ágúst Skipulagsskrá fyrir sjúkra- og slysatryggingasjóð Júdó- 
deildar U.M.F.K. ......2000000 00... 591—-592 

299 15. ágúst Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
verðgrundvelli á kolmunnaafurðum fyrir fram- 
leiðslutímabilið frá 1. júlí til 31. desember 1977 ....  470-471 

300 15. ágúst Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
verðgrundvelli á spærlingsafurðum fyrir framleiðslu- 
tímabilið frá 1. júlí til 31. október 1977 ........ 471 

301 15. ágúst Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
verðgrundvelli á fiskmjöli fyrir framleiðslutímabilið 
frá 1. júlí til 31. desember 1977 .......00000000... 471—472 

302 15. ágúst Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
grundvallarverði á óverkuðum saltfiski og á söltuðum 
ufsaflökum fyrir framleiðslutímabilið 1. júlí til 30. 
september 1977 .........00.2000 nn. ann 472 

320 17. ágúst Reglugerð fyrir Vatnsveitu Grenivíkur ................ 517—519 

319 19. ágúst Samþykkt um sorphreinsun í Bíldudal .............. 515—516 

314 22. ágúst Lögreglusamþykkt fyrir Norður-Ísafjarðarsýslu HI 496—504 

315 22. ágúst Lögreglusamþykkt fyrir Vestur-Ísafjarðarsýslu ...... 504—-513 

322 22. ásúst Samþykkt um breytingu á lögreglusamþykkt fyrir Siglu- 
fjarðarkaupstað, nr. 74 20. mars 1945 ..........2.... 520—521 

323 23. ágúst Auglýsing um breytingu á hreppamörkum milli Borgar- 
hrepps og Borgarneshrepps í Mýrasýslu ............ 522 

324 94. ágúst Auglýsing um breytingu á samþykkt um stjórn bæjar- 
málefna Akraneskaupstaðar nr. 59 14. apríl 1964 .... 522 

318 25. ágúst Samþykki um breytingu á lögreglusamþykkt fyrir 
Reykjavík nr. 2 7. janúar 1990 ......0.00000.000... 514—-515 

325 25. ágúst Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 348 8. október 

1976 um happdrætti Háskóla Íslands .............. 523 

329 25. ágúst Reglugerð um hverjar vörur lyfsalar einir og læknar 
(dýralæknar), er rétt eiga eða leyfi hafa til lyfjasölu, 
mega hafa á boðstólum, selja eða afhenda, og um sölu 
vítamína og steinefna. ........00.00000 0000... 581—584 

331 25. ágúst Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 402/1976 um 
námslán og námsstyrki .........200202 0000... 586 —587 
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326 26 ágúst Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 290 8. júlí 1976, 
um möskvastærðir botnvörpu og flotvörpu ........ 523 

383 28. ágúst Fjallskilareglugerð fyrir Suður-Múlasýslu, Neskaupstað 
og Eskifjarðarkaupstað ..........0.0.00.00.0 00. 667 —674 

330 30. ágúst Samþykkt Veiðifélags Arnarvatnsheiðar .............. 585—586 
332 8. sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 402/1976 um 

námslán og námsstyrki ...........0.00000000..... 588 
346 13. sept. Auglýsing um umferð í Garði, Gerðahreppi, Gullbringu- 

SÝSIU .........0000.2 000 603 
333 21. sept. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Akraness, nr. 267 11. júní 1975, sbr. reglugerð nr. 
196 5. maí 1977 ..............000 0000 588 

ððd 21. sept. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Landshafnarinnar í Þorlákshöfn, nr. 130 20. mars 
1975, sbr. reglugerð nr. 87 3. febrúar 1977 .......... 588—589 

335 21. sept. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Vestmannaeyja, nr. 120 4. mars 1975, sbr. reglugerð 
nr. 89 3. febrúar 1977 ............00. 0000... 589 

336 Z1. sept. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Reykjavíkur, nr. 108 4. mars 1975, sbr. reglugerð nr. 
61 25. janúar 1977. .............00.. 000 000n 589 

337 22. sept. Reglugerð um niðurfellingu eða endurgreiðslu aðflutn- 
ingsgjalda af vörum sem endursendar eru til útlanda..  590—591 

343 26. sept. Reglugerð um álagningu gatnagerðargjalds við byggðar 
götur að Hlöðum í Fellahreppi ............0....... 600—601 

344 26. sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 98 26. mars 1973 
um breyting á reglugerð nr. 202 11. september 1970, 
um lánveitingar Húsnæðismálastjórnar úr Bygginga- 
sjóði ríkisins ..............20020. 0... 601—602 

349 26. sept. Samþykkt um hundahald í Ólafsfirði ................ 607 
345 27. sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 169 21. ágúst 1970 

um söluskatt með síðari breytingum .............. 603 
347 27. sept. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins 

á verðgrundvelli á loðnuafurðum fyrir framleiðslu- 
tímabilið frá 1. september til 31. desember 1977. .... 604 

#48 27. sept. Auglýsing um breytingu á samþykkt um stjórn bæjar- 
mála Bolungarvíkurkaupstaðar nr. 152 4. apríl 1975 605—606 

363 27. sept. Auglýsing um umferð í Reykjavík .................... 624 
358 28. sept.  Skipulagsskrá fyrir Heilsugæslusjóð Hrafnistu ........ 617—618 
359 28. sept.  Viðaukaskipulagsskrá fyrir Landgræðslusjóð ........ 619—620 
350 30. sept. Reglugerð um þátttöku sveitarfélaga í kostnaði sjúkra- 

samlaga ................002. 0000. 608—609 
351 30. sept. Reglugerð um tekjutryggingu, heimilisuppbót og heimild- 

arhækkanir samkv. 19. gr. laga um almannatryggingar #609—611 
352 30. sept. Reglugerð fyrir Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja ...... 611—612 
361 30. sept. Skipulagsskrá fyrir Þjóðhátíðarsjóð ................. 621—622 
399 30. sept. Auglýsing um umferð á Akranesi .................. 694 
353 29. okt. Samþykkt um hundahald í Seyðisfjarðarkaupstað ....  619—613 

c
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354 4. okt. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
verðgrundvelli á frystri rækju fyrir framleiðslutíma- 
bilið 1. október til 31. desember 1977 .............. 614 

355 4. okt. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
verðgrundvelli á fiskimjöli fyrir framleiðslutímabilið 
frá 15. ágúst til 31. desember 1977 .................. 614—615 

862 4. okt. Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð hjónanna Ástríðar S. 
Brandsdóttur og Björns Björnssonar, frá Hólum í 
Reykhólasveit, og afkomenda þeirra ................ 622—624 

356  ó. okt. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
verðgrundvelli á spærlings- og kolmunnaafurðum fyrir 
tímabilið frá 1. september til 31. desember 1977 ...... 615 

478 >. okt. Auglýsing um umferð í Kópavogi ......0..000.0.00.... 812 
384 6. okt. Auglýsing um skipulag í Eyrarbakkahreppi í Árnes- 

SÝSIU .......02020202 000 674 
357 7. okt. Reglugerð um eftirlitsgjald vegna lyfjaeftirlits fyrir árið 

1977 0... 616—617 
397 7. okt. Auglýsing um umferð í Hafnarfirði .................. 692 

360 10. okt. Auglýsing um gjald fyrir tilkynningar o. fl., sem birtist 
í Lögbirtingablaðinu ..............00..00.0 000... 620 

385 10. okt. — Auglýsing um tímabundna breytingu á reglugerð um 
Grænmetisverslun landbúnaðarins, mat og flokkun 

kartaflna og grænmetis nr. 162 28. september 1962 .....  674—675 
381 25. okt. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 372 25. október 

1976 um vöruhappdrætti Sambands íslenskra berkla- 

sjúklinga ............22.00 0000... nn 664—665 - 
386 25. okt. Auglýsing um staðfestingu á uppdrætti að legu Eyrar- 

bakkavegar frá Þorlákshafnarvegi að brúarstæði 
Ölfusár í Óseyrarnesi ........0..0.000 000. 675 

387 25. okt. Auglýsing um staðfestingu á uppdrætti að legu Eyrar- 
bakkavegar frá tengivegi að Litla-Hrauni að brúar- 
stæði Ölfusár í Óseyrarnesi ..............00...00..... 675 

369 26. okt. Gjaldskrá Rafveitu Sauðárkróks .........000000000... 638—640 
388 26. okt. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Akraness, nr. 267 11. júní 1975, sbr. reglugerð nr. 196 
5. maí 1977 ........020020000 00 nn 676 

389 26. okt. Reglugerð um gatnagerðargjöld í Búlandshreppi ...... 676—677 
390 26. okt. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins 

á verðgrundvelli á freðfiski fyrir framleiðslutíma- 
bilið 1. október til 31. desember 1977 .............. 677—679 

391 26. okt. Gjaldskrá Hitaveitu Blönduóss .........0000000.0 0 679--681 

392 26. okt. Reglugerð fyrir Hitaveitu Blönduóss ................ 681—683 
364 27. okt. Auglýsing um hækkun raforkuverðs í heildsölu ...... 625 
365 27. okt. Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Reykjavíkur ............... 625—627 
366 27. okt. Gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar .................... 627—631 
367 97. okt. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Vestmannaeyja ............. 631—634 
368 927. okt. Gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur ............... 634—638 
370 27. okt. — Gjaldskrá fyrir Rafveitu Siglufjarðar ................ 640—643
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371 27. okt. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Húsavíkur .................. 643—645 
374 27. okt. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Rafveitu 

Patrekshrepps nr. 204 30. júní 1976 með síðari breyt- 
INGUM „........0.0.0 0. 651— 652 

376 27. okt. — Gjaldskrá fyrir Rafveitu Akureyrar .................. 655— 657 
378 27. okt. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Dalvíkur 

nr. 284 11. desember 1970, með síðari breytingum .. 663 

379 27. okt. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Siglu- 
fjarðar nr. 245 8. júní 1977 .........00.200 0000... 663—664 

380 27. okt. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Suður- 
nesja nr. 390 6. nóv. 1976 .......02000 0000... 664 

372 28. okt. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Voga- og Vatnsleysustrandar- 
hrepps ........02000 0000. 645—648 

373 28. okt. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Njarðvíkur ................. 648—650 

375 28. okt. — Gjaldskrá fyrir Rafveitu Keflavíkur og Rafveitu Gerða- 
hrepps ......20.0200000 00 nn nn 652—6Göð 

377 28. okt. — Gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins .................. 658— 663 
400 1. nóv. Auglýsing um breyting á samþykkt um afgreiðslutíma 

verslana í Hafnarfirði frá 16. febrúar 1968 ........ 695 
396 2. nóv. Reglugerð um sérstakt línu- og netasvæði út af Faxa- 

flóða .......000000 000 692 
401 2. nóv. Gjaldskrá fyrir heimilisþjónustu á vegum Félagsmála- 

stofnunar Akureyrar ...........2..20. 0200... 695-—696 
412 2. nóv. Auglýsing um umferð á Akranesi ...........00.0.0... 708 
398 3. nóv. Reglugerð um framkvæmd samræmdra prófa í grunn- 

skóla ........0.00000 0000 er nr 693 
393 3. nóv. Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar ...........000000000... 684—687 
344 0 3. nóv. Reglugerð Hitaveitu Akureyrar .........0.000000000... 687—-690 
395 3. nóv. Reglugerð um gerð umbúða og íláta undir lyf ...... 691—692 
402 3. nóv. Auglýsing um staðfestingu á breytingu á áður staðfestu 

skipulagi Seláshverfis í Reykjavík ................ 696 
430 3. nóv. Auglýsing um umferð í Hafnarfirði .................. 122 

403 8. nóv. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
grundvallarverði á óverkuðum saltfiski og á söltuðum 
ufsaflökum fyrir framleiðslutímabilið 1. október til 31. 
desember 1977 ...........0220 0000 697 

404 8. nóv Reglugerð um Verkfræðistofnun Háskóla Íslands .... 697—-699 

406 9. nóv. Auglýsing um gildistöku nýrrar lyfjaskrár .......... 701 
407 9. nóv Auglýsing um hámarkshraða ökutækja á Keflavíkur- 

flugvelli ...............2020 0 702 
409 9. nóv Starfsreglur fyrir fangelsismáladeild dóms- og kirkju- 

málaráðuneytisins ..............0002.. 000... 103—704 
405 10. nóv Regluserð um breytingu á reglugerð um fyrirtæki, sem 

starfa að loftflutningum, nr. 91 20. mars 1973, sbr. 
breytingu á þeirri reglugerð, nr. 49 20. febrúar 1975 og 
nr. 205 24. maí 1976 ...........0.0.0 000 699—-701 

425 14. nóv. Auglýsing um friðlýsingu Hríseyjar í Reykhólahreppi, 
Austur-Barðastrandarsýslu ..........0.00.200 0000... 719—720



XVIII 
  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

413 15. nóv. Auglýsing um afgreiðslutíma Nes Apóteks, Neskaup- 
stað ......0.202000.0 ene 708-—-709 

414 15. nóv. Auglýsing um afgreiðslutíma Hafnar Apóteks, Höfn .. 709 
415 15. nóv. Auglýsing um afgreiðslutíma Egilsstaða Apóteks, Egils- 

stöðum ........020..00 en 709 

420 15. nóv. Samþykkt um lokun sölubúða í Dalvíkurkaupstað ....  714—715 

421 16. nóv. Auglýsing um breytingu á Byggingasamþykkt Neskaup- 
staðar  ......0000000nne sn 115 

410 17. nóv. Gjaldskrá Rafveitu Eyrarbakka, Stokkseyrar, Hvera- 
gerðis og Selfoss ..........0.000000 0. 704—-707 

411 18. nóv. Auglýsing um sölu skotelda í smásölu ............ 708 

408 91. nóv. Reglugerð um hækkun bóta almannatrygginga ...... 102 

417 21. nóv Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 290 8. júlí 1976, 
um möskvastærðir botnvörpu og flotvörpu ........ 110 

416 25. nóv. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Sauðár- 
króks, nr. 113 3. apríl 1973 með síðari breytingum ... 710 

419 28. nóv. Reglugerð um takmarkanir á þorskveiðum ............ 712—713 

429 98. nóv. Auglýsing um staðfestingu á uppdrætti að legu Arnar- 
nesvegar í Garðabæ og Kópavogskaupstað frá Hafnar- 
fjarðarvegi að Reykjanesbraut .................... 716 

431 28. nóv Auglýsing um umferð á Akureyri ...........2...... 722 

423 29. nóv Reglugerð um veiðar í þorskfisknet .................. 716— 717 

418 30. nóv Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 79 27. maí 1960, 
um skipan gjaldeyris- og innflutningsmála o. fl. ....  711—-712 

494 30. nóv. Reglugerð um greiðslu og skil gjalda til Stofnfjársjóðs 
fiskiskipa ......0200000 0000 nn 717—718 

426 1. des Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 285 26. júlí 1977 
um gatnagerðargjöld í Vestmannaeyjakaupstað ...... 720 

439 >. des. Auglýsing um umferð og bifreiðastöður í Hafnarfirði 739 

429 7. des Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 201 31. desember 
1975 um varnir gegn sullaveiki ...........00200.... 722 

427 9. des Reglugerð um bann við togveiðum á utanverðu Stranda- 
BRUNNI .....0000000n snert 720— 721 

428 9. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 249 22. desember 
1971 um niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts í 
Reykjavík .......000000000n0snsnnns 721 

433 9. des. Reglugerð um félagsstörf og félagsmálafræðslu í grunn- 
skóla ........00000 00 eeen 726—728 

434 9. des Erindisbréf fyrir leiðsögukennara ...........2000..... 729— 730 

435 9. des. Reglugerð um heimavistir grunnskóla og starfsmanna- 
fund í heimavistar- og heimanakstursskólum ...... 730—732 

436 192. des. Reglugerð um gatnagerðargjöld í Búðahreppi, Suður- 
Múlasýslu ........0020000 00 nn sne nn 132—134 

437 14. des. Auglýsing um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á 
byggingarsamþykkt fyrir Hálshrepp í Suður-Þing- 
eyjarsýslu .......000000000ssnsneeenner 734
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438 14. des. Auglýsing um samkomulag skv. 20. gr. í samningnum frá 
9. nóvember 1972 milli Íslands, Danmerkur, Finn- 
lands, Noregs og Svíþjóðar um aðstoð í skattamálum 735—738 

440 14. des. Samþykkt um breytingu á lösreglusamþykkt fyrir Akra- 
neskaupstað, nr. 57 21. mars 1963 .........0000000... 739 

462 14. des. Skipulagsskrá fyrir Nórusjóð  .........00000000.00.. 781— 788 
460 15. des. Viðauki við byggingarsamþykkt Hálshrepps í Suður- 

Þingeyjarsýslu # ..............0.0.0000 000... 0... 784—786 
474 19. des. Reglugerð um breyting á reglugerð um afgreiðslutíma 

lyfjabúða utan Reykjavíkur nr. 305/1972 .......... 807 
464 19. des. — Húsagerðarsamþykkt fyrir Húsagerðarsamband Vestur- 

Barðastrandarsýslu #..............00000020 0000... 789—790 
450 20. des. Gjaldskrá Rafveitu Reyðarfjarðar .................. 764—766 
451 20. des. — Reglugerð fyrir Rafmagnsveitu Reykjavíkur ........ 766--774 
452 20. des. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Snæfjalla- og Nauteyrarhrepps 

og Rafveitu Reykjarfjarðar- og Ögurhrepps ........ 114 776 
442 21. des. Reglugerð um slátrun, mat og meðferð sláturafurða ..  741—758 
447 22. des. Auglýsing um gjaldskrá fyrir þjónustu Loftferðaeftir- 

lits flugmálastjórnar #..............00..0.0.. 00... 761 
148 22. des. Gjaldskrá fyrir afnot flugvalla .............000000... 761— 763 
149 23. des. Gjaldskrá fyrir Keflavíkurflugyðll „................. 163—-764 
463 23. des. Auglýsing um staðfestingu á uppdrætti að legu Garðs- 

skagavegar frá mörkum Gerðahrepps að Tjarnargötu 
i Sandgerði ..............0..0000. 00... 788 

441 27. des. Auglýsing um nýtt fasteignamat .........0000000.... 740 
443 27. des. Auglýsing um reglur um fyrirframútborgun væntanlegra 

eftirstöðva barnabóta á árinu 1978, skv. c-lið 25. gr. 

laga nr. 68/1971, sbr. 9. gr. laga nr. 11/1975 ...... 758—759 
445 27. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 245 31. desember 

1963 um tekjuskatt og eignarskatt með síðari breyt- 
ÍNÐUM  .........0000000 00 759— 760 

454. 27. des. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Hríseyjar- 
hrepps, nr. 322 8. nóvember 1973, með síðari breyt- 
ÍNGUM  ............... 20 781 

455 27. des. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Hvamms- 
tanga, nr. 387 27. desember 1973, með síðari breyt- 
ÍNgUM  ..........000 00 781 

456 27. des. Gjaldskrá Hitaveitu Selfoss ............0000..... 00... 781— 782 
457 27. des. Reglugerð um breyting á gjaldskrá Hitaveitu Mosfells- 

hrepps, nr. 108 10. febrúar 1977 ............0000... 782—783 
476 27. des. Auglýsing um innlausnarverð skyldusparnaðarskírteina 

gjaldársins 1975 ............2.200000. 0... 0... 809 
444 28. des. Auglýsing um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka 759 
446 28. des. Auglýsing um verðhækkunarstuðul fyrir óbeina fyrningu 

eigna Í atvinnurekstri ..............000000000.0.00... 760 
453 28. des. Gjaldskrá Orkubús Vestfjarða .........000000000.. 716— 780 

479 28. des. Reglugerð um gerð íláta, merkingu og varnaðarmerki 
varðandi sölu og varðveislu hættulegra efna ...... 813—828



XK 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

458 29. des. Reglugerð um skoðunargjald ökutækja .............. 783 
461 29. des. Auglýsing um hækkun smásöluverðs raforku ........ 786— 787 
470 29. des. Gjaldskrá Rafveitu Miðneshrepps .......00000000..... 197—799 
471 29. des. Gjaldskrá Rafveitu Eyrarbakka, Stokkseyrar, Hvera- 

gerðis og Selfoss .......00.000.0 0000. 800—-803 
472 29. des. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Grindavíkur ................ 803—806 
471 29. des. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Akraness 

nr. 160 29. mars 1977 ........2020002000 0... 0... 810—8g11 
466 30. des. Reglugerð um könnun á gjaldhæfi og greiðsluhæfi vá- 

tryggingafélaga  .........0..00020 0000. 791— 794 
467 30. des. Reglugerð um iðgjöld atvinnurekenda til lífeyristrygg- 

inga almannatrygginga árið 1978  ..........0...2... 194 
468 30. des. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 7 22. janúar 1961 

um iðgjöld til slysatrygginga samkvæmt 40. gr. laga 
nr. 40/1963 um almannatryggingar, sbr. reglugerð nr. 
60 1969 ....0..20002000000 rr 195—796 

469 30. des. Reglugerð um holræsagjöld í Egilsstaðahreppi ........ 796 
473 30. des. — Bæjanöfno.fl. ......000000000.0e0 ns 806—-807 
475 30. des. Auglýsing um veitingu sérleyfis til áætlunarflugs . 808 
159 31. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 79 frá 27. mai 

1960 um skipan gjaldeyris- og innflutningsmála o. fl. 
með áorðnum breytingum  .........00.000.0...0.0. 784 

465 31. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 238 31. maí 1977 
um sérstakt tímabundið vörugjald ................ 791 

Reikningar. 

147 Reikningur Líknarsjóðs Margrétar Árnadóttur, Alviðru 228 
154 Reikningur Lífeyrissjóðs bænda 1978 ................ 248—249 
157 Reikningur Fiskveiðasjóðs Íslands 1976 .............. 250—251 
172 Reikningur Gulibrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þor- 

sieinssonar og frú Þórunnar Hannesdóttur árið 1976 279 
173 Reikningur Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar árið 1976 279-—-280 
179 Reikningur Minningargjafasjóðs Landspítala Íslands 

1976 2... 291—-292 
180 Reikningar sjóða tengdum Minningargjafasjóði Land- 

spítala Íslands 1976 .........0...0.2 000. 293—-295 

181 Reikningur Fönlánasjóðs árið 1976 .........0..00.2... 295—298 
182 Reikningur Samvinnubanka Íslands 1975 20... 298—299 
183 Reikningur Samvinnubanka Íslands 1976 ............ 300—301 
205 Reikningur Aflatryggingasjóðs sjávarútvegsins 1975 ..  327—331 
220 Reikningur Lánasjóðs sveitarfélaga 1974 ............ 943—344 
221 Reikningur Lánasjóðs sveitarfélaga 1979 ............ 344—345 
222 Reikningur Lánasjóðs sveitarfélaga 1976 ............ 346—347 
232 Reikningur sjóðsins Gerðuminning, árið 1976 ........ 362 
250 Reikningur Sjóðs Morten Hansen til stofnunar kennslu- 

bóka- og kennsluáhaldasafns í Reykjavík .......... 394
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

251 Reikningur Verðlaunasjóðs dr. phil. Ólafs Daníelssonar 
og Sigurðar Guðmundssonar, arkitekts 1. janúar til 31. 
desember 1976  ........22000.000 nn 395 

252 Reikningur Gjöf Jóns Sigurðssonar .................. 396 
289 Reikningur Landakaupasjóðs skv. lögum nr. 41/1963 464 
290 Reikningur Landakaupasjóðs skv. lögum nr. 41/1963  464—465 
291 Reikningur Landakaupasjóðs skv. lögum nr. 41/1963 á65 
292 Reil:ningur Landakaupasjóðs skv. lögum nr. 41/1963 466 
293 Reikningur Landakaupasjóðs skv. lögum nr. 41/1963  466—467 
305 Reikningur Innheimtustofnunar sveitarfélaga 1975 483 
306 Reikningur Innheimtustofnunar sveitarfélaga 1976 484 
307 Reikningur Bjargráðasjóðs 1974 ...........0.0.00..... 484—486 
308 Reikningur Bjargráðasjóðs 1976 ..........0000000... 486—487 
309 Reikningur Bjargráðasjóðs 1976 .............20...0... 487—489 
340 Reikningur Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum fyrir 

árið 1976 ........0000200000 ern 593—-596 
341 Reikningur Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum fyrir 

árið 1976 (Bráðafúadeild) ................0........ 596—-598 
342 Reikningur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 1976 ........ 598—600 
382 Reikningar Styrktarfélags vangefinna á Vestfjörðum 

árið 1976- 1977 ........2......0000 nn 665—666 
432 Reikningur Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins ........ 123—126 

480 Auglýsing frá Vörumerkjaskrárritara, Reykjavík ...... 829—970 

481 Einkaleyfi ..................0.0.20 00 970—972 

482 Heiðursmerki Fálkaorðunnar ........................ 972—-976 

483 Embætti, sýslanir m. m. ...........0..000 000. 976—989 

484 Sendiherrar og ræðismenn .............0000000 00... 989—990 

485 Skrá um ný hlutafélög samkvæmt Lögbirtingablaði 1977  990—996 

486 Skrá um ný samvinnufélög ................00.0...00... 995 

487 Skrá um firmatilkynningar, sem birtar hafa verið í Lög- 
birtingablaði 1977 ................... 00. 995— 1016



Yfirlit 
eftir málaflokkum. 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Akranes. 

160 29. mars Gjaldskrá fyrir Rafveitu Akraness ........0.0.0.000.. 253—256 
196  5—. maí Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Akraness, nr. 267 11. júní 1975 .................. 317—-318 
324 24. ágúst Auglýsing um breytingu á samþykkt um stjórn bæjar- 

málefna Akraneskaupstaðar nr. 59 14. april 1964 .... 522 
333 21. sept. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Akraness, nr. 267 11. júní 1975, sbr. reglugerð nr. 
196 5. maí 1977 ........2000000 0000 nn nn 588 

388 26. okt. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Akraness, nr. 267 11. júní 1975, sbr. reglugerð nr. 196 
5. maí 1977 ..........20.00 000. een 676 

399 30. sept. Auglýsing um umferð á Akranesi ........0.0.0.0000... 694 
412 2. nóv. Auglýsing um umferð á Akranesi ............0..... 708 

440 14. des. Samþykkt um breytingu á lögreglusamþykkt fyrir Akra- 
neskaupstað, nr. 57 21. mars 1963 ........0..0.... 739 

477 29. des. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Akraness 
nr. 160 29. mars 1977 .......0002000.0 0... 810—811 

Akureyri. 

52 10. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Akureyrar, nr. 198 4. mars 1975 .......000000000.. 85—86 

116 18. febr. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Akureyrar ................ 181—184 
141 21. febr. Reglugerð um búfjárhald í lögsagnarumdæmi Akureyrar 210—215 
188 13. apríl Auglýsing um staðfestingu á gjaldskrá fyrir Sundlaug 

Akureyrar  ........20200 00 0ns ess 305 
216 26. maí Auglýsing um staðfestingu á breyting á aðalskipulagi 

Akureyrar, Öngulsstaðahrepps og Svalbarðsstrandar- 
hrepps .........00000 0 339 

264 30. júní Auglýsing um breyting á gjaldskrá Sundlaugar Akur- 
eyrar nr. 188 13. apríl 1977 .......00000000 0000... 412 

376 27. okt. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Akureyrar .........0..00.0... 655—657 
393 3. nóv Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar .......0.00000000.00.00. 648—687 
394 3. nóv Reglugerð Hitaveitu Akureyrar ...........0.00000.0.. 687—690 
401 2. nóv Gjaldskrá fyrir heimilisþjónustu á vegum Félagsmála- 

stofnunar Akureyrar ........0.2020000. 000... 695—696 
431 28. nóv. Auglýsing um umferð á Akureyri .....0.00000.00.000.. 722
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Almannatryggingar. 

3 4. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 7 22. janúar 
1964 um iðgjöld til slysatrygginga samkvæmt 40. gr. 
laga nr. 40/1963 um almannatryggingar, sbr. reglugerð 
nr. 60 1969 ..........2.00000. se senn 23 

68 26. jan. Reglugerð um breyting á reglugerð um greiðslu almanna- 
trygginga á lyfjakostnaði nr. 107 30. maí 1974 .... 112 

133 25. febr. Reglugerð um hækkun bóta almannatrygginga ...... 204 
254 98. júní Reglugerð um hækkun bóta almannatrygginga ........ 399 
350 30. sept. Reglugerð um þátttöku sveitarfélaga í kostnaði sjúkra- 

samlaga  .........0.00.0 0. ss 608—609 
351 30. sept. Reglugerð um tekjutryggingu, heimilisuppbót og heimild- 

arhækkanir samkv. 19. gr. laga um almannatryggingar #609—611 
408 21. nóv. Reglugerð um hækkun bóta almannatrygginga ...... 702 
443 27. des. Auglýsing um reglur um fyrirframútborgun væntanlegra 

eftirstöðva barnabóta á árinu 1978, skv. e-lið 25. gr. 

laga nr. 68/1971, sbr. 9. gr. laga nr. 11/1976 ...... 758—759 
467 30. des. Reglugerð um iðgjöld atvinnurekenda til lífeyristrygg- 

inga almannatrygginga árið 1978 ............000...- 794 
468 30. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 7 22. janúar 1961 

um iðgjöld til slysatrygginga samkvæmt 40. gr. laga 
nr. 40/1963 um almannatryggingar, sbr. reglugerð 
nr. 60 1969 ..........0.2200 000. sn 795— 796 

Árnessýsla. 

12 10. jan. Gjaldskrá Hitaveitu Selfoss ............0.00..200 000... 22—23 
75 14. jan. Auglýsing um skipulag í Þingvallahreppi í Árnessýslu 118 
16 14. jan. Auglýsing um skipulag í Grímsneshreppi í Árnessýslu 118 
78 28. jan. Gjaldskrá Rafveitu Eyrarbakka, Stokkseyrar, Hvera- 

serðis og Selfoss ...........0.0.0.00.00 000. 120— 123 
87 8. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Landshafnarinnar í Þorlákshöfn, nr. 130 20. mars 1975  132— 133 
130 17. febr. Viðauki við Bygsingasamþykkt fyrir Þingvallahrepp, 

Grímsneshrepp og Grafningshrepp í Árnessýslu 200—203 

131 17. febr. Auglýsing um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á 
Byggingasamþykkt fyrir Þingvallahrepp, Grímsnes- 

hrepp og Grafningshrepp í Árnessýslu ............ 203 
139 21. febr. Samþykkt um breyting á samþykkt um sveitarstjóra Í 

Ölfushreppi í Árnessýslu nr. 225 22. okt. 1970 ........ 209 
151 14. mars Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Flúða og nágrennis .......... 239—240 
187 13. apríl  Auslýsing um staðfestingu á gjaldskrá fyrir Sundhöll 

Selfoss .......0.0.220.0 00 304-—-305 
202 29. apríl Reglugerð um gatnagerðargjöld í Hveragerðishreppi ..  322—324 
213 11. maí Auglýsing um skipulag í Gaulverjabæjarhreppi, Hraun- 

gerðishreppi og Villingaholtshreppi í Árnessýslu .. 338 
257 23. júní Reglugerð um gatnagerðargjöld í Eyrarbakkahreppi ..  402—405 

d
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

295 9. ágúst Auglýsing um breytingu á sjaldskrá fyrir Hitaveitu 

Hveragerðis nr. 306 9. október 1974, með síðari breyt- 

ÍINGU  ...........00 0. 468 

334 91. sept. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Landshafnarinnar í Þorlákshöfn, nr. 130 20. mars 

1975, sbr. reglugerð nr. 87 3. febrúar 1977 ........ 588—589 

384 6. okt. Auslýsing um skipulag í Evrarbakkahreppi í Árnes- 
sýslu ..........0.200 000 674. 

386 25. okt. Auglýsing um staðfestingu á uppdrætti að legu Eyrar- 

bakkavegar frá Þorlákshafnarvegi að brúarstæði 
Ölfusár í Óseyrarnesi „...........0000 0. 675 

387 25. okt. Auglýsing um staðfestingu á upndrætti að legu Evrar- 
bakkavegar frá tengivegi að Litla-Hrauni að brúar- 
stæði Ölfusár í Óseyrarnesi ...........000000.0... 675 

410 17. nóv. Gjaldskrá Rafveitu Eyrarbakka, Stokkseyrar, Hvera- 
serðis og Selfoss ............000002 00. 704— 707 

456 27. des. Gialdskrá Hitaveitu Selfoss .........0.00000.0 00. 781—-782 

471 29. des. Gisldskrá Rafveitu Eyrarbakka. Stokkseyrar, Hvera- 

serðis og Selfoss ............2.200 000. 800--803 

Austur-Skaftafellssýsla. 

58 10. jan. Reslnserð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Hafnarkauptúns, nr. 114 4. mars 1975 ............ 92—93 

Bankamál. 

223 9. júní Reslugerð um breyting á reglugerð nr. 79 27. maí 1960 
um skipan gialdeyris- og innflutningsmála o. fl... 347 

958 16. júní  Auslýsing um gjaldevrisviðskipti við erlenda ferðamenn 405-406 
418 SN. nóv. Reglugerð um breyting á reglugerð nr 79 927. maí 1960, 

um skipan gjaldeyris- og innflutninssmála o. f1. .... 711— 712 

459 31. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 79 frá 27. maí 

1980 um skipan sjaldevris- og innflutninssmála o. fl. 
með áorðnum Þreytingum ............00.0000 000... 784 

Barðastrandarsýsla. 

40 10. jan Reglugerð um breytingu á gialdskrá fyrir hafnarsjóð 
Tálknafjarðarhrepps. nr. 124 7. mars 1975 .......... 72—73 

163 29, mars Ausglýsins um breytingu á gjaldskrá fyrir Rafveitu 

Patrekshrepps nr. 264 30. júní 1976 ................ 261—-262 

227 24. maí Besluserð um breytinsu á sjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Bíldudalskauptúns. nr. 217 14. maí 1976 .......... 353 
246 10. júní Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Patrekshafnar, nr. 407 29. ásúst 1975 .............. 389—390 
276 1. júlí Húsaserðarsambykkt fyrir Húsaserðarsamband Inn- 

djúps og Austur-Barðastrandarsýslu .... ......... 439—-441 

319 19. ágúst Samþykkt um sorphreinsun í Bíldudal ................ 515-516
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

374 27. okt. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Rafveitu 
Patrekshrepps nr. 264 30. júní 1976 með síðari breyt- 
ÍNGUM  ..............020 651—-652 

464 19. des. Húsagerðarsamþykkt fyrir Húsagerðarsamband Vestur- 
Barðastrandarsýslu .........00..0.000. 00... 789—790 

Barnavernd. 
149 28. jan. Reglugerð um dagvistarheimili fyrir börn .......... 232—238 

Bifreiðagjöld, sjá Skattamál, tollamál; Ökutæki. 

Bifreiðar, sjá Ökutæki. 

Bolungarvík. 

45 10. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Bolungarvíkurkaupstaðar, nr. 138 4. mars 1975 .... T1—18 

348 27. sept. Auglýsing um breytingu á samþykkt um stjórn bæjar- 
mála Bolungarvíkurkaupstaðar nr. 152 4. april 1975  605—606 

Borgarfjarðarsýsla, sjá Mýra- og Borgarfjarðarsýsla. 

Búfjárhald, sjá Landbúnaður. 

Búnaðarmál, sjá Landbúnaður. 

Byggingarsamþykktir. 

130 17. febr. Viðauki við Bygssingasamþykkt fyrir Þingvallahrepp, 
Grimsneshrepp og Grafningshrepp í Árnessýslu 200—-203 

131 17. febr. Auglýsing um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á 

Byggingarsamþykkt fyrir Þingvallahrepp, Grímsnes- 
hrepp og Grafningshrepp í Árnessýslu .............. 203 

265 1. júlí Húsagerðarsamþykkt fyrir Búnaðarsamband Borgar- 
fjarðar .................... 413—416 

275 1. júlí Húsagerðarsamþykkt fyrir Búnaðarsamband Snæfell- 
ÍNA  .............2.22 434—439 

276 1. júlí Húsagerðarsamþykkt fyrir Húsagerðarsamband Inn- 
djúps og Austur-Barðastrandarsýslu ................ 439—-441 

284 21. júlí Auglýsing um breytingu á byggingarsamþykkt Reykja- 
víkur nr. 39 24. mars 1965 ..........00000000.0. 459—-460 

421 16. nóv Auglýsing um breytingu á Bygsingarsamþykkt Neskaup- 
staðar  ................000 000 715 

437 14. des Auglýsing um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á 
byggingarsamþykkt fyrir Hálshrepp í Suður-Þing- 
eyjarsýslu  ...........00..0 0000 734 

460 15. des. Viðauki við byggingarsambykkt Hálshrepps í Suður- 

Þingeyjarsýslu ...........0...00.00. 00 784—-786 
464 19. des. Húsagerðarsamþykkt fyrir Húsagerðarsamband Vestur- 

Barðastrandarsýslu ...........00000000 0000. 789—-790
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Bæjanöfn. 

473 30. des. Bæjanöfn 0. fl. .....020020000 00 806—-807 

Bæjarstjórnir, sjá Sveitarstjórnarmál. 

Dalasýsla. 

82 24. jan. Samþykkt fyrir Veiðifélag Fellsstrandar, Dalasýslu ..  127—128 

132 18. febr. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 186 6. júní 1973 
um Vatnsveitu Búðardals ............0200000......00. 203 

Dalvík. 

50 10. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Dalvíkur, nr. 132 7. mars 1970 .......020000000.00.. 83—84 

378 27. okt. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Dalvíkur 
nr. 284 11. desember 1970, með síðari breytingum .. 663 

490 15. nóv. Samþykkt um lokun sölubúða í Dalvíkurkaupstað ....  714—715 

Dómsmál. 

206 13. maí Gjaldskrá um þóknun til sáttanefndarmanna .......... 331—-332 

207 5. maí Bréf dómsmálaráðuneytisins til sýslumanns Skagafjarð- 
arsýslu um flutning þingstaðar í Skarðshreppi .... 332 

409  9.nóv. Starfsreglur fyrir fangelsismáladeild dóms- og kirkju- 
málaráðuneytisins # ...........000000 0... 0... 703—704 

Dýralæknar, sjá Landbúnaður. 

Einkaleyfi. 

481 Einkaleyfi ............020000 0000 ene 970—972 

Eiturefni, sjá Heilbrigðismál. 

Eskifjörður. 

57 10. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Eskifjarðarkaupstaðar, nr. 149 20. mars 1975 ...... 91—92 

102 3. febr. Auglýsing um afgreiðslutíma verslana á Eskifirði ...... 161— 163 
383 28. ágúst Fjallskilareglugerð fyrir Suður-Múlasýslu, Neskaupstað 

og Eskifjarðarkaupstað ...........020. 0000... 0... 667—674 

Eyjafjarðarsýsla. 

51 10. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Hríseyjar, nr. 178 25. apríl 1975 .......0.0000.02.. 84—85 

120 21. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Grímseyjarhafnar, nr. 190 7. mars 1975 ............ 189 

156 14. mars Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Hrís- 
eyjarhrepps, nr. 322 8. nóvember 1973, með síðari 

breytingum  .........02.0000e.eses ss 249 

216 26. maí Auglýsing um staðfestingu á breyting á aðalskipulagi 
Akureyrar, Öngusstaðahrepps og Svalbarðsstrandar- 

hrepps ......0.000 000. 339
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454 27. des. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Hrís- 
eyjarhrepps, nr. 322 8. nóvember 1973, með síðari 
breytingum ..........0.200000 0000 ens 181 

Fangelsi, sjá Vinnuhæli, vistheimili. 

Fasteignaskattur, sjá Skattamál, tollamál. 

Fasteignir. 

170 4. apríl Auglýsing um virðingar til brunatryggingar á húseignum 
utan Reykjavíkur (samkvæmt lögum nr. 59 24. apríl 
1954 og lögum nr. 9 23. mars 1955) .......0000000.. 271—2i8 

441 27. des. Auglýsing um nýtt fasteignamat .................... 740 

Félagsmál. 

32 12. jan. Gjaldskrá fyrir heimilishjálp á Húsavík .............. 63—-64 
105 8. febr. Auglýsing um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á 

breytingu á samþykkt fyrir Byggingarsamvinnufélag 
atvinnubifreiðastjóra  ..........0.0000.00.0. 0... 166 

142 28. febr. Reglugerð um heilsugæslu og félagslega aðstoð við and- 
lega vanþroska fólk, sem ekki dvelst í fávitastofnunum  215—216 

149 28. jan. Reglugerð um dagvistarheimili fyrir börn ............ 232—238 
210 10. maí Auglýsing um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á 

samþykkt fyrir Byggingarsamvinnufélag Samtaka 
| aldraðra  .......00000000000000nn en. 334 
267 8. júlí Auglýsing um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á 

breytingum á samþykkt fyrir Byggingarfélag verka- 
manna í Reykjavík ..........2.2000. 0. v en 417—418 

344 26. sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 98 26. mars 1973 

um breyting á reglugerð nr. 202 11. september 1970, 
um lánveitingar Húsnæðismálastjórnar úr Bygginga- 
sjóði ríkisins ............000.0. 000... 601—-602 

401  2.nóv. Gjaldskrá fyrir heimilisþjónustu á vegum Félagsmála- 
stofnunar Akureyrar ..........2.2.2.00.0 000... 695—696 

433 9. des. Reglugerð um félagsstörf og félagsmálafræðslu í grunn- 
skóla ............000000 00. ens 726— 728 

Félög og firmu. 

485 Skrá um ný hlutafélög samkvæmt Lögbirtingablaði 1977  990—-995 
486 Skrá um ný samvinnufélög ...........0.0..00.00.... 995 
487 Skrá um firmatilkynningar, sem birtar hafa verið í Lög- 

birtingablaði 1977 ...............0.. 0000... 995— 1016 

Fiskveiðar, sjá Sjávarútvegur. 

Fjallskil, sjá Landbúnaður. 

Fjarskipti. 

193 6. maí Reglur um radíóleyfi áhugamanna .................. 309—315
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Flugmál. 

90 7. febr. Reglugerð um skráningu flugtíma .........0..000.... 137—138 
97 14. febr. Gjaldskrá fyrir Keflavíkurflugvöll ............0.0... 155— 156 

117 22. febr. Reglugerð um lágmarksbúnað loftfara til sjónflugs, 
næturflugs, blindflugs, óbyggðaflugs og flugs yfir sjó  184—186 

129 28. febr. Gjaldskrá fyrir afnot flugvalla ..........000000000... 198—200 
143 1. mars Auglýsing um niðurfellingu aðflutningsgjalda af ýmsum 

vörum til nota í flugvélum eða í beinum tengslum við 
þær  ..........2000 0000 216—221 

167 25. mars Auglýsing um gjaldskrá fyrir þjónustu Loftferðaeftir- 

lits flugmálastjórnar ............200000 0... 0... 272 
288 29. júlí Auglýsing um veitingu leyfis til áætlunarflugs ...... 463 
405 10. nóv. Reglugerð um breytingu á reglugerð um fyrirtæki, sem 

starfa að loftflutningum, nr. 91 20. mars 1973, sbr. 

breytingu á þeirri reglugerð, nr. 49 20. febrúar 1975 og 
nr. 205 24. maí 1976 ........0.00000 0000 s sn 699— 701 

447 22. des. Auglýsing um gjaldskrá fyrir þjónustu Loftferðaeftir- 
lits flugmálastjórnar ..........0.0.000 00... 761 

448 22. des. Gjaldskrá fyrir afnot flugvalla ..........0.00000.... 161— 763 
449 23. des. Gjaldskrá fyrir Keflavíkurflugvöll .................. 763— 764 
475 30. des. Auglýsing um veitingu sérleyfis til áætlunarflugs ...... 808 

Friðlýsing, sjá Náttúrurannsóknir, náttúruvernd; Veiði friðun. 

Friðun, sjá Veiði, friðun. 

Garðakaupstaður. 

194 13. apríl Auglýsing um staðfestingu á breyttu skipulagi Hafnar- 
fjarðabæjar og Garðakaupstaðar .................. 315 

422 28. nóv. Auglýsing um staðfestingu á uppdrætti að legu Arnar- 
nesvegar í Garðabæ og Kópavogskaupstað frá Hafnar- 
fjarðarvegi að Reykjanesbraut ............0.0000... 716 

Gatnagerðargjöld, sjá Tekjustofnar sveitarfélaga. 

Gjaldeyrismál. 

4 6. jan. Reglugerð um innflutnings og gjaldeyrisleyfi ........ 4—6 
223 2. júní Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 79 27. maí 1960 

um skipan gjaldeyris- og innflutningsmála o. fl... 347 
258 16. júní Auglýsing um gjaldeyrisviðskipti við erlenda ferðamenn 405—406 
418 30. nóv. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 79 27. maí 1960, 

um skipan gjaldeyris- og innflutningsmála o. fl. ....  711—712 
459 31. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 79 frá 27. maí 

1960. um skipan gjaldeyris- og innflutningsmála o. fl. 

með áorðnum breytingum ...........0.000. 0000... 784
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Grindavík. 

88 38. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Grindavíkur, nr. 182 25. apríl 1976 .......20.000... 134— 135 

153 14. mars Gjaldskrá fyrir Rafveitu Grindavíkur ................ 244—247 
472 29. des. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Grindavíkur ................ 803—806 

Gullbringusýsla. 

30 10. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir Vogahöfn í 
Gullbringusýslu, nr. 499 21. okt. 1970 .....0...2... 66—67 

38 10. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Miðneshrepps, nr. 186 20. mars 1975 .............. 69—70 

93 9. febr. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Voga- og Vatnsleysustrandar- 
Hrepps .....00.000.0e0 sess 143—146 

95 9. febr. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Miðneshrepps .......000000... 149— 152 
112 9. febr. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Keflavíkur og Rafveitu Gerða- 

hrepps ......20000000ssses ss 173—175 
346 13. sept. Auglýsing um umferð í Garði, Gerðahreppi, Gullbringu- 

sýslu ......002000000 e.s 603 
9/2 28. okt. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Voga- og Vatnsleysustrandar- 

hrepps .....000000eseessss ss 645—648 
375 28. okt. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Keflavíkur og Rafveitu Gerða- 

Hhrepps ......00000.0.essssssss ss 652—655 
880 27. okt. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Suður- 

nesja nr. 390 6. nóv. 1976 ........00000.... sv... 664 
463 23. des. Auglýsing um staðfestingu á uppdrætti að legu Garðs- 

skagavegar frá mörkum Gerðahrepps að Tjarnargötu 
í Sandgerði ................eeessssenss 788 

470 29. des. Gjaldskrá Rafveitu Miðneshrepps ........0.0000000.... 191— 199 

Hafnarfjörður.: 

1 5. jan. Gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar .................. 11—14 
37 10. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Hafnarfjarðar, nr. 116 4. mars 1975 ................ 68—69 

67 19. jan. Auglýsing um staðfestingu á breytingu á skipulagsupp- 
drætti af miðbæ Hafnarfjarðar ........0.00000000... 111 

159 9. mars Auglýsing um afgreiðslutíma Hafnafjarðar Apóteks og 
Apóteks Norðurbæjar, Hafnarfirði ................ 252 

194 13. apríl Auglýsing um staðfestingu á breyttu skipulag. Hafnar- 
fjarðarbæjar og Garðakaupstaðar .................. 315 

235 9. maí Auglýsing um bifreiðastöður í Hafnarfirði .......... 363 
266 30. júní Auglýsing um staðfestingu gjaldskrár fyrir Sundhöll 

Hafnarfjarðar  ..............000000. 0. nn ss. 417 
366 27. okt. Gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar .................. 627—-631 
397 7. okt. Auglýsing um umferð í Hafnarfirði .................. 692 
400 1. nóv. Auglýsing um breyting á samþykkt um afgreiðslutíma 

verslana í Hafnarfirði frá 16. febrúar 1968 ........ 695 
430  3.nóv. Auglýsing um umferð í Hafnarfirði .................. 722 
439 5. des. Auglýsing um umferð og Þifreiðastöður í Hafnarfirði 739
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Hafnir. 

öðð 10. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Gullbringusýslu, nr. 499 21. okt. 1975 2.....000.00... 66—67 

36 10. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Landshafnarinnar í Keflavík og Njarðvíkum nr. 128 
20. mars 1975 ......00.00ceseseenen 67-—68 

37 10. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Hafnarfjarðar, nr. 116 4. mars 1975 .......0.0000... 68—69 

38 10. jan. Reglugerð um Þbreytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Miðneshrepps, nr. 186 20. mars 1975 ........000.0.... 69—70 

39 10. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Ólafsvíkurhrepps, nr. 112 4. mars 1975 ............ 70—71 
40 10. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Tálknafjarðarhrepps, nr. 124 7. mars 1975 .......... 72—13 
41 10. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Stykkishólms, nr. 118 4. mars 1975 ......00000000.. 73—14 
42 10. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Þingeyrarkauptúns, nr. 179 7. maí 1976 ............ 14— 15 

43 10. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Flateyrarkauptúns, nr. 134 4. mars 1975 .......... 15—76 

44 10. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Suðureyrarkauptúns, nr. 211 7. maí 1976 ............ 16— 71 

45 10. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Bolungarvíkurkaupstaðar, nr. 138 4. mars 1975 .... TI—18 

46 10. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Ísafjarðarkaupstaðar, nr. 161 4. mars 1975 .......... 79—80 

47 10. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Hvammstanga í Vestur-Húnavatnssýslu, nr. 261 30. 
maí 1975 ..........000.00.0erenssss ss 80—81 

48 10. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Hofsóskauptúns, nr. 194 25. april 1975 .............. 81—82 

49 10. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Siglufjarðarkaupstaðar, nr. 180 25. apríl 1975 ...... 82—83 

50 10.jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Dalvíkur, nr. 132 7. mars 1979 ........00000 0000... 83—84 

51 10. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Hríseyjar, nr. 178 25. apríl 1975 .........2.00.00.000.. 84—85 
52 10. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Akureyrar, nr. 198 4. mars 1978 ...........000.... 85—86 

53 10. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Húsavíkur, nr. 184 20. mars 1975 .........00.00.0... 87—88 

54 10. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Raufarhafnar, nr. 23. 22. janúar 1976 .............. 88—89 

55 10. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Vopnafjarðarhrepps, nr. 110 20. mars 1976 .......... 89—90 
56 10. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Borgarfjarðarhrepps, nr. 126 20. mars 1975 .......... 90—91
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57 10. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Eskifjarðarkaupstaðar, nr. 149 20. mars 1975 ...... 91—92 

58 10. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Hafnarkauptúns, nr. 114 4. mars 1976 .............. 92—93 

59 20. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Stöðvarfjarðarkauptúns, nr. 209 7. maí 1976 ........ 94 

60 25. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Neskaupstaðar, nr. 21 13. janúar 1976 .............. 95—96 
61 25. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Reykjavíkur, nr. 108 4. mars 1975 ................ 96—97 
87 8. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Landshafnarinnar í Þorlákshöfn, nr. 130 20. mars 1975  182—133 
88 3. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Grindavíkur, nr. 182 25. apríl 1975 ................ 134— 135 
89 3. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Vestmannaeyja, nr. 120 4. mars 1975 .............. 135—136 
119 21. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Borgarness, nr. 147 4. mars 1975 .........0.0000002.. 188 
129 21. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Grímseyjarhafnar, nr. 190 7. mars 1975 ............ 189 
í21 21. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Blönduósshrepps, nr. 263 30. maí 1975 .............. 190 
122 21. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Ólafsfjarðar, nr. 213 7. maí 1976 .................. 191 
123 21. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Grundarfjarðar, nr. 136 4. mars 1975 .............. 192— 193 
124 21. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Skagastrandar, nr. 269 11. júní 1975 .............. 193—194 
125 21. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

landshafnarinnar í Rifi á Snæfellsnesi, nr. 195 25. 
apríl 1975 ...........020200..2.0.en ss 194—195 

126 21. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Breiðdalsvíkur, nr. 140 20. mars 1975 ............ 195—196 

164 23. mars Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Sauðárkrókskaupstaðar, nr. 265 4. mars 1975 ........ 263—264 

165 23. mars Hafnarreglugerð fyrir Kópaskerskauptún ............ 264—268 
195 5. maí Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Seyðisfjarðar, nr. 122 4. mars 1975 ................ 316—317 
196 5. maí Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Akraness, nr. 267 11. júní 1975 .................... 817—318 

197  5—. maí Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Hólmavíkurkauptúns, nr. 192 25. apríl 1975 .......... 318—319 
198 5. maí Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Djúpavogs, nr. 215 11. maí 1976 .........0.0.0.0...... 319—320 
199 5. maí Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Reyðarfjarðarkauptúns, nr. 197 25. apríl 1975 ...... 320—821 
200 5. maí Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Reyðar- 

fjarðarkauptún, nr. 277 20. október 1968 ............ 321 
e
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221 

229 

240 

246 

333 

334 

33ð 

336 

388 

18 

19 

20 

21 

22 

21. 

26. 

13. 

13. 

13. 

13. 

13. 

. maí 

. maí 

. maí 

. júní 

. sept. 

. sept. 

. sept. 

sept. 

okt. 

jan. 

jan. 

jan. 

jan. 

jan. 

Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Bildudalskauptúns, nr. 217 14. maí 1976 ............ 

Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Búðakauptúns í Suður-Múla- 
sýslu ....0.000e0esesesesesnss 

Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Búðakauptúns í Suður-Múla- 
sýslu .....2200000eneeeesss ss 

Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Patrekshafnar, nr. 407 29. ágúst 1975 ........00.... 

Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Akraness, nr. 267 11. júní 1975, sbr. reglugerð nr. 
196 5. maí 1977 ......0000000.0eens sen. 

Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Landshafnarinnar í Þorlákshöfn, nr. 130 20. mars 
1975, sbr. reglugerð nr. 87 3. febrúar 1977 .......... 

Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Vestmannaeyja, nr. 120 4. mars 1975, sbr. reglugerð 

nr. 89 3. febrúar 1977 ........00000000. 00... 00... 
Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Reykjavíkur, nr. 108 4. mars 1975, sbr. reglugerð nr. 
61 25. janúar 1977 .........0200000000 0 .0 0... 

Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Akraness, nr. 267 11. júní 1975, sbr. reglugerð nr. 196 

5. maí 1977 .......2.2000000 00. 

Happdrætti. 

Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 17 22. febrúar 
1972, um happdrættislán ríkissjóðs 1972, Skuldabréf 
A, vegna vega- og brúargerða á Skeiðarársandi, er 
opni hringveg um landið ..........0200000..0...0.0. 

Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 59 18. mars 1974, 

um happdrættislán ríkissjóðs 1974, Skuldabréf D, 
vegna vega- og brúargerða á Skeiðarársandi, er opni 
hringveg um landið, sbr. reglugerð nr. 220 12. júlí 
1974 um breyting á þeirri reglugerð .............. 

Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 256 27. ágúst 1973, 
um happdrættislán ríkissjóðs 1973, Skuldabréf C, 
vegna vega- og brúargerða á Skeiðarársandi, er opni 
hringveg um landið ..........2.2000.0.. 0. ........... 

Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 26 13. mars 1973, 

um happdrættislán ríkissjóðs 1973, Skuldabréf B, 
vegna vega- og brúargerða á Skeiðarársandi, er opni 

hringveg um landið ..............22.00.....0...... 
Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 271 10. október 

1974, um happdrættislán ríkissjóðs 1974, Skuldabréf 
E, til að fullgera Djúpveg og opna þannig hringveg 
um Vestfirði ..............002000. 000... 

ðöð 

354—357 

371—380 

389—390 

588 

ö88—589 

589 

589 

676 

27 

21—28 

28 

29
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23 13. jan. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 319 8. nóvember 
1974, um happdrættislán ríkissjóðs 1974, Skuldabréf 
F, vegna vegaframkvæmda við hringveg um landið 29 

24 13. jan. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 453 24. október 
1975, um happdrættislán ríkissjóðs, Skuldabréf G, 
vegna uppbyggingar þjóðvegakerfisins ............ 29—30 

25 13. jan. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 60 17. mars 1976, 
um happdræitislán ríkissjóðs 1976, Skuldabréf H, 
vegna Norður- og Austurvegar .........20.00.00.0... 30 

26 13. jan. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 398 22. nóvember 
1976, um happdrættislán ríkissjóðs 1976, Skuldabréf 

I, vegna Norður- og Austurvegar ..........0.0000.0.. 30 

27 14. jan. Reglur um útdrátt vinninga í happdrættislánum ríkis- 
sjóðs, útgefnum árið 1972 og síðar vegna fjáröflunar 
til vegagerðar ...........0020000...00 00... 91—32 

33 18. jan. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 371 25. október 
1976 um happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna 64 

148 17. mars Reglugerð um happdrættislán ríkissjóðs 1977, Skuldabréf 
J, vegna Norður- og Austurvegar ...........0000... 229—2381 

325 25 ágúst Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 348 8. október 

1976 um happdrætti Háskóla Íslands ................ 523 
381 25. okt. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 372 25. október 

1976 um vöruhappdrætti Sambands íslenskra berkla- 
sjúklinga ..........0020000s0eesessssss 664—665 

Háskóli Íslands. 

325 25. ágúst Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 348 8. október 
1976 um happdrætti Háskóla Íslands .............. 523 

404 8. nóv. Reglugerð um Verkfræðistofnun Háskóla Íslands ....  697—699 

Heilbrigðismál. 

2 3. jan. Reglugerð um breyting á reglugerð um Lyfjaeftirlit 
ríkisins nr. 412/1973 ....0...200.00...vensese. 1—2 

68 26. jan. Reglugerð um breyting á reglugerð um greiðslu almanna- 
trygginga á lyfjakostnaði nr. 107 30. maí 1974 .... 112 

74 27. jan. Reglugerð um greiðslu sjúkratryggðra til samlagslækna 117 
85 2. febr. Skipulagsskrá fyrir Sjálfseignarstofnunina St. Jósefs- 

spítala Reykjavík ...........000.....0s. vs... 130— 132 
101 3. febr. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 250/1976 um 

tilbúning og dreifingu matvæla og annarra neyslu- og 
nauðsynjavara  ........20000...sses san 159—160 

106 10. febr. Reglugerð um breyting á reglugerð um notkun eiturefna 

og hættulegra efna í landbúnaði og garðyrkju og til 
útrýmingar meindýra nr. 132/1971 ................ 166 

109 10. febr. Reglugerð um breyting á reglugerð um gerð lyfseðla 
og afgreiðslu lyfja nr. 338 20. nóvember 1973 „....... 169—170 

142 28. febr. Reglugerð um heilsugæslu og félagslega aðstoð við and- 

lega vanþroska fólk, sem ekki dvelst í fávitastofnunum 215—216



XXKIV 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

158 22. mars Auglýsing um hækkun á sorptunnuleigu í Reykjavík 251 
162 24. mars Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 101/1977 um 

breyting á reglugerð nr. 250/1976 um tilbúning og 
dreifingu matvæla og annarra neyslu- og nauðsynja- 
VAFA ss 260 

189 20. apríl Reglugerð um breyting á reglugerð um gerð lyfseðla og 
afgreiðslu lyfja nr. 338 20. nóvember 1973 .......... 305—-306 

190 25. apríl Auglýsing um niðurfellingu tolla af ýmsum vörum til 
lækninga ........02000e0eessss 306 

212 13. maí Reglugerð um breytingu á reglugerð um nám og starfs- 
réttindi lyfjatækna nr. 183 4. júní 1973 ............ 336—337 

296 2. ágúst Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 173 20. desember 
1967 um hverjar vörur lyfsalar einir og læknar 
(dýralæknar), er rétt eiga eða leyfi hafa til lyfsölu 
mega hafa á boðstólum, selja eða afhenda ........ 469 

297 2. ágúst Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 338 20. nóvember 
1973 um gerð lyfseðla og afgreiðslu lyfja .......... 469—-470 

319 19. ágúst Samþykkt um sorphreinsun í Bíldudal .............. 515—-516 
329 25. ágúst Reglugerð um hverjar vörur lyfsalar einir og læknar 

(dýralæknar), er rétt eiga eða leyfi hafa til lyfjasölu, 
mega hafa á boðstólum, selja eða afhenda, og um sölu 
vítamína og steinefna ..........20000 00.00.0000. 581—584 

339 25. júlí Auglýsing um sérlyf sem tekin eru af sérlyfjaskrá .... 592 
357 7. okt. Reglugerð um eftirlitsgjald vegna lyfjaeftirlits fyrir árið 

1977  .......0.00rn sr 616—617 
395 3. nóv. Reglugerð um gerð umbúða og íláta undir lyf ...... 691—692 
406 9. nóv. Auglýsing um gildistöku nýrrar lyfjaskrár ............ 701 
429 7. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 201 31. desember 

1975 um varnir gegn sullaveiki .........0.00.000000.. 122 
479 28. des. Reglugerð um gerð íláta, merkingu og varnaðarmerki 

varðandi sölu og varðveislu hættulegra efna ...... 813—828 

Heimilishjálp, sjá Félagsmál. 

Hitaveitur, jarðhiti. 

10 5. jan. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Sauðár- 

króks, nr. 113 3. apríl 1973 með síðari breytingum 21 
11  ;. jan. Auglýsingu um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Ólafs- 

fjarðar, nr. 368 5. ágúst 1975 með síðari breytingum 21—22 
12 10. jan. Gjaldskrá Hitaveitu Selfoss ...........2..00000.0.. 0... 2223 

13 10. jan. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Hvamms- 
tanga, nr. 387 27. desember 1973 með síðari breytingum 23 

108 10. febr. Gjaldskrá Hitaveitu Mosfellshrepps .......000000..... 167—-169 
151 14. mars Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Flúða og nágrennis ........ 239—240 

156 14. mars Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Hrís- 

eyjarhrepps, nr. 322 8. nóvember 1973, með síðari 

breytingum .........200002 000... 249 

225 26. maí Reglugerð fyrir Hitaveitu Suðureyrarhrepps .......... 349—351



XXXV 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

226 26. maí Gjaldskrá Hitaveitu Suðureyrarhrepps ................ 351—352 
230 26. maí Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Reykjavíkur .............. 357—359 
231 26. maí Reglugerð fyrir Hitaveitu Reykjahlíðar, Skútustaða- 

hreppi  .......2.0000 sess 360—361 

243 8. júní Gjaldskrá Hitaveitu Seltjarnarness ............20.... 382—384 
244 8. júní Reglugerð um Hitaveitu Siglufjarðar .................. 384—-387 
245 8. júní Gjaldskrá Hitaveitu Siglufjarðar ...............0000... 387—389 

259 16. júní Gjaldskrá Hitaveitu Húsavíkur ...................... 407—-409 
295 9. ágúst Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Hitaveitu 

Hveragerðis nr. 306 9. október 1974, með síðari breyt- 
NSU  .......00.00 nr 468 

365 27. okt. Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Reykjavíkur .............. 625—-627 

378 27. okt. — Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Dalvíkur 
nr. 284 11. desember 1970, með síðari breytingum .. 663 

379 27. okt. Auglýsing um Þreytingu á gjaldskrá Hitaveitu Siglu- 
fjarðar nr. 245 8. júní 1977 .........0.000 0000... 663—664 

380 27. okt. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Suður- 
nesja nr. 390 6. nóv. 1976 ..........00.000 000... 664 

391 26. okt. Gjaldskrá Hitaveitu Blönduóss .........0.0.0000000.0.. 679—681 
392 26. okt. Reglugerð fyrir Hitaveitu Blönduóss ................ 681—683 
393 3. nóv. Gjaldskrá Hitaveitu Akureyrar ..........0000000000.0.. 684—687 
394 3. nóv. Reglugerð Hitaveitu Akureyrar ...........000000000... 687—-690 
416 25. nóv. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Sauðár- 

króks, nr. 113 3. apríl 1973 með síðari breytingum .... 710 
454 27. des. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Hríseyjar- 

hrepps, nr. 322 8. nóvember 1973, með síðari breyt- 
ÍNgUM  .........000000 rr 781 

455 27. des. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Hvamms- 
tanga, nr. 387 27. desember 1973, með síðari breyt- 
ÍNÐUM  .....200000 ner 781 

456 27. des. Gjaldskrá Hitaveitu Selfoss .......0..0000..00 0... 781—782 

457 27. des. Reglugerð um breyting á gjaldskrá Hitaveitu Mosfells- 
hrepps, nr. 108 10. febrúar 1977 ........00.0000.0... 782— 783 

Holræsi, sjá Vatnamál. 

Hreindýraveiðar, sjá Veiði, friðun. 

Hreppaskipcing, hreppamörk. 

323 23. ágúst Auglýsing um breytingu á hreppamörkum milli Borgar- 
hrepps og Borgarneshrepps í Mýrasýslu ............ 522 

Hundar. 

115 7. febr. Samþykkt um hundahald í Neskaupstað .............. 180 
203 10. maí Samþykkt um hundahald í Grundarfirði .............. 324—325 
349 26. sept. Samþykkt um hundahald í Ólafsfirði ................ 607 
#03 2. okt. — Samþykkt um hundahald í Seyðisfjarðarkaupstað ..,., O612—613



KXXVI 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Húnavatnssýsla. 

13 10. jan. Ansglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Hvamms- 

tanga, nr. 387 27. desember 1973 með síðari breytingum 23 
47 10. jan. Reslugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Hvammstanga í Vestur-Húnavatnssýslu, nr. 261 30. 

maí 1978 ............00200.. 0 ns ss 80—-81 
86 9. febr. Arðskrá fyrir Veiðifélag Vatnsnesinga .............. 132 

191 91. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Blönduósshrepps, nr. 263 30. maí 1975 .............. 190 

124 21. febr. Resluserð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Skagastrandar. nr. 269 11. júní 1975 .............. 193— 194 

303 8. ásúst Sambykkt um sýsluvegasijóð í Vestur-Húnavatnssýslu .. 473—478 

304 8. ágúst Samhbykkt um sýsluvegasjóð í Austur Húnavatnssýslu .. 478—483 

391 26. okt. Gjaldskrá Hitaveitu Blönduóss .......0.0000 000... 679—681 

392 26. okt. RPesluserð fyrir Hitaveitu Blönduóss ................ 681—683 
455 27. des. Anslýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Hvamms- 

tanga, nr. 387 27. desemher 1973, með síðari breyt- 
ÍIMBUM 0... 781 

Húsavík. 

32 12. ían. Gialdskrá fyrir heimilishjálp á Húsavík .............. 63—64 
53 10. jan. Reglugerð um brevtingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Húsavíkur, nr. 184 20. mars 1975 ...........0....... 87—88 
140 21. febr. Resluserð um búfiárhald á Húsavík .................. 209—210 
145 7. mars Gisldskrá fyrir Rafveitu Húsavíkur .................. 225—227 
259 16. júní  Gisldskrá Hitaveitu Húsavíkur ...........0.0...00.... 407—-409 
371 27. okt. Gialdskrá fyrir Rafveitu Húsavíkur .................. 643—645 

Húsnæðismál. 

105 8. febr. Auslýsins um staðfestingu félagssmálaráðuneytisins á 
breytinsu á sambvkkt fyrir Byggingarsamvinnufélag 
atvinnubifreiðastjóra  ...........0000 00 166 

210 10. maí Auslýsins um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á 
sambvkktum fyrir Bygsinsarsamvinnufélag Samtaka 

aldraðra  ............0..0200 00... 334. 
219 27, maí Resluserð um úthlutun olíustyrks .......0...0.00.00..... 341—343 
267 8. júlí Aunslýsins um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á 

breytingum á sambykkt fyrir Byggingarfélag verka- 
manna Í Reykjavík ..............0202 0000... 417--418 

244 96. sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 98 26. mars 1973 

um Þbrevting á reglugerð nr. 202 11. september 1970, 
um lánveitingar Húsnæðismálastjórnar úr Byggsinsa- 
sjóði rÍkisins ................00.0 00. 601—602 

Iðnaðarmál. 

101 3. febr. Reslnserð um brevtingu á reglugerð nr. 250/1976 um 

tilbúnins og dreifinsu matvæla og annarra neyslu- og 
nauðsynjavara  ..........00.0 020 159— 160
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

162 94. mars Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 101/1977 um 
breyting á reglugerð nr. 250/1976 um tilbúning og 
dreifingu matvæla og annarra neyslu- og nauðsynja- 
VAFA 2... 260 

204 10. maí Auglýsing um niðurfellingu eða endurgreiðslu aðflutn- 
ingsgjalda af ýmsum aðföngum til samkeppnisiðnað- 
AP 0. 325—326 

Innflutningsmál. 

4 >. jan Reglugerð um innflutnings- og gjaldeyrisleyfi ...... 4—6 
5 6. jan Auglýsing um innflutningskvóta .................. 6—7 

9293 2. júní Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 79 27. maí 1960 
um skipan gjaldeyris- og innflutningsmála o. fl. .. 347 

238 31. maí Reglugerð um sérstakt tímabundið vörugjald ........ 366—372 

337 292. sept. Reglugerð um niðurfellingu á endurgreiðslu aðflutn- 
ingsgjalda af vörum sem endursendar eru til útlanda  590--591 

418 30. nóv Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 79 27. maí 1960, 
um skipan gjaldeyris- og innflutningsmála o. fl. .... 711—712 

459 31. des Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 79 frá 27. maí 
1960 um skipan gjaldeyris- og innflutningsmála o. fl. 
með áorðnum breytingum ..........0..2.0000 0000... 784 

465 31. des Reslugerð um breytingu á reglugerð nr. 238 31. maí 1977 
um sérstakt tímabundið vörugjald ................ 791 

Ísafjarðarkaupstaður. 

9 5. lan. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Ísafjarðar .................. 1720 

46 10. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Ísafjarðarkaupstaðar, nr. 151 4. mars 1975 .......... 79—80 

152 14, mars Gjaldskrá fyrir Rafveitu Ísafjarðar .................. 241—-244 

Ísafjarðarsýslur. 

42 10. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Þingeyrarkauptúns, nr. 179 7. mai 1976 ............ 14—75 

43 10. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Flateyrarkauptúns, nr. 134 4. mars 1975 .......... 15—76 

44 10. jan Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Suðureyrarkauptúns, nr. 211 7. maí 1976 ............ 16—71 

96 1. febr. Reglugerð fyrir Vatnsveitu Suðureyrarhrepps ........ 152— 155 
100 1. febr. Reglugerð um holræsi og holræsagjöld á Suðureyri, 

Súgandafirði  .............2.20000.0.. nes 158— 159 
103 7. febr. Reglugerð um gatnagerðargjald A í Suðureyrarhreppi ..  163—164 
104 7. febr. Gjaldskrá fyrir gatnagerðargjald A á Suðureyri ...... 165 
113 15. febr. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Snæfjalla- og Nauteyrarhrepps 

og Rafveitu Reykjarfjarðar- og Ögurhrepps ........ 176—-177 
201 28. apríl Samþykkt um sveitarstjóra í Súðavíkurhreppi í Norður- 

Ísafjarðarsýslu #.............0.200 0000... 321—322 

225 26. maí Reglugerð fyrir hitaveitu Suðureyrarhrepps .......... 349—351



KKXVIII 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

226 26. maí Gjaldskrá Hitaveitu Suðureyrarhrepps ..........0.0... 351—-352 
276 1. júlí Húsagerðarsamþykkt fyrir Húsagerðarsamband Inn- 

djúps og Austur-Barðastrandarsýslu .............. 439—-441 
314 22. ágúst Lögreglusamþykkt fyrir Norður-Ísafjarðarsýslu ...... 496—504 
315 22. ágúst Lögreglusamþykkt fyrir Vestur-Ísafjarðarsýslu ...... 504—-513 
452 20. des. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Snæfjalla- og Nauteyrarhrepps 

og Rafveitu Reykjarfjarðar- og Ögurhrepps ........ 714—T16 

Íþróttamál. 
186 13. apríl Auglýsing um staðfestingu á gjaldskrá fyrir Sundhöll 

Ólafsvíkur 2... 304 
187 13. apríl Auglýsing um staðfestingu á gjaldskrá fyrir Sundhöll 

Selfoss ......2.20.00 sense 304—305 
188 18. apríl Auglýsing um staðfestingu á gjaldskrá fyrir Sundlaug 

Akureyrar  .........200. 0 305 
233 1. júní Auglýsing um gjaldskrá fyrir sundstaðina í Reykjavík  362-—-363 
264 30. júní Auglýsing um breyting á gjaldskrá Sundlaugar Akur- 

eyrar nr. 188 13. apríl 1977 ......00000000. 00... 412 
266 30. júní Auglýsing um staðfestingu á gjaldskrá fyrir Sundhöll 

Hafnarfjarðar ............000000.00 0 417 

352 30. sept. Reglugerð fyrir Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja ...... 611—612 

Jarðhiti, sjá Hitaveitur, jarðhiti. 

Keflavík. 

36 10. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Landshafnarinnar í Keflavík og Njarðvíkum nr. 128 
20. mars 1975 .........02.000 0000 sn 67—68 

112 9. febr. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Keflavíkur og Rafveitu Gerða- 
hrepps ......2200000eees ner 173—175 

375 28. okt. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Keflavíkur og Rafveitu Gerða- 
hrepps -........000.0 sess 652—-655 

Keflavíkurflugvöllur. 

97 14. febr. Gjaldskrá fyrir Keflavíkurflugvöll .................. 155— 156 

407 9. nóv. Auglýsing um hámarkshraða ökutækja á Keflavíkur- 

flugvelli  ..........2.20000 000. 702 
449 23. des. Gjaldskrá fyrir Keflavíkurflugvöll .................... 763— 764 

Kennarar, sjá Menntamál. 

Kjósarsýsla. 

71 20. jan. Reglugerð um breyting á reglugerð um holræsagerð í 
Mosfellshreppi nr. 159 10. ágúst 1960 .............. 114— 115 

108 10. febr. Gjaldskrá Hitaveitu Mosfellshrepps ........000000..... 167—-169 

211 12. maí Reglugerð um gatnagerðargjöld í Kjalarneshreppi ....  334—336 
239 31. maí Samþykkt um sýsluvegasjóð í Kjósarsýslu ............ 373—-871 
457 27. des. Reglugerð um breyting á gjaldskrá Hitaveitu Mosfells- 

hrepps, nr. 108 10. febrúar 1977 .........0000000.0... 782— 783
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Kópavogur. 

69 19. jan. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 251 31. des. 1965 
um breyting á reglugerð Vatnsveitu Kópavogskaup- 

staðar nr. 183 12. des. 1958 ......00000000 0... 0... 113 
70 19. jan. Reglugerð um breyting á reglugerð um holræsagjöld í 

Kópavogi nr. 347 6. nóvember 1974 .......0000..0... 114 
98 30. jan. Auglýsing um umferð í Kópavogi ........000000000... 156 

312 4. ágúst Auglýsing um umferð í Kópavogi ........0.0200000.... 495 
313 5. ágúst Auglýsing um umferð í Kópavogi .........00.00000..... 495 
422 98. nóv. Auglýsing um staðfestingu á uppdrætti að legu Arnar- 

nesvegar í Garðabæ og Kópavogskaupstað frá Hafnar- 

fjarðarvegi að Reykjanesbraut ..........0...0..0... 716 
478 5. okt. Auglýsing um umferð í Kópavogi ........00..0.0.000.. 812 

Lagabirting. 

360 10. okt. Auglýsing um gjald fyrir tilkynningar o. fl., sem birtist 
í Lögbirtingablaðinu ...........20.00.00 0... 0... 620 

Landbúnaður. 

106 10. febr. Reglugerð um breyting á reglugerð um notkun eiturefna 
og hættulegra efna í landbúnaði og garðyrkju og til 

útrýmingar meindýra nr. 132/1971 ..........0.0.00.. 166 
140 21. febr. Reglugerð um búfjárhald á Húsavík .................. 209—210 
141 91. febr. Reglugerð um húfjárhald í lögsagnarumdæmi Akureyrar  210--215 
217 3. maí Skipulagsskrá fyrir  sjálfseignarfélagið  Dýraspítali 

Watsons  .........000000 0. 339—340 
265 1. júlí Húsaserðarsamþykkt fyrir Búnaðarsamband Borgar- 

fjarðar ..........02.00 0000 413—-416 

275 1. júlí Húsagerðarsamþvkkt fyrir Búnaðarsamband Snæfell- 
ÍNSA  .........00 000 sens 434—439 

276 1. júlí Húsagerðarsamþykkt fyrir Húsagerðarsamband Inn- 
djúps og Austur-Barðastrandarsýslu .............. 439—441 

296 2. ágúst Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 173 20. desember 
1967 um hverjar vörur lyfsalar einir og læknar 
(dýralæknar), er rétt eiga eða leyfi hafa til lyfsölu, 
mega hafa á boðstólum, selja eða afhenda ........ 469 

329 25. ágúst Reglugerð um hverjar vörur lyfsalar einir og læknar 
(dýralæknar), er rétt eiga eða leyfi hafa til lyfjasölu, 
mega hafa á boðstólum, selja eða afhenda, og um sölu 

vítamína og steinefna .............0..0.00 0000. 581—584 
359 28. sept.  Viðaukaskipnlagsskrá fyrir Landgræðslusjóð .......... 619—-620 
383 28. ágúst. Fjallskilareglugerð fyrir Suður-Múlasýslu, Neskaupstað 

og Eskifjarðarkaupstað ............0.0.0..0 00... 667— 674 
385 10. okt. Auglýsing um tímabundna breytingu á reglugerð um 

Grænmetisverslun landbúnaðarins, mat og flokkun 
kartaflna og grænmetis nr. 162 28. september 1962 ....  674—675 

429 7. des. Reglugerð um bretyingu á reglugerð nr. 201 31. desember 
1975 um varnir gegn sullaveiki „.....,.,............ 722



XL 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

449 21. des. Reglugerð um slátrun, mat og meðferð sláturafurða .. 741—758 

464 19. des. Húsagerðarsamþykkt fyrir Húsagerðarsamband Vestur- 

Barðastrandarsýslu #............0.00%000 00... 789— 790 

Landhelgismál. 

34 25. jan Reglugerð um bann við togveiðum á norðanverðu 
Strandagrunni ............0.00202. 0000 nn 65 

66 24. jan. Reglugerð um grásleppuveiðar ..........0000000.00.. 110— 111 

80 3. febr. Reglugerð um bann við togveiðum fyrir Vesturlandi .. 125 

99 17. febr. Regluserð um bann við línuveiðum á Breiðafirði og við 
Snæfellsnes ............0000 000 s.s 157 

118 29. febr. Reglugerð um loðnuveiðar árið 1977 .................. 186— 187 

134 9. mars Reglugerð um netaveiðisvæði á Selvogsbanka ........ 205 

185 2. mars Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 66 24. janúar 
1977, um grásleppuveiðar ............000.000 0000... 205 

136 8. mars Reslngerð um bann við netaveiðum í Faxaflóa og Breiða- 
firði C..................0 206 

137 8. mars Reglugerð um bann við borskveiðum með flotvörpu fyrir 
Suður- og Vesturlandi ...............0.00 0... 00... 206 

171 4. apríl Reslugerð um breyting á regluserð nr. 415 7. desember 
1976, um friðunarsvæði við Ísland ................ 278—279 

177 18. apríl Resluserð um breyting á reglugerð nr. 415 7. desember 
1976. um friðunarsvæði við Ísland .............. 290—-291 

234 6. júní Reglugerð um takmörkun á togveiðum fyrir Suðvestur- 
lamdi ..........0.0000 00 363 

237 15. júní Beglngerð um breyting á reglugerð nr. 415 7. desember 

1976, um friðunarsvæði við Ísland .............. 365 
255 27. júní Reglnserð um breyting á resluserð nr. 415 7. desember 

1976, um friðunarsvæði við Ísland ................ 400 
9R2 6. júlí Reglugerð um lásmarksstærðir fisktegunda .......... 411 
263 7. túlí RBeclnserð um brewting á regsluserð nr. 415, 7. desember 

1976. um friðunarsvæði við Ísland ................ 412 

971 14. júlí Reglugerð um takmarkanir á borskveiðum í Íslenskri 

fiskveiðilandhelgi .................0..0...000. 000. 429 
280 5. ásúst Resluserð um síldveiðar ...........0...000000 0000... 453—454 

811 9. ásúst Recluserð um brevting á reglugerð nr. 262 6. júlí 1977 

um lásmarksstærðir fisktegunda .................. 494 

326 26. ásúst Reglugerð um brevtinsu á reclugerð nr. 290 8. iúlí 1976, 
um möskvastærðir botnvörpu og flotvörnu ........ 523 

396 92. nóv. Reglugerð um sérstakt línu- og netasvæði út af Faxa- 

flða  ...........000 00 692 
417 1. nóv Beslugerð um brevtins á resluserð nr. 290 8. júlí 1976, 

um möskvastærðir botnvörnu og flotvörpu ........ 710 
419 28. nóv. Reglnserð nm takmarkanir á borskveiðum .......... 712— 713 

493 99. nóv.  Reslngerð um veiðar í borskfisknet ................ 716— 717 
497 9. des. Pesluserð um bann við togveiðum á utanverðu Stranda- 

SUNDI ............. 0 70— 721
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Landssíminn, sjá Fjarskipti. 

Launamál. 

168 31. mars Reglugerð um laun skipaskoðunarmanna ríkisins, sem 
ekki eru á föstum launum .........0.00.000000. 000... 273—274 

206 13. maí Gjaldskrá um Þóknun til sáttanefndarmanna ........ 331—-332 

Leigubifreiðar, sjá Ökutæki. 

Lífeyrissjóðir, sjá Launamál. 

Loftferðir, sjá Flugmál. 

Lyf. 

2 3. jan. Reglugerð um breyting á reglugerð um Lyfjaeftirlit 

ríkisins nr. 412/1973 ..........000 0000 12 
68 26. ían. Reglugerð um breyting á reglugerð um greiðslu almanna- 

trygginga á lyfjakostnaði nr. 107 30. maí 1974 .... 112 

109 10. febr. Reglugerð um Þbrewting á reglugerð um gerð lyfseðla 

og afgreiðslu lyfja nr. 338 20. nóv. 1973 .......... 169— 170 
159 9. mars Auelýsing um afgreiðslutíma Hafnafjarðarapóteks og 

Anóteks Norðurbæjar, Hafnarfirði ................ 252 
189 20. apríl Reglugerð um breyting á reglugerð um gerð lyfseðla 

og afgreiðslu lyfja nr. 338 20. nóvember 1973 ...... 305—306 
212 13. maí Reglugerð um breyting á reglugerð um nám og starfs- 

réttindi lyfjatækna nr. 183 4. júní 1973 ............ 336—337 
296 2. ásúst Regluserð um breyting á reglugerð nr. 173 20. desember 

1967 um hverjar vörur lyfsalar einir og læknar 
(dýralæknar), er rétt eiga eða leyfi hafa til lyfsölu, 
mega hafa á boðstólum, selja eða afhenda .......... 469 

297 82. ágúst Reolngerð um breyting á reglugerð nr. 338 20. nóvember 

1973 um gerð lyfseðla og afgreiðslu lyfja .......... 469—470 
298 29. júlí Anslýsing um afsreiðslutíma Akureyrar Apóteks og 

Stjörnu-Apóteks, Akureyri ..........0000 0... 470 
329 25. ásúst Reglugerð um hverjar vörur lyfsalar einir og læknar 

(dýralæknar), er rétt eiga eða leyfi hafa til lyfjasölu, 
mega hafa á boðstólum, selia eða afhenda, og um sölu 
vítamína og steinefna ............0.0.00 0000. 581—584 

329 25. júlí Anslýsins um sérlvf sem tekin eru af sérlyfjaskrá .... 592 

357 7. okt. Reolnserð um eftirlitsgjald vegna lyfjaeftirlits fyrir árið 
1977 .........0.02 0 616—617 

395 3. nóv Reglnserð um serð umbúða og íláta undir lyf ...... 691—-692 
406 9. nóv Auglýsing um gildistöku nýrrar lyfjaskrár .......... 701 
413 15. nóv Auglýsing um afgreiðslutíma Nes Apóteks, Neskaup- 

stað  ...........0000 00 708—709 
414 15. nóv. Arnglýsings um afgreiðslutíma Hafnar Anóteks, Höfn .. 709 

415 15. nóv. Anslýsing um afgreiðslutíma Egilsstaða Apóteks, Egils- 

stöðum ...........000 000 709
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474 19. des. Reglugerð um breyting á reglugerð um afgreiðslu- 
tíma lyfiabúða utan Reykjavíkur nr. 305/1972 ...... 807 

479 28. des. Reglugerð um gerð íláta, merkingu og varnaðarmerki 

varðandi sölu og varðveislu hættulegra efna ...... 813—-828 

Læknar, sjá Heilbrigðismál. 

Lögreglumálefni. 

175 4. apríl Lögreglusamþykkt fyrir Seltjarnarneskaupstað ...... 284—289 

253 929. júní Reglugerð um samvinnu og starfsskiptingu milli lög- 
reglustjóra og rannsóknarlögreglu ríkisins ........ 397—399 

273 192. júlí Reglugerð um löggæslu á skemmtunum .............. 431—433 

314 992. ágúst Lösreglusambykkt fyrir Norður-Ísafjarðarsýslu ...... 496—504 

315 99. ásúst Lögreglusamþykkt fyrir Vestur-Ísafjarðarsýslu ...... 504—513 
316 12. ágúst Reglur um nýtingu fangelsa í Reykjavík ............ 513—514 
318 25. ágúst Samþykkt um breytingu á lögreglusamþykkt fyrir 

Reykjavík nr. 2 7. janúar 1930 .........0.000000000. 514—515 

322 22. ágúst Samþvkkt um brevtingu á lösreglusamþykkt fyrir Siglu- 
fjarðarkaupstað, nr. 74 20. mars 1945 .............. 520—521 

409 9. nóv. Starfsreglur fyrir fangelsismáladeild dóms- og kirkju- 
málaráðuneytisins  ...........0.00.000 0000... 703—704 

440 14. des Samþykkt um breytingu á lögreslusamþykkt fyrir Akra- 
neskaupstað, nr. 57 21. mars 1963 ......00.0000000... 739 

Matvælaeftirlit. 

101 38. febr. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 250/1976 um 
tilbúnins og dreifingu matvæla og annarra neyslu- 
Og DAUNÖSVNJAVAFA .........0.0..0 00. 159--160 

162 24. mars Reglugerð um breyting á regluserð nr. 101/1977 um 

breyting á reslugerð nr. 250/1976 um tilbúning og 

dreifingu matvæla og annarra neyslu- og nanðsynja- 
VATA 2... 260 

385 10. okt. Auslýsing um tímabundna breytingu á reglugerð um 
Grænmetisverslun landbúnaðarins, mat og flokkun 
kartaflna og srænmetis nr. 162 28. september 1962 .. 674—675 

149 91. des. Reglugerð um slátrun, mat og meðferð sláturafurða .. 741--758 

Menntamál. 

84 1. febr. Reglugerð um Rithöfundasjóð Íslands................ 130 
149 28. jan. — Beslugerð um dagvistunarheimili fyrir börn .......... 232—238 
184 8. maí Auglýsing um skiptingu kennslustunda milli náms- 

greina í 1—9. bekk grunnskóla skólaárið 1977—1978  302—303 
212 13. maí Beglugerð um breyting á regluserð um nám- og starfs- 

réttindi lyfjatækna nr. 183 4. júní 1973 .......... 336—-337 
261 28. júní Auglýsing um Þreyting á auglýsingu nr. 132/1974 um 

íslenska stafsetningu ..............00.00 000... 410 
270 1. júní Reglugerð um sérkennslu ............0.00000. 0000... 421—-428 
277 A. júlí Reglugerð fyrir Þroskaþjálfaskóla Íslands ............ 441—AAA
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278 15. júní Reglugerð um Tækniskóla Íslands ........000.00.... 444—449 
281 20. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 226/1976 fyrir 

Fóslurskóla Íslands ........0000000 0... .. 0... 455—456 
331 25. ágúst Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 402/1976 um 

námslán og námsstyrki „.....0.000000000.00000 000... 586—587 

3ð2 8. sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 402/1976 um 
námslán og námsstyrki .....0.c0.00000....0.. 000... öð8 

398  3.nóv. Reglugerð um framkvæmd samræmdra prófa í grunn- 
skóla ......0200.eeeesesssssss ss 693 

dðð 9. des. Reglugerð um félagsstörf og félagsmálafræðslu í grunn- 
skóla .........0000000e eee 126— 128 

434 9. des. Erindisbréf fyrir leiðsögukennara ..........00..0... 729— 730 
435 9. des. Reglugerð um heimavistir grunnskóla og starfsmanna- 

fund í heimavistar- og heimanakstursskólum ...... 130— 732 

Mýra- og Borgarfjarðarsýsla. 

119 21. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Borgarness, nr. 147 4. mars 1970 ......0000000.0... 188 

í61 29. mars Gjaldskrá fyrir Rafveitu Borgarness .....0000...0000.. 256—260 
178 14. apríl Reglur um veiði göngusilungs í lagnet í sjó í Mýra- og 

Borgarfjarðarsýslu #...........0.02000 00.00.0000... 291 
265 1. júlí Húsagerðarsamþykkt fyrir Búnaðarsamband Borgar- 

fjarðar (........2.2000000 sess. 413—416 
923 23. ágúst Auglýsing um breytingu á hreppamörkum milli Borgar- 

hrepps og Borgarneshrepps í Mýrasýslu ............ 522 

Náttúru: annsóknir, náttúruvernd. 

29 11. jan. Auglýsing um friðlýsingu við Miklavatn, Skagafjarðar- 
sýslu ......2.2000000e sess 58—60 

30 11. jan. Auglýsing um friðlýsingu við Vestmannsvatn, Suður- 

Þingeyjarsýslu #............0000000 000. 00... 60—61 
31 11. jan. Auglýsing um friðlýsingu á Lónsöræfum (Stafafells- 

fjöllum) Austur-Skaftafellssýslu .............0.2... 62—63 
249 15. júní Auglýsing um friðlýsingu Salthöfða og Salthöfðamyýra, 

Hofshreppi, Austur-Skaftafellssýslu ................ 392—394 

283 11. júlí Auglýsing um friðlýsingu Búða og Búðahrauns, Snæ- 
fellsnessýslu  ..........0000000 0000. 458—459 

425 14. nóv. Auglýsing um friðlýsingu Hríseyjar í Reykhólahreppi, 
Austur-Barðastrandarsýslu  ............ 0. 719— 720 

Neskaupstaður. 

60 25. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Neskaupstaðar, nr. 21 13. janúar 1976 ............ 95—-96 
115 7. febr. Samþykkt um hundahald í Neskaupstað ............ 180 
127 17. febr. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 343 12. desember 

1972 um holræsi í Neskaupstað .................... 197 
128 17. febr. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 342 12. desember 

1972 fyrir Vatnsveitu Neskaupstaðar ................ 197—198
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383 28. ágúst Fjallskilareglugerð fyrir Suður-Múlasýslu, Neskaupstað 
og Eskifjarðarkaupstað ..........000000000.00.00.. 667—674 

421 16. nóv. Auglýsing um breytingu á Byggingasamþykkt Neskaup- 
staðar  ..........0000..0.s s.s 715 

Njarðvíkurkaupstaður. 

36 10. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Landshafnarinnar í Keflavík og Njarðvíkum nr. 128 
20. mars 1970 .......0000000000 000... 67—68 

92 9. febr. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Njarðvíkur ................ 141— 143 
373 28. okt. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Njarðvíkur ................ 648—650 

Norður-Múlasýsla. 

öð 10. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Vopnafjarðarhrepps, nr. 110 20. mars 1975 .......... 89—90 

56 10. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Borgarfjarðarhrepps, nr. 126 20. mars 1976 ........ 90—91 

241 2. júní Reglugerð um breyting á reglugerð um álagningu gatna- 
gerðargjalda við byggðar götur í Vopnafjarðarkaup- 
túni nr. 309 12 júní 1975 ...........000000.....0.0.. 380—381 

242 2. júní Reglugerð um gatnagerðargjöld í Vopnafjarðarhreppi N- 
Múlasýslu ............0.000000.e sens 381—382 

343 26. sept. Reglugerð um álagningu gatnagerðargjalds við byggðar 
götur að Hlöðum í Fellahreppi ...........00000... 600—601 

Ólafsfjörður. 

11  , jan Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Ólafs- 
fjarðar, nr. 368 5. ágúst 1975 með síðari breytingum 21—22 

122 21. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Ólafsfjarðar, nr. 213 7. maí 1976 .........0.0000... 191 

349 26. sept. Samþykkt um hundahald í Ólafsfirði ................ 607 

Olía. 

219 27. maí Reglugerð um úthlutun olíustyrks .................. 341—343 

272 26. júlí Reglugerð um bensíngjald ..............000.00.0.00.0.. 430 

Opinberir starfsmenn. 

206 13. maí Gjaldskrá um þóknun til sáttanefndarmanna ........ 381—332 

Orkuveitur, sjá Raforkumál; Hitaveitur, jarðhiti. 

Rafimagnsveitur ríkisins, sjá Raforkumál. 

Raforkumál. 

6 5. jan. Gjaldskrá fyrir Rafmagnsveitu Reykjavíkur .......... $S—11 
7 >. jan. Gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar .................... 11—14 

8 5. jan. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Siglufjarðar se 14-—17 

9 5. jan. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Ísafjarðar .................. 17--20
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63 20. jan. Gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins um raforkusölu í 
smásölu  ........00000000 0... eð... 104—-107 

78 28. jan. Gjaldskrá Rafveitu Eyrarbakka, Stokkseyrar, Hvera- 
gerðis og Selfoss ........000000. 00. .. 120— 123 

91 9. febr. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Reyðarfjarðar .............. 138—140 
92 9. febr. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Njarðvíkur ................ 141— 143 
93 9. febr. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Voga- og Vatnsleysustrandar- 

hrepps .....000000es sess 143—146 
94 9. febr. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Sauðárkróks ................ 146— 149 
95 9. febr. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Miðneshrepps .............. 149— 152 

112 9. febr. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Keflavíkur og Rafveitu Gerða- 
hrepps .........00000000 00 ess 173—175 

113 15. febr. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Snæfjalla- og Nauteyrarhrepps 
og Rafveitu Reykjarfjarðar- og Ögurhrepps ........ 176— 177 

116 18. febr. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Akureyrar .................. 181—184 
145 7. mars Gjaldskrá fyrir Rafveitu Húsavíkur .................. 225—227 

152 14. mars Gjaldskrá fyrir Rafveitu Ísafjarðar .................. 241—244 

153 14. mars Gjaldskrá fyrir Rafveitu Grindavíkur ................ 244—247 
160 29. mars Gjaldskrá fyrir Rafveitu Akraness .................. 253—256 

161 29. mars Gjaldskrá fyrir Rafveitu Borgarness .................. 256—260 
163 29. mars Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Rafveitu 

Patrekshrepps nr. 264 30. júní 1976 ................ 261—262 
364 27. okt. Auglýsing um hækkun raforkuverðs í heildsölu ...... 625 
366 27. okt. Gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar .................. 627—631 
367 27. okt. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Vestmannaeyja ............ 631—634 
368 27. okt. Gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur ................ 634—638 
369 26. okt. Gjaldskrá Rafveitu Sauðárkróks ........0.000000000.. 638—640 
370 27. okt. — Gjaldskrá fyrir Rafveitu Siglufjarðar ................ 640— 643 
371 27. okt. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Húsavíkur .................. 643—645 
372 28. okt. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Voga- og Vatnsleysustrandar- 

hrepps .........00000000ee ess 645—648 

373 28. okt. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Njarðvíkur „................. 648—650 

374 27. okt. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Rafveitu 

Patrekshrepps nr. 264 30. júní 1976 með síðari breyt- 
ÍNgUM  ............0 0000 651—652 

375 28. okt. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Keflavíkur og Rafveitu Gerða- 

hrepps ............000000 0000 652—655 

376 27. okt. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Akureyrar .................. 655—-657 
977 28. okt. Gjaldskrá Rafmagnsveitna ríkisins .................. 658—663 
410 17. nóv. Gjaldskrá Rafveitu Eyrarbakka, Stokkseyrar, Hvera- 

sgerðis og Selfoss .............00.00. 00. 104— 707 
450 20. des. Gjaldskrá Rafveitu Reyðarfjarðar .................... 764— 766 

451 20. des. Reglugerð fyrir Rafmagnsveitu Reykjavíkur .......... 766— 774 
452 20. des. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Snæfjalla- og Nauteyrarhrepps 

og Rafveitu Reykjarfjarðar- og Ögurhrepps ........ 114— 176 
453 28. des. Gjaldskrá Orkubús Vestfjarða ...................... 716—780 

461 29. des. Auglýsing um hækkun smásöluverðs raforku ........ 786— 787 
470 29. des. Gjaldskrá Rafveitu Miðneshrepps ..............0...... 191— 799
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471 29. des. Gjaldskrá Rafveitu Eyrarbakka, Stokkseyrar, Hvera- 

serðis og Selfoss ........00.000000 0000... 800—-803 

472 29. des. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Grindavíkur ................ 803—-806 

477 29. des. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Ákra- 

ness nr. 160 29. mars 1977 .......0000000 00. 0... 810—811 

Rangárvallasýsla. 

64 21. jan. Samþykkt fyrir Veiðifélag Rangæinga ........0..2.0... 107—109 

83 94. jan. Samþykkt fyrir Veiðifélag Markarfljóts Rangárvalla- 

sýslu  .......0000 0000 sr 128—129 

Reikningar. 

147 Reikningar Líknarsjóðs Margrétar Árnadóttur, Alviðru 228 

154 Reikningur Lífeyrissjóðs bænda 1976 ......200.00000.. 248—249 

157 Reikningur Fiskveiðasjóðs Íslands 1976 .............. 250—251 
172 Reikningur Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þor- 

steinssonar og frú Þórunnar Hannesdóttur árið 1976 279 

173 Reikningur Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar árið 1976  279—280 

179 Reikningur Minningargjafasjóðs Landspítala Íslands 

1976  ......0020000 nn sess 291—292 

180 Reikningar sjóða tengdum Minningargjafasjóði Land- 

spítala Íslands 1976 ..........0000000 0... nn. 00... 293—-295 

181 Reikningur Iðnlánasjóðs árið 1976 ..........20000..- 295—-298 

182 Reikningur Samvinnubanka Íslands 1976 ............ 298—-299 

183 Reikningur Samvinnubanka Íslands 1976 ............ 300—-301 

205 Reikningur Aflatryggingarsjóðs sjávarútvegsins 1976 ..  327—ððl 

220 Reikningur Lánasjóðs sveitarfélaga 1974 ............ 343—344 

221 Reikningur Lánasjóðs sveitarfélaga 1975 ............ 344—345 

222 Reikningur Lánasjóðs sveitarfélaga 1976 .............. 346—347 

232 Reikningur sjóðsins Gerðuminning, árið 1976 ........ 362 

250 Reikningur Sjóðs Morten Hansen til stofnunar kennslu- 

bóka- og kennsluáhaldasafns í Reykjavík .......... 394 

251 Reikningur Verðlaunasjóðs dr. phil. Ólafs Daníelssonar 

og Sigurðar Guðmundssonar, arkitekts 1. janúar til 
31. desember 1976 .......0000000 000 en nr 395 

252 Reikningur Gjöf Jóns Sigurðssonar ...........0000... 396 

289 Reikningur Landakaupasjóðs skv. lögum nr. 41/1963 464 

290 Reikningur Landakaupasjóðs skv. lögum nr. 41/1963  464—465 

291 Reikningur Landakaupasjóðs skv. lögum nr. 41/1963 465 
292 Reikningur Landakaupasjóðs skv. lögum nr. 41/1963 466 

293 Reikningur Landakaupasjóðs skv. lögum nr. 41/1963  466—467 
305 Reikningur Innheimtustofnunar sveitarfélaga 1975 483 
306 Reikningur Innheimtustofnunar sveitarfélaga 1976 484 
307 Reikningur Bjargráðasjóðs 1974 .................... 484—-A486 
308 Reikningur Bjargráðasjóðs 1975 ...............0..... 486—487 

309 Reikningur Bjargráðasjóðs 1976 ............000000020.. 487—-489 

340 Reikningur Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum fyrir 
árið 1976 ............2.20000 0000 r sn 593—596



KLVIF 

  

  

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

341 Reikningur Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum fyrir 
árið 1976 (Bráðafúadeild) ...........0.00000000... 596—598 

342 Reikningur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 1976 ........ 596—600 
382 Reikningar Styrktarfélags vangefinna á Vestfjörðum 

árið 1976— 1977 .........00.00000 00... 0... 665—-666 
432 Reikningur Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins ........ 123— 126 

Reykjavík. 

6 6. jan. Gjaldskrá fyrir Rafmagnsveitu Reykjavíkur .......... $S—11 
61 25. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Reykjavíkur, nr. 108 4. mars 1975 .........000000.... 9697 

155 4. mars Auglýsing um breytingu á samþykkt um afgreiðslutíma 

verslana í Reykjavík 0. fl. ........0.0000000 0... 249 
158 22. mars Auglýsing um hækkun á sorptunnuleigu í Reykjavík .. 251 
214 26. maí Auglýsing um breyting á aðalskipulagi Reykjavíkur .. 338 
215 26. maí Auglýsing um breyting á aðalskipulagi Reykjavíkur .. 338 
230 26. maí Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Reykjavíkur ................ 357—359 
233 1. júní Auglýsing um gjaldskrá fyrir sundstaðina í Reykjavík  362—363 
267 8. júlí Auglýsing um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á 

breytingum á samþykkt fyrir Byggingarfélag verka- 
manna í Reykjavík ..........0.0.0.00. 417—418 

268 11. júlí Auglýsing um umferð í Reykjavík ................ 418 
284 21. júlí Auglýsing um breytingu á bygginsarsamþykkt Reykja- 

víkur nr. 39 24. mars 1965 .........00.. 459—460 
316 12. ágúst Reglur um nýtingu fangelsa í Reykjavík .............. 518—514 
318 25. ásúst Samþykkt um breytingu á lögreglusamþykkt fyrir 

Reykjavík nr. 2 7. janúar 1980 ..........00000000... 514—515 
336 21. sept. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Reykjavíkur, nr. 108 4. mars 1975, sbr. reglugerð nr. 
61 25. janúar 1977 ...........0. 0. 589 

363 27. sept. Atglýsins um umferð í Reykjavík ............ 624 
365 27. okt. Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Reykjavíkur ................ 625—627 
368 27. okt. Gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur „............. 634—638 
102 3. nóv. Auglýsing um staðfestingu á breytingu á áður staðfestu 

skipulagi Seláshverfis í Reykjavík .......0..0000.0..... 696 
428 9. des. Reglugerð um breyting á regluserð nr. 249 29. desember 

1971 um niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts í 
Reykjavík 2... 721 

451 20. des. Reglugerð fyrir Rafmagnsveitu Reykjavíkur .......... 766 — 774 

Ríkisstarfsmenn, sjá Opinberir starfsmenn. 

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

273 12 . júlí 

Samkomur. 

Reglugerð um löggæslu á skemmtunum 

Sáttanefndir, sjá Dómsmál. 

431—433
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Sauðárkrókur. 

10 5. jan. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Sauðár- 
króks, nr. 113 3. april 1973 með síðari breytingum 21 

94 9. febr. Gjaldskrá Rafveitu Sauðárkróks .................... 146— 149 
164 23. mars Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Sauðárkrókskaupstaðar, nr. 265 4. mars 1975 ...... 263—264 

369 26. okt. — Gjaldskrá Rafveitu Sauðárkróks ........0000000000.0.0.. 638—640 
416 25. nóv. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Sauðár- 

króks, nr. 113 3. apríl 1973 með síðari breytingum .... 710 

Seltjarnarnes. 

175 4. apríl Lögreglusamþykkt fyrir Seltjarnarneskaupstað ........ 284—289 
243 8. júní Gjaldskrá Hitaveitu Seltjarnarness ........00..000.0.0.. 382—384 

Seyðisfjörður. 

195 5. maí Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Seyðisfjarðar, nr. 122 4. mars 1975 .......000000000.. 3816—317 

286 27. júlí Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 486 11. nóvember 
1975 um álagningu gatnagerðargjalda við byggðar 
götur í Seyðisfjarðarkaupstað sbr. rgl. nr. 145 26. apríl 
1976 um breytingu á þeirri reglugerð ................ 462—463 

353 2. okt. Samþykkt um hundahald í Seyðisfjarðarkaupstað ....  612-—613 

Siglingar, skip. 

28 6. jan. Reglur um smíði og búnað íslenskra skipa ............ 33—58 
168 31. mars Reglugerð um laun skipaskoðunarmanna ríkisins, sem 

ekki eru á föstum launum .............000.....0.. 273—274 
169 31. mars Reglugerð um gjöld fyrir skoðun, skráningu og mælingu 

skipa o. fl. .........00000000 00. 274—271 
214 8. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð um bátaábyrgðar- 

félög nr. 367/1976 22. mars 1976 .......0000 00. 434 

310 12. ágúst Reglugerð fyrir Fiskveiðasjóð Íslands um lánaflokk 489—-494 
327 1. júní Reglur um smíði og búnað íslenskra skipa ............ 524—580 
424 30. nóv. Reglugerð um greiðslu og skil gjalda til Stofnfjársjóðs 

fiskiskipa ......0.0.2000 000 111—118 

Siglufjörður. 

8 >. jan. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Siglufjarðar ................ 14— 17 

49 10. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Siglufjarðarkaupstaðar, nr. 180 25. apríl 1975 ...... 82—83 

244 8. jan. Reglugerð um Hitaveitu Siglufjarðar ................ 384—387 
245 8. júní Gjaldskrá Hitaveitu Siglufjarðar .................... 387—389 
279 28. júní Reglugerð um gatnagerðargjöld í Siglufirði .......... 450—452 
322 22. ágúst Samþykkt um breytingu á lögreglusamþykkt fyrir Siglu- 

fjarðarkaupstað, nr. 74 20. mars 1945 ................ 520—521 

370 27. okt. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Siglufjarðar .................. 640—643 
379 27. okt. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Siglu- 

fjarðar nr. 245 8. júní 1977 .........0000 0000 663—664
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

380 27. okt. Auglýsing um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Suður- 
nesja nr. 390 6. óv. 1976 .........000000 0000... 664 

Sjávarútvegur. 

14 7. jan. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
grundvallarverði á óverkuðum saltfiski og á söltuðum 
ufsaflökum fyrir framleiðslutímabilið 1. janúar til 
30. júní 1977 ............0000000 nn ner 23—24 

15 11. jan. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
verðgrundvelli á loðnuafurðum fyrir tímabilið 1. 
janúar til loka loðnuvertiðar 1977 ........00.00000.. 24 

16 il. jan. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
verðgrundvelli á frystri rækju fyrir framleiðslutíma- 
bilið 1. janúar til 15. maí 1977 ........0.00000.00.0.0. 25 

34 25. jan Reglugerð um bann við togveiðum á norðanverðu 
Strandagrunni „.............0...0000 0... 0. 0... 65 

66 24. jan. Reglugerð um grásleppuveiðar ..........0.000000.0... 110— 111 
79 28. jan. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 

verðgrundvelli á fiskmjöli fyrir tímabilið 1. janúar 

til 30. júní 1977 ............02000. 00 never 124 
80 3. febr. Reglugerð um bann við togveiðum fyrir Vesturlandi .. 125 
99 17. febr. Reglugerð um bann við línuveiðum á Breiðafirði og við 

Snæfellsnes ........2.2.00000 0. rn 197 

110 11. febr. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
verðgrundvelli á frystum hörpudiski fyrir framleiðslu- 
tímabilið 1. janúar til 15. maí 1977 .........0.0.0...... 171 

111 10. febr. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
verðgrundvelli á freðfiski fyrir framleiðslutímabilið 
1. janúar til 30. júní 1977 ............0.0 000... 0... 171—172 

118 22. febr. Reglugerð um loðnuveiðar árið 1977 ............0.0..... 186— 187 
134 2. mars Reglugerð um netaveiðisvæði á Selvogsbanka .......... 205 
135 2. mars Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 66 24. janúar 

1977, um grásleppuveiðar ............0000 000... 205 

136 3. mars Reglugerð um bann við netaveiðum í Faxaflóa og Breiða- 
firði C...........0..200 0 206 

137 3. mars Reglugerð um bann við þorskveiðum með flotvörpu fyrir 
1977, um grásleppuveiðar ..........20.0000.0. 00... 206 

171 4. apríl Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 415 7. desember 

1976, um friðunarsvæði við Ísland .................. 278—279 
177 18. apríl Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 415 7. desember 

1976, um friðunarsvæði við Ísland .................. 290—291 

208 5. maí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 

verðgrundvelli á skreið fyrir framleiðslutímabilið 1. 
janúar til 30. júní 1977 ............0... 000. 00n. 333 

209 5. maí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 

verðgrundvelli á fiskimjöli fyrir framleiðslutímabilið 

1. maí til 30. júní 1977 ...........000. 000 384
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsiðutal 

224 1. júní Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
verðgrundvelli á frystri rækju fyrir framleiðslutíma- 
bilið 16. maí til 30. september 1977 ......0000000... 348 

234 6. júní Reglugerð um takmörkun á togveiðum fyrir Suðvestur- 
landi ......2.2.2000 00 vnnsr sr 363 

237 15. júní Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 415 7. desember 
1976, um friðunarsvæði við Ísland .................. 365 

247 8. júní Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
verðgrundvelli á spærlings- og kolmunnamjöli fyrir 
tímabilið 1. maí til 30. júní 1977 .................. 391 

248 13. júní Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
verðgrundvelli fyrir framleiðslu frysts humars á 
humarvertið 1977 ..........020.20.0 00... 391—-392 

255 27. júní Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 415 7. desember 

1976, um friðunarsvæði við Ísland .................. 400 
262 6. júlí Reglugerð um lágmarksstærðir fisktegunda .......... 411 
263 7. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 415 7. desember 

1976, um friðunarsvæði við Ísland .................. 412 
271 14. júlí Reglugerð um takmarkanir á þorskveiðum í íslenskri 

fiskveiðilandhelgi ...............0000000 00.00.0000. 429 
274 8. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð um Þbátaábyrgðar- 

félög nr. 367/1976 22. mars 1976 ...........000.000.0.. 434 

280  5—. ágúst Reglugerð um síldveiðar .............0.00000 0... 0... 453—454 

282 25. júlí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
verðgrundvelli á freðfiski fyrir framleiðslutímabilið 
1. júlí til 30. september 1977 ........0.000 000. 456—-457 

287 21. júlí Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
verðgrundvelli á loðnuafurðum fyrir framleiðslutíma- 
bilið frá 15. júlí til 31. desember 1977 ................ 463 

299 15. ágúst Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 

verðgrundvelli á kolmunnaafurðum fyrir fram- 
leiðslutímabilið frá 1. júlí til 31. desember 1977 ....  470-471 

300 15. ágúst Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 

verðgrundvelli á spærlingsafurðum fyrir framleiðslu- 
tímabilið frá 1. júlí til 31. október 1977 .............. 471 

301 15. ágúst Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 

verðgrundvelli á fiskimjöli fyrir framleiðslutímabilið 
frá 1. júlí til31. desember 1977 ........0..0.2.000 000. 471—-472 

302 15. ágúst Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
grundvallarverði á óverkuðum saltfiski og á söltuðum 
ufsaflökum fyrir framleiðslutímabilið 1. júlí til 30. 
september 1977 ............. RS ÐÐ 472 

310 12. ásúst Reglugerð fyrir Fiskveiðasjóð Íslands um lánaflokka .. 480—494. 

8311 9. ágúst Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 262 6. júlí 1977 
um lágmarksstærðir fisktegunda .................... 494 

326 26. ágúst Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 290 8. júlí 1976, 
um möskvastærðir botnvörpu og flotvörpu .......... 523
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

854 4. okt. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
verðgrundvelli á frystri rækju fyrir framleiðslutíma- 
bilið 1. október til 31. desember 1977 ........00000.... 614 

355 4. okt. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 

verðgrundvelli á fiskimjöli fyrir framleiðslutímabilið 
frá 15. ágúst til 31. desember 1977 ......0.00000000... 614—615 

356 5. okt. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
verðgrundvelli á spærlings- og kolmunnaafurðum fyrir 
tímabilið frá 1. september til 31. desember 1977 ...... 615 

390 26. okt. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
verðgrundvelli á freðfiski fyrir framleiðslutímabilið 
1. október til 31. desember 1977 ......0000000 0... 677--679 

396 2. nóv. Reglugerð um sérstakt línu- og netasvæði út af Faxa- 
flóða 2... 692 

403 8. nóv. Auglýsing um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á 
grundvallarverði á óverkuðum saltfiski og á sölluðum 
ufsaflökum fyrir framleiðslutímabilið 1. október til 31. 
desember 1977 ..........20000 0. 697 

417 21. nóv. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 290 8. júlí 1976, 
um möskvastærðir botnvörpu og flotvörpu .......... 710 

419 28. nóv Reglugerð um takmarkanir á þorskveiðum ............ 712—713 
423 29. nóv. Reglugerð um veiðar í þorskfisknet .................. 716— 717 
424 30. nóv Reglugerð um greiðslu og skil gjalda til Stofnfjársjóðs 

fiskiskipa .......2.00000 00. enn 717—718 
427 9. des Reglugerð um bann við togveiðum á utanverðu Stranda- 

SPUNI ........0000 0 720— 721 

Sjóðir. 

71 18. jan. Skipnlagsskrá minningarsjóðs Loftsstaðasystkina 119—-120 
85 2. febr. Skipulagsskrá fyrir Sjálfseignarstofnunina St. Jósefs- 

spítala, Reykjavík ........00.0200 0000. 130--132 
146 3. mars Skipulagsskrá fyrir Minningargjafasjóð Sigurðar 8B. 

Gunnarssonar .........00000 s.s 227—228 
176 5. apríl Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Stefáns Hannessonar 

og Steinunnar Helgu Árnadóttur .................... 289—290 
191 29. apríl Skipulagsskrá fyrir Slysatryggingarsjóð Ungmenna- 

félags Njarðvíkur .........0.020%0000 000... 307—308 
192 22. apríl Skipulagsskrá fyrir minningarsjóð um Erlu skáldkonu  308—309 
217 3. maí Skinulagsskrá fyrir  sjálfseignarfélagið  Dýraspitali 

Watsons .......0.0. er 339—-340 
218 20. maí Skipulagsskrá fyrir Styrktarsjóð lamaðra og fatlaðra 

í Strandasýslu .........0200000. 000. nn 341 
294 12. júlí Skipulagsskrá fyrir sjóð til fræðslu um áfengisvandamál 467 
338 12. ágúst Skipulagsskrá fyrir sjúkra- og slysatryggingasjóð Júdó- 

deildar U M.F.K. ..........0002. 0000 591—592 
358 28. sept. Skipulagsskrá fyrir Heilsugæslusjóð Hrafnistu ........ 617—618 
359 28. sept.  Viðankaskipulagsskrá fyrir Landgræðslusjóð .......... 619—620 

361 30. sept. Skipulagsskrá fyrir Þjóðhátíðarsjóð ............200.... 621—622
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

362 4. okt. Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð hjónanna Ástríðar S. 
Brandsdóttur og Björns Björnssonar, frá Hólum í 
Reykhólasveit og afkomenda þeirra ................ 622—624 

462 14. des. Skipulagsskrá fyrir Nórtisjóð .........0000000 000. 781— 788 

Sjúkrasamlög, sjá Almannatryggingar. 

Skagafjarðarsýsla. 

48 10. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Hofsóskauptúns, nr. 194 25. apríl 1975 .............. 81—82 

207 >. maí Bréf dómsmálaráðuneytisins til sýslumanns Skagafjarð- 
arsýslu um flutning þingstaðar í Skarðshreppi .... 332 

Skattamál, tollamál. 

1 3. jan Auglýsing um verðhækkunarstuðul fyrir óbeina fyrningu 
eigna í atvinnurekstri ................0..0...00.... 1 

17 11. jan. Auglýsing um tollverð notaðra bifreiða .............. 25—27 
62 19. jan. Reglugerð um Ökumæla ........000.0..0000. 000. 98—104 
107 10. febr. Gjaldskrá fyrir gjald af einkasöluvörum .............. 167 
143 1. mars  Auslýsing um niðurfellingu aðflutningsgjalda af ýmsum 

vörum til nota í flugvélum eða í beinum tengslum við 
þær 2... 216—221 

190 25. apríl  Ausglýsins um niðurfellingu tolla af ýmsum vörum til 

lækninga .........0..00 000 306 
204 10. maí Auglýsing um niðurfellinsu eða endurgreiðslu aðflutn- 

ingsgjalda af Ýmsum aðföngum til samkepnnisiðnaðar  325—326 
238 31. maí Reglugerð um sérstakt tímabundið vörugjald .......... 366—372 
272 26. júlí Reglugerð um Þensíngsjald ..................0........ 430 
337 22. sept. Reglnserð um niðurfellingu eða endurgreiðslu aðflutn- 

ingsgjalda af vörum sem endursendar eru til útlanda.. 590—591 

345 27. sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 169 91. ásúst 1970 

um söluskatt með síðari breytingum ................ 603 

438 14. des. Auglýsing um samkomulag skv. 20. gr. í samningnum frá 

9. nóvember 1972 milli Íslands, Danmerkur, Finn- 

lands, Noregs og Svíbjóðar um aðstoð í skattamálum  735-788 

441 27. des. Auslýeing um nýtt fasteignamat .................... 740 
443 97. des Auelýsing um reglur um fyrirframútborgun væntanlegra 

eftirstöðva barnabóta á árinu 1978, skv. e-lið 25. gr. 
laga nr. 68/1971. sbr. 9. gr. laga nr. 11/1975 ...... 758— 759 

444. 98. des. Auclýsing um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka 759 

445 27. des. Reglnserð nm breyting á reslugerð nr. 245 31. desember 

1963 um tekjuskatt og eignarskatt með síðari breyt- 

ÍNBUM  ............ 0. 759— 760 
446 28. des Auslýsing um verðhækkunarstuðul fyrir óbeina fyrningu 

eigna Í atvinnurekstri ............0..0.0.00.0...0... 760 
458 929. des Poglnserð um skoðunargjald ökutækja ................ 783 

465 31. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 288 31. maí 1977 

um sérstakt tímabundið vörugjald .................. 791
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

476 27. des. Auglýsing um innlausnarverð skyldusparnaðarskírteina 

gjaldársins 1975 ...........0.00 0000. 809 

Skip, sjá Siglingar, skip. 

Skipulagsmál. 

67 19. jan Auglýsing um staðfestingu á breytingu á skipulagsupp- 
drætti af miðbæ Hafnarfjarðar .................... 111 

75 14. jan. Auglýsing um skipulag í Þingvallahreppi í Árnessýslu 118 
76 14. jan. Auglýsing um skipulag í Grímsneshreppi í Árnessýslu 118 

194 13. apríl  Auslýsing um staðfestingu á breyttu skipulagi Hafnar- 
fjarðarbæjar og Garðakaupstaðar .................. 315 

213 11. maí Auglýsing um skipulag í Gaulverjabæjarhreppi, Hraun- 

gerðishreppi og Villingaholtshreppi í Árnessýslu 338 

214 26. maí Auglýsing um Þbreyting á aðalskipulagi Reykjavíkur .. 338 
215 26. maí Auglýsing um breyting á aðalskipulagi Reykjavíkur .. 388 
216 26. maí Auglýsing um staðfestinsu á breyting á aðalskipulagi 

Akureyrar, Öngulsstaðahrepps og Svalbarðsstrandar- 

hrepps .........000.0 000 339 

317 11. ágúst Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Víkur í 

Mýrdal ..............200 00. 514 
384 6. okt. Auglýsing um skipulag í Evrarbakkahreppi í Akranes- 

sýslu ........0.000 000 674 
402 3. nóv Anslýsins um staðfestingu á breytingu á áður staðfestu 

skipulagi Seláshverfis í Reykjavík .................. 696 

Skipulagsskrár, sjá Sjóðir. = 

Skólar, sjá Menntamál. 

Skotvopn og skotfæri. 

411 18. nóv. Auglýsing um sölu skotelda í smásölu ................ 708 

Snæfellsness- og Hnappadalssýsla. 

39 10. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Ólafsvíkurhrepps, nr. 112 4. mars 1975 .............. 70— 71 
41 10. jan. Regluserð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Stykkishólms. nr. 118 4. mars 1975 .................. 73—74 
123 21. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Grundarfjarðar, nr. 136 4. mars 1975 .............. 192—193 

125 21. febr. Reglugerð um Þbreytingn á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

landshafnarinnar í Rifi á Snæfellsnesi, nr. 195 25. 

apríl 1975 ............22.02 000. 194—-195 
186 13. apríl  Avelýsing um staðfestingu á gjaldskrá fyrir Sundhöll 

Ólafsvíkur  ..........0 0. 304 
203 10. maí Samþykkt um hundahald í Grundarfirði .............. 324—325 
275 1. júlí Húsagerðarsamþykkt fyrir Búnaðarsamband Snæfell- 

ÍNSA 2... 434—-439
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Stjórnarráð. 

409 9. nóv. Starfsreglur fyrir fangelsismáladeild dóms- og kirkju- 

málaráðuneytisins „............0.000000 0000 703—704 

Strandasýsla. 

72 24. jan. Reglugerð um holræsi í Hólmavíkurhreppi Strandasýslu  115—116 
73 24. jan. Gjaldskrá um holræsi í Hólmavíkurhreppi Strandasýslu 117 

197 5. maf Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Hólmavíkurkauptúns, nr. 192 25. apríl 1975 .......... 318—319 

Suður-Múlasýsla. 

59 20. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Stöðvarfjarðarkauptúns, nr. 209 7. maí 1976 ........ 94 
91 9. febr. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Reyðarfjarðar .............. 138—140 

126 21. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Breiðdalsvíkur, nr. 140 20. mars 1975 ................ 195—196 

198 5. maí Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Djúpavogs, nr. 215 11. maí 1976 ............0........ 319—320 
199 5. maí Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Reyðarfjarðarkauptúns, nr. 197 25. apríl 1975 ........ 320—321 
200 5. maí Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Reyðar- 

fjarðarkauptún, nr. 277 20. október 1968 ..,.......... 321 
229 25. maí Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Búðakauptúns í Suður-Múla- 

sýslu ...........2000 000 354—-357 

240 25. maí Gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Búðakauptúns í Suður-Múla- 
sýslu .........0000 0000. 371—380 

256 23. júní Reglugerð um gatnagerðargjöld í Egilsstaðahreppi 
Suður-Múlasýslu  ........0.00. 00 400—-401 

383 28. ágúst Fjallskilareglugerð fyrir Suður-Múlasýslu, Neskaupstað 

og Eskifjarðarkaupstað ...........0.00.0000 0. 667—674 
389 26. okt. Reglugerð um gatnagerðargjöld í Búlandshreppi ...... 676 —677 
436 12. des. Reglugerð um gatnagerðargjöld í Búðahreppi, Suður- 

Múlasýslu ...........20...0....00 132—734 
450 20. des. Gjaldskrá Rafveitu Reyðarfjarðar .................... 764— 766 
469 30. des. Reglugerð um holræsaserð í Egilsstaðahreppi .......... 796 

Sund, sjá Íþróttamál. 

Sveitarstjórnarmál. 

139 21. febr. Samþykki um breyting á samþykkt um sveitarstjóra í 
Ölfushreppi í Árnessýslu nr. 225 22. okt. 1970 .... 209 

150 8. mars Samþykkt um sveitarstjóra í Skútustaðahreppi í Suður- 

Þingeyjarsýslu  .........0.0..00.00. 000 238—-239 
201 28. apríl Samþykkt um sveitarstjóra í Súðavíkurhreppi í Norður- 

Ísafjarðarsýslu ......0..0.. 321—322 
324 24. ágúst Auglýsing um breytingu á samþykkt um stjórn bæjar- 

málefna Akraneskaupstaðar nr. 59 14. apríl 1964 .... 522
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

348 27. sept. Auglýsing um breytingu á samþykkt um stjórn bæjar- 
mála Bolungarvíkurkaupstaðar nr. 152 4. apríl 1975  605—606 

441 27. des. Auglýsing um nýtt fasteignamat „..............00..... 740 

Söluskattur, sjá Skattamál, tollamál. 

Tekjustofnar sveitarfélaga. 

103 7. febr. Reglugerð um gatnagerðargjald A í Suðureyrarhreppi ..  163—164 
104 7. febr. Gjaldskrá fyrir gatnagerðargjald A á Suðureyri ...... 165 
174 23. mars Reglugerð um gatnagerðargjöld á Raufarhöfn ........ 280—283 
202 29. apríl Reglugerð um satnagerðargjöld í Hveragerðishreppi ..  322—234 
211 12. maí Reglugerð um gatnagerðargjöld í Kjalarneshreppi ....  334—336 
241 2. júní Reglugerð um breyting á reglugerð um álagningu gatna- 

serðargjalda við byggðar sötur í Vopnafjarðarkaup- 
túni nr. 309 12. júní 1975 ...........00. 000... 0... 380—381 

242 2. júní Reglugerð um gatnasgerðargjöld í Vopnafjarðarhreppi N- 
Múlasýslu ..........0.2022 00. 381—382 

256 23. júní Reglugerð um gatnagerðargjöld í Egilsstaðahreppi 
Suður-Múlasýslu .............202. 000... 400—401 

257 23. júní Reglugerð um gatnagerðarsjöld í Eyrarbakkahreppi ..  402--405 
279 28. júní Reglugerð um satnaserðargjöld í Siglufirði ............ 450—-452 
285 26. júlí Reglugerð um satnagerðargjöld í Vestmannaeyjakaup- 

stað  ..........000 0 461—-462 
286 27. júlí Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 486 11. nóvember 

1975 um álagninsu gatnagerðargjalda við byggðar 
götur í Seyðisfjarðarkaupstað sbr. rgl. nr. 145 26. apríl 
1976 um breytingu á þeirri reglugerð .............. 462—-463 

343 26. sept. Reglugerð um álagningu gatnagerðargjalds við byggðar 
götur að Hlöðum í Fellahreppi .........0..0.00000... 600—601 

389 26. okt. — Reglugerð um gatnaserðargjöld í Búlandshreppi ...... 676—677 
426 1. des. Regluserð um breyting á reglugerð nr. 285 26. júlí 1977 

um satnagerðargjöld í Vestmannaeyjakaupstað ...... 720 
436 12. des. Reglugerð um gsatnagerðargjöld í Búðahreppi, Suður- 

Múlasýslu ..........00.%020000 enn 732—134 

Tollar, sjá Skattamál, tollamál. 

Tryggingar. 

3 Á. jan. Reglugerð um breyting á regluserð nr. 7 22. janúar 
1964 um iðgjöld til slysatrygginga samkvæmt 40. gr. 

laga nr. 40/1963 um almannatryggingar, sbr. reglugerð 
nr. 60 1969 ..............02.0 0000 23 

170 4. apríl Auglýsing um virðingar til brunatryggingar á húseignum 
utan Reykjavíkur (samkvæmt lögum nr 59 24. apríl 
1954 og lögum nr. 9 23. mars 1955) .......0000.00 0 271—2718 

274. 8. júlí Reglugerð um breyting á reglugerð um Þbátaábyrgðar- 
félög nr. 367/1976 22. mars 1976 ........00000.20.0.0.. 434 

h
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

466 30. des. Reglugerð um könnun á gjaldhæfi og sgreiðsluhæfi vá- 
tryggingafélaga ...............0.00 0000 791— 794 

467 30. des. Reglugerð um iðgjöld atvinnurekenda til lífeyristrygg- 
inga almannatrygginga árið 1978 ...........0.0.00.0.0... 794 

468 30. des. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 7 22. janúar 1961 
um iðgjöld til slysatrygginga samkvæmt 40. gr. laga 

nr. 40/1963 um almannatryggingar, sbr. reglugerð nr. 
60 1969 ..........0....00. 0. ns 195— 796 

Umferðarmál. 

98 30. jan. Auglýsing um umferð í Kópavogi ...........0.0...... 156 

235 9. maí Auglýsing um bifreiðastöður í Hafnarfirði ............ 363 
268 11. júlí Auglýsing um umferð í Reykjavík .................... 418 
312 4. ágúst Auglýsing um umferð í Kópavogi ..............0...... 495 
313 56. ágúst Auglýsing um umferð í Kópavogi .................... 495 
346 13. sept. Auglýsing um umferð í Garði, Gerðahreppi, Gullbringu- 

sýslu .......0.00002 0000 603 
363 27. sept. Auglýsing um umferð í Reykjavík .................. 624 
397 7. okt. Auglýsing um umferð í Hafnarfirði .................. 692 
399 30. sept.  Auslýsing um umferð á Akranesi .................... 694 

407 9. nóv. Auglýsing um hámarkshraða ökutækja á Keflavíkur- 
flugvelli ................. 702 

412 2. nóv. Auglýsing um umferð á Akranesi .................... 708 
430  3.nóv. Auglýsing um umferð í Hafnarfirði .................. 722 
431 28. nóv. Auglýsing um umferð á Akureyri .................... 722 

439 5. des. Anglýsing um umferð og Þifreiðastöður í Hafnarfirði 739 
478 5. okt. Auglýsing um umferð í Kópavogi .......0.0..0..00.00..... 812 

Utanríkismál. 

438 14. des. Auglýsing um samkomulag skv. 20. gr. í samningum frá 
9. nóvember 1972 milli Íslands, Danmerkur, Finn- 
lands, Noregs og Svíþjóðar um aðstoð í skattamálum 735--738 

Útflutningur. 

337 22. sept. Reglugerð um niðurfellingu eða endurgreiðslu aðflutn- 
ingsgjalda af vörum sem endursendar eru til útlanda.. 590—591 

Vatnamál. 

69 19. jan. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 251 31. des. 1965 

um breyting á reglugerð Vatnsveitu Kópavogskaup- 
staðar nr. 183 12. des. 1958 ...........2.000 0000... 113 

70 19. jan. Reglugerð um breyting á reglugerð um holræsagjöld í 
Kópavogi nr. 347 6. nóvember 1974 .............0..... 114 

71 20. jan. Reglugerð um breyting á reglugerð um holræsagerð í 
Mosfellshreppi nr. 159 10. ágúst 1960 ................ 114—115 

72 94. jan. Reglugerð um holræsi í Hólmavíkurhreppi Strandasýslu #115— 116 
73 24. jan. Gjaldskrá um holræsi í Hólmavíkurhreppi Strandasýslu 117



LV 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

96 „1. febr. Reglugerð fyrir Vatnsveitu Suðureyrarhrepps ........ 152— 155 
100 1. febr. Reglugerð um holræsi og holræsagjöld á Suðureyri, 

Súgandafirði  ..............0....00.0.0 000. 158— 159 
114 7. febr. Reglugerð fyrir Vatnsveitu Kópaskers ................ 177—179 
127 17. febr. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 343 12. desember 

1972 um holræsi í Neskaupstað .................... 197 
128 17. febr. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 342 12. desember 

1972 fyrir Vatnsveitu Neskaupstaðar ................ 197—198 

132 18. febr. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 186 6. júní 1973 
um Vatnsveitu Búðardals .......................... 203 

138 28. febr. Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Vestmannaeyja ............ 207—208 

320 17. ágúst Reglugerð fyrir Vatnsveitu Grenivíkur ................ 517—519 
321 12. ágúst Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Grenivíkur ................ 519—520 

328 12. ásúst Reglugerð um breytingu á reglugerð um holræsi í Grýtu- 
bakkahreppi nr. 352/1978 .........0.0. 00. 581 

428 9. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 249 22. desember 
1971 um niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts í 

Reykjavík ............002 0000. 721 
469 30. des. Reglugerð um holræsagjöld í Egilsstaðahreppi ........ 796 

Vatnsveitur, sjá Vatnamál. 

Vátrvggingar, sjá Tryggingar. 

Vegamál. 

18 13. jan. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 17 22. febrúar 
1972, um happdrættislán ríkissjóðs 1972, Skuldabréf 
A, vegna vega- og brúargerða á Skeiðarársandi, er 
opni hringveg um landið ......................00.. 27 

19 13. jan. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 59 18. mars 1974, 

um happdrættislán ríkissjóðs 1974, Skuldabréf D. 
vegna vega- og brúargserða á Skeiðarársandi, er opni 

hringveg um landið, sbr. reglugerð nr. 220 12. júlí 
1974 um brevting á þeirri reglugerð ................ 21—28 

20 13. jan. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 256 27. ágúst 1973, 
um happdrættislán ríkissjóðs 1973, Skuldabréf C, 
vegna vega- og brúargerða á Skeiðarársandi. er opni 
bringveg um landið .............0..00.00000. 000... 28 

21 13. jan. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 26 13. mars 1973, 

um happdrættislán ríkissjóðs 1973. Skuldabréf B. 

vegna vega- og brúargerða á Skeiðarársandi, er opni 

hringveg um landið ..............0..0.000 00... 28 
22 13. jan. Regluserð um breyting á reglugerð nr. 271 1G október 

1974, um happdrættislán ríkissjóðs 1974, Skuldabréf 
E, til að fullgera Djúpveg og opna þannig hringveg 
um Vestfirði .................2.0 00. 29 

23 13. jan. Regluserð um breyting á reglugerð nr. 319 8. nóvember 

1974, um happdrættislán ríkissjóðs 1974, Skuldabréf 

F, vegna vegaframkvæmda við hringveg um landið 29
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

24 13. jan. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 453 24. október 
1976, um happdrættislán ríkissjóðs, Skuldabréf G, 
vegna uppbyggingar þjóðvegakerfisins „......... BI 29—30 

25 13. jan. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 60 17. mars 1976, 
um happdrættislán ríkissjóðs 1976, Skuldabréf H, 

vegna Norður- og Austurvegar ............0002...2.. 30 

26 13. jan. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 398 22. nóvember 
1976, um happdrættislán ríkissjóðs 1976, Skuldabréf 
1, vegna Norður- og Austurvegar ..............2.0.... 30 

27 14. jan. Reglur um úrdrátt vinninga í happdrættislánum ríkis- 
sjóðs, útgefnum árið 1972 og síðar vegna fjáröflunar 

til vegagerðar .............00.0. 0. 31—32 

148 17. mars Reglugerð um hapdrættislán ríkissjóðs 1977, Skuldabréf 
J, vegna Norður- og Austurvegar .........0.2.000... 229—-231 

239 31. maí Samþykkt um sýsluvegasjóð í Kjósarsýslu .......... 373--871 
303 3. ágúst Sambykkt um sýsluvegasjóð í Vestur-Húnavatnssýstu ..  473--478 
304 3. ágúst Samþykkt um sýsluvegasjóð í Austur-Húnavatnssýslu ..  478—483 
386 25. okt. Auglýsing um staðfestingu á uppdrætti að legu Eyrar- 

bakkavegar frá Þorlákshafnarvegi að brúarstæði 
Ölfusár í Óseyrarnesi ......0..0.... 0. 675 

387 25. okt. Auglýsing um staðfestingu á uppdrætti að legu Eyrar- 
bakkavegar frá tengivegi að Litla-Hrauni að brúar- 
stæði Ölfusár í Óseyrarnesi ............00. 675 

422 28. nóv Auglýsing um staðfestingu á uppdrætti að legu Arnar- 
nesvegar í Garðabæ og Kópavogskaupstað frá Hafnar- 

fjarðarvegi að Reykjanesbraut ............0....0... 716 

463 23. des. Auglýsing um staðfestinsu á uppdrætti að legu Garðs- 

skagavegar frá mörkum Gerðahrepps að Tjarnargötu 
Í Sandgerði .............0..... FER 788 

Veiði, friðun. 

64 21. jan. —Sambykkt fyrir Veiðifélag Rangæinga ................ 107—-109 
81 24. jan. Samþykkt fyrir Veiðifélag Litlárvatna ................ 126— 127 
82 24. jan. Samþykkt fyrir Veiðifélag Fellsstrandar, Dalasýslu 127—128 
83 24. jan. Samþykkt fyrir Veiðifélag Markarfljóts Rangárvalla- 

sýslu ..........000 0 128— 129 

86 2. febr.  Arðskrá fyrir Veiðifélag Vatnsnesinga ................ 132 
178 14. apríl Reglur um veiði söngusilungs í lagnet í sjó í Mýra- og 

Borgarfjarðarsýslu #............0..20200 000... 291 
269 24. júní Reglur um hreindýraveiðar á Austurlandi 1977 ........ 419—420 

330 30. ágúst Samþykkt Veiðifélass Arnarvatnsheiðar .............. 585—586 

Verðjöfnun, sjá Verðlagsmál, Verslun. 

Verðlagsmál. 

219 27. maí Regltgerð um úthlutun olíustyrks ...........000.02... 341—343 
236 81. maí Auglýsing um flutningsjöfnunargjald á sementi ...... 364 

238 81. maí Reglugerð um sérstakt tímabundið vörugjald .......... 366—372
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272 26. júlí Reglugerð um bensingjald ..........000.0000..0. 000... 430 

345 97. sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 169 21. ágúst 

1970 um söluskatt með síðari breytingum .......... 603 

465 31. des. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 238 31. maí 1977 
um sérstakt tímabundið vörugjald ..........000000.. 791 

Verslun. 

101 3. febr. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 250/1976 um 
tilbúning og dreifingu matvæla og annarra neyslu- og 
nauðsynjavara  ......02000 000 159—160 

102 3. febr. Auglýsing um afgreiðslutíma verslana á Eskifirði ...... 161— 163 

155 4. mars Auglýsing um breytingu á samþykkt um afgreiðslutíma 

verslana í Reykjavík 0. fl. .......002000 0000. ...... 249 
159 9. mars Auglýsing um afgreiðslutíma Hafnarfjarðarapóteks og 

Apóteks Norðurbæjar, Hafnarfirði ................ 252 

i62 24. mars Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 101/1977 um 
breyting á reglugerð nr. 250/1976 um tilbúning og 
dreifingu matvæla og annarra neyslu og nauðsynja- 

VAFA 22... 260 

236 31. maí Auglýsing um flutningsjöfnunargjald á sementi ...... 364 

238 31. maí Reglugerð um sérstakt tímabundið vörugjald .......... 366—372 

298 29. júlí Auglýsing um afgreiðslutíma Akureyrar Apóteks og 

Stjörnu-Apóteks, Akureyri .......0.0.00 0... 470 

345 27. sept. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 169 21. ágúst 1970 

um söluskatt með síðari breytingum ................ 603 
385 10. okt. Auglýsing um tímabundna breytingu á reglugerð um 

Grænmetisverslun landbúnaðarins, mat og flokkun 

kartaflna og grænmetis nr. 162 28. september 1962 .....  674—675 

400 1. nóv Auglýsing um breyting á samþykkt um afgreiðslutíma 

verslana í Hafnarfirði frá 16. febrúar 1968 .......... 695 

411 18. nóv Auglýsing um sölu skotelda í smásölu ................ 708 

413 15. nóv Auglýsing um afgreiðslutíma Nes Apóteks, Neskaup- 

stað .........2.000 0. 708—709 

414 15. nóv Auglýsing um afgreiðslutíma Hafnarapóteks, Höfn .. 709 

415 15. nóv Auglýsing um afgreiðslutíma Egilsstaða Apóteks, Egils- 

stöðum ..........0.0 00. 709 

420 15. nóv Samþykkt um lokun sölubúða í Dalvíkurkaupstað AR 714—715 

465 31. des. Beglugerð um breyting á reglugerð nr. 238 31. maí 1977 

um sérstakt tímabundið vörugjald .................. 791 

474 19. des. Reglugerð um breyting á reglugerð um afgreiðslutíma 
lyfjabúða utan Reykjavíkur nr. 305/1972 .......... 807 

Vestmannaeyjar. 

89 3. febr. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Vestmannaeyja, nr. 120 4. mars 1975 ..........0..... 135— 136 

138 28. febr. Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Vestmannaeyja ............ 207—208 
285 26. júlí Reglugerð um gatnagerðargjöld í Vestmannaeyjakaup- 

stað  ......0..0 0 461—-462
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

335 21. sept. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 
Vestmannaeyja, nr. 120 4. mars 1975, sbr. reglugerð 
nr. 89 3. febrúar 1977 ...........00200. 0... nn... 589 

352 30. sept. Reglugerð fyrir Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja ........ 611—-612 
367 27. okt. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Vestmannaeyja .............. 631—634 
426 1. des. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 285 26. júlí 1977 

um gatnagerðargjöld í Vestmannaeyjakaupstað ...... 120 

Vestur-Skaftafellssýsla. 

65 10. jan. Reglugerð um hámarksfjölda leigubifreiða til vöruflutn- 
inga á félagssvæði Vörubílstjórafélagsins Neista, 
Vestur-Skaftafellssýslu .............002000000.0..... 109—110 

317 11. ágúst Auglýsing um staðfestingu á aðalskipulagi Víkur í 
Mýrdal ..........02... 00. 514 

Viðskiptamál, sjá Innflutningsmál; Verðlagsmál; Verslun; Útflutningur. 

Vinnuhæli, visíheimili. 

316 12. ágúst Reglur um nýtingu fangelsa í Reykjavík ............ 513—614 
409 9. nóv. Starfsreglur fyrir fangelsismáladeild dóms- og kirkju- 

málaráðuneytisins ............0....00. 000. 103—704 

Vörumerki. 

185 20. apríl Reglugerð um gjöld fyrir tilkynningar og skráningar 

vörumerkja o. fl. ..........0.2.0.0000 0000... 303—304 
480 Auglýsing frá Vörumerkjaskrárritara, Reykjavík ....  829—970 

Þingeyjarsýsla. 

54 10. jan. Reglugerð um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð 

Raufarhafnar, nr. 23 22. janúar 1976 ................ 88—89 
81 24. jan. Samþykkt fyrir Veiðifélag Litlárvatna .............. 126— 127 

114 7. febr. Reglugerð fyrir Vatnsveitu Kópaskers .............. 177—179 

150 3. mars Samþykkt um sveitarstjóra í Skútustaðahreppi í Suður- 

Þingeyjarsýslu #..............0000 0000. 238—239 
165 23. mars Hafnarreglugerð fyrir Kópaskerskauptún ............ 264—-268 
174 23. mars Reglugerð um gatnagerðargjöld á Raufarhöfn ........ 280—283 
231 26. maí Reglugerð fyrir Hitaveitu Reykjahlíðar, Skútustaða- 

hreppi  ........0..0022 0000 360—361 
320 17. ágúst Reglugerð fyrir Vatnsveitu Grenivíkur „............... 517—519 
321 12. ágúst Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Grenivíkur ................ 519—520 
328 12. ágúst Reglugerð um breytingu á reglugerð um holræsi í Grýtu- 

bakkahreppi nr. 352/1972 .........0000 000. 581 
437 14. des. Auglýsing um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á 

byggingarsamþykkt fyrir Hálshrepp í Suður-Þing- 
eyjarsýslu #............2.02 000 734 

460 15. des. Viðauki við byggingarsamþykkt Hálshrepps í Suður- 
Þingeyjarsýslu #..............0.00..00 0000 784—786
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Þingstaðir. 

207 5. maí Bréf dómsmálaráðuneytisins til sýslumanns Skagafjarða- 
arsýslu um flutning þingstaðar í Skarðshreppi .... 932 

Ökutæki. 

17 11. jan. Auglýsing um tollverð notaðra bifreiða ................ 25—27 
62 19. jan. Reglugerð um ökumæla ............200%0 000... 98—104 

65 10. jan. Reglugerð um hámarksfjölda leigubifreiða til vöruflutn- 
inga á félagssvæði Vörubílstjórafélagsins Neista, 
Vestur-Skaftafellssýslu  ........2.000000 000... 109— 110 

407 9. nóv. Auglýsing um hámarkshraða ökutækja á Keflavíkur- 
flugvelli  .............0..0 000. 702 

458 29. des. Reglugerð um skoðunargjald ökutækja ................ 783 

Öryggiseftirlit, sjá Öryggismál. 

Öryggismál. 

144 1. mars Gjaldskrá fyrir eftirlit með öryggisráðstöfunum á vinnu- 
stöðum 221—225



Registur 

nafna og orða. 

A, Á. 
Adu-Ampoma, Samuel Maxwell, 989. 

Aðalheiður Rósa Gunnarsdóttir, 985. 

Aðalheiður Steina Scheving, 984. 
Aðalskipulag, augl.: Akureyri, Önguls- 

staðahreppur, Svalbarðsstrandarhrepp- 
ur, br. 339; Reykjavík, br., 338 (2); 
Vík í Mýrdal, 514. 

Aðflutningsgjöld, niðurfelling, augl., 216 
—221; niðurfelling eða endurgreiðsla, 
augl., 325—326; rg., 590—-591. 

Aflatryggingarsjóður sjávarútvegsins, 
rkn., 327—331. 

Agnes Jóhannesdóttir, 984. 
Akranes, bæjarmálefni, sþ., br., 522; 

hafnarsjóður, gjsk., br., 317—-318, 588, 

676; lögreglusþ., br., 739; rafveita, gjsk., 
253—256, sjsk., br., 810—811; umferð, 
augl., 694, 708. 

Akureyri, aðalskipulag, br., augl., 339; 
apótek, augl., 470; búfjárhald, rg., 210 
—-215; hafnarsjóður, gjsk., br., 85—86; 

heimilisþjónusta, gjsk., 695—-696; hita- 

veita, gjsk., 684—687, rg., 687—690; raf- 
veita, gjsk., 181— 184, 655— 657; sund- 
laug, gjsk., 305, br., 412; umferð, augl., 

722. 
Allan V. Magnússon, 988. 
Almannatryggingar, hækkun bóta, rg., 

204, 399, 702; iðgjöld, atvinnurekendur, 

rg., 794; tekjutrygging, heimilisuppbót, 
rg., 609—-611. 

Al-Nakib, Hassan Mustafa, 989. 
Andersen, Kersten, 976. 

Anderson, Arne F., 976. 

Andrés Sigvaldason, 977. 

Anna Björg Halldórsdóttir, 984. 

Anna Þórunn Halldórsdóttir, 985. 

Anna Elísabet Gunnhildur Möller, 978. 

Anttilla, Henrik, 976. 
Apótek, augl., Akureyri, 470, Egilsstaðir, 

709, Hafnarfjörður, 252, Höfn, 709, Nes- 

kaupstaður, 708—709. 
Arnar Guðmundsson, 977. 

Arnarnesvegur, uppdráttur, augl., 716. 
Arnesen, Arne S., 974. 

ÁArnesen, Gerhard, 976. 
Arnheiður Jónsdóttir, 973. 
Arnljótur Björnsson, 983. 
Atvinnubifreiðastjórar, 

vinnufélas, sþ., br., 166. 
Auður Guðmundsdóttir, 985. 
Auður Fanney Jóhannesdóttir, 985. 
Auður Sveinsdóttir, 986. 

Austur-Húnavatnssýsla, sýsluvegasjóður, 
sþ., 478—483. 

Ágúst Þorvaldsson, 973. 
Álfrún Gunnlaugsdóttir, 985. 
Ármann Snævarr, 988. 
Árni Björnsson, 977. 
Árni Gestsson, 978. 
Árni Kolbeinsson, 988. 
Árni T. Ragnarsson, 983. 
Árni Björn Stefánsson, 987. 
Árnína Guðmundsdóttir, 984. 
Ása Guðrún Ottósdóttir, 985. 
Ásbjörn Pálsson, 984. 
Ásdís Benediktsdóttir, 985 (2). 
Ásdís Sæmundsdóttir, 984. 
Ásgeir Jónsson, 989. 
Ástríður Karlsdóttir Tynes, 985. 
Áætlunarflug, augl., 463, 808. 

byggingarsam- 

B. 
Baldur Jónsson, 984. 
Baldur Ragnarsson, 981. 
Bandle, Oskar, 974. 

Barði Þórhallsson, 979.
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Barnabætur, fyrirframútborgun, r., 758— 
759. 

Barnett, lan H., 983. 

Bára Gísladóttir, 985. 
Bátaábyrgðarfélög, rg., br., 434. 
Benedikt Ásgeirsson, 982. 
Benedikt Gröndal, 973. 
Benedikt Guðbrandsson, 981. 

Benedikt Gunnarsson, 985. 
Bensíngjald, rg., 430. 
Bentzen, Ole, 975. 
Berglind Sigurðardóttir, 985. 
Bergljót Edda Alexandersdóttir, 984. 
Bergljót Líndal, 985. 
Bergman, Olli Oleg, 974. 
Bergsteinn Jónsson, 984. 

Birgir Guðjónsson, 979, 986. 
Birgir Möller, 977. 

Birna Lárusdóttir, 985. 
Birna Þórunn Sveinsdóttir, 985. 
Bifreiðar, tollverð, augl., 25—27. 

Bifreiðastöður, Hafnarfjörður, augl., 363. 

Bíldudalur, hafnarsjóður, gjsk., 353; 

sorphreinsun, sþ., 515—516. 
Bjargráðasjóður, rkn., 484—485, 486—487, 

487—489. 
Bjarni Ásgeirsson, 981. 
Bjarni Ólafsson, 985. 
Bjurel, Bertil, 976. 

Björg Ólív Ólafsson, 985. 
Björgvin Á. Bjarnason, 987. 
Björn Fr. Björnsson, 986. 
Björn Ingi Finsen, 983. 
Björn B. Johnsen, 982. 

Björn Magnússon, 977. 
Björn S. Stefánsson, 985. 

Björn Sveinbjörnsson, 988. 
Björnsson, Björn, 974. 
Blomstedt, Yrjö, 975. 
Blönduós, hitaveita, sjsk., 679—681, rg., 

681—683; hafnarsjóður, gjsk., br., 190. 
Bolungarvík, stjórn bæjarmála, sþ. br., 

605—606; hafnarsjóður, gjsk., br., 77— 
78. 

Borgarfjarðarhreppur, 
gjsk., br., 90--91. 

Borgarhreppur, hreppamörk, augl., br., 
522. 

Borgarnes, hafnarsjóður, gjsk., br., 188; 
rafveita, gjsk., 256—260. 

Borgarneshreppur, hreppamörk, augl., br., 
522. 

hafnarsjóður, 

Brouver, Borgman Elizabeth, 975. 
Botnvarpa, flotvarpa, möskvastærðir, rg., 

br., 523, 710. 
Bragi Friðriksson, 979. 

Bragi Níelsson, 982, 987. 
Breiðdalsvík, hafnarsjóður, 

195—-196. 
Briand de Grevecoeur, Marin Guðrún, 976. 

Bru, Ragnvald Rustung, 976. 
Brunatryggingar, virðing á húseignum 

utan Reykjavíkur, augl., 277—278. 
Bryndis Víglundsdóttir, 980. 
Brynjólfur Hauksson, 984. 
Búðahreppur, gatnagerðargjöld, rg., 732 

— 134. 
Búðakauptún, hafnarrg., br., 354; hafnar- 

sjóður, gjsk., 354—357, 377—380. 
Búðardalur, vatnsveita, rg., br., 203. 

gjsk., br., 

Búlandshreppur, gatnagerðargjöld, rg., 

676 —677. 
Búfjárhald, rg.; Akureyri, 210—216, 

Grundarfjörður, 409—410, Húsavík, 

209—210. 
Búnaðarsamband Borgarfjarðar, húsa- 

serðarsþ., 413—-416. 
Búnaðarsamband Snæfellinga,  húsa- 

serðarsþ., 494—439. 
Burmeister, Gesa Elísabeth, 984. 

Byggingarfélag verkamanna, Reykjavík, 
sþ., augl., 417—418. 

Byggingarsamvinnufélag atvinnubifreiða- 
stjóra, sþ., br., 166. 

Byggingarsamvinnufélag samtaka aldr- 
aðra, sþ., 334. 

Byggingarsamþykkt, Hálshreppur, augl., 
734, viðauki, 784—786, Neskaupstaður, 

br., 715, Reykjavík, augl., br., 459—-460. 
Þingvallahreppur, Grímsneshreppur, 
Grafningshreppur, viðauki, 200-—-203, 
augl., 203. 

Bæjanöfn, 806—807. 
Bæjarmálefni, Akranes, sþ., br., 522; Bol- 

ungarvík, sþ., br., 605—-606. 
Bændur, lífeyrissjóður, rkn., 248—249. 
Böðvar Bragason, 987. 

Börkur Aðalsteinsson, 987. 

C. 
Campbell, Arthur Grant, 989. 
Chen, Tung, 976. 

Cho, Hai-Hyung, 977.
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Chopra, Inder Sen, 980. 

Cramer, Hans-Conrad, 989. 

Christensen, Kai, 976. 

Croddy, Arnold J., jr., 990. 

D. 
Dagvistarheimili fyrir börn, rg., 232—238. 
Dalvík, hafnarsjóður, gjsk., br., 83—84; 

hitaveita, gjsk., br., 663; sölubúðir, sþ., 

714— 715. 
Davíð Baldursson, 981. 
Davíð Gíslason, 981. 

Davíð Sch. Thorsteinsson, 990 (2). 
Dino, Bashkim, 990. 

Djúpivogur, hafnarsjóður, gjsk., br., 319 
—-820. 

Douglas, Georg R., 981. 
Dóra V. Hansen, 985. 

Dragöy, Nils, 987. 
Driesen, Horst-Hilmar, 975. 

Drostby, Egon, 974. 

E. 
Edda Alexandersdóttir, 984. 
Eggert Briem, 983. 
Egill Stephensen, 978. 
Egilsstaðahreppur, gatnagerðargjöld, rg., 

400—401; holræsagjöld, rg., 709; apó- 
tek, augl., 709. 

Eibl, Erich, 975. 
Eignarskattur, tekjuskattur, rg., br., 759— 

760. 
Einar Benediktsson, 981. 

Einar Bjarnason, 973, 988. 
Einar Guðfinnsson, 973. 
Einar Otti Guðmundsson, 978. 

Einar Pálsson, 980. 

Einar Sigurbjörnsson, 989. 

Einar Steindórsson, 972. 
Einkaleyfi, 970—972. 
Einkasöluvörur, gjsk., 167. 

Eiríkur Benedikz, 988. 
Eiríkur Tómasson, 978. 
Eiturefni og hættuleg efni, rg., br., 166. 
Elín Lovísa Egilsson, 984. 

Elín G. Einarsdóttir, 985. 

Elín S. H. Jónsdóttir, 984. 
Elína A. Sigurðardóttir, 985. 
Embætti, sýslanir m.m., 976— 989. 

Enström, Lennart, 973. 

Erner, Erdem, 989. 

Ernst Elmar Geirsson, 983. 

Eskifjörður, afgreiðslutími verslana, 

augl., 161— 163; fjallskilarg., 667—674; 
hafnarsjóður, gjsk., br., 91—92. 

Eyjólfur Martinsen, 990. 
Eyrarbakkahreppur, gatnagerðargjöld, 

rg. 402—405; skipulag, augl., 674; raf- 
veita, gjsk., 120— 123, 704—-707, 800— 
803. 

Eyrarbakkavegur, augl., 675 (2). 
Eysteinn Tryggvason, 982. 

F. 
Famá, Pietro, 981. 
Fangelsi, Reykjavík, r., öl3— 614. 
Fangelsismáladeild dóms- og kirkjumála- 

ráðuneytisins, starfsr., 703—-704. 

Fasteignamat, augl., 740. 
de Faveaux, Chevalier Pierre Anciaux 

Henry, 989. 
Ferrer, Luis Miralles, 988. 
Figueras-Dotti, José Maria, 979. 

Finnbogi Rútur Hálfdánarson, 983. 

Firmatilkynningar, 995—1016. 

Fisktegundir, lágmarksstærðir, rg., 411, 

rg., br., 494. 
Fiskveiðasjóður Íslands, rg., 489—494; 

rkn., 250—251. 

Fjallskilarg., Suður-Múlasýsla, Neskaup- 
staður, Eskifjarðarkaupstaður, 667— 
674. 

Flateyrarkauptún, hafnarsjóður, gjsk., 
br., 75—76. 

Flotvarpa, botnvarpa, möskvastærðir, rg., 
br., 523, 710. 

Flugtímar, rg., 137— 138. 
Flugvellir, gjsk., 198—200, 761— 763. 
Flúðir, hitaveita, gjsk., 239—240. 

Fósturskóli Íslands, rg., br., 455—456. 
Friðlýsing, augl., Búðir og Búðahraun, 

458—459; Hrísey í Reykhólahreppi, 
719—720; Lónsöræfi, 62—63; Mikla- 
vatn, 58—60; Salthöfði, Salthöfðamyýrar, 

Hofshr.. 392—-394; Vestmannsvatn, 60 
— 61. 

Friðrik Einarsson, 973. 
Friðrik Jónsson, 982, 988. 

Friðrik E. Yngvason, 980. 
Friðunarsvæði, við Ísland, rg., br., 278— 

279, 290—-291, 365, 400, 412.
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Fríða Stefánsdóttir Eyfjörð, 980. 
Fröhlich, Siegfried, 975. 

Fyrning, eigna í atvinnurekstri, verð- 
hækkunarstuðull, augl., 1, 760. 

G. 
Garðabær, Arnarnesvegur, augl., 716; 

skipulag, augl., 315. 
Garðskagavegur, augl., 788. 

Garður, Gerðahreppi, umferð, augl., 603. 

Gasser, Erwin A.J., 975. 

Gatnagerðargjöld: Búðahr., rg., 732—734; 
Búlandshr., rg., 676—6/7; Egilsstaðahr., 

rg., 400—401; Eyrarbakkahr., rg., 402 

—405; Hlaðir í Fellahr., rg., 600—601; 

Hveragerðishr., rg., 322—324; Kjalar- 
neshr., rg., 334—336; Raufarhöfn, rg., 

280—283; Seyðisfjörður, rg., br., 462— 

463; Siglufjörður, rg., 450—452, Suður- 

eyrarhr., rg., 163—164, gjsk., 165; Vest- 
mannaeyjar, rg., 461—462, rg., br., 720; 

Vopnafjarðarhr., rg., 381—382. 
Gaulverjabæjarhr., skipulag, augl., 338. 
Gavrilovic, Vladimir, 973. 

Gerðahr., rafveita, gjsk., 173— 175, 652— 
655. 

Gerður Jóhannsdóttir, 984. 
Gestur Jónsson, 979. 

Gestur Þorgeirsson, 977. 

Gísli Baldur Garðarsson, 983. 

Gísli Karlsson, 987. 

Gísli H. Sigurðsson, 987. 
Gjaldeyris- og innflutningsleyfi,, rg., 4— 

60 
Gjaldeyris- og innflutningsmál, rg., br., 

347, 7T11— 712, 784. 
Gjaldeyrisviðskipti, erlendir ferðamenn, 

augl., 405—046. 

Gjöf Jóns Sigurðssonar, rkn., 396. 

Grafningshr., bygsingasþ., augl., 203, við- 
auki, 200—-203. 

Grásleppuveiðar, rg., 110— 111, rg., br., 
205. 

Grenivík, vatnsveita, rg., 517—519, gjsk., 

519—-520. 
Grétar Ólafsson, 981. 
Grétar Sigurbergsson, 987. 

Grindavík, hafnarsjóður, gjsk., br., 134— 
135; rafveita, gjsk., 244—247, 803—806. 

Grímsey, hafnarsjóður, gjsk., br., 189. 
Grímsneshr., byggingasþ., augl., 203, við- 

auki, 200—203; skipulag, augl., 118. 

Grossmann, Lawrence M., 990. 

Grundarfjörður, búfjárhald, rg., 409—410; 
hafnarsjóður, gjsk., br, 192—193; 

hundahald, sþ., 324—325. 

Grundvallarverð, óverkaður saltfiskur, 

söltuð ufsaflök, augl., 472, 697; salt- 

fiskur, ufsaflök, augl., 23—24. 

Grunnskóli, framkvæmd samræmdra 

prófa, rg., 693; félagsstörf og félags- 
málafræðsla, rg., 726—728; heimavistir 

og starfsmannafundir, rg., 730—-732. 

Grýtubakkahr., holræsi, rg., br., öðl. 

Grænmetisverslun landbúnaðarins, mat 

og flokkun kartaflna og grænmetis, rg., 
br., 674—675. 

Guðbjörg Alfreðsdóttir, 988. 
Guðbjörg Ágústsdóttir, 985. 
Guðbjörn Björnsson, 983. 
Guðbrandur Kjartansson, 983. 
Guðjón Sævar Jóhannesson, 982. 
Guðjón Jónsson, 972. 

Guðlaug Benediktsdóttir, 985. 
Guðlaug Á. Hannesdóttir, 984. 
Guðmundur Vikar Einarsson, 981. 

Guðmundur Eiríksson, 982. 
Guðmundur Georgsson, 988. 
Guðmundur Grímsson, 987. 

Guðmundur Í. Guðmundsson, 982, 983, 
984. 

Guðmundur Jóhannesson, 981. 
Guðmundur Löve, 973. 

Guðmundur T. Magnússon, 978. 

Guðmundur Ólafsson, 982. 
Guðmundur Pétursson, 978. 

Guðmundur 1. Sverrisson, 988. 
Guðrún Árnadóttir, 985. 
Guðrún K. Blöndal, 985. 
Guðrún P. Helgadóttir, 986. 

Guðrún Sigursteinsdóttir, 985. 

Guðrún Thorstensen, 985. 
Guðrún Þorgeirsdóttir, 985. 

Gullbrúðkaupssjóður Bjarna amtmanns 
Þorsteinssonar og Þórunnar Hannes- 
dóttur, rkn., 279. 

Gunnar A. Baarregaard, 983. 
Gunnar Biering, 981. 
Gunnar Guðbjartsson, 973. 
Gunnar Guðmundsson, 982. 
Gunnar H. Guðmundsson, 979. 

Gunnar Guttormsson, 988. 

Gunnar Rafn Jónsson, 977. 

Gunnar Karlsson, 983.
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Gunnar Sverrir Ragnars, 990. 
Gunnar Sólnes, 979. 

Gunnheiður Magnúsdóttir, 985. 

Gunnhildur Valdimarsdóttir, 985. 

Gunnlaugur B. Geirsson, 979. 

Gunnþór Ingason, 979. 
Gunnþórunn Jónasdóttir, 984. 
Gustavii, Nils Oskar, 980. 

Gyða Halldórsdóttir, 985. 
Gyða Thorsteinsson, 985. 
Gylfi Haraldsson, 980. 

Gylfi Knudsen, 979. 
Göngusilungur, veiði í lagnet í sjó í Mýra- 

og Borgarfjarðarsýslu, r., 291. 

HB. 
Hafnarfjörður, afgreiðslutími verslana, 

sþ., br., 695; apótek, augl., 252; bif- 

reiðastöður, augl., 363; hafnarsjóður, 
gjsk., br., 68—69; rafveita, gjsk., 11— 

14, 627—631; skipulag, augl., 111, 315, 
sundhöll, gjsk., 417; umferð, augl., 722, 

739. 
Hafnarkauptún, hafnarsjóður, gjsk., br., 

92—93. 
Hafnarreglugerðir:  Búðakauptún, br., 

354; — Kópaskerskauptún, 264—268; 

Reyðarfjarðarkauptún, br., 321. 
Hafnarsjóðir, gjsk.: Akranes, br., 317— 

318, 588, 676; Akureyri, br., 85—86; 

Bildudalur, br., 353; Blönduóshr., br., 
190; Bolungarvík, br., 77— 78; Borgar- 
fjarðarhr., br., 90—-91; Borgarnes, br., 

188; Breiðdalsvík, br., 195—196; Búða- 

kauptún, 354—367, 377—380; Dalvík, 

br., 83—84; Djúpivogur, br., 319—-320; 
Eskifjörður, br., 91—-92; Flateyri, br., 

75—76; Grindavík, br. 134— 135; 

Grímseyjarhöfn, br., 189; Grundar- 

fjörður, br., 192—193; Hafnarfjörður, 

br., 68—69; Hafnarkauptún, br., 92— 

93, Hofsós, br., 81—82; Hólmavík, br., 

318—319; Hrísey, br., 84—85; Húsavík, 
br., 87—88; Hvammstangi, br., 80—81; 

Ísafjörður, br., 79—80; Kópasker, 269 
—272; Landshöfn, Keflavík, Njarðvík, 

br., 67—68; landshöfn, Rifi, br., 194— 

195; landshöfn, Þorlákshöfn, br., 132— 

133, br., 588—589; Miðneshr., br., 69— 

70; Neskaupstaður, br., 95—96; Ólafs- 
fjörður, br., 191; Ólafsvíkurhr., br., 70 
— 71; Patrekshöfn, br., 389—-390; Rauf- 

arhöfn, br., 88—89; Reyðarfjörður, br., 
320—321; Reykjavík, br., 96—-97, 589; 
Sauðárkrókur, br., 263—264, Seyðis- 

fjörður, br., 316—317; Siglufjörður, 

br., 82—83, Skagaströnd, br., 193—194; 

Stykkishólmur, br., 73—74; Stöðvar- 

fjörður, br., 94; Suðureyri, br., 76— 77; 

Tálknafjörður, br., 72—73; Vestmanna- 

eyjar, br., 135—136, 589; Vogahöfn, br., 
66—67; Vopnafjörður, br., 89—90; 

Þingeyri, br., 74— 75. 

Hafsteinn Hafsteinsson, 978. 

Halla Arnljótsdóttir, 985. 

Halla Bergs, 980. 
Halla V. Friðbergsdóttir, 985. 

Halldór Fannar, 986. 
Halldór Jóhannsson, 986. 
Halldór Kristinsson, 980. 

Halldór Pétursson, 972. 

Halldór Þorsteinsson, 973. 
Halldóra Eggertsdóttir, 973. 
Halldóra Guðmundsdóttir, 984. 

Halldóra Ólafsdóttir, 987. 
Hallgrímur B. Geirsson, 979. 

Hallgrímur Hallgrímsson, 986. 
Hallvarður Einvarðsson, 978. 

Halonen, Pentti, 975. 

Hanna Kolbrún Jónsdóttir, 985. 
Hannes Jónsson, 980. 
Hans G. Andersen, 978. 

Hans W. Ólafsson, 980. 
Happdrætti DAS, rg., br., 64. 

Happdrætti Háskóla Íslands, rg., br., 523. 
Happdrættislán ríkissjóðs, rg, br. 

Skuldabréf B, 28, C, 28, D, 27—28, E, 
29, F, 29, G, 29—-30, 1, 30, rg., J, 229— 
231; útdráttur vinninga, r., 31—-32. 

Haraldur Blöndal, 984. 

Haraldur Kröyer, 973, 987. 

Haraldur Matthíasson, 981. 

Harford, Etienne, 989. 

Harkjær, Ole, 975. 

Haukur Ragnarsson, 982. 

Hayes, Francis Mahon, 989. 

Hayta, C.S., 989. 
Hákon Bjarnason, 980. 
Hákon Torfason, 983. 

Hálfdán Björnsson, 972. 

Hálshr., byggingarsþ., augl., 734, viðauki, 
784— 786. 

Háskóli Íslands, happdrætti, rg., br., 523; 
verkfræðistofnun, rg., 697—699.
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Heiðursmerki, 972—-976. 

Heilsugæsla, félagsleg aðstoð við andlega 
vanþroska, rg., 215—216. 

Heimilishjálp, Húsavík, gjsk., 63—64. 
Heimilisþjónusta, Akureyri, gjsk., 695— 

696. 
Heimir Áskelsson, 985. 
Helgi Ágústsson, 978. 
Helsi Gíslason, 977. 
Helgi Guðmundsson, 984. 
Helsi Jónasson, 977. 
Henrichsen, Arne Johan, 974. 

Herold, Horst, 975. 

Herta Wendel Jónsdóttir, 984. 
Hesse, Ernst O., 975. 
Hildegard, Maria, 974. 
Hilmar Þór Hálfdánarson, 979. 

Hilmar Hrafn Jóhannsson, 980. 
Hintzmann, Peter, 990. 
Hirvonen, Teuvo, 976. 

Hitaveitur: Akureyri, gjsk., 684—687, rg., 
687— 690; Blönduós, sjsk., 679—681, 
rs, 681—683; Dalvík, gjsk., br., 663; 

Flúðir. gsjsk., 239—240; Hrísevjarhr., 

gisk., hr., 249, 781; Húsavík, gjsk., 407 

—-409; Hvammstangi, sísk., br., 23. 781; 

Hveragerði, sisk., br., 468; Mosfellshr., 

gisk., 167—169, 789 788; Ólafsfjörður, 

gisk., br., 91—922: Reykjahlíð, sjsk., 
380 361: Reykjavík, gisk., 357—359, 
625—627; Sauðárkrókur, gjsk., br., 21, 
710; Selfoss, gisk., 29—23, 781— 782; 

Seltjarnarnes. gjsk., 382—384: Siglu- 

fjörður, rg. 384—387, sjsk., 387—389, 
br.. 663—664; Suðureyri, rg., 349—-351, 

sisk., 351—352; Suðurnes, gjsk., br., 
664—665. 

Hjálmar Jónsson, 981. 

Hjálmar W. Hannesson, 983. 
Hlaðir, Fellahr., gatnagerðargjald, 

600-—-601. 

Hlrtafélös, 990 —995. 
Hofsós, hafnarsjóður, gjsk., br., 81—82. 
Hosan. Thomas B., 974. 
Holm. Törgen, 976. 

Holræsaeiðld: Egilsstaðahr.. rg., 796; 

Grýtubakkahr., rg., br., 581; Hólmavík- 

urhr. rg., 115— 116, gjsk., 117; Kóna- 

vogur, rg., br., 114; Mosfellshr., rg, br., 

1142 115" Neskannstaður, rg., br., 197; 

Suðnreyri. rg., 158— 159. 

Horowitz, Maurice K., 974. 

  

  

    

rg., 

Hólmavík, holræsi, rg., 115—116, gjsk., 
117; hafnarsjóður, gjsk., br., 318—319. 

Hólmfríður Árnadóttir, 985. 

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir, 979. 
Hrafn V. Friðriksson, 988. 
Hrafnhildur Kristjánsdóttir, 985. 
Hraungerðishr., skipulag, augl., 338. 
Hreindýraveiðar, r., 419—420. 

Hreppamörk, Borsarhr. og Borgarneshr., 
angl., br., 522. 

Hrísey, hafnarsjóður, gjsk., br., 84—85; 

hitaveita, gjsk., br.. 249, 781. 
Hulda Jónasdóttir, 985. 

Hundahald, sþ., Grundarfjörður. 324— 
325: Neskaupstaður, 180; Ólafsfjörður, 
AN7. Seyðisfjörður, 612—613. 

Hupziker, Roy H., 989. 
Hurlado, Santiago Miralles, 976, 988. 
Hussein, S. Motahar, 989. 
Húsaserðarsþ., Búnaðarsamband Borgar- 

fjarðar. 413—416; Búnaðarsamband 
Snæfellinga, 434—439; Húsagerðarsam- 

band Inndjúps og A-Barðastrandar- 
sýslu, 439—441; Húsagerðarsamband 

Vestur-Barðastrandarsýslu, 789—-790. 
Húsavík, búfjárhald, rg., 209—210; hafn- 

arsióður. gjsk., br., 87—88; heimilis- 

  

  

  

  

hiálp. sjsk., 63—64; hitaveita, gisk., 

407— 409; rafveita, gjsk., 225—227, 
643— 645. 

Húsnæðismálastjórn, lánveitingar, rg., 
br., 601—802. 

Hvammstangi, hafnarsjóður, gjsk., br., 

80—-81: hitaveita, gisk., br., 23, 781. 

Hveraserði, gatnaserðargjöld, rg., 322— 
324: hitaveita, sisk., br., 468; rafveita, 

gisk., 120— 193, 704— 707. 800—-803. 
Hættileg efni, rg., 813—828. 

Háfp. apótek, augl., 709. 

Hörðnr Þ. Ásbjörnsson, 986. 
Hárður H. Blarnason, 979. 

Hösknldur Jónsson, 984. 

"lörðnr Kristinsson, 982. 

1, 1. 
Iðnlánasjóður, rkn., 295—298. 
Indriði Hallgrímsson, 980. 
Ingibjörg M. Eggertsdóttir, 985. 
Ingibjörg Johannesen, 988. 
Ingibjörg Hulda Óskarsdóttir, 985. 
Ingibjörg Pálsdóttir, 985.
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ingimar Sigurðsson, 976, 978. 

Ingólfur Guðbrandsson, 978. 
Ingrún Ingólfsdóttir, 985. 
Ingvar Nielsson, 980. 
Ingvi S. Ingvarsson, 963, 984, 9886. 

Innflutningskvóti, augl, 6—7. 

Innflutningsmál, gjaldeyris- og, rg., br., 
347, T11— 712, 784. 

Innflutnings- og gjaldeyrisleyfi, rg., 4—6. 
Innheimta ýmissa gjalda með viðauka, 

augl., 759. 
Innheimtustofnun sveitarfélaga, rkn., 483, 

484. 
Irimia, Francisco Luis Carreras, 978. 
Ísafjörður, hafnarsjóður, gjsk., br., 79— 

80; rafveita, gjsk., 17—20, 241— 944. 
Íþróttamiðstöð, Vestmannaeyjar, rg., 611 

—612. 

J. 

Jafet S. Ólafsson, 988. 
Jakob Benediktsson, 978. 

Jakob Ágúst Hjálmarsson, 985. 
Jakob Jónsson, 978. 
Janssen, Ludwig, 986. 

Jens Þórisson, 986. 

Jiménes-Gonzáles, Eduardo, 989. 

Johnson, Paul Sveinbjorn, 974. 
Jóakim Sverrir Ottósson, 979. 

Jófríður Halldórsdóttir, 985. 

Jóhann Heiðar Jóhannsson, 986. 

Jóhann Marinósson, 985. 

Jóhann Gunnar Ólafsson, 973. 
Jóhann Ágúst Sigurðsson, 983. 
Jóhann Tómasson, 987. 

Jóhanna Boeskov, 985. 
Jóhanna Jóhannsdóttir, 984. 

Jóhanna Kjartansdóttir, 985. 

Jóhanna Þórarinsdóttir, 985. 
Jóhannes Pálmason, 982. 

Jón Aðalsteinsson, 982. 

Jón Árnason, 978. 
Jón G. Ásgeirsson, 985. 
Jón Már Björgvinsson, 986. 
Jón G. Briem, 978. 
Jón Böðvarsson, 982. 

Jón Erlendsson, 986. 

Jón Guðnason, 984. 

Jón Halldórsson, 980. 
Jón Guðmar Jónsson, 976. 
Jón Kristjánsson, 973. 

Jón Ólafsson, 9886. 
Jón Hjaltalín Ólafsson, 988. 
Jón Óttar Ragnarsson, 988. 
Jón Sigurðsson, 982. 

Jón Sæmundur Sigurjónsson, 977. 
Jón Snædal, 986. 

Jón Sveinsson, 978, 981. 

Jón Ögmundur Þormóðsson, 978. 
Jón Þór Þórhallsson, 981. 

Jóna Guðmundsdóttir, 984, 985. 

Jóna Hall, 985. 

Jónas Gíslason, 985. 

Jónassína Þórey Guðnadóttir, 985. 
Jónína Stefánsdóttir, 984. 

Jónsson, Jón Marvin, 974. 

Túlía Björnsdóttir, 985. 

Töfnnnarsjóður sveitarfélaga, rkn., 598— 

600. 

K. 
Kalm, Helle, 979. 

Karitas Kristjánsdóttir, 985. 

Karl Guðmundsson, 985. 

Karl Lúðvíksson, 980. 

Karsma, Veikko, 978. 

Katrín Fjeldsted. 987. 
Kári Stefánsson, 981. 

Keflavík, rafveita, gjsk., 178— 175, 652— 
655. 

Keflavík, Niarðvík, landshöfn, hafnar- 
sjóður, sjsk., br., 67—68. 

Keflavíkurflugvöllur,  gjsk.,  155—156, 
163—764; hámarkshraði ökutækja, 

augl., 702. 
Kendall, Michael, 990. 

Kennslustundir, skipting, augl., 309—-308. 

Kiernan, Edward, 986. 

Kipnis. Albert Norman, 974. 
Kirsti H. Óskarsson, 984. 
Kisslins, Ekkehard, 975. 
Kialarneshr., gatnagerðargjöld, rg., 334-- 

336. 
Kjartan Guðmundsson, 977. 

Kiósarsýsla, sýsluvegasjóður, sþ, 373— 
377. 

Knoop, Robert C., 974, 9886. 

de Knoop, María Helgadóttir, 988. 
Kafod, Helmer, 976. 

Komer, Calvin M., 990. 
Kópasker, hafnarrg., 264—268; hafnar- 

sjóður, gisk., 269—-272; vatnsveita, rg., 
177— 179,
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Kópavogur, holræsagjöld, rg., br., 114; 
umferð, augl., 156, 495 (2), 812; Arnar- 

nesvegur, augl., 716; vatnsveita, rg., br., 

113. 
Krause, Werner, 990. 
Kristbjörg Þórðardóttir, 985. 
Kristinn P. Benediktsson, 977. 

Kristinn Björnsson, 978. 

Kristín M. Einarsdóttir, 984. 

Kristín N. Einarsdóttir, 984. 
Kristín Hjördís Leósdóttir, 985. 
Kristín Oddsdóttir, 982. 
Kristín Ólafsdóttir, 985. 
Kristin Thorberg, 985. 
Kristín Tryggvadóttir, 984. 
Kristjana Ellertsdóttir, 985. 
Kristjana S. Kjartansdóttir, 986. 
Kristján J. Gunnarsson, 984. 
Kristján G. Sigvaldason, 982. 
Kristján Stefánsson, 977. 

L. 
Landakaupasjóður, rkn., 464, 464—465, 

465, 466, 466—-467. 
Lánasjóður sveitarfélaga, rkn., 343—-344, 

344—345, 346—347. 
Leiðsögukennarar, erindisbréf, 729—730. 

Leigubifreiðar, Vörubílstj.fél. Neisti, rg., 
109—-110. 

Leszeynski, Christfried, 975. 
Lilja Gísladóttir, 984. 

Lilja Harðardóttir, 985. 

Lindeman, Lars, 975. 
Lífeyrissjóður bænda, rkn., 248—249. 
Líknarsjóður Margrétar Árnadóttur, Al- 

viðru, rkn., 228. 
Línu og netasvæði, Faxaflóa, rg., 692. 
Loðnuveiðar, rg., 186— 187. 
Loftferðaeftirlit flugmálastjórnar, gjsk., 

272, 761. 
Loftflutningar, rg., br., 699—701. 
Loftför, rg., 184— 186. 
Lópes, Juan Pellicer, 989. 
Luegmaver, Ernst, 989. 
Lúðvík Emil Kaaber, 986. 
Lyf, gerð umbúða og íláta, rg., 691—692. 
Lyfjabúðir, utan Reykjavíkur, afgreiðslu- 

tími, rg., br., 807. 

Lyfjaeftirlit, eftirlitsgjald, rg., 616—617. 
Lyfjaeftirlit ríkisins, rg., br., 1—2. 

Lyfjakostnaður, greiðsla almannatrygg- 
inga, rg., br., 112. 

  

Lyfjaskrá, gildistaka, augl., 701. 
Lyfjatæknar, nám og starfsréttindi, rg., 

br., 336—337. 
Lyfsalar, læknar rg., 469, rg., br., 581— 

öð4. 
Lyfseðlar, afgreiðsla lyfja, rg., br., 169— 

170, rg., br., 305—-306, rg., br., 469—-470. 
Lýður Björnsson, 986. 
Læknar, lyfsalar, rg., br., 469, rg., 581— 

584. 
Löchen, Einar, 975. 
Löffler, Otto, 974. 
Lögbirtingablað, gjöld fyrir tilkynningar, 

augl., 620. 

Löggæsla, á skemmtunum, rg., 431—-433. 

Lögreglub.: Akranes. br. 739: Norður- 

Ísafjarðarsýsla, 465—504; Reykjavík, 
br, 514—515; Seltjarnarnes, 284—-289; 

Siglufjörður, br., 520—521; Vestur-Ísa- 
fjarðarsýsla, 504—513. 

Lögreglustjóri, rannsóknarlögregla, sam- 
vinna og starfsskipting, rg., 397—-399. 

M. 
Magdalena Sigurþórsdóttir, 972. 
Magnhildur Sigurðardóttir, 984. 
Magnús Guðmundsson, 988. 

Magnús Jóhannsson, 984. 

Magnús Ragnar Jónsson, 977. 
Magnús Ólason, 980. 
Magnús Þórðarson, 983. 
Mahmoodullah, Khalifa, 980. 
Manin, Maurice, 983. 
Margrét Hólm Gunnarsdóttir, 985. 
Margrét Kristrún Haraldsdóttir, 976. 
Margrét Snorradóttir, 987. 
Margrét Sæmundsdóttir, 984. 
Marianna Haraldsdóttir, 985. 
María Karlsdóttir, 984, 985. 
María Sigurðardóttir, 984. 

Marker, Jamsheed K.A., 989. 
Matvæli, tilbúningur og dreifing, rg., br., 

159—-160, 260. 
Maynard, Clement Roland Julian, 983. 
Mellwraith, Kenneth D., 989. 

Mellegárd, Jakob S., 978. 
de Mesquita, André T., 989. 
Miðneshr., hafnarsjóður, gjsk., br., 69 

70; rafveita, gjsk., 149— 152, 797—799. 
Minningargjafasjóður Landspítala Ís- 

lands, rkn., 291—-292, 293—295. 
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de Monasterio, Francisco Javier Péres- 

Bustamente, 980. 

de Montenach, Georges-Frank, 974. 
Mosfellshr., hitaveita, gjsk., 167— 169, br., 

782—783; holræsi, rg., br., 114— 115. 

Möskvastærðir, botnvarpa, flotvarpa, rg., 

br., 523, 710. 

N. 
Nauteyrarhr., rafveita, gjsk., 176— 177, 

714— 776. 
Navarat, Chet, 990. 
Námslán, námsstyrkir, rg., br., 586—587, 

588. 
Neskaupstaður, apótek, augl., 708—709; 

byggingasþ., br., 715, hafnarsjóður, 
gjsk., br., 95—96; holræsi, rg., br., 197; 

hundahald, sþ., 180; vatnsveita, rg., br., 

197—-198. 
Netaveiðar, Selvogsbanki, rg., 205. 

Nielsen, Sven Aage, 974, 989. 
Níels P. Sigurðsson, 978, 987. 
Nína Ísherg, 988. 
Njarðvík, Keflavík, landshöfn, hafnar- 

sjóður, gjsk., br., 67—68; rafveita, 
sjsk., 141— 143, 648—650. 

Njörður P. Njarðvík, 985. 
Noe-Nvsaard, Arne, 974. 

0, Ó. 
Oddfríður Lilja Harðardóttir, 985. 

Oddný Ragnarsdóttir. 985. 
Oddur Guðjónsson, 972. 

Odolf, Harry G., 974. 
Olseirsson, Jón, 974. 
Olíustyrkur, úthlutun, rg., 341—348. 

Orgland, Tvar, 976. 

Orkubú Vestfjarða, sjsk., 776— 780. 
Ólafsfjörður, hafnarsjóður, sjsk., br., 

191; hitaveita, gjsk., br., 21—22; hunda- 

hald, sþ., 607. 

Ólafsson. Sveinbjörn S., 976. 
Ólafur Örn Arnarson, 988. 
Ólafur Briem, 980. 
Ólafur Einarsson, 988. 
Ólafur G. Einarsson, 981. 
Ólafur Jónsson, 978. 

Ólafur H. Oddsson, 981. 
Ólafur Ólafsson, 988. 
Ólafur Sigurgeirsson, 980. 
Ólafsvík, sundhöll, gjsk., 304. 
Ólafsvíkurhr., hafnarsjóður, gjsk., br. 
7071. 

Ólöf Björnsdóttir, 985. 
löf Briem, 983. 

Ólöf Pétursdóttir, 978. 

Óskar Halldórsson, 985. 

Óttar Guðmundsson, 988. 
Óttarr Möller, 986. 

P. 
Paludan, Janus A. W., 989. 
Paret, Daniel, 975. 

Patrekshr., rafveita, gjsk., br., 261—262, 

651—652. 
Patrekshöfn, 

389—390. 
Pálína Sigurjónsdóttir, 985. 
Páll Flygenring, 977. 
Páll Gíslason, 973, 981. 
Páll Sigurðsson, 988. 
Páll M. Stefánsson, 987. 

Páll Ásg. Tryggvason, 973. 
Páll Þorgeirsson, 987. 
Páll Þorsteinsson, 978. 
Pálmi Frímannsson, 987. 

Perch Nielsen, Ole, 976. 

Pétur Guðgeirsson, 978. 
Pétur Kjerúlf, 980. 
Pétur Skarphéðinsson, 977. 
Pétur Thorsteinsson, 987. 

Pétur Þórarinsson, 980. 

Þitt, Frank W.C., 974. 

hafnarsjóður, gjsk., br., 

Q. 
Qrevedo-Toro, Alberto, 974. 

R. 
Radíóleyfi, áhugamanna, r., 309—315. 

Rafmasnsveita Reykjavíkur, gjsk., 8— 11, 

634—638, rg., 766 — 774. 
Rafmasnsveitur ríkisins, sjsk., 104— 107, 

658—663. 
Raforka, hækkun 

786— 787. 
Raforknverð, heildsala, augl., 625. 
Rafveitur, sjsk.: Akranes, 253—256, 810 

—-811; Akureyri, 181—184, 655—657; 

Borgarnes, 256 260; Eyrarbakki, 120 

123. 704— 707, 800—-803:; Gerðahr., 178 
—175. 652-—655: Grindavík, 944- 947, 
S0N3—80A: Hafnarfjörður, 1114, 697— 
631: Húsavík, 225—997, 643—845: 

Hveragerði, 120— 123, 704— 707, S00— 

903. Ísafjörður, 17—-90, 241—-244:; Kefla- 

smásöluverðs, augl., 
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vík, 173—175, 652—656; Miðneshr., 
149— 159, 797— 799; Njarðvík, 141— 143, 

648—650; Orkubú Vestfjarða, 776— 
780; Patrekshr. 261—262, 651—652; 

Reyðarfjörður, 138—140,  764—766; 
Reykjarfjarðar- og Ögurhr., 176— 177, 
714— 776; Sauðárkrókur, 146— 149, 638 
—640; Selfoss, 120—123, 704—707, 
800—803; Siglufjörður, 14— 17, 640— 
643; Snæfjalla- og Nauteyrarhr., 1/6— 

177, 774—776; Stokkseyri, 120— 123, 

704—-707, 800—-803; Vatnsleysustrand- 
arhr., 143—146, 645—648; Vestmanna- 

eyjar, 631—634; Vogar, 143— 146, 645— 

648. 
Ragna Guðmundsdóttir, 985. 
Ragnar Ásgeirsson, 983. 
Ragnheiður Dóra Árnadóttir, 985. 
Ragnhildur Alfreðsdóttir, 982. 
Rantanen, Paavo, 975. 

Rasmussen, Peter Sönderbers, 984. 
Raufarhöfn, gatnagerðargjöld, rg., 280— 

283; hafnarsjóður, gjsk., br., 88—89. 
Reinila, Matti, 976. 

Reino, Fernando Jose, 989. 
Renate Einarsson, 978. 
Renshaw Jones, R., 975. 

Reyðarfjörður, rafveita, gjsk., 138—140, 

764—-766, hafnarrg., br. 321; hafnar- 

sióður, gjsk., br., 320—321. 
Reykiahlíð, hitaveita, sjsk., 360--361. 
RBeykjarfjarðarhr., rafveita, gjsk., 176— 

177, 714— 776. 
Reykjavík, aðalskipulag, br., augl., 338; 

afgreiðslutími verslana, sþ., br., 249; 

hygsinsafélag verkamanna, sþ., br., 417 

  

  

—418; bhyggingarsþ., br. 459—460; 
fangelsi, r., 513—514; hafnarsjóður, 
gisk., br., 96—97, 589; hitaveita, gjsk., 
357—359, 625—627; lögreglusþ., br., 
514- 515; rafmagnsveita, gjsk., 8—11, 

634—638, rg., 766— 774; skipulag, br., 
£96: sorptunnuleiga, augl., 251; sund- 
staðir, sjsk., 362—363; umferð, augl. 

418, 624: vatnsskattur, rg., br., 721. 
Reynir Valdimarsson, 980. 

Pavnir Þorsteinsson, 977. 

Rif, hafnarsjóður, sjsk., br., 194—-195. 

Rithöfnndasjóður Íslands, rg., 130. 
Roszak. Jerzy, 990. 
Rveland, David C., 974. 
Bögnvaldur Ingólfsson, 982. 

  

Rögnvaldur Ólafsson, 977. 
Rögnvaldur Sæmundsson, 986. 

S. 
Samábyrgð Íslands, rkn., 593—595, 596— 

598. 
Samsöngubótasjóður Páls Jónssonar, 

rkn., 279—-280. 
Samtök aldraðra, byggingarsamvinnu- 

félag, augl., 334. 
Samvinnubanki Íslands, rkn., 298—299, 

300—-301. 
Samvinnufélög, 995. 
Sandberg, Kjell H., 980. 
Sander, Karola, 985. 

Sandgerði, uppdráttur að legu Garðskaga- 
vegar, augl., 788. 

Sauðárkrókur, hafnarsjóður, gjsk., br., 

263—264; hitaveita, gjsk., br., 21. 710; 
rafveita, gjsk., 146— 149, 638—640. 

Sáttanefndarmenn, gjsk., 331—332. 

Scanlon, Thomas J., 990. 

Schubrig, Alfred, 974. 

Schútz, Karl, 975. 

Schutzback, Werner, 975. 

Seyðisfjörður, satnagerðargjöld, rg., br., 
469—-463; hafnarsjóður, gisk., br., 316 
—-317; hundahald, sþ., 612—613. 

Selfoss, hitaveita, gjsk., 22—23, 781—782; 

rafveita, sjsk., 120—123, 704—707, 800, 
803; sundhöll, gjsk., 304—305. 

Seltjarnarnes, hitaveita, gisk., 382--384; 

lögreglusþ., 284—289. 
Sement,  flutningsjöfnunarsjald, 

364. 
Seminario, Federico Hilbek, 974. 

Senders, Joseph, 983. 
Sendiherrar og ræðismenn, 989—-990. 

Sérkennsla, rg., 421—-428. 

Sérlyf, augl., 592. 

Sisfús Björnsson, 977. 
Sighvatur Snæbjörnsson, 979. 

Siclnfjörður, satnaserðargjöld, rg., 450— 
459: hafnarsióður, sijsk., br., 82—83; 

hitaveita, rg., 384—-387, sjsk., 387—389, 
br.. 663—664; lösreglusb., br., 520— 

521; rafveita, gjsk., br., 14— 17, 640— 

643. 
Sioríður Benjamínsdóttir, 985. 

Sjeríður G. Guðmundsdóttir, 985. 

Sigríður Tnsimarsdóttir, 973. 

Sigríður Ólöf Ingvarsdóttir, 984. 

  

  

  

augl.,
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Sigríður Jakobsdóttir, 985. 
Sigríður Katrín Júlíusdóttir, 985. 

Sigríður Karlsdóttir, 984. 

Sigríður Ólafsdóttir, 981. 
Sigríður Skúladóttir, 985. 
Sigríður Þorvaldsdóttir, 985. 
Sigrún Davíðsdóttir, 985. 
Sigrún Klara Hannesdóttir, 978. 

Sigrún Magnúsdóttir, 973. 
Sigrún Sigurðardóttir, 985. 
Sigrún Stefánsdóttir, 985. 
Sigrún Straumland, 985. 
Sigrún Valgarðsdóttir, 985. 
Sisrún Þorsteinsdóttir, 985. 
Sigurbjörg Hulda Þorkelsdóttir, 985. 
Sigurbors Helgadóttir, 985. 
Sigurður Árnason, 982. 
Sigurður Blöndal, 979. 
Sigurður H, Egilsson, 973. 
Sigurður Guðmundsson, 987. 
Sigurður H. Guðmundsson, 979. 

Sigurður Hafstað, 973. 
Sigurður Kristjánsson, 982. 
Sigurður Samúelsson, 973. 
Sigurður V. Sigurjónsson, 982. 
Sigurður Þráinsson, 986. 

Sigurgeir Kjartansson, 981. 
Sicnrgeir Ólafsson, 982. 
Sigurjón Sigurðsson, 977. 
Signrjón Stefánsson, 973. 

Sigurlaug Helgadóttir, 985. 
Sigurlaug Þórey Johnson, 985. 
Sigurmar K. Albertsson, 984. 
Sigurveig Georgsdóttir, 985. 
da Silva Dias, Antonio Julio, 988. 
Síldveiðar, rg., 453—454. 
Sióðnrinn Gerðuminning, rkn., 362. 
Siðóður Morten Hansen, rkn., 394. 
Siúkrasamlös, hátttaka sveitarfélaga í 

kostnaði, rg., 608—609. 
Sjúkratryggðir, greiðslur til 

lækna, rg., 117. 
Siöfn Evfjörð Skúladóttir, 985. 
Skaftafellssýsla, leigubifreiðar, rg., 109— 

110. 
Skagaströnd, hafnarsjóður, gjsk., br., 193 

-194. 
Skarbrevik, Konrad P., 981. 
Skarðshr., bingstaður, stj.bréf., 322. 
Skattamál, samningur, augl, 735—738. 
Skip, skoðun, skráning, mæling, reg., 

  

samlags- 

  

274--277; smíði og búnaður, r., 33— 
58, 524—-580. 

Skipaskoðunarmenn ríkisins, laun, rg., 

273—214. 

Skipulag, augl.: Eyrarbakkahr., 674, 

Garðakaupstaður, 315, Gaulverjabæjar- 
hr., 338, Grímsneshr., 118, Hafnarfjörð- 

ur, 111, 815, Hraungerðishr., 338, 

Reykjavík, br., 696, Villingaholtshr., 
338, Þingvallahr., 118. 

Skipulagsskrár: Dýraspítali Watsons, 
sjálfseignarfélag, 339—340;  Heilsu- 

gæslusjóður Hrafnistu, 617—618; Land- 
græðslusjóður, viðauki,  619—620; 
Minningargjafasjóður Sigurðar 8. 
Gunnarssonar, 227—228; Minningar- 

sjóður hjónanna Ástríðar Brandsdótt- 
ur og Björns Björnssonar, og afkom- 

enda þeirra, 622—624; Minningarsjóður 
Loftsstaðasystkina, 119—120; Minning- 

arsjóður Stefáns Hannessonar og Stein- 

unnar Helgu Árnadóttur, 289—290; 
Minningarsjóður um Erlu skáldkonu, 

308—309; Nórusjóður, 787— 788; Sjóður 
til fræðslu um áfengisvandamál, 467; 

Sjúkra- og slysatryggingarsjóður 
Júdódeildar UMF.K., 591—592: Slysa- 
tryggingarsjóður Ungmennafélags 

Njarðvíkur, 307—-308; St. Jósefsspítali, 

Reykjavík, 130--132; Styrktarsjóður 
lamaðra og fatlaðra í Strandasýslu, 

341; Þjóðhátíðarsjóður, 621—-622. 
Skirnir Garðarsson, 982. 
Skoteldar, smásala, augl., 708. 
Skúli Þór Magnússon, 982. 

Skúli Torfason, 980. 

  

Skútustaðahr., sveitarstjóri, sþ., 238— 

239. 
Skyldusparnaðarskírteini, innlausnar- 

verð, augl., 809. 

Slátrun, mat og meðferð sláturafurða, rg., 
741— 758. 

Slysatryggingar, iðgjöld, rg., br. 2—3, 
195—796. 

Snæfjallahr., 

114—T'76. 
Soffía Nielsdóttir, 985. 
Soffía Þórarinsdóttir, 985. 
Sorphreinsun, Bíldudalur, sþ., 515—516. 

Sorptunnuleiga, Reykjavík, augl., 251 
Sólrún Sveinsdóttir, 985. 

rafveita, gjsk., 176—177,



LEXKIII 

Sólveig Kristín Einarsdóttir, 982. 
Sólveig Guðlaugsdóttir, 984. 
Sólveig Kaldalóns Jónsdóttir, 985. 
Stafsetning, augl., br., 410. 
Stefanía Jóhannsdóttir, 985. 

Stefán Björnsson, 987. 
Stefán Eggertsson, 987. 
Stefán Karlsson, 986. 
Stefán Þórarinsson, 987. 
Steinunn Eiríksdóttir, 985. 
Steinunn Hermannsdóttir, 985. 

Steinunn Kristinsdóttir, 985. 

Stofnfjársjóður fiskiskipa, rg., 717— 718. 
Stokkseyri, rafveita, 120— 123, 704—707, 

800—-803. 

Strout, Daniel G.R., 979. 

Stykkishólmur, hafnarsjóður, gjsk., br., 
13— 74. 

Styrktarfélag vangefinna á Vestfjörðum, 
rkn., 665—666. 

Stöðvarfjörður, hafnarsjóður, gjsk., br., 
94. 

Suðureyri, gatnagerðargjald, rg., 163— 
164, gjsk., 165; hafnarsjóður, gjsk., br., 
16—77; hitaveita, rg., 349—-351, gjsk., 

351—-352; holræsi, rg., 158— 159; vatns- 

veita, rg, 152— 155. 
Suður-Múlasýsla, fjallskilarg., 667—674. 
Snllaveiki, rg., br., 792. 

Sundhöll, Hafnarfjörður, gjsk., 417; 
Ólafsvík. gjsk., 304; Selfoss, gjsk., 304 
—305. 

Sundlaugar, gjsk., Akureyri, 305, 412. 
Sundstaðir, Reykjavík, sjsk., 362—363. 
Sunell, Ossi, 975. 
Súðavíkurhr., sveitarstjóri, sþ., 321—322. 
Svalbarðsstrandarhr., aðalskipulag, br., 

augl., 339. 

Svanhvít Friðriksdóttir, 985. 
Svanlaug A. Árnadóttir, 984. 
Svava Sveinbjörnsdóttir, 985. 

Svavar Guðnason, 973. 
Svavar Stefánsson, 987. 

Sveinbjörg Einarsdóttir, 985. 
Sveinn Benediktsson, 973. 
Sveinn Magnússon, 984. 
Sveitarstjórar, sþ., Skútustaðahr., 238— 

239; Súðavíkurhr., 321—-322; Ölfushr., 

br., 209. 
Sverrir Haukur Gunnlaugsson, 973. 
Swell, G.G., 989. 

  

Svsluvegasjóðir, sþ., Austur-Húnavatns- 
sýsla, 478—483; Kjósarsýsla, 373—-377 ; 

Vestur-Húnavatnssýsla, 473—-478. 

Sölubúðir, Dalvík, sþ., 714— 715. 

Söluskattur, rg., br., 603. 

Sörensen, Paula Seir, 986. 

T. 
Tasiaux, Philippe, 978. 
Tálknafjarðarhr., hafnarsjóður,  gjsk., 

br., 72— 73. 
Tekjuskattur og eignarskattur, rg., br., 

759—760. 
Tekjutrygging, heimilisuppbót og heim- 

ildarhækkanir, rg., 609—611. 

Theodóra Gunnarsdóttir, 985. 

Theodóra Thorlacius, 985. 
Thorarinsson, Sigursteinn Aleck, 978. 

Thorsen, Ingvald C., 976. 

Togveiðar, bann á Strandgrunni, rg., 65, 
720—721; bann fyrir Vesturlandi, rg., 

125; takmörkun fyrir Suðvesturlandi, 

rg., 363. 
Tollar, niðurfelling, augl., 306—307. 
Tollverð notaðra bifreiða, augl., 25—27. 

Tómas Á. Tómasson, 984. 
Trausti Einarsson, 973, 988. 
Tryggvi Ívarsson, 979. 
Tulinius, Finn, 975. 

Tvedt, Knut, 974. 

Tzerendondov, Denzengin, 989. 

Tækniskóli Íslands, rg., 444—449. 

U, Ú. 
Uggi Agnarsson, 986. 
Umferð, augl.: Akranes, 694, 708; Akur- 

eyri, 722; Garður, Gerðahr., 603; Hafn- 

arfjörður, 722, 739; Kópavogur, 156, 

495, 812; Reykjavík, 418, 624. 
Unnur Gígja Baldvinsdóttir, 985. 
Urquijo, Jaime, 975, 979. 
Úlfar Guðmundsson, 979. 
Úlfur Ragnarsson, 977. 

v, W. 
Valdimar Guðmundsson, 981, 983. 
Valgarð Thoroddsen, 973. 
Valgerður Jónsdóttir, 984, 985. 
Vatnsleysustrandarhr., rafveita, 

143— 146, 645—648. 
Vatnsskattur, Reykjavík, rg., br., 721. 

gjsk.,
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Vatnsveitur: Búðardalur, rg., br., 203; 

Grenivík, rg., 517—519, gjsk., 519—-520; 

Kópasker, rg.,, 177—179; Kópavogur, 

rg., br. 113; Neskaupstaður, rg., br., 

197—198; Suðureyrarhr., rg., 152— 155; 

Vestmannaeyjar, gjsk., 207—208. 

Váyrynen, Paavo, 975. 
Vátryggingafélög, rs., 791—- 794. 
Veiðibann, línuveiðar á Breiðafirði og við 

Snæfellsnes, rg., 157; netaveiðar í Faxa- 

flóa og Breiðafirði, rg., 206; togveiðar 
á Strandagrunni, rg., 65, 720— 721; 

þorskveiðar með flotvörpu fyrir Suður- 
og Vesturlandi, rg., 206. 

Veiðifélög: Arnarvatnsheiðar, sþ., 585— 

586; Litlárvatna, sþ., 126— 128; Markar- 

flióts, sþ., 128— 129; Rangæinga, sþ., 

107—-109; Vatnsnesinga, arðskrá, 132. 

Verðgrundvöllur, augl.: fiskimjöl, 124, 
334, 471—-472, 614—615; freðfiskur, 
171—173, 456—457, 677—679; frystur 

humar, 391—-392; frystur hörpudiskur, 
171; fryst rækja, 25, 348, 614; kol- 

munnaafurðir, 470— 471; loðnuafurðir, 

24, 463, 604; skreið, 333; spærlingsaf- 

urðir, 471, spærlings- og kolmunna- 
mjöl, 391, 615. 

Verðhækkunarstuðull, 

eigna, augl., 1, 760. 

Verðiðfnunarsjóður fiskiðnaðarins, rkn., 

723— 726. 
Verðlarnasjóður dr. phil. Ólafs Daníels- 

sonar og Sigurðar Guðmundssonar 
arkitekts, rkn., 395. 

Verslanir, Eskifjörður, augl., 161— 163; 

Hafnarfjörður, sb., br., 695, Reykjavík, 
sb., hr., 249. 

Vestmannaeyiar, satnagerðarsjöld, reg., 
461—462, 720; hafnarsjóður, gjsk., br., 

135— 136, 589, íþróttamiðstöð, rs. 
611— 612; rafveita, gjsk., 631—634; 

vatnsveita, sisk., 207—208. 
Vastur-Barðastrandarsýsla, 

sh., 789—790. 

Vastnr-Húnavatnssýsla, sýsluvesasjóður, 
sb.. 473—478. 

Visdís Pálsdóttir, 985. 
Visfús Þór Árnason, 979. 

Viefús Ingvar Ingvarsson, 981. 
Villinsaholtshr., skipulag, augl., 338. 

Vindsetmo. Emil, 975. 

Vík í Mýrdal, aðalskipulags, augl., 514. 

  

óbein  fyrning 

  

  

húsagerðar- 

Vogahr., rafveita, gjsk., 143— 146, 645— 
648. 

Vogahöfn, gjsk., br., 66—67. 

Vopnafjörður,  gatnagerðargjöld, rg., 
381—382; hafnarsjóður, gjsk., br., 89— 
90. 

Vörugjald, rg., br., 791, 366—372. 

Vörumerki, rg., 303—304; augl., 828—970. 

Waldron, Dermot Patrick, 989. 

Waáchter, Lasse, 976. 

Weil, Leo, 974. 

Wemans, Carlos Alberto Empis, 989. 
Winck, Helge W., 973. 
Wolfram, Hedwig, 989. 

  

Z. 
Zakbar, Joseph B., 989. 

Þ. 
Þingeyri, hafnarsjóður, gjsk., br., 74—75. 
Þingstaður, Skarðshr., stj.bréf, 322. 
Þingvallahr., bygginsarsþ., viðauki, 200— 

203, augl., 203; skipulag, augl., 118. 
Þorgrímur Þorgrímsson, 990. 
Þorlákshöfn, hafnarsjóður, landshöfn, 

gjsk., br., 132— 133, 588—589. 
Þorlákur Helgason, 981. 

Þorskfisknet, veiðar, rg., 716— 717. 

Þorskveiðar, takmarkanir í íslenskri 

fiskveiðilandhelsi, rg., 429, 712— 713. 
Þorsteinn Geirsson, 984. 

Þorsteinn Ingólfsson, 988. 
Þorvaldur Skúlason, 973. 

Þorvarður Brynjólfsson, 977. 
Þorvarður Sæmundsson, 979. 

Þroskaþjálfaskóli Íslands, rg, 441—-444. 
Þuríður Aðalsteinsdóttir, 985. 

Þuríður Pétursdóttir, 981. 

Þóra G. Grönfelt, 985. 

Þórarinn Benedikz, 983. 

Þórarinn Tyrfingsson, 977, 988. 

Þórdís Rannveig Guðmundsdóttir, 984. 
Þórdís Snæþórsdóttir, 985. 
Þórður Einarsson, 978. 

Þórður Gunnarsson, 981. 
Þórey Guðmundsdóttir, 985. 
Þórhildur Hólm Gunnarsdóttir, 985. 

Þórir Sigurðsson, 981. 

Þórir Sigþórsson, 983. 
Þóroddur Jónasson, 981. 
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Þórunn Kolbeinsdóttir, 985. Ökumælar, rg., 98—104. 

Þórunn S. Kristjánsdóttir, 984. Ökutæki, hámarkshraði, Keflavíkurflus- 

Þórunn Pálsdóttir, 984. völlur, augl., 702; skoðunargjald, rg., 
783. 

Æ. Ölfushr., sveitarstjóri, sþ., br., 209. 
Ævar Jóhannesson, 977, 984. Öngulsstaðahr., aðalskipulag, br., augl., 

339. 

j Ö. Öryggisráðstafanir á vinnustöðum, gjsk., 
Ösurhr., rafveita, gjsk., 176—177, 714— 221—225. 

776. Övregaard, Per, 976. 

Skammstafanir Í registri, B-deild. 

augl. = auglýsing. rg. == reglugerð. 
br. = breyting. rkn. = reikningur. 
gjsk. = gjaldskrá. stjbréf == stjórnarráðsbréf. 
r. == reglur. sþ. = samþykkt.
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Skrá um útgáfudaga B-deildar 1977. 

15 2... 10. jan. 
G—-27 0. 19. jan. 

28—33 28. jan. 
A 26. jan. 
35—68 2... 3l. jan. 
6979 2... 4. febr. 
80 4. febr. 
S1—98 2... 21. febr. 
99 0... 18. febr. 
100--115 ........000 000 23. febr. 
1i6- 133 .......0000 00 3. mars 
134— 138 2... 7. mars 

139—147 .......0 15. mars 

148 2... 18. mars 

149— 159 ..........0 00 30. mars 
160—163 .......0.0 00 31. mars 

164—-179 ........... 28. apríl 
180--207 ........0 31. maí 
208—924 0... 10. júní 
225—236 0... 14. júní 
237 0 16. júní 
238—238 0. 30. júní 
253—-254 .....0. 1. júlí 
255—264 ........0 8. júlí 
265—970 ......000 0 15. júlí 
BT1 19. júlí 
279 27. júlí 
213 28. júlí 
274 279 20... 8. ágúst 
280 2... 10. ágúst 
281—295 ....0000n nr 12. ágúst 
296—319 ........0.0 000. 8. sept. 
320—327 oo 19. sept. 
B28—3A7 0. 10. okt. 
348—360 22... 21. okt. 
361—363 0... 24. okt. 
364—382 2... 31. okt. 
383—399 20... 9. nóv. 
400—A17 2... 30. nóv. 
41S—419 ......... 30. nóv. 
490—441 ....... 28. des. 
442AG3 2... 31. des. 
464--478 0... 20. jan. 1978 

í. júlí 1978 

6. nóv. 1978



Leiðréttingar: 

Bls. 219, sjá 26. línu að ofan Hreyflar, Hreyfar. 
Bls. 220, sjá 12. línu að neðan Súrefnisblöndunartæki, les Súrefnisöndunartæki. 
Bls. 265, sjá 16. línu að neðan leyfum, les leifum. 
Bls. 308, sjá 3. línu að ofan greiddar, les greiddir. 
Bls. 596, sjá mál nr. 341, undirfyrirsögn sé (Bráðafúadeild). 
Bls. 669, sjá 10. línu að ofan smölu, les smölun. 

Bls. 680, sjá 10. línu að neðan aðreinnslishemil, les aðrennslishemil. 
Bls. 682, sjá 7. gr. 1. línu hitaveitnuvatnið, les hitaveituvatnið. 

Bls. 691, sjá 2. gr. 2. línu neitendaumbúðir, les neytendaumbúðir. 
Bls. 700, sjá 16. línu að neðan frakvæmdastjórinn, les framkvæmdastjórinn. 
Bls. 703 sjá 2. gr. 6. línu leyta, les leita. 
Bls. 787, sjá 15. línu að ofan manatum, les mandatum. 
Bls. 787, sjá 12. línu að neðan sóðnum, les sjóðnum. 
Bls. 790, sjá 7. gr. 1. línu Samþykkt þess má því aðeins nema ú, les Samþykkt 

þessa má því aðeins nema úr. 

Endurprentuð blöð: 523, 687.





  

STJÓRNARTÍÐINDI B 1 — 1977 
  

3. janúar 1977. 1 Nr. 1. 

AUGLÝSING 

um verðhækkunarstuðul fyrir óbeina fyrningu eigna í atvinnurekstri. 

Skv. ákvæðum 4. tl. 7. gr. laga nr. 7/1972, um breyting á lögum nr. 68 15. júní 

1971 um tekju- og eignarskatt, sbr. lög nr. 60/1973 um breyting á framangreindum 

lögum, hefur fjármálaráðuneytið ákveðið Í samráði við Hagstofu Íslands og á grund- 

velli útreikninga hennar, að verðhækkunarstuðlar vegna verðbreytinga árið 1976 
skuli verða sem hér segir: 

1. Verðhækkunarstuðull eigna, sem falla undir 1. tl. A-liðs 15. gr. laga nr. 68/1971 

með áorðnum breytingum, verði 25%. 
2. Verðhækkunarstuðull eigna, sem tilgreindar eru í 2. tl. A-liðs 15. gr. laga nr. 

68/1971 með áorðnum breytingum, verði 26.4%. 

Fjármálaráðuneytið, 3. janúar 1977. 

F. h.r. 

Jón Sigurðsson.   
Árni Kolbeinsson. 

3. janúar 1977. Nr. 2. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um Lyfjaeftirlit ríkisins nr. 412/1973. 

1. gr. 

3. gr. 2. málsgr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Innflutningseftirlit varðar eftirlit með tollafgreiðslu sérlyfja og annarra full- 

búinna lyfja samkvæmt eftirtöldum tollskrárnúmerum: 

Kirtlar og önnur líffæri til lækninga svo og 

A: Antisera og bóluefni. 
1. 30.01.00 

2. 30.02.10 

3. 30.02.20 

B: Skráð sérlyf. 

1. 30.03.11 

2. 30.03.21 

3. 30.03.81 

4. 30.03.41 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



Nr. 2. 2 3. janúar 1977. 

C:; Óskráð sérlyf. 
1. 30.03.12 

2. 30.03.22 

3. 30.03.32 

4. 30.03.42 

D: Lögbókarlyf (officinel lyf). 

1. 30.03.13 

2. 30.03.23 

3. 30.03.33 

4. 30.03.43 

á E: Önnur fullbúin lyf einnig til dýralækninga. 

1. 30.03.19 

2. 30.03.29 

3. 30.03.39 

4. 30.03.49 

Enn fremur nær þetta eftirlit til eftirlits með innflutningi hráefna til lyfjagerðar 
og lyfja samkvæmt öðrum tollskrárnúmerum. 

2. gr. 
9. gr. 1. málsgr. orðist svo: 

Innflytjandi framvísar til áritunar 2 eintökum af vörureikningi við Lyfjaeftirlit 
ríkisins og er óheimilt að tollafgreiða lyf, nema innflytjandi leggi fram við tollaf- 
greiðslu vörureikning, sem lyfjaeftirlitið hefur áritað. 

3. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 47. og 61. gr. lyfsölulaga nr. 

30 29. apríl 1963 sbr. og lög um breyting á þeim lögum nr. 85/1976, öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 3. janúar 1977. 

Matthías Bjarnason. 
Páll Sigurðsson. 

Nr. 3. 4. janúar 1977. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 7 22. janúar 1964 um iðgjöld til slysatrygginga 

samkvæmt 40. gr. laga nr. 40/1963 um almannatryggingar, sbr. 

reglugerð nr. 60 1969. 

1. gr. 
2. gr. orðist svo: 

Vikugjöld í hverjum áhættuflokki skulu vera sem hér segir: 

Áhættuflokkur Iðgjöld kr. á viku 

1. 200 31.00 
9. 52.00 
3. 102.00 
Á. 102.00 
Ð. 0 122.00



4, janúar 1977. 3 Nr. ð. 

Áhættuflokkur Iðgjöld kr. á viku 

ARI 283.00 
8. 403.00 
9. 544.00 

10. 2... 651.00 

2. gr. 

Í 23. málsgr. 4. gr. komi: 
9 000 krónur í stað „7 200 krónur“. 

ð. gr. 

8. gr. orðist svo: 

Fyrir ökumenn Þifreiða skal vikugjald vera kr. 40.00. 
Fyrir áhafnir flugvéla skal vikugjald vera kr. 403.00. 

4. gr. 

9. gr. orðist svo: 
Fyrir áhafnir skipa skal vikugjald vera sem hér segir: 
Áhafnir róðrarbáta og vélbáta undir 12 lestum kr. 403.00. Þó skal iðgjald af 

trillubátum aldrei vera lægra en kr. 7 000.00. 
Áhafnir flutningaskipa 100 lesta eða stærri kr. 544.00. 
Áhafnir flutningaskipa undir 100 lestum en ekki undir 12 lestum kr. 651.00. 
Áhafnir fiskiskipa 12 lesta eða stærri kr. 651.00. 

5. gr. 

10. gr. orðist svo: 
Áhættugjald vegna slökkviliðsmanna, sem ekki eru fastráðnir skal vera kr. 

65.00 fyrir hverja kvaðningu, hvort sem er við æfingar eða slökkvistarf. 

6. gr. 
11. gr. orðist svo: 

Föst árgjöld skulu vera sem hér segir: 

Vegna heimilisdráttarvélar eða vélsleða .......00.0.000.... kr. 1500.00 
Vegna rafstöðvar ..........0000000. 000 — 750.00 
Vegna súgþurrkunartækis „.......0.0000020 0000. —- 750.00 
Vegna heyblásara (saxblásara, heybyssu) ........0..0...... — 750.00 
Vegna bifhjóls ..........20000000 0... enn —- 1500.00 
Vegna reiðhjóls með hjálparvél .........0.0000 0000. — 1500.00 

Reglugerð þessi er sett samkv. heimild í 36. gr. laga nr. 67 1971 um almanna- 
tryggingar til að gilda frá 1. janúar 1977. Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 
6 9. janúar 1976 um breytingu á reglugerð nr. 7 1964 um iðgjald til slysatrygginga 
samkvæmt 40. gr. laga nr. 40 1963 um almannatryggingar, sbr. reglugerð nr. 60 1969. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 4. janúar 1977. 

Matthías Bjarnason. 
  
Páll Sigurðsson.



Nr. 4. 4 5. janúar 1977. 

REGLUGERÐ 

um innflutnings- og gjaldeyrisleyfi. 

1. gr. 

Innflutningur annarra vara en hér eru taldar á eftir, skal vera frjáls: 

Tollskrárnr. 

01.01.00— 
01.06.29 
02.01.10— 
02.01.60 

02.02.00 

02.03.00 
02.04.09 

02.05.00 

02.06.10— 
02.06.20 

04.01.00— 
04.07.00 

06.03.00 

07.01.10 
07.01.20 
09.01.21 
09.01.30 

úr 11.01.25 
úr 11.01.26 

15.01.00 

15.02.00 

15.03.00 

15.13.10— 
15.13.20 

16.01.00 

16.02.00 

17.01.21— 
17.01.22 
17.01.23— 

Vörutegund 

Lifandi dýr. 

Kjöt og ætir hlutar af dýrum, er teljast til nr. 01.01—01.04, nýtt 

kælt eða fryst. 
Kjöt og ætir hlutar (þó ekki lifur) af alifuglum (hænsnum, öndum, 

gæsum, kalkúnum og perluhænum), nýtt, kælt eða fryst. 
Lifur úr alifuglum, rý, kæld, fryst, söltuð eða í saltlegi. 

Annað kjöt og ætir hlutar af dýrum, nýtt kælt eða fryst, þó ekki 
hvalkjöt og hvalrengi. 

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

Kjöt og ætir hlutar af dýrum (þó ekki alifuglalifur), saltað, í salt- 

legi, þurrkað eða reykt. 

Mjólkurafurðir, fuglaegg, ætar afurðir úr dýraríkinu, ót. a., þó ekki 
04.06.0600, náttúrulegt hunang. 
Afskorin blóm og Þblómknappar í vendi eða til skrauts, lifandi, 
þurrkað, litað, bleikt, íborið eða meðfarið á annan hátt, í mánuð- 

unum desember til apríl. 
Kartöflur, nýjar. 
Tómatar, nýir. 

Kaffi, brennt, malað eða ómalað, í smásöluumbúðum 2 kg eða minna. 
Kaffilíki, sem inniheldur kaffi. 

Rúsmjöl, þó ekki hálfsigtimjól. 
Hreinsuð svínafeiti, önnur svínafeiti og alifuglafeiti, brædd eða 
unnin með upplausnarefni. 

Feiti af nautgripum, sauðfé og geitum, óbrædd. Einnig slík feiti 
brædd eða unnin með upplausnarefni (þar með talin „premier jus“). 

Svínafeitissterin (lardstearin), oleosterin (pressutólg), svínafeitis- 
olía, oleomargarin, tósarolía, hvorki jafnblönduð, blönduð né unnin 

á annan hátt. 

Smjörlíki, tilbúin svínafeiti (imitation lard) og önnur tilbúin 
matarfeiti. 
Pylsur og þess háttar vörur úr kjöti eða öðrum sláturafurðum eða 
dýrablóði. 
Aðrar vörur úr kjöti eða öðrum sláturafurðum, tilreiddar eða 
niðursoðnar. 

Molasykur.



5. janúar 1977. 5 Nr. 4. 

Tollskrárnr. Vörutegund 

17.01.24 Strásykur. 
17.04.01 
17.04.03— 
17.04.09 Sykurvörur, sem kakaó er ekki í, þó ekki möndlumassi í 5 kg 

blokkum og stærri. 
18.06,04— 
18.06.09 Súkkulaði og aðrar neysluvörur, sem í er kakaó, ót. a. 

19.07.01— 
19.07.09 Brauð, skonrok og aðrar algengar brauðvörur án viðbætts sykurs, 

hunangs, eggja, feiti, osts eða ávaxta. 

19.08.01— 
19.08.09 Kökur, kex og aðrar íburðarmeiri brauðvörur, einnig með kakaóði 

að meira eða minna leyti. 

úr 21.07.19 Tilbúinn rjómi, mjólk og mjólkurduft, svo og rjóma- 08 mjólkurís. 

22.04.00 Drúfusafi í gerjun og drúfusafi, sem Í er stöðvuð gerjun með öðru 

en etanóli. 
27.09.00 Jarðolía og olíur fengnar úr tjörukenndum steinefnum, óhreinsaðar. 

21.10.19 Annað bensín en flugvélabensíin. 
27.10.60 Gasolíur. 
27.10.70 Brennsluolíur. 
96.01.00 Sópar og burstar úr hrísi og öðrum jurtaefnum, aðeins saman- 

bundið, en ekki fest á haus, með eða án skafts. 

úr 96.02.01 Málningarpenslar (þó ekki listmálunarpenslar). 

96.02.03 Burstar og sópar með plastbaki, ót. a. 

úr 96.02.04 
úr 96.02.09 Aðrir sópar, penslar og burstar, þó ekki gúmmíþvögur á skafti og 

skaftþvögur. 

Þráit fyrir ákvæði 1. mgr. þessarar gr. ber innflytjendum að gæta ákvæða laga 

og annarra reglugerða, um bann við innflutningi eða varúðarráðstafanir í sambandi 

við hann, svo sem vegna smitunarhættu. 

2. gr. 

Gjaldeyrisleyfi þarf fyrir greiðslum til útlanda, öðrum en þeim, sem taldar eru 

hér á eftir: 
1. Opinber ríkisútgjöld, svo sem vextir og afborganir lána, kostnaður við utan- 

ríkisþjónustu og greiðslur til alþjóðastofnana. 

9. Greiðslur vegna þjónustu Pósts og síma. 
3. Erlendur kostnaður gjaldeyrisbankanna. 

3. gr. 

Umsóknir um gjaldeyris- og/eða innflutningsleyfi fyrir vörum og greiðslum, 

sem ekki eru frjálsar skv. 1. og 2. gr. hér að framan, skulu sendar viðskiptabönkum 

þeim, sem rétt hafa til að versla með erlendan gjaldeyri. 

Þegar um innflutning frílistavöru gegn gjaldfresti er að ræða, ber innflytjanda, 

áður en varan er send af stað frá útlöndum, að gera viðskiptabanka, sem rétt hefur 

til að versla með erlendan gjaldeyri, grein fyrir væntanlegum innflutningi og semja 

um greiðslufyrirkomulag vörunnar. 

4. gr. 

Til tollafgreiðslu þeirra vara, sem taldar eru í 1. gr. þessarar reglugerðar, þarf 

innflutningsleyfi, en heimilt skal að flytja inn án innflutningsleyfis eftirtaldar vörur, 

enda þótt þær falli undir eitthvert tollskrárnúmer, sem talið er í 1. gr.:



Nr. 4. 6 5. janúar 1977. 

1. Fatnað og aðrar ferðamannanauðsynjar, sem tilheyra farþegum, sem koma til 
landsins frá útlöndum, að svo miklu leyti, sem tollstarfsmenn telja farangur 

þennan til eigin afnota á ferðalaginu. 

Vörur, sem sjómenn eða flugmenn flytja sjálfir með sér í fari sínu til persónu- 
legra nota hlutaðeiganda eða skyldmenna hans og keyptar eru fyrir hinn svo- 
nefnda áhafnagjaldeyri, þó ekki yfir kr. 9000 verðmæti í hverri ferð, enda hafi 

þeir verið lengur í ferð en 20 daga. Tilsvarandi undanþága fyrir þá, sem skemur 
hafa verið í ferð, er kr. 3 000 við hverja komu. 

Vörur, sem endursendar eru hingað frá útlöndum, vegna þess að þær seldust 
ekki, eða eru endursendar hingað af öðrum orsökum, enda séu færðar þær 
sannanir eða líkur, sem tollyfirvöld faka gildar, fyrir því, að um sé að ræða 
vörur útfluttar héðan. 
Vörur, sem ætlaðar eru til afnota fyrir sendiherra erlendra ríkja og aðra, sem 
samkvæmt lögum og venju njóta hér tollfrelsis eftir nánari reglum, sem fjár- 
málaráðherra setur. 
Gjafir og aðrar sendingar, sem sönnur eru færðar á, að sendar séu hingað án 
þess að greiðsla komi fyrir. 

5. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 30 25. maí 1960, um skipan 

innflutnings- og gjaldeyrismála, öðlast þegar gildi. Jafnframt er úr gildi numin 
reglugerð nr. 370 17. des. 1974, um innflutnings- og gjaldeyrisleyfi, með áorðnum 
breytingum. 

Nr. 

Viðskiptaráðuneytið, 5. janúar 1977. 

Ólafur Jóhannesson. 
  

Þórhallur Ásgeirsson. 

5. 6. janúar 1977. 

AUGLÝSING 

um innflutningskvóta. 

Með skírskotun til 3. gr. reglugerðar nr. 79 27. maí 1960, um skipan gjaldeyris- 
og innflutningsmála o. fi. hefur ríkisstjórnin í samráði við Seðlabankann ákveðið 

eftirfarandi innflutningskvóta fyrir árið 1977: 

Tollskrárnr. Vörutegund Innflutningskvóti 1977 

09.01.21 Kaffi, brennt, malað eða ómalað í smásölu- | kr. 18 000 000 

umbúðum 2 kg. eða minna 

17.04.01 Lakkrís, sykraður og lakkrísvörur 
17.04.03 Brjóstsykur, sælgætistöflur og pastillur 
17.04.05 Karamellur 
17.04.06 Vörur úr gúmmtarabíkum 

17.04.09 Aðrar sykurvörur, sem kakaó er ekki í kr. 90 000 000 
18.06.04— 
18.06.09 Súkkulaði og aðrar neysluvörur sem í er   kakaó, ót. a.



E
r
 

6. janúar 1977. 7 Nr. 

Tollskrárnr. Vörutegund Innflutningskvóti 1977 

96.01.00 Sópar og burstar úr hrísi og öðrum jurtaefn- 

um, aðeins samanbundið, en ekki fest á haus, 

með eða án skafts 

úr 96.02.01 Málningarpenslar aðrir en listmálunarpenslar kr. 10 000 000 

96.02.03 Burstar, sópar með plastbaki, ót. a. 

úr 96.02.04 og 
úr 96.02.09 Aðrir sópar, penslar og burstar, þó ekki 

gúmmiþvögur á skafti og skaftþvögur 
  

Brauð, kökur, kex og aðrar brauðvörur í tnr. 19.07 og 19.08 verða áfram háðar 

innflutningseftirliti. Mun úthlutun innflutningsheimilda fyrir þeim vörum verða með 

sama hætti árið 1977 og árið 1976. 

Fyrsta úthlutun innflutningsleyfa fyrir þessum vörum fer fram í febrúar n.k. 

Umsóknir skulu hafa borist Landsbanka Íslands eða Útvegsbanka Íslands fyrir 1. 

febrúar 1977. 

Viðskiptaráðuneytið, 6. janúar 1977. 

Ólafur Jóhannesson. 
  

Þórhallur Ásgeirsson. 

  

Stjórnartíðindi B 1, nr, 1—5. Útgáfudagur 10. janúar 1977.



STJÓRNARTÍÐINDI B 2 — 1977 
  

  

Nr. 6. 8 5. janúar 1977. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Rafmagnsveitu Reykjavíkur. 

1. gr. 
Gjaldskrá þessi gildir fyrir orkuveitusvæði Rafmagnsveitu Reykjavíkur. 

2. gr. 
Verð á rafmagni til lýsingar er sem hér segir: 

Kr. 18.66 hver kWst. 
Kr. 76 739.00 hvert kWa í uppsettu afli til úti- og götulýsingar. Lýsing þessi 
stjórnast af ljósnemabúnaði Rafmagnsveitunnar. Auk orkukostnaðar er allur 
eðlilegur viðhaldskostnaður lýsingarkerfisins innifalinn í verðinu en notandi 
greiðir stofnkostnað að fullu. 
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3. gr. 
Verð á rafmagni til almennrar heimilisnotkunar, svo og til notkunar í sjúkra- 

húsum, heilsuverndarstöðvum, vistheimilum, elliheimilum og hliðstæðum stofnun- 

um, til eldunar í veitingahúsum og gistihúsum og til súgþurrkunar á heyi, er sem 
hér segir: 

3.1 Kr. 13.65 hver kWst. Lágmarksgjald er kr. 683.00 á ársfjórðungi. 

4. gr. 
Verð á rafmagni til vélanotkunar, er sem hér segir: 

4.1 Kr. 19.12 hver kWst. 
4.2 Kr. 4.70 hver kWst. og kr. 9 222.00 hvert kKWa samkvæmt mælingu miðað við 

15 mín meðalgildi afls, enda sé lágmarksafl 30 kW. 
4.3 Kr. 28.68 hver kWst. til vinnuvéla, vinnuljósa og annarrar notkunar við mann- 

virkjagerð, svo og við breytingar á eldri mannvirkjum. 

o. gr. 
Verð á rafmagni til hitunar er sem hér segir: 

5.1 Kr. 5.78 hver kWst. Heimilt er að krefjast lágmarksgjalds kr. 57 798.00 á ári. 
0.2 Kr. 2.72 hver kW st. til húshitunar, en hún er undanþegin verðjöfnunargjaldi 

og sölugjaldi, og kr. 3.62 hver kWst. til annarrar hitunar. Straumur til hitunar 
skv. þessum lið er rofinn tvisvar sinnum á sólarhring, allt að tveim klukku- 
stundum í hvort skipti. 

ð.3 Kr. 1.59 hver kWst. til húshitunar, en hún er undanþegin verðjöfnunargjaldi og 
sölugjaldi, og kr. 2.11 hver kWst. til annarrar hitunar. Straumur til hitunar skv. 
þessum lið er rofinn allt að tólf klukkustundum á tímabilinu kl. 9-—-21. 

54 Kr. 2.82 hver kWst. á tímabilinu kl. 229 og kr. 11.95 hver kWst. á tímabilinu 
kl. 9—22 samkvæmt tvígjaldsmælingu. 

6. gr. 
Rafmagnsveilan ákveður stærð og gerð mæli- og stjórntækja, sem notuð eru 

við sölu rafmagns. 

Fyrir tæki þau, sem notuð eru við rafmagnssölu, skal ársleiga vera sem hér segir: 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



5. janúar 1977. 9 Nr. 6. 

lið 

Orkumælir, einfasa ..........0..00002 0... kr. 456 

Orkumælir, þrífasa .........0.00020 0000 — 1824 

Orkumælir, þrífasa með straumspennum .............. — 3078 
Aflmælir ............... 0 — 2964 
Aflmælir með straumspennum ..........0000000.00.. — 4674 
Tvígjaldsorkumælir  .........0.0.. 000 — 2964 

Tvígjaldsorkumælir með straumspennum ............ — 4674 

Móttökuliðar, einpóla  ...........00000 0000 — 2052 
Móttökuliðar, þrípóla ...........0..0. 00... . nn — 2964 

Leiga skal þó ekki greidd af tækjum, sem notuð eru við rafmagnssölu samkvæmt 
3.1. 
Ársleiga fyrir önnur tæki, en að framan greinir, skal vera sem næst 15% af inn- 

kaupsverði tækisins, eftir nánari ákvörðun Rafmagnsveitunnar. 
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Leiga skal greidd samtímis rafmagnsgjaldi. 

7. gr. 
Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaus, er tengir húsveitu við veitu- 
kerfi Rafmagnsveitu Reykjavíkur. Heimtaugargjaldið skal sreitt við umsókn. 

Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar fyrir fullserðar húsveitur og bráðabirgða- 
heimtaugar fyrir byggingarstaði. 
Aðalheimtaugar. 

Heimtaugargjöld fyrir aðalheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi 
töflu: 

Málstraumur Stofngjald Lengdargjaldi) 
málraun kr. kr./m 

63 A I-fasa 2... 92 320 Innifalið 
63 A B-fasa 99 630 — 

100 A — 118 450 — 

200 A — 190 910 — 

315 A — 397 860 -- 
300 KVA 556 020 Skv. kostnaði 
500 KVA  — 928 100 —- 
800 KVA 1484 130 — 

Bráðabirgðaheimtaugar. 

Heimtaugargjöld fyrir Þbráðabirgðaheimtaugar skulu greidd samkvæmt 
eftirfarandi töflu: 

Lengdargjaldi)2) 
Stofngjald Jarðstrengur Lotftlína 

Málstraumur kr. kr./m kr./st. 

63 A T-fasa 2... 16 370 2430 30 830 
63 A ð-fasa 2... 22 990 2430 35 860 

100 A 3-fasa .......... 24 380 3 130 41 100 

A merkir málstraum stofnvara í amper. 
KVA merkir málraun spennis í kílóvoltamper, þegar um sérspennistöð er að ræða. 
  

D 

2) 

Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast í heilum metrum frá næsta útitengiskáp, eða rofa í 
spennistöð, að stofnvarkassa eða stofntengikassa í húsveitu. 

Sjái eigandi húsveitu um lögn frá útitengiskáp, eða rofa í spennistöð, að stofnvarkassa 
eða stofntengikassa húsveitu á sinn kostnað, greiði hann aðeins stofngjald, en annist þá 
sjálfur viðhald heimtaugarinnar. 

Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innan lóðarmarka í jarðstrengs- 
heimtaug og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlíinuheimtaug.
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7.5 Séu aðstæður óvenjulegar að því er varðar fjarlægð húsveitu frá veitukerfi eða 

fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar, skal heimtaugargjald ákveðast sam- 

kvæmt sérstökum samningi hverju sinni. 

7.6 Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekinnar húsveitu og hún að 

mestu leyti notuð í þágu þeirrar húsveitu, skal eiganda veitunnar skylt að leggja 

til lóð undir stöðina, Rafmagnsveitunni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu 

hlíta skilmálum Rafmagnsveitunnar um stærð lóðar og staðsetningu stöðvar. 

7.1 Þegar aðalheimtaug er breytt úr loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug, svo og 

þegar heimtaug er stækkuð, skal greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju 

heimtaug að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, hvort tveggja miðað 

við gildandi gjaldskrá, þegar breytingin fer fram. 

8. gr. 

Heimilt er með samþykki borgarráðs að selja háspennt rafmagn samkvæmt sér- 

stökum samningi. 

9. gr. 

Heimilt er að ákveða sérstakt gjald fyrir launafl hjá notendum, ef úttekið launafl 

nemur 75% eða meira af mesta útteknu raunafli á ári, miðað við 15 mín meðalgildi afls. 

10. gr. 

Heimilt er að breyta gjaldskrá þessari til samræmis við verðbreytingar, enda 

miðist gjaldskráin ætið við það, að tekjur Rafmagnsveitunnar standi undir rekstrar- 

gjöldum hennar svo og aukningum veitukerfis. Við ákvörðun gjaldskrár skulu ætið 

liggja fyrir áætlanir um rekstur og fjárfestingar á næsta 5 ára tímabili. 

11. gr. 

Óski notandi þess, að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrartíma 

Rafmagnsveitunnar, og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann greiða fyrir 

það gjald kr. 1000.00. 

12. gr 

Fyrir tengingu ásamt aftengingu vegna skammtímanotkunar, svo sem landteng- 

ingu skipa, skal greiða gjald kr. 2 090.00. 

13. gr. 

Sé heimild notuð til að rjúfa straum á veitu vegna vanskila notanda á greiðslu 

gjalda samkvæmt gjaldskrá þessari, skal hann greiða gjald kr. 2000.00 fyrir, að 

settur sé straumur á að nýju. 

14. gr. 
Sala rafmagns til hitunar samkvæmt 5. grein er bundin því skilyrði, að orkuver 

og veitukerfi þoli álagið að dómi Rafmagnsveitunnar. 

15. gr. 
Sölugjald 20% og verðjöfnunargjald 13%, samkvæmt lögum, er innifalið Í raf- 

magnsgjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, nema annað sé tekið fram. 

16. gr. 

Rafmagnsveitan leiðbeinir notendum, er þess óska, um val gjaldskrárliða eftir 

tegund notkunar. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 
og Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, samkv. reglugerð Rafmagnsveitu Reykjavíkur
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nr. 5 10. janúar 1939 til að taka gildi 1. janúar 1977, samanber auglýsingu ráðu- 
neytisins nr. 437 30. desember 1976, og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga 
að máli, Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur nr. 
422 16. desember 1976. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. janúar 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Kristmundur Halldórsson. 
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GJALDSKRÁ 

Rafveitu Hafnarfjarðar. 

1 RAFORKA 

Rafveita Hafnarfjarðar selur raforku á þann hátt og við því verði, er hér segir: 

A. Lýsing. 

Um kWst.-mæli á kr. 55.45 hverja kWst. 
Um kWst.-mæli á kr. 23.03 hverja kWst. auk fastagjalds, er nemi kr. 6945 á 
ári fyrir allt að 25 m? sólfflatarmáls í rúmi því, er lýsa skal og kr. 181 fyrir hvern 
m? umfram 25 m?. Fullt fermetragjald skal greiða af gólffleti í búðum, vinnu- 
stofum og skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga skal greiða kr. 66 á m? á ári. 

Séu notaðir flúrskinslampar, natriumlampar eða kvikasilfurslampar með ófas- 
viksjöfnuðum straumrásum, er heimilt að miða orkugjald skv. 1. og 2. tölulið við 

kílóvoltamperstundir í stað kílówattstunda. 
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B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kWst.-mæli á kr. 12.05 hverja kWst. og auk þess fastagjald kr. 1 239 á ári 
fyrir hvert herbergi, sem ætlað er til íbúðar og eldhús, en ekki ganga, baðher- 
bergi eða seymslur. 

C. Vélanotkun. 

Um kWst.-mæli á kr. 23.03 hverja kWst. 
Um mæla þannig reiknað, enda sé aflnotkun minnst 5 kW. Aflgjald skv. kW- 
mæli á kr. 13 126 hvert árskW. Auk þess skal greitt orkugjald skv. kWst.-mæli 
á kr. 4.73 hverja kWst. Minnsta aflgjald er kr. 65 630 á ári. Verði raunstuðullinn 
lægri en 0.8 er heimilt að miða aflgjaldið við 90% af mestu kKVA-notkun í stað 
mestu kKW-notkunar. 

D. Hitun. 

Um kWst.-mæli á kr. 9.19 hverja kWst. 

Um kWst.-mæli á kr. 12.32 hverja kWst. 

Um kWst.-mæli á kr. 2.61 hverja kWest., enda megi rjúfa strauminn Í allt að 3 
klst. á dag, á tímum mesta álags Rafveitunnar. 
Um kWst.-mæli á kr. 4.33 hverja kWst., enda megi rjúfa strauminn í allt að 3 
klst. á dag, á tímum mesta álags Rafveitunnar,
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5. Um kWst.-mæli á kr. 1.36 hverja kWst., enda megi rjúfa strauminn í allt að 12 

klst. á sólarhring. 
6. Um kWst.-mæli á kr. 2.26 hverja kWst., enda megi rjúfa strauminn í allt að 12 

klst. á sólarhring. 

Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

a) Að vélaafl, sötulínur og spennar þoli álagið, að dómi rafveitustjóra. 
b) Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina. 
c) Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð skv. fyrirmælum rafveitunnar og 

Rafmagnseftirlits ríkisins, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillar 

notaðir, þegar þess er krafist. 
d) Að húsnæðið fullnægi þeim lágmark<kröfum um einangrun sem rafveitan kann 

að setja. 
e) Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninga á hitaþörf þess húsrýmis, er hita skal, 

þegar þess er krafist og skal þá tekið fram, við hvaða minnsta útihita hitaþörfin 
er miðuð. 

E. Stórnotkun. 

1. Um mæla þannig reiknað. enda sé aflnotkun minnst 200 kW. 
Aflgjald: kr. 23 923 hvert árskW. 

Orkugjald: kr. 2.67 hverja kWst. 
Sala skv. þessum Hð er háð ákvörðun rafveitunefndar. 

F. Önnur notkun. 

1. Rafveitustjóra er heimilt að veita afslátt frá framangreindum verðlagsákvæðum 
á liðunum A til D á orku, sem er notuð á sumrin, ef um töluverða aukningu frá 

vetrarnotkun er að ræða, eða ef orkan er eingöngu notuð á sumrin. 
Til nota við vinnulagnir við byggingar, meðan á byggingu stendur. Um kWst.- 
mæli á kr. 29.10 hverja kWst. 

3. Gjöld fyrir götu- og hafnarlýsingu: kr. 76 139 hvert árskilówatt, þótt mælitækjum 

verði ekki við komið, enda greiði þá notandi að auki stofnkostnað og viðhalds- 
kostnað að fullu eftir ákvörðun rafveitunnar. Þó ákveður bæjarstjórn gjald 

fyrir götulýsingu í Hafnarfirði samkv. tillögu rafveitunefndar sem gerð skal árlega 

við afgreiðslu fjárhagsáætlunar bæjarins. 

4. Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitustjóri selja raforku eftir sérstökum 
samningi, þó eigi lengur en til eins árs í senn nema samþykki rafveitunefndar 

19
 

komi til. 

G. Mælaleiga. 

1. Af einfasa mælum .........0.00 000. kr. 66 á mánuði 
2. Af þrífasa mælum til og með 100 A .......00.000 0... — 156 á mánuði 
3. Af þrífasa mælum yfir 100 A .....000000 00 —— 296 á mánuði 
d. Af mestumælum ..........20000 0000 — 550 á mánuði 
5. Ársleiga eftir önnur mælitæki og rofa skal vera sem næst 15% af verði viðkom- 

andi tækis. 

Il. HEIMTAUGAGJÖLD 

Heimlaugargjald skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu: 
Fari lengd jarðlínuheimtaugar fram úr 15 m eða loftlínuheimtaugar fram úr 

40 m skal greitt yfirlengdargjald eins og taflan sýnir;
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Jarðlína Loftlina 
Málstraumur Lágmark Yfirlengd Lágmark Yfirlengd 
stofnvara kr. kr./m kr. kr./stólpa 

220 V kerfi 

63 A 1-fasa ............ 43 100 2410 32 500 31 700 
100 A — 52 100 2870 41 300 39 600 
63 A ð-fasa ............ 53 700 2870 41 300 39 600 

100 A 67 900 3 260 46 900 49 200 
IÐA — 83 200 3 650 58 600 51 600 
200 A — 129 800 4 950 92 800 58 900 
300 A — 187 400 6 020 

380 V kerfi 

63 A l-fasa ............ 43 100 2410 36 900 31 700 
63 A 2-fasa 2... 52 100 2410 37 200 36.900 
63 A 3-fasa 2... 72 800 2870 56 000 39 600 
00 A — 115 000 3 260 83 200 49 200 
125 A — 144 000 3650 101 000 51 600 
200 A 225 000 4. 950 160 000 58 900 
900 A — 325 000 6020 

Fyrir heimtaugar með meiri flutningsgetu en taflan segir til um (hér kann að 
þurfa dreifistöð) skal greitt heimtaugargjald er nemi kr. 1782 á hvert KVA. Skal 
þá miða aflið við varastærðirnar 426, 500 og 630 A. Yfirlengdargjald reiknast þá 
í hlutfalli við aukna flutningsgetu eftir 300 A skv. töflunni. 

Lengd jarðlínuheimtaugar, 63—-200 A í 220 V kerfi og 63—125 A í 380 V kerfi 
reiknast frá varkassa stystu greiðfæru leið að lóðarmörkum. Þurfi að leggja jarð- 
línuheimtaug af ofangreindum stærðum út frá loftlínu, skal lengd heimtaugar reiknuð 
jöfn lengd jarðstrengs frá varkassa að loftlínustólpa. Þveri jarðlínuheimtaugin 
akbraut, skal breidd akbrautar ekki reiknuð með. — Lengd stærri jarðlinuheim- 
taugar, en að ofan greinir, reiknast frá varkassa að rofa í dreifistöð. Yfirlengd 
reiknast ekki af vegarlengd, sem er umfram 109 m frá varkassa. Yfirlengdin reiknast 
sem yfirlengd jarðlinu skv. töflu, þótt heimatugin sé tekin frá loftlínu. Lengd loft- 
línuheimtaugar, 63—100 A í 220 og 380 V kerfi, reiknast frá næsta stólpa í notenda- 
línu við götu stystu greiðfæru leið að varkassa. Þurfi að setja stólpa fyrir heimtaug 
nær húsi en 40 m, svo að hún nái löglegri hæð, skal greitt umframgjald kr. 19 500 
fyrir stólpann. Séu tvær eða fleiri heimtaugar sameiginlegar að hluta er rafveitunni 
heimilt að jafna lengdargjöldum niður á umsækjendur heimtauga. Sé nauðsynlegt 
að setja upp dreifistöð vegna ákveðins notanda og hún að mestu leyti notuð í hans 
þágu, skal notandanum skylt að leggja til lóð undir stöðina rafveitunni að kostnaðar- 
lausu og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð lóðarinnar og stað- 
setningu stöðvarinnar. 

Sé um óskipulagt svæði að ræða eða aðstæður óvenjulegar er heimilt að krefjast 
sérstaks aukagjalds af húseiganda eða gera honum að greiða fyrir heimtaugina skv. 
kostnaði, en gera honum viðvart um það fyrirfram. 

Óski húseigandi eftir að flutningsgeta heimtaugar verði aukin eða ef breyta 
þarf loftlínuheimtaug í jarðlínuheimtaug, vegna breytinga á stofnlínu í götu skal 
húseigandi greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu hálfu 

gjaldi fyrri heimtaugar, hvort tveggja miðað við gildandi gjaldskrá, þegar breytingin 
fer fram. Húseigandi skal kosta breytingar á stofntaug innanhúss, sem þessu kann 
að vera samfara og taka á sig annan kostnað er af þessu kann að stafa. — Gjaldskrá 
þessi gildir í skipulögðum hverfum innan lögsagnarumdæmis Hafnarfjarðar, Garða- 
bæjar og Bessastaðahrepps.
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Ill. OPNUNARGJÖLD 

1. Hafi gjald skv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar fyrir veituna 
hafi komið, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 2 000.00. 

2. Ef fundin eru við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafar- 
laust og verður hún eigi opnuð aftur fyrr en notandi hefur greitt 2000 króna 
gjald á skrifstofu rafveitunnar. Sé opnað utan venjulegs vinnutíma, er þó 
heimilt að krefjast opnunargjalds samkv. kostnaði. 

IV. ÝMIS ÁKVÆÐI 

Rafveitunefnd er heimilt að breyta hitatöxtum til samræmingar við nágranna- 
veiturnar. 

Hækki innkaupsverð á raforku er rafveitunefnd heimilt að hækka gjaldskrá 
þessa um allt að 48% af þeirri hækkun. 

Fyrir full 5% sem kaupgjald hjá Rafveitu Hafnarfjarðar hækkar eða lækkar, 
hvort heldur er sökum breytinga á grunnkaupi eða kaupgjaldsvísitölu eftir 1. júní 
1976, er rafveitunefnd heimilt að hækka eða lækka gjaldskrá þessa um 4%. Breyting 
og hækkun gjaldskrár samkvæmt ofanrituðu er því aðeins gild, að til komi sérstakt 
samþykki iðnaðarráðuneytisins. 

Söluskattur 18%, söluskattsauki 2% og 13% verðjöfnunargjald til að bæta fjár- 
hag Rafmagnsveitna ríkisins, samtals 33%, eru talin með í upphæð gjalda þeirra, 
sem um ræðir í I. kafla gjaldskrár þessarar nema á töxtum DI1, D3 og DS. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 
og Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til að taka gildi 1. janúar 1977, samanber aug- 
lýsingu ráðuneytisins nr. 437 30. desember 1976 og birtist til eftirbreytni öllum, sem 
hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar 
nr. 259 29. júní 1976. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. janúar 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Kristmundur Halldórsson. 
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GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Siglufjarðar. 

I. RAFORKA 

Rafveita Siglufjarðar selur raforku í smásölu á orkuveitusvæði sínu á þann 
hátt og við því verði, sem hér segir. 

1. Lýsing. 

1.1 Um kWst.-mæli á kr. 50.00 hverja kWst. 
1.2 Um kWst.-mæli á kr. 30.00 hverja kWst. auk fastagjalds af rúmi því er lýsa skal, 

reiknast fastagjald af sgólffleti: 

a) fyrir varslanir, vinnustofur og skrifstofur kr. 14.65 á m? á mánuði. 
b) fyrir geymslur, ganga og verbúðir kr. 7.33 á m? á mánuði.
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2.2 

4.1 
4.2 

4.3 

a) 
b) 

c) 

5.1 

o.2 

2. Heimilisnotkun. 

Til heimila, sjúkrahúsa, skóla, gisti- og veitingahúsa má selja raforku til suðu 
á kr. 15.60 hverja kWst., enda séu suðutæki öll fasttengd og öll önnur notkun 
seld eftir gjaldskrárliðum Í.1 eða 1.2. 
Um kWst.-mæli á kr. 12.00 hverja kWst. auk fastagjalds af gólffleti er nemur 
kr. 7.33 af m? á mánuði af gólffleti íbúðar. Við ákvörðun á gólffleti íbúðar 
reiknast öll íveruherbergi, eldhús, gangar og baðherbergi, en ekki geymslur og 
þvottahús. Íveruherbergi, sem um stundarsakir standa auð, eða eru notuð sem 

geymslur, skulu reiknuð sem íveruherbergi. Tekið skal tillit til þess, ef um 
súðarherbergi er að ræða. 

3. Vélanotkun. 

Um kWst.-mæli á kr. 30.00 hverja kW st. 
Stórnotkun á mestaaflsmæla þannig reiknað: 
Aflgjald kr. 16 189.00 KW á ári. 
Orkugjald kr. 5.54 hverja kWst. af allri notkun. 

Ef um mikla orkunotkun er að ræða, svo sem til frystihúsa, og kaupandinn 
skuldbindur sig til að kaupa 20 000 kWst. á ári hið minnsta, má selja orkuna 

um kWst.-mæli þannig: 
Fyrir fyrstu 20 000 kKWst. ársnotkun kr. 15.60 hverja kWst. 
Fyrir næstu 80 000 kWst. ársnotkun kr. 10.30 hverja kWst. 
Fyrir umfr. 100 000 kWst. ársnotkun kr. 9.60 hverja kWst. 

4. Hitun. 

Til húshitunar og hitavatnsdunka um kWst.-mæli kr. 4.40 hverja kWst. 
Til húshitunar um kWst.-mæli kr. 4.00 hverja kWst., enda megi rjúfa straum 
í allt að 3 klst. hvern sólarhring samkvæmt nánari ákvörðun rafveitustjóra. 
Til hitunar í iðnaði er heimilt að selja raforku á kr. 6.00 hverja kWst. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til upphitunar: 

Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
Að tæki, lagnir og búnaður í sambandi við rafmagnsupphitunina sé samkvæmt 
fyrirmælum rafveitunnar. 
Að hús, sem fá leyfi fyrir rafmagnsupphitun, fullnægi lágmarkskröfum, sem 

rafveitan setur um einangrun. 

5. Önnur raforkunotkun. 

Til nota um vinnulagnir við byggingar meðan á byggingu stendur um kWst.-mæli 

á kr. 30.00 hverja kWst. 

Til götu- og hafnarlýsingar um kWst.-mæli á kr. 21.60 hverja kWst. 

Alla raforkusölu, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjaldskrár, 
skal selja eftir gjaldskrárlið 1. Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitustjóri þó, að 
tilkomnu samþykki rafveitunefndar, selja raforku eftir sérstökum samningi í hvert 

sinn, en eigi lengur en til eins árs Í senn. 

Il. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri veitu, 
og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða af mælitækjum 
sem hér segir:
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Af einfasamælum, 30 Amp. ....0.00.0 000. kr. 40.00 á mánuði 

Af þrífasamælum, 50 Amp. ..0.0.00.00 0000 —  80.00 á mánuði 
Af þrífasamælum, 50--100 Amp. ....0.00000. — 110.00 á mánuði 

Af mestaaflsmælum, 100 Amp. .....0.0000 00. — 250.00 á mánuði 

Af mestaaflsmælum, yfir 100 Amp. 2...0000000.. — 510.00 á mánuði 

Af öðrum mælitækjum en þeim, er nefnd eru, skal ársleigan vera sem næst 20% 
af verði mælitækjanna, leigan skal innheimt um leið og gjald fyrir raforku. 

HI. HEIMTAUGARGJÖLD 
Af hverri húsveitu, sem tengd er við veituna, skal greiða heimtaugargjald, sem 

miðast við flutningsgetu raftaugar þeirrar, sem að húsinu liggur, svo sem hér segir: 

Heimtaugargjald Yfirlengdargjald 

Flutningsgeta raftaugar Kr. Kr./m 

63 A 3ja fasa jarðstrengur #............ 66 840.00 3 576.00 
100 A 3ja fasa jarðstrengur # ............ 83 040.00 4 020.00 
125 Á ðja fasa jarðstrengur  ............ 103 800.00 4 560.00 
200 A 3ja fasa jarðstrengur #............ 162 000.00 6 120.00 
300 A ðja fasa jarðstrengur  ............ 234 000.00 7 224.00 

Yfirlengd greiðist þegar lengd heimtaugar fer fram úr 15 metrum. Lengd jarð- 
strengs mælist frá lóðamörkum húss. Ef heimtaugin krefst óvenjumikils kostnaðar 
að dómi rafveitustjórnar, svo sem nýrrar spennistöðvar, nýrra aflstrengja eða annars 
búnaðar, verða gjöldin ákveðin af rafveitustjórn í hverju tilviki. Ef lögð er fleiri en 

ein heimtaug að húsi, greiðir húseigandi allan kostnað við síðari heimtaugina samkv. 
reikningi. Þau hús, sem áður hafa greitt heimtaugargjöld, greiði aðeins hálft heim- 
taugargjald, ef loftlínu er breytt í jarðstreng. 

Gjald fyrir heimtaug fellur í gjalddaga þegar uppsetningu er lokið og áður en 
straumur er settur á heimtaugina. 

1. 

2. 

IV. OPNUNARGJALD 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari ekki verið greitt, svo að til lokunar 
veitu hafi komið, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 1 000.00. 

Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafarlaust, 

og verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandinn hefur greitt kr. 1 000.00 gjald 
á skrifstofu rafveitunnar. 

V. SÖLUSKATTUR 
Söluskattur og verðjöfnunargjald, samtals 33% eru talin með í upphæð gjalda 

þeirra, sem um ræðir í Í. kafla gjaldskrár þessarar, nema gjaldalið á. sem er sala 
raforku til upphitunar. 

1. 

VI. BREYTINGAR 

Gjöld samkvæmt 4. lið gjaldskrárinnar breytast með útsöluverði á dieselolíu í 
Siglufirði, þannig að þau teljast jafngilda 80% af útsöluverði á dieselolíu 1. 
jan. 1977 eða kr. 28.00 pr. lítri, en hækki eða lækki um 10% fyrir hver full 10%, 
sem olíuverð hækkar eða lækkar. 
Bæjarstjórn er heimilt að hækka öll gjöld, sem ákveðin eru í þessari gjaldskrá 
eða lækka, um allt að 20%. Breytingar gjalda skv. 1. og 2. lið til hækkunar eru 

því aðeins gildar að samþykki iðnaðarráðuneytisins sé fyrir hendi.
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Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júni 1923 og orku- 
lögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað og birtist 
til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá 
sama efnis nr. 175 30. april 1976. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. janúar 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson. 
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GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Ísafjarðar. 

TAFLA I. Orku- og aflverð, fastagjöld og mælaleigur. 
  

  

  

  

  

  

  

  

Fastar greiðslur í kr. Númer 
Númer Heiti gjaldskrárliða með skýringum Orkuverð á 

gjaldskrár. kr/kWst. Daggreiðslur — Ársgreiðslur mælal. 

A — LÝSING 
1.1 Án fastagjalds ..............00.... 56,00 01 

1.2 Með fastagjaldi ................... 30,00 224 01 
13 Götu og hafnarlýsing ............... 11,40 03 
14 Við húsbyggingar ............000%.. 29,30 ol 

B — HEIMILI 
21 Með fastagjaldi ................... 14,80 1485 01 

C — IÐNAÐUR OG VERSLUN 
3.1 Smávélar ..........020000 000... 30,00 02 

3.2 Stór notkun ......000000000. 0... 5,12 14 020 04 

D — HITUN 
4.1 Án TOfS 200000000 sr 12,00 ol 

4.2 Með rofi 1 klládag ................ 6,90 03 
4.3 Með rofi 3 kllá dag ....20.....0.... 4.30 03 
4.4 Með rofi 3 kl/á dag, sumarhitun ..... 2,05 03 
4.5 Með rofi 14 kl/á dag, næturhitun .... 2,05 03 

F — ANNAÐ 
5.5 Sérsamningar 
5.2 Lokun húsveitna og enduropnun kr. 

1000,00 lc 
5.3 Súgþurtkun .......00000 0000... 7,20 

MÆLALEIGUR 
0.1 Einfasa almenn án stjót. ........... 1485 
0.2 Einfasa með stjórnart. ............. 2400 
0.2 Einfasa með stjórnart. og þrífasa án 

stjórnart. .......0.00.0... 0... 2400 
0.3 Þriggja fasa m/stjórnart. ........... 4 380 
0.4 Þriggja fasa m/aflmæl. ............. 9 345 
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Upplýsingar og ýmis ákvæði. 

1. Mælieiningar raforku eru kílówattstundir (kWst.) og kilówött (kW) þó er 
heimilt að miða mælingu við voltamper (VA) er raunstuðull á mælistað verður 
lægri en 0.85. 

2. Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má miða aflúttak við 80% af uppsettu afli. 
3. Auk fyrrnefndra mælieininga er reiknað fast lágmarksgjald, er miðast við stærð 

húsnæðis. Í íbúðarhúsnæði miðast gjaldið við fjölda herbergja, en fermetra- 
fjölda í öðru húsnæði, þar sem það á við. 

4. Notkun eftir gjaldskrárliðum A-1.2 og C-3.1 má mæla með sama mæli og einnig 
notkun B-2.1 og D-4.1 til 4.3. 

5. Rafveitunni er heimilt að áætla notkun notanda í samræmi við meðalnotkun 
hans og innheimta greiðslur samkvæmt þeirri áætlun. 

6. Ef reikningur samkvæmt gjaldskrá er ekki greiddur fyrir 15. dag næsta mánaðar 
eftir að álestur fór fram er rafveitustjóra heimilt að innheimta vexti af skuldinni. 

Vextir reiknast mánaðarlega og miðast við yfirdráttarvexti á almennum hlaupa- 

reikningum. 

7. Tengingargjöld skulu vera að fullu greidd begar tengingu er lokið. 
8. Hafi gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari ekki verið greidd, svo að til lokunar 

hafi komið, eða lokunarmaður sendur út, skal taka gjald skv. lið 5.2 á hverja 
innheimtu (reikning) sem krafin er. Ef óskað er eftir opnun utan venjulegs 
dagvinnutíma, skal gjaldið vera tvöfalt. Lokunarmaður tekur ekki við greiðslu. 

9. Ef fundin eru við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafarlaust. 

og eigi opnuð aftur fyrr en úr hefur verið bætt og notandinn hefur greitt gjald 
skv. lið 5.2 á skrifstofu rafveitunnar. 

10. Raforkusala til hitunar er háð flutningsgetu kerfisins að dómi rafveitustjóra 
og fyrirmælum hans um tengingu og búnað hitunartækja, svo sem að notandi 
kosti segulrofa fyrir hitalagnir. Rafmagnsofnar og önnur hitatæki skulu vera 

fasttengd. Rafveitustjóri ákveður stillingu á rofaklukkum. 

Tenging við veitukeríið. 

Í samræmi við umsókn, ákveður rafveitustjóri stærð, gerð og búnað tengingar 
(heimtaugar) eða spennistöðvar. Stofngjöld tenginga samkvæmt töflu Í miðast við 
ðja fasa jarðlínutengingu og notkunarstaði á skipulögðum svæðum, og umsækjandi 
hafi fengið byggingarleyfi án kvaða. 

Húsbyggjanda ber að senda Rafveitunni afrit eða ljósrit af byggingarleyfi áður 
en bygging hefst, ásamt afstöðumynd er sýnir inntak heimtaugar. Ef lengd heim- 
taugar fer yfir í5 metra, reiknast yfirlengdargjald samkvæmt töflu H. Er þá mælt 
frá stofnvari notanda, eftir greiðfærri leið, að lóðarmörkum við sötu. 

Bráðabirgðatengins, breyting á tengingu, viðbótartenging eða aukning á flutn- 
ingsgetu tengingar og tenging utan skipulagðra svæða, greiðast samkvæmt útlögðum 
kostnaði. 

Tenging um loftlínu skal vera 20% ódýrari en greint er í töflu II, Ef loftlínu 
er breytt í jarðlinuheimtaug, skal greitt fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heim- 
taug að frádregnum kostnaði hinnar fyrri heimtaugar, hvort tveggja miðast við 
gildandi gjaldskrá, þegar breyting fer fram. 

Ef setja þarf spennistöð, sem að mestu leyti er í þágu eins notanda, skal hann 
leggja til lóð og húsnæði fyrir stöðina, sem fullnægir settum reglum um gerð og 
frágang spennistöðva, rafveitunni að kostnaðarlausu. Þegar um er að ræða tengingu 
á nýjum húsum, ber væntanlegum notanda að fá samþykki rafveitunnar fyrir stað- 
setningu og fyrirkomulagi tengingarinnar (heimtaugarinnar), áður en byggingar- 

framkvæmdir hefjast. Ef svo er ekki gert, er rafveitunni heimilt að krefja notanda
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um greiðslu á sannanlegum aukakostnaði sem hún hefur lagt í vegna þess. (auka 
heimtaugargjalds). 

Séu aðstæður að einhverju leyti óvenjulegar, er varða tengingu við veitukerfið, 
er heimilt að krefja aukagjalds. 

Rafveitunni er ekki skylt að leggja heimtaug á tímbailinu frá 1. des. til 1. maí 

nema ef notandi samþykkir að greiða þann umframkostnað sem af frosti í jörðu 
kann að leiða. 

TAFLA I. Tenging við veitukerfið /heimtaugargjöld. 

Stofngjöld Yfirlengdargjald 
Málstraumur tenginga eða eða kostnaður 

stofnvara/spenna heimtauga kr. kr./meter 

63 amp 220/380 volt ............ 75 800 2970 
100 —- 220/380 — 119 560 3 450 
125 — 220/380 — 149 260 9 750 
200 —- 220/380 — 234 430 5 160 
300 — 220/380 — 336 020 6 250 

Tenging með meiri flutningsgetu eða annarri spennu, greiðist samkvæmt kostnaði. 
Greiða skal fyrirfram upp í gjöld fyrir tengingu utan skipulagðra svæða samkvæmt 
kostnaðarútreikningi. 

11 

12 

14 

2.1 

9.1 

Skýringar með töflu 1. 

A. Lýsing. 

Lýsing án fastagjalds. Taxti fyrir alla notkun, sem ekki er seld undir öðrum 
liðum í þessari gjaldskrá. 
Lýsing með fastagjaldi af stærð húsnæðis. Taxtinn aðallega ætlaður fyrir verslanir, 
vinnustofur, skrifstofur og þ.h. staði. Tveir fermetrar jafngilda einum í göngum, 
seymslum og þvílíkum stöðum. 
Eftir þessum gjaldskrárlið má selja rafmagn til notkunar á vinnustöðum meðan 
á byggingu stendur, án fastagjalds. 

B. Heimili. 

Fastagjald miðast við stofur, hol, svefnherbergi og eldhús 5—-25 m? ef herbergin 
eru minni, reiknast hálft gjald, en af stærri tvöfalt. Ef um smá atvinnurekstur 
er að ræða, er fær raforku um heimilismælinn, þá reiknast þar tvöfalt fasta- 
gjald samkvæmt lið 1.2 og eftir sömu reglum. 

C. Iðnaður og verslun. 

Fyrir litlar vélar og tæki í verslun og iðnaði. Þegar rafmagn ljósa (taxti 1.2) 
er mælt með sama mæli, reiknast fast gjald af m? gólfflatar samkvæmt þeim 
taxta. 
Afi- og orkumæling. Gjaldstofn fastagjalds er aflúttak í kílówöttum. Ársafl 

reiknast hæsta meðalafl mælt í 15 mínútur. Ársafl reiknast aldrei lægra en 3 
kW þegar um hreina vélanotkun er að ræða, en lágmark 10 kW ef raforka til 
ljósa er einnig seld um sama mæli. Reiknast þá til viðbótar fastagjald samkvæmt 
lið 1.2 þar sem lýsing er. Heimilt er að takmarka aflúttak samkvæmt þessum lið 
í allt að 2 klst. á dag á mestu álagstímum.
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D. Hitun. 

Heimilt er að selja órofna heimilisnotkun (B-2.1) um sama mæli og D-4.1 til 
4.3 reiknast þá til viðbótar fastagjald 4.3 samkvæmt taxta B-2.1 margfaldað með 
tölunni 5. 

Í sumarbústöðum skal reikna hverja heila 25 m? af heildarflatarmáli bústaðarins 

sem eitt herbergi, enda sé eingöngu um sumarnotkun að ræða. 

4.4. Sumarhitun. Gildistímabil sumarhitunarleyfa er 1. maí til 30. sept. ár hvert. 
Ef notkun sumarorku fellur niður eða verður óeðlilega lítil yfir fyrrgreint tíma- 
bil, að mati rafveitustjóra, endurnýjast viðkomandi leyfi ekki sjálfkrafa á 
næsta ári eins og ef um eðlilega notkun hefði verið að ræða. 

F. Annað. 

5.1 Sérsamningar. Ef sérstaklega stendur á, getur notandi leitað eftir sérstökum 
samningi um raforkukaup. 

Rafveitustjóra er heimilt að leyfa tengingu einstakra tækja við kerfi rafveitunnar 
án mælis um stundarsakir, að því tilskyldu, að greiðsla komi fyrir í samræmi við 
áætlaða notkun tækisins. 

Bæjarstjórn ákveður greiðslur fyrir gatna- og hafnarlýsingu að fengnu áliti raf- 
veitustjórnar. Einnig greiðslur fyrir stofn- og viðhaldskostnað götulýsingar. 

Ýmis gjöld. 

Söluskattur, verðjöfnunargjald og önnur slík lögskyld gjöld eru innifalin í upp- 
hæð gjalda þeirra, sem um ræðir í töflu I. þessarar gjaldskrár, nema á töxtum 4.2, 
4.3, 4 4 og 4.5. 

Ýmis ákvæði. 

Hækki innkaupsverð á raforku er rafveitustjóra heimilt að hækka orkureikninga 
um 35% af þeirri hækkun. Fyrir hver 5% sem kaupgjald hjá Rafveitu Ísafjarðar 
hækkar eða lækkar, hvort heldur er sökum breytinga grunnkaups eða kaupgjalds- 
vísitölu frá og með Í. júní 1976 er rafveitustjórn heimilt að hækka eða lækka gjald- 
skrá um 2%. Hækkanir skv. ofanrituðu eru þó því aðeins gildar að heimild iðnaðar- 
ráðuneytisins sé fyrir hendi. 

Ef fyrirsjáanlegt er að dómi rafveitustjóra, að örðugleikar verði á rekstri Raf- 
veitunnar sakir vatnsskorts, getur rafveitustjórn með samþykki iðnaðarráðuneytis 
gert bráðabirgðaráðstafanir er hún telur heppilegar til að draga úr orkunotkun á 
veitusvæðinu meðan á vatnsskorti stendur. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 
og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að taka gildi 1. janúar 1977, samanber auglýsingu 
ráðuneytisins nr. 437 30. desember 1976 og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut 
eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá Rafveitu Ísafjarðar nr. 265 
30. júní 1976. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. janúar 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Kristmundur Halldórsson.
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AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Sauðárkróks, nr. 113 3. 

apríl 1973 með síðari breytingum. 

TI. KAFLI 

4. gr. orðist þannig: 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

Vatnsgjald alli að kr. 1250 á mánuði fyrir hvern mín. ltr. í hámarksstillingu 

hemils. 

III. KAFLI 

6. gr. orðist þannig: 

Heimæðagjald Hitaveitu Sauðárkróks skal vera sem hér segir: 

400— 2000 m3 == 49 164 f. 400 m? 38.77 kr./mð þar yfir 
2000— 6000 m? == 111 215 f. 2000 m3 33.77 kr./mð þar yfir 
6 000--10 000 mð == 246 327 f. 6000 m3 30.00 kr./mð þar yfir 

meira en 10 000 m5 == 366 425 f. 10.000 m3 25.00 kr./m3 þar yfir 

7. gr. orðist þannig: 
Gjöld samkv. 6. gr. eru miðuð við vísitölu bygsinsarkostnaðar 1. nóv. 1976, 

119 stig. Er hitaveitunefnd heimilt að breyta þeim í samræmi við þær breytingar 

sem á nefndri vísitölu verða. 

Gjaldskrá Þessi, sem samþykkt er af bæjarstjórn Sauðárkróks. er hér með stað- 
fest samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1987 til að öðlast gildi 1. janúar 1977, 
samanber auglýsingu ráðuneytisins nr. 438 30. desember 1976 og birtist til eftir- 

breytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. janúar 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  
Kristmundur Halldórsson. 

5. janúar 1977. Nr. 11. 

AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Ólafsfjarðar, nr. 368 5. 
ágúst 1975, með síðari breytingum. 

4. gr. orðist þannig: 
Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

a. Fastagjöld kr. 750 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 

b. Vatnsgjald kr. 1200 á mánuði fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu hemils. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem samþykkt er af bæjarstjórn Ólafsfjarðar, stað- 
festist hér með samkv, orkulögum nr. 58 29. april 1967 til að öðlast gildi 1. janúar
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1977, samanb. auglýsingu ráðuneytisins nr. 438 30. desember 1976, og birtist til eftir- 
breytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 5. janúar 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson. 

Nr. 12. 10. janúar 1977. 

GJALDSKRÁ 

Hitaveitu Selfoss. 

I. Heitt vatn. 

Hitaveita Selfoss selur afnot af heitu vatni úr veitukerfi sínu á þann hátt og 
við því verði, sem hér segir: 

1. Um vatnsmæli kr. 56.00 fyrir hvern rúmmetra vatns. 
2. Um hemil kr. 15 444.00 á ári fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu hemils. 

Minnsta magn vatns sé 1 1/mín fyrir hverja 100 mð húsnæðis. 

Ef vatnsmælir bilar er hitaveitunni heimilt að áætla vatnsnotkun með hliðsjón 

af fyrri notkun og/eða hitaþörf húsnæðis. 

II. Mælaleiga. 

Hitaveitan leigir vatnsmæla og skal leiga fyrir þá innheimt jafnhliða gjaldi fyrir 
vatnsnotkun. Hitaveitan ákveður stærð mæla og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir 
notandann, sem skal greiða leigu af mælum, sem hér segir: 

1. Fyrir mæla allt að 84“ Q.00.. kr. 597.00 á mán. 

2. Fyrir mæla frá 120 20... — 1 094.00 á mán. 
3. Fyrir hemla ...........0.0.00 2. —  597.00 á mán. 

ITI. Heimæðagjald. 

Heimæðagjald, miðað við heildarrúmmál húsa, er sem hér segir: 

Allt að 400 mö kr. 119 300.00. 
400 til 2 000 mö kr. 119 300.00 af 400 mö - kr. 99.50 á mó þar yfir að 2 000 m?. 
2 000 mö kr. 278 500.00 -— kr. 82.00 á möð þar yfir. 
Séu fleiri en eitt hitunarkerfi tengd við heimæðina með mælum frá hitaveitunni, 

skal greiða kr. 17 400.00 aukagjald fyrir hvern mæli umfram hinn fyrsta. 
Glaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum, sé um óskipulagt svæði að ræða, 

skal greiða heimæðagjald samkvæmt kostnaðarreikningi. 
Heimæðagjald skal að fullu greitt þegar tengingu heimæðar er lokið. 

IV. Opnunargiald. 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 1 200.00. 

Gjaldskrá þessi sem samþykkt hefur verið af hreppsnefnd Selfoss er sett sam- 

kvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. janúar
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1977 skv. auglýsingu ráðuneytisins nr. 438 30. desember 1976, og birtist til eftirbreytni 
öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis 

nr. 858 4. október 1976. 

Iðnaðarráðuneytið, 10. janúar 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Kristmundur Halldórsson. 

10. janúar 1977. Nr. 13. 

AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Hvammstanga, nr. 387 27. 

desember 1973 með síðari breytingum. 

A-liður 4. gr. orðist þannig: 
Fastagjald, kr. 750.00 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 

B-liður 4. gr. orðist þannig: 
Vatnsgjald, kr. 1 500.00 á mánuði fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem samþykkt er af hreppsnefnd Hvammstangahrepps, 
staðfestist hér með samkv. orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 1. janúar 
1977, samanber auglýsingu ráðuneytisins nr. 438 30. desember 1976, og birtist til 
eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 10. janúar 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. a 
Kristmundur Halldórsson. 

7. 1anúar 1977. . Nr. 14. 

AUGLYSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á grundvallarverði á óverkuðum 

saltfiski og á söltuðum ufsaflökum fyrir framleiðslutímabilið 

1. janúar til 30. júní 1977. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 
og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, hefur ráðuneytið 
staðfest eftirfarandi grundvallarverð á óverkuðum saltfiski og á söltuðum ufsaflökum 
fyrir framleiðslutímabilið 1. janúar til 30. júní 1977: 

Óverkaður saltfiskur. 
Stórfiskur nr.1 ..........00.200 000. kr. 350.00 

Millifiskurnr.1 .............000000 000. — 330.00 
Smáfiskur 40/60 nr. Í ........00 0 —  280.00 

Smáfiskur 60/100 nr. 1 ........0 0 —— 260.00 

Verð þessi eru f.o.b. Verðbil verður 4%, er miðast við verðhækkun eingöngu.
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Söltuð ufsaflök. 

15/20 EP 2... kr. 345.00 
15/20 AB 2... —  900.00 
21/25 FP 22... —  3985.00 
21/25 AB —-  290.00 
26/30 EF 2... —  325.00 
26/30 AB —- 280.00 
B1/35 FP #70... —  315.00 
81/35 AB a... —- 270.00 
36/40 EF 2... —  4305.00 
96/40 AB 2... —  260.00 

Verð þessi eru c.i. f. Verðbil verður 4%, er miðast við verðhækkun eingöngu. 

Greiðslur í sjóðinn miðast við 75% af verðbreytingu frá grundvallarverði að 
viðbættu verðbili, en greiðslur úr sjóðnum miðast við 75% af verðbreytingu frá 
gsrundvallarverði án verðbils. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 7. janúar 1977. 

F. h. r. 

Jón L. Arnalds. = 
Gylfi Þórðarson. 

Nr, 15. 11. janúar 1977. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á loðnuafurðum 

fyrir tímabilið 1. janúar til loka loðnuvertíðar 1977. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 
og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, hefur ráðuneytið 
staðfest eftirfarandi verðgrundvöll á loðnuafurðum fyrir tímabilið 1. janúar til loka 
loðnuvertíðar 1977: 

Loðnumjöl, $ 6.35 á próteineiningu í lest. 

Loðnulýsi, $ 390.00 fyrir hverja lest. 

Verðbil verður ekkert. 

Verðið miðast við Cif., og gerist upp á viðskiptagengi krónu gagnvart Banda- 
ríkjadollar, $ 1 = 189.50. 

Greiðslur í eða úr sjóðnum nema 55% af verðbreytingum frá grundvallarverði. 
Verðgrundvöllur þessi er breytanlegur á tímabilinu, ef hráefnisverði verður 

sagt upp og því breytt. 

Sjávarútvegsráðnneytið, 11. janúar 1977. 

F. h.r. 

Jón L. Arnalds. 0 

Þórður Ásgeirsson.
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AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á frystri rækju 

fyrir framleiðslutímabilið 1. janúar til 15. maí 1977. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 

og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, hefur ráðuneytið 
staðfest eftirfarandi verðgrundvöll á frystri rækju fyrir framleiðslutímabilið 1. 

janúar til 15. maí 1977: 

Vélskelflett rækja Ísl. kr. á lb. if. 
1. 104 1 Ib. blokkfryst 20.20.0000... 429.30 

2. 241 lb. blokkfryst ........0200000 0. nn 477.50 
3. 24 XX 450 gr. sérfryst ........0.000 000. 447.50 
4. 6X2 kg, 5>X2 kg. og 42 kg. sérfryst .......... 447.50 
5. 425 kg. sérfryst .........00000. 00 447.50 
6. 2<5 kg. sérfryst  .........0000 0000 447.50 
7. AX kg. sérfryst ........0.0.200 00. 447.50 
8. 1X25 lb. sérfryst ..........0.000 00. 447.50 

9. 15 < 200 gr. sérfryst (.......0.00000 000 454.80 
10. Í saltlegi ............. 429.30 

Verðbil verður 214 %. 

Greiðslur í sjóðinn eða úr miðast við 62.5% af verðbreytingu frá grundvallar- 

verði að viðbættu eða frádregnu verðbili. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 11. janúar 1977. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. 
  
Þórður Ásgeirsson. 

11. janúar 1977. Nr. 17. 

AUGLÝSING 

um tollverð notaðra bifreiða. 

1. gr. 
Tollverð innfluttra notaðra bifreiða skal fundið samkvæmt meginreglum 5.—7, 

gr. laga nr. 190 31. desember 1976 um tollskrá o. fl. með þeim leiðréttingum sem 

leiðir af ákvæðum auglýsingar hessarar. 

Nú er hið umsamda kaupverð lægra en matsverð skv. 2. gr. auglýsingar þessarar 

og skal þá lesgja það verð til grundvallar útreikningi aðflutningsgjalda sem hærra er. 

2. gr. 
Við ákvörðun tollverðs skal leggja til grundvallar fob-verð nýjustu árgerðar 

bifreiðar af sömu eða svipaðri tegund eins og það er á komudegi þess fars sem flytur 

viðkomandi bifreið til landsins,
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Frá verði samkvæmt 1. mgr. skal heimilt að draga ákveðinn hundraðshluta fyrir 
hvern aldursmánuð bifreiðar, sbr. 1. mgr. 5. gr., svo sem kveðið er á um í 1. og 2. lið 
hér á eftir. 

Í. Bifreiðar sem teljast til tollskrárnúmera 87.01.20, 87.02.29, 87.02.31, 87.02.32, 

87.02.35, 87.02.37 og 87.02.28: 

1,2% allt að 40 mánuðum en 48% er hámarksfyrning samkvæmt þessum lið. 

Bifreiðar sem teljast til tollskrárnúmera 87.02.14, 87.02.16, 87.02.19, 87.02.21, 
87.02.33, 87.02.34, 87.02.35, 87.02.41, 87.02.42 og 87.02.49: 

1,5% fyrstu 6 mánuðina. 
1,0% næstu 18 mánuði. 
0,5% eftir það. 

Aldrei má þó fyrna meir en svo að eftir standi 10% af því verði sem lagt 

er til grundvallar. 

IÐ
 

3. gr. 
Nú flytur maður húferlum til landsins og hefur með sér frá útlöndum bifreið 

sem verið hefur í eigu hans í a. m. k. eitt ár og skulu þá gilda sömu reglur og kveðið 
er á um Í 2. gr. auglýsingar bessarar. Fyrning má þó nema 1,5% á mánuði fyrir 
fyrstu 6 mánuðina og síðan 1% á mánuði en um hámarksfyrningu skal farið svo 
sem fyrir er mælt í 2. líð 2. gr 

Til grundvallar útreikningi aðflutningsgjalda samkvæmt þessari grein skal ætið 
leggja matsverð en eigi upphaflegt kaupverð. 

4. gr. 
Tollverð notaðra bifreiða erlendra sendiráða eða sendiráðsstarfsmanna sem toll- 

afgreiddar hafa verið skv. 8. tl. 2. gr. tollskrárlaga og seldar eru hérlendis skal fundið 
samkvæmt 3. gr. en lok fyrningar skal miða við söludag. 

5. gr. 
Upphaf fyrningar samkvæmt ákvæðum auglýsingar þessarar miðast við 1. júlí 

árgerðarárs viðkomandi bifreiðar en lok fyrningar við komudag flutningsfars til 

landsins, sbr. þó 4. gr. i.f, Hluta úr mánuði skal sleppt við útreikning fyrningar. 

Árgerð bifreiðar skal sönnuð með vottorði útgefnu af opinberum skráningar- 

aðila í því landi, þar sem bifreiðin var fyrst tekin í notkun, eða á annan þann hátt 
sem tollyfirvald metur gildan. 

Við ákvörðun tollverðs samkvæmt auglýsingu þessari skal hvorki taka tillit 
til útlits né ástands viðkomandi bifreiðar, sbr. þó 6. grein. 

6. gr. 
Nú verður mati eigi komið við skv. 1. mgr. 2. gr. og skal þá tollyfirvaldi heimilt 

að láta fara fram sérstakt mat á viðkomandi bifreið skv. 10. gr. laga nr. 120/1976 um 
tollskrá o. fl. 

7. gr. 
Ákvörðun tollverðs samkvæmt auglýsingu þessari er endanlega bindandi og 

verður eigi skotið til yfirmats. 
Fjármálaráðuneytið lætur gera skrá um verð á algengustu tegundum nýrra bif- 

reiða til leiðbeiningar fyrir tollstarfsmenn við ákvörðun tollverðs samkvæmt aug- 
lýsingu þessari.



11. janúar 1977. 27 Nr. 17. 

8. gr. 

Auglýsing þessi er sett samkvæmt heimild í 2. mgr. 13. gr. laga nr. 120/1976 

um tollskrá o. fl. til að öðlast gildi þegar í stað. Jafnframt er úr gildi felld auglýsing 

nr. 15 1974 um sama efni. 

Fjármálaráðuneytið, 11. janúar 1977. 

Matthías Á. Mathiesen. 
Þorsteinn Geirsson. 

13. janúar 1977. Nr. 18. 
REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 17 22. febrúar 1972, um happdrættislán ríkissjóðs 

1972, Skuldabréf A, vegna vega- og brúargerða á Skeiðarársandi, 

er opni hringveg um landið. 

1. gr. 

6. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Heimilt er að nota tölvu við útdrátt vinninga. Verði að því ráði horfið skal út- 

dráttur fara fram á vegum Reiknistofnunar Háskólans eftir reglum sem fjármála- 
ráðherra setur. 

2. gr. 

7. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar falli niður. 

3. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er skv. 9. gr. 1. nr. 99 frá 28. desember 1971 öðlast 

þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 18. janúar 1977. 

F.h.r. 

Jón Sigurðsson. 
  

Árni Kolbeinsson. 

13. janúar 1977. Nr. 19. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 59 18. mars 1974, um happdrættislán ríkissjóðs 

1974, Skuldabréf Ð, vegna vega- og brúargerða á Skeiðarársandi, er opni 

hringveg um landið, sbr. reglugerð nr. 220 12. júlí 1974 um 

breyting á þeirri reglugerð. 

1. gr. 

6. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Heimilt er að nota tölvu við útdrátt vinninga. Verði að því ráði horfið skal út- 
dráttur fara fram á vegum Reiknistofnunar Háskólans eftir reglum sem fjármála- 

ráðherra setur.
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2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er skv. 2. gr. laga nr. 7 frá 13. mars 1974, sbr. lög nr. 

99/1971, öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 13. janúar 1977. 

F.h.r. 

Jón Sigurðsson. 0 

Árni Kolbeinsson. 

Nr. 20. 13. janúar 1977. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 256 27. ágúst 1973, um happdrættislán ríkissjóðs 

1973, Skuldabréf C, vegna vega- og brúargerða á Skeiðarársandi, 

er opni hringveg um landið. 

1. gr. 

6. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Heimilt er að nota tölvu við útdrátt vinninga. Verði að því ráði horfið skal út- 

dráttur fara fram á vegum Reiknistofnunar Háskólans eftir reglum sem fjármála- 
ráðherra setur. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er skv. 9. gr. laga nr. 99 frá 28. desember 1971, sbr. 

lög nr. 8 frá 25. apríl 1973, öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 13. janúar 1977. 

F.h.r. 

Jón Sigurðsson.   
Árni Kolbeinsson. 

Nr. 91. 13. janúar 1977. 
REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 26 13. mars 1973, um happdrættislán ríkissjóðs 

1973, Skuldabréf B, vegna vega- og brúargerða á Skeiðarársandi, 

er opni hringveg um landið. 

1. gr. 
6. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Heimilt er að nota tölvu við útdrátt vinninga. Verði að því ráði horfið skal út- 

dráttur fara fram á vegum Reiknistofnunar Háskólans eftir reglum sem fjármála- 
ráðherra setur. 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er skv. 9. gr. laga nr. 99 frá 28. desember 1971, öðlast 
þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 18. janúar 1977. 

F.h.r. 

Jón Sigurðsson.   
Árni Kolbeinsson,



13. Janúar 1977. 29 Nr. 22. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 271 10. október 1974, um happdrættislán ríkissjóðs 

1974, Skuldabréf E, til að fullgera Djúpveg og opna þannig 

hringveg um Vestfirði. 

1. gr. 
5. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Heimilt er að nola tölvu við útdrátt vinninga. Verði að því ráði horfið skal út- 

dráttur fara fram á vegum Reiknistofnunar Háskólans eftir reglum sem fjármála- 

ráðherra setur. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er skv. 9. gr. laga nr. 48 frá 16. maí 1974 sbr. lög nr. 

86/1974 öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 13. janúar 1977. 

F.h.r. 

Jón Sigurðsson.   
Árni Kolbeinsson. 

13. janúar 1977. Nr. 23. 
REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 319 8. nóvember 1974, um happdrættislán ríkissjóðs 

1974, Skuldabréf F, vegna vegaframkvæmda við hringveg um landið. 

1. gr. 
5. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Heimilt er að nota tölvu við útdrátt vinninga. Verði að því ráði horfið skal út- 

dráttur fara fram á vegum Reiknistofnunar Háskólans eftir reglum sem fjármála- 

ráðherra setur. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er skv. heimild í 2. gr. 1. nr. 7 frá 13. mars 1974, öðlast 

þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 13. janúar 1977. 

F.h.r. 

Jón Sigurðsson.   
Árni Kolbeinsson. 

13. janúar 1977. Nr. 24. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 453 24. október 1975, um happdrættislán ríkissjóðs, 

Skuldabréf G, vegna uppbyggingar þjóðvegakerfisins. 

1. gr. 

5. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Heimilt er að nota tölvu við útdrátt vinninga. Verði að því ráði horfið skal út-
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dráttur fara fram á vegum Reiknistofnunar Háskólans eftir reglum sem fjármála- 
ráðherra setur. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er skv. 2. gr. sbr. 3. gr. 1. nr. 7 frá 13. mars 1974, öðlast 

þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 13. janúar 1977. 

F.h.r. 

Jón Sigurðsson.   
Árni Kolbeinsson. 

Nr. 25. 13. janúar 1977. 
REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 60 17. mars 1976, um happdrættislán ríkissjóðs 

1976, Skuldabréf H, vegna Norður- og Austurvegar. 

1. gr. 
ö. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Heimilt er að nota tölvu við útdrátt vinninga. Verði að því ráði horfið skal út- 
dráttur fara fram á vegum Reiknistofnunar Háskólans eftir reglum sem fjármála- 
ráðherra setur. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er skv. 2. gr. sbr. 3. gr. laga nr. 7 frá 18. mars 1974, 

sbr. og 5. gr. laga nr. 36 frá 23. maí 1975, öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 13. janúar 1977. 

F.h.r. 

Jón Sigurðsson. a 
Árni Kolbeinsson. 

Nr. 26. 13. janúar 1977. 
REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 398 22. nóvember 1976, um happdrættislán ríkissjóðs 

1976, Skuldabréf 1, vegna Norður- og Austurvegar. 

1. gr. 
5. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Heimilt er að nota tölvu við útdrátt vinninga. Verði að því ráði horfið skal út- 

dráttur fara fram á vegum Reiknistofnunar Háskólans eftir reglum sem fjármála- 
ráðherra setur. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er skv. 2. gr. sbr. 3. gr. laga nr. 7 frá 18. mars 1974, 

sbr. og 5. gr. laga nr. 36 frá 23. maí 1975, öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 13. janúar 1977. 

F.h.r. 

Jón Sigurðsson. 
  

Árni Kolbeinsson.
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REGLUR 

um útdrátt vinninga í happdrættislánum ríkissjóðs, útgefnum árið 1972 

og síðar vegna fjáröflunar til vegagerðar. 

1. gr. 
Útdráttur fer fram í Reiknistofnun Háskólans að viðstöddum fulltrúa stofnunar- 

innar og eftirliisnefnd með eftirtöldum fulltrúum: 

a. 
b. 
c. 

a) 

b) 

e) 

d) 

Notarius publicus, 

fulltrúa fjármálaráðuneyitisins og 
fulltrúa Seðlabanka Íslands. 

2. gr. 
Við útdrátt vinninga skal nota eftirfarandi gögn og tæki: 

Tölvu Reiknistofnunar Háskólans. Heimilt er þó með samþykki eftirlitsnefndar- 
innar (sbr. 1. gr.) að nota aðra tölvu, ef nauðsyn krefur. 

Dráttarforrit og annan hugbúnað, sem stýrir tölvunni við útdráttinn. Þessi 
hugbúnaður skal varðveittur á sérstökum seguldiski, segulbandi eða gataspjalda- 
stokki. 
Stokk til útdráttar á lykiltölu fyrir dráttarforritið. Stokkurinn skal vera með 
8 hólfum og í hverju hólfi skal vera reglulegur tvítugflötungur, en á hvern flöt 
hans skal skráð ein talnanna frá 0 til 9, þannig að sérhver tala er á tveimur 
flötum. 
Nauðsynlegan tölvupappir, segulbönd og gataspjöld í samræmi við þarfir 
dráttarforritsins. 

3. gr. 
Dráttarforrit skal gert samkvæmt viðurkenndum aðferðum. Dráttarforrit skal 

þannig gert, að fyrst er dregin út hæsti (hæstu) vinningur, síðan næsthæsti (næst- 
hæstu) o.s.frv. Eftirlitsnefndin fær tvo sérfróða menn til að yfirfara dráttarfor- 
ritið í upphafi, svo og í hvert sinn, sem breytingar eru gerðar á því. 

Dráttarforritið og annar hugbúnaður skal varðveittur milli drátta með öruggum 
hætti og undir innsigli notarius publicus. 

a) 

b) 
c) 

d) 

e) 

4. gr. 
Útdrátíur vinninga fer fram með eftirfarandi hætti: 

Valin er 48 stafa lykiltala. Fer valið fram með þeim hætti, að stokknum er snúið, 

en að því búnu er skráð sú 8 stafa tala, sem fram kemur. Er þetta síðan endur- 
tekið, þar til fyrir Hegur 48 stafa tala. 
Tölvan er hreinsuð og færð í upphafsstöðu. 

Dráttarforritið og annar hugbúnaður er tekin undan innsigli og búnaðurinn 
settur í tölvuna. 
Lykiltalan og upplýsingar varðandi útdráttinn, svo sem fjöldi númera og vinninga 

og vinningsupphæðir, eru færðar á gataspjöld, sem sett eru í tölvuna. 
Tölvan dregur og prentar út vinningaskrá, sem eftirlitsnefndin staðfestir með 
undirskrift sinni. 

f) Sé óskað eftir afriti vinningaskrár á segulbandi eða gataspjöldum er það nú gert. 

5. gr. 
Bili tölvan eða útdráttur stöðvast af öðrum óviðráðanlegum ástæðum, tekur 

notarius publicus öll gögn vegna útdráttarins til varðveislu. Þessi sömu gögn, þ.á m. 
lykiltalan, skulu notuð við endurtekningu útdráttarins.
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6. gr. 

Reglur þessar, sem settar eru skv. heimild í 1. nr. 99/1971 sbr. 1. nr. 8/1973, L. nr. 

7/1974, 1. nr. 48/1974 sbr. 1. nr. 86/1974 og 1. nr. 36/1975 og reglugerðum settum skv. 
þeim lögum öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi reglur nr. 123/1972, reglur 
nr. 164/1973, auglýsing nr. 421/1975 og auglýsing nr. 426/1975. 

Fjármálaráðuneytið, 14. janúar 1977. 

Jón Sigurðsson. 

F.h.r. 

Árni Kolbeinsson. 

  

Stjórnartíðindi B 2, nr. 6—27. Útgáfudagur 19. janúar 1977.
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REGLUR 

um smíði og búnað íslenskra skipa. 

Hluti G. 

Um raforku og raflagnir. 

EFNISYFIRLIT 

gr. Almenn ákvæði. 
sr. Teikningar og eftirlit. 
gr. Slagsíða og stafnhalli. 
gr. Titringur. 
gr. Hitastig. 

gr. Raki. 
gr. Eldhætta. 
gr. Truflun á fjarskiptatækjum og áttavitum. 

gr. Snertihætta. 
gr. Jarðtenging. 
gr. Merking. 

12. gr. Efni. 
13. gr. Veitukerfi. 
14. gr. Spenna rafkerfa. 
15. gr. Algengar spennur og tíðnir. 
16. gr. Spennu- og tíðnisbreytingar. 
17. gr. Fjöldi rafala, afköst, skip 50 brl. og stærri. 
18. gr. Rafali knúinn aðalvél. 
19. gr. Hjálparvélar. 

20. gr. Rafalar almennt. 

21. gr. Jafnstraumsrafalar. 
22. gr. Riðstraumsrafalar. 

23. gr. Spennar. 

24. gr. Afriðlar. 

25. gr. Rafhlöður. 
26. gr. Veitukerfið. 

27. gr. Aðaltöflur. 

28. gr. Rofa- og tækjabúnaður rafalastofna. 
29. gr. Mælitæki í aðaltöflu. 
30. gr. Greinar að aðaltöflu. 
31. gr. Neyðartafla og neyðarlýsing. 
32. gr. Greinitöflur. 
33. gr. Tengikassar og tengidósir. 
34. gr. Landtenging. 
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101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

201. 
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gr. Siglingaljósatafla. 
gr. Rafmótorar stýrisvéla. 
sr. Rafmótorar. 
gr. Neyðarstöðvun. 
sr. Ljósabúnaður. 
gr. Rafhitabúnaður, ofnar, eldavélar o. fl. 
gr. Vatns- og olíuhitarar. 
gr. Stungur og klær. 
gr. Rafstrengir og -taugar. 
gr. Raflagnir. 
gr. Heimildarákvæði. 
gr. Refsingar. 
gr. Gildistaka. 

1. gr. 

Almenn ákvæði. 

Þar sem annað er ekki tekið sérstaklega fram skulu reglur þessar gilda um 
skip, sem smíðuð eru eftir gildistöku þeirra og eru ekki í flokki einhverra 
þeirra flokkunarfélaga, sem viðurkennd eru af ríkisstjórninni. Um þau atriði, 
sem reglurnar ná ekki til skulu eigi gerðar vægari kröfur, en gerðar eru af 
ofangreindum flokkunarfélögum. 
Einnig gilda þær um gömul skip, þegar viðgerð eða endurnýjun að einhverju 
eða öllu leyti fer fram á rafkerfi þeirra, að því marki, sem siglingamálastjóri 
telur sanngjarnt og hentugt. 
Reglurnar ná ekki til útbúnaðar til að knýja skipið áfram með rafmagni 
(dieselelectric). 

Reglurnar fjalla um raforkuvirki í skipum, þar sem rafmagn er notað til 
ljósa, véla eða hitunar. 

Annar rafbúnaður, svo sem viðvörunarkerfi, merkjalagnir og þess háttar, lýtur 
því aðeins þessum ákvæðum, að: 

a) hann sé í beinu sambandi við kerfið, þar sem rafmagnið er notað til ein- 
hvers þess, sem um getur í lið 104. 

b) spennan sé hærri en 25 volt. 
Loftskeytastöðvar, talstöðvar, dyptarmælar, radar, miðunarstöðvar, lorantæki, 
fiskleitartæki og annar þess háttar búnaður, sem sérfræðingar skulu einir 

annast, lúta ákvæðum þessara reglna einungis að því, er tekur til orkugjafans 

og rafbúnaðar hans allt að tækjunum. 

2. gr. 

Teikningar og eftirlit. 

Áður en hafist er handa um lagningu nýs rafkerfis eða endurnýjunar á eldra 

kerfi, skulu siglingamálastjóra sendar teikningar í 3 eintökum af því, til sam- 

þykktar. Teikningarnar skulu sýna: 
a) Staðsetningu helstu rafvéla skipsins, rafmagnstaflna og lagna að og frá 

þeim, 
b) Raflagnir með áritun um gildleika og gerð ásamt stærð og gerð vara fyrir 

hverja grein. 
c) Aðaltöflu með rofum, tengingum og mælum, sé skipið 15 brl. og stærra. 

d) Staðsetningu rafgeyma, hleðslubúnað þeirra og rými. 

Verktaki sá, sem annast verk viðkomandi rafkerfi skipa, skal tilkynna sigi- 
ingamálastjóra, þegar byrjað er á verkinu og þegar því er lokið, vegna eftirlits.
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203. 

301. 

401. 

öð1. 

601. 

701. 

702. 

801. 

Rafkerfi allra íslenskra skipa gamalla sem nýrra er háð eftirliti siglingamála- 
stjóra, þó gildir þetta eigi um flokkuð skip, nema sérstök ástæða sé til. 

3. gr. 

Slagsíða og s:afnhalli. 

Rafbúnaður skipa, skal þannig úr garði gerður, að hann komi að fullum 
notum, þótt skipið hafi 15? stöðuga slagsíðu og veltur þess verði allt að 2234? 

  ennfremur þótt stafnhalli þess sé 5—10?. 

4. gr. 

Titringur. 

Rafbúnaður skal koma að fullum notum, þrátt fyrir titring þann, sem hann 
kann að verða fyrir um borð í skipi við venjulegar aðstæður. Sérstaklega skal 
þess gætt, að frá skrúfum og festingum straumhafa hluta, sé þannig gengið, 
að ekki geti losnað vegna titrings. 

5. gr. 

Hitastig. 

Allur rafbúnaður verður að þola hitastig þau, sem búast má við í skipum við 
venjulegar aðstæður. Ef nauðsyn krefur, verður að útbúa sérstaka ioftræstingu 
við rafbúnað, til þess að koma í veg fyrir að hitastigið fari fram úr því, sem 
hann er serður fyrir. Yfirleift á rafbúnaður að vera gerður til að standast 
neðangreindan lofthita í rúmum þeim, sem hann er staðsettur í: 

Utan hitabeltis: 

Í vélarúmi og eldhúsi ...............0.... 40*C 
Annarsstaðar .........0.0..0. 00... 35 *C 

Í hitabelti: 
Í vélarúmi ........... 0... 50*C 
Í eldhúsi ............0.0.. 000 450C 

Annarsstaðar ............0..00 00 40*C 

Vatnskældar vélar skulu jafnan vera ætlaðar fyrir 25%C kælivatnshita 
utan hitabeltis, en 30? í hitabelti. 

6. gr. 

Raki o. fl. 

Rafbúnaður skal þannig úr garði gerður, og varinn að hann þoli raka þann, 
sjávarseltu, olíugufur og hnjask, sem ætla má að hann geti orðið fyrir um 
borð í skipum. 

7. gr. 

Eldhætta. 

Rafbúnaður skal þannig gerður og varinn að hann geti ekki hitnað svo að 
íkveikju valdi. 
Rafbúnaður skal gerður úr óbrennanlegu efni að því leyti, sem mögulegt er. 

8. gr. 

Truflun á fjarskiptatækjum og áttavitum. 

Rafbúnaður skal þannig staðsettur og þannig frá honum gengið, að hann valdi 
ekki truflunum á fjarskiptatækjum, áttavitum og öðrum siglingatækjum. 
Sérstaklega skal aðgætt að allar fastar lagnir, sem liggja það nærri loftnetum
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901. 

1001. 

1002. 

"1003. 

1004. 

1005. 

1006. 

1101. 

fjarskiptatækja og þvíumlíku, að valdið geti truflunum, séu búnar málmhlif, 

fléttu, eða á annan hátt nægilega varðar. Einleiðara má ekki leggja svo nálægt 
áttavitum að valdi truflun. 

9. gr. 

Snertihætta. 

Rafbúnaður með hærri spennu en 50 V, sé um jafnstraum að ræða og 30 V, 
ef um riðstraum er að ræða, skal þannig varinn að spennuhafa hlutar hans 
verði ekki snertir óviljandi. Undanþegið þessu eru aðaltöflur, töflur fyrir 
neyðarorku og aðrar meiri háttar greinitöflur, sem eingöngu eru Í umsjá 
vélstjóra og annarra fagmanna. 

10. gr. 

Jarðtenging. 

Allir málmklutar rafbúnaðar, sem ekki eru straumhafa, skulu jarðtengdir, 
nema: 

a) Hlutir, sem festir eru á efni, sem ekki er leiðandi og sem eru aðskildir 

frá straumhafa- eða jarðtengdum hlutum, þannig að þeir geti ekki orðið 
straumhafa. 

b) Tvíeinangruð tæki. 
c) Rafbúnaður, sem er tengdur kerfum, sem hafa spennu lægri en 50 V, ef 

um jafnstraum er að ræða og 30 V, sé um riðstraum að ræða. 

d) Festiklemmur rafstrengja. 

Jarðtaug skal vera úr eir. Sé hún einangruð, skal þverflatarmál hennar að 
minnsta kosti vera jafnt helmingi þverflatarmáls aðaltaugar, gildir þetta þó 
aðeins, sé þverflatarmál aðaltaugar 4 mm! eða stærra, fyrir grennri taugar 
skal þverflatarmál jarðtaugarinnar vera jafnt þverflatarmáli aðaltaugar. Sé 
jarðtaug hinsvegar ekki einangruð, skal þverflatarmál hennar aldrei vera 
minna en á mm“. 
Ekki má nota blýhlíf rafstrengs, sem jarðtaug eina saman. En sé jarðtaug 
innan blyhlífar og í beinni snertingu við hana, er leyfilegt að sú jarðtaug 
hafi aðeins 50% af því þverflatarmáli sem að ofan greinir, þó skal það aldrei 

vera minna en Í mm. 
Ekki er leyfilegt að jarðtengja raftæki í röð (seríu). Vanda skal til festinga 

jarðtauga við skipsbolinn, tengt skal með skrúfum, minnst 6 mm að þvermáli, 

undir þeim skal vera skifa, sem myndar varanlegt og öruggt samband, sem 
tryggt er að ekki losni. Séð skal um að snertifletir jarðlenginga séu hreinir. 
Jarðtaugar skulu varðar gegn hnjaski og tæringu. 

Á tréskip skal fest hæfilega stór eirplata, utan á bolinn, fyrir jarðsamband. 
Ályfirbyggingar á skipum, sem er þannig komið fyrir að þær eru einangraðar 
fullkomlega frá stálinu til að hindra galvaniska tæringu, skulu vera jarð- 
bundanar. Til þessara tenginga skal nota málmvír eða málmfléttu. Allar tengs- 

ingarnar samanlagt skulu ekki hafa minni leiðnieiginleika en sem svarar til 
50 mm? eirs. Hver jarðtenging skal ekki hafa minni leiðnieiginleika en sem 

svarar til 16 mm? eirs. Sterk aðgát skal höfð á við tengingarnar, bæði við 
álið og stálið, til að koma í veg fyrir tæringarhættu þar. 

11. gr. 

Merking. 

Rafbúnaður, svo sem töflurofar og annað það, sem máli skiptir skal vera 

merkt vel læsilegum skiltum úr varanlegu efni. Skiltin skulu greina stærð
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1201. 

1301. 

1302. 

1303. 

1304. 

1401. 

1402. 

1501. 

vara, um hvaða grein er að ræða og aðrar upplýsingar, sem nauðsynlegar 

teljast hverju sinni. 

12. gr 

Efni. 

Yfirleitt skal allur rafbúnaður skipa gerður úr haldgóðu, eld- og rakatryggu 

efni, sem þolir þær aðstæður, sem ætla má að algengar séu í skipum. Og ekki 

skulu gerðar vægari kröfur í þeim efnum, en gerðar eru af hinum viðurkenndu 

flokknnarfélögum. 

13. gr. 

Veitukerfi. 

Eftirtalin veitukerfi eru leyfð: 

Jafnstraumur: 
a) Einangrað tvílauga kerfi. 

b) Einangrað þrítauga kerfi með jarðtengda miðlaus, skipsbolurinn ekki 

sem leiðari. 

Riðstraumur: 
ce) Einangrað einfasa tvítauga kerfi. 
d) Einangrað þrífasa, þrítauga kerfi. 
e) Þrífasa, þrítauga kerfi með núlltaug, jarðtengdri, þó ekki með skipsbolinn 

í stað núlltaugar. 

f) Þrífasa fjórtauga kerfi með jarðtengdri núlltaug, skipsbolurinn ekki sem 

leiðari. 

Í olíuflutningaskipum má ekki nota kerfin: 
b), e) og f). 

Siglingamálastjóra er heimilt að leyfa önnur veitukerfi, en hér hafa verið 

greind. 

14. gr. 

Spenna rafkerfa. 

Eftirgreindar hámarksspennur eru leyfðar á jafnstraums- og riðstraums raf- 

kerfum skipa: 

500 V fyrir fastar vélar, stór hitatæki og eldavélar, sem nota 4 KW. eða 

meira, enda liggi að þeim fastir rafstrengir. 250 V fyrir ljós, lítil hitatæki 

í íbúðum og eldavélar, innstungur og hreyfanleg rafmagnstæki. Þó er mælst 

til að ekki sé notuð hærri spenna en 55 V við handlampa og handverkfæri, 

sem notuð eru á sérlega varasömum stöðum, svo sem á þilfari og í vélarúmi, 

gildir þetta um riðstraumskerfi. Ef notaðir eru spennar til lækkunar kerfis- 

spennu skulu þeir vera með aðskildum vöfum. 

Kerfisspenna er sú spenna, sem mælist á milli póla á jafnstraumskerfi og á 

milli fasa á riðstraumskerfi. 

15. gr. 

Algengar spennur og tíðnir á rafkerfum skipa. 

(x merkir þær spennur sem mest eru notaðar). 

Jafnstraumur Vi .............. 6 12 24. 32 60 110 220 

Orka til véla og hitunar ...... x x 

Til ljósa o.fl. 2... X x x x



Nr. 28. 38 G. janúar 1977. 

1601. 

1602. 

1603. 

1801. 

1802. 

1803. 

1804. 

1901. 

1902. 

1903. 

Riðstraumur V: ...... 12 24 48 55 110 115 127 220 250 380 440 
Orka til véla og hitunar x x x 
Til ljósa o.fl. ...... .. x x x 
Algengar tíðnir eru 50 Hz og 60 Hz. 

16. gr. 

Spennu- og tíðnisbreytingar. 
Ákvæði um spennustillingu rafala eru að finna í gr. 21 og 22. Spennufall, í 
sérhverri grein frá aðaltöflu má aldrei verða meir en 6% miðað við fullt álag 
á greininni. 
Allir sjálfvirkir rofar búnir segulvafi og aðrir rafseglar skulu starfa eðlilega 
við spennufall allt að 15%. 
Leyfilegar breytingar á tíðni eru = 5% að staðaldri, en = 10% skamma stund. ö Ð 

17. gr. 
Fjöldi rafala m.m. og afköst. Skip 50 brl. og stærri. 

Fjölda og afköstum rafals, straumbreyta, spenna og afriðla, sem hafa mikil- 
/ægam hlutverkum að gegna, skal þannig háttað, að nægi til að sigla skipinu 
örugglega, þótt eitthvert tækjanna bili. Sem mikilvægt fyrir örugga siglingu 
skipsins telst eftirfarandi: 

a) Allur rafbúnaður, sem nauðsynlegur er, eða sem er krafist til að sigla 
skipinu, stýra því og stjórna. 

Þ) Allur rafbúnaður, sem tilheyrir eldvarnar- og austurkerfi skipsins. 
c) Lýsing, sem nemur að minnsta kosti 50% af fullri lýsingu skipsins. 

18. gr. 

Rafali knúinn aðalvél. Skip 50 brl. og stærri. 

Minnst tveir aðalrafalar skulu vera í skipum 50 brl. og stærri. Leyfilegt er 
að annar þeirra sé knúinn aðalvél, enda uppfylli hann ákvæði 16. og 20. gr. 
Siglingamálastjóri getur leyft að fleiri en einn aðalrafali sé knúinn aðalvél, 
þegar aðalvélar eru tvær eða fleiri. 
Sé aðalrafali knúinn af aðalvél, skal hann skila eðlilegum afköstum og spennu, 
þótt snúningshraði vélarinnar fari allt niður í 33% af fullum snúningshraða. 
Fjöldi rafala. Skip minni en 50 brl. 
Í skipum, sem eru minni en 50 brl., má hafa einn aðalrafala, þarf hann ekki 
að vera knúinn hjálparvél, en að öðru leyti falla skipin undir ákvæði þessara 
reglna. 

19. gr. 

Hjálparvélar. 

Hver aðal-rafali skal knúinn sérstakri hjálparvél, sé hann ekki knúinn aðalvél. 
Aðalrafalar teljast þeir rafalar, sem nauðsynlegir eru samkvæmt ákvæðum 
17. gr. 
Hjálparvélar, sem knýja aðalriðstraumsrafala, skulu búnar sjálfvirkum gang- 
ráðum, sem stjórna snúningshraðanum þannig, að varanleg breyting hans 
frá lausagangi til gangs með fullu álagi, verði ekki meiri en 5%. Þó er 10% 
breyting leyfileg stutta stund, þegar fullt álag er snögglega sett á eða tekið af. 
Þegar rafalar eru látnir vinna samhliða (parallel) er nauðsynlegt að gang- 
ráðar aflvélanna séu þannig, að álagið skiptist sem jafnast á rafalana í hlut- 
falli við afköst þeirra við hvaða álag sem er.
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Frávik frá fullkominni álagsskiptingu má ekki verða meira en 15% af 

hámarksafköstum stærsta rafalans og 25% af hámarksafköstum annarra rafala 

miðað við 20%—-100% álag. 
Við samhliða notkun riðstraumsrafala, verða eiginleikar gangráða aflvéla 

að vera þannig að þeir orsaki ekki álagssveiflur (effektpendling) eða magni 

álagssveiflur, sem orsakast á annan hátt. 

1904. Aflvélar rafala skulu búnar hraðastillingu, sem fjarstýrð er frá samfösunar- 

stað. 

20. gr. 

Rafalar almennt. 

2001. Rafalar skulu framleiddir með sérstöku tilliti Hl aðstæðna, sem búast má 

við í skipum (sjá gr. 3—-8) og skulu ennfremur fullnægja eftirfarandi ákvæðum. 

2002. Rafalar skulu þannig settir niður, ef við verður komið, að öxull þeirra sé 

samhliða kili skipsins. 
2003. Rafala skal staðsetja á vel loftræstum stöðum vegna nauðsynlegrar kælingar 

og eldhættu. Ekki má staðsetja þá undir gólfi vélarrúms, nema með sérstöku 

leyfi sislingamálastjóra, og skulu þá gerðar sérstakar kröfur um aðstreymi 

kæliloftsins. 
2004. Rafalar verða að vera þannig staðsettir og útbúnir, að kæliloftið, sem að Þeim 

er leitt, sé svo hreint og þurrt sem kostur er á. Kæliloftið má ekki taka frá 

kjalsogi eða fyrir neðan gólf í vélarúmi eða frá öðrum slíkum stöðum. 

2005. Ákvæði 2001. og 2002. tl. hér að framan eiga við um rafala ásamt mótorrafölum 

(omformergeneratorer) til almennra nota. Fyrir rafala, sem hafa sérstöku 

hlutverki að gegna (t.d. rafala fyrir spil, rafmótora fyrir spil, o. fl) má gera 

vægari kröfur. 

21. gr. 

Jafnstraumsrafalar. 

9101. Spennukennilína slvngirafala skal vera sem hér segir, þegar hliðsjón er höfð . 5 

af ganghraðastillingu véla þeirra, sem knýja þá (sjá #1. 1902). 

Eftir innstillingu málsnennn * 1% við 20% álags má spennan við fullt 

álag ekki breytast meira en  1.5% málspennunnar. 

Meðal spennubreyting við aukið eða minnkað álag má ekki vera meiri en 

3% málspennu. 
Vægari kröfur má gera til lítilla rafala. 

9109. Affallsrafalar og allir rafalar, sem knúnir ern af aðalvél skipsins (sjá 18. gr.), 

skulu búnir sjálfvirkum spennustillum, er haldi spennunni þannig, að vik 

frá málspennu verði ekki meira en * 2.5% frá lausagangi að fullu álagi. 

9103. Á aðaltöflu skal vera búnaður til að stilla spennu hvers rafala fyrir sig. Mögulegt 

skal vera að stilla spennuna frá 97.5—102.5% af málspennu með 05% 

nákvæmni fyrir allt að 100 KW rafala og stærri og * 1% fyrir minni rafala, 

við hvaða álag sem er og eðlilegan rekstrarhita. 

2104. Rafalar sem eiga að vinna samhliða, skulu þannig gerðir, að álagið skiptist 

sem jafnast á milli þeirra. Innan beirra marka, sem greind ern í tl. 1903. 

  

Riðstraumesrafalar. 

9901. Riðstraumsrafalar skulu annað hvort vera búnir sjálfvirkum spennustillum, 

er haldi spennunnni þannig að vik frá málspennu verði ekki meira en *25% 

við hvaða álag sem er, eða vera sjálfstillandi með spennueinkennum, sem
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2202. 

2203. 

2502. 

2503. 

ákvarðast þannig með hliðsjón af ganghraða stillingu aflvélar (sjá tl. 1902) 
að spenna haldist innan ofangreindra takmarka. 
Á rafölum, sem vinna samhliða skal spennustillingu þannig háttað að skipting 
launafls (reaktiveffect) verði stöðug og eins jöfn og frekast er unnt miðað 
við afköst rafalans allt frá lausagangi til fulls álags. 

Frávik frá jafnri skiptingu launafls má ekki verða meira en 10% af mál- 
launafli stærsta rafalans. 
Við samhliða notkun riðstraumsrafala skulu álagssveiflur ekki verða meiri 
en 25% af málstraum minnsta rafalans. 

23. gr. 

Spennar. 
Spennar skulu framleiddir með sérstöku tilliti til aðstæðna í skipum (sjá gr. 
3—8) og skulu ennfremur fullnægja eftirfarandi ákvæðum. 
Spennum til almennra nota skal komið fyrir í loftræstum rýmum, þar sem 
ekki geta myndast eldfimar lofttegundir. 
Allir spennar, sem tengjast veitukerfi skips skulu hafa aðskilin vöf. 
Almennt skulu spennar vera loftkældir (þurrir), þó má nota vökvakælda 
spenna Í vélarúmi, sé kælivökvinn ekki eldfimur. Undir vökvakældum spennum 
skal vera panna. 

24. gr. 
Afriðlar. 

Afriðlar skulu framleiddir með sérstöku tilliti til aðstæðna í skipum (sjá gr. 
3—8) og skulu ennfremur fullnægja eftirfarandi ákvæðum. 
Afriðlum til almennra nota skal komið fyrir í loftræstum rýmum, þar sem 
ekki geta myndast eldfimar lofttegundir. 
Almennt skulu afriðlar vera lofikældir (þurrir), þó má nota vökvakælda 
afriðla í vélarúmi, sé kælivökvinn ekki eldfimur. Undir vökvakældum afriðlum 
skal vera panna. 

25. gr. 

Rafhlöður. 

Rafhlöður skulu fullnægja þeim kröfum, sem gera þarf með tilliti til hinna 
sérstöku aðstæðna í skipum (sjá gr. 38). Við slagsíðu þá, veltu o. fl, sem 
um er getið í tl. 301 má rafhlöðuvökvinn (elektrolyt) ekki seta runnið niður. 
Rými, skápar og kassar fyrir rafhlöður verða að vera það vel varðir að raf- 
hlöðuvökvi geti ekki valdið skaða og verða þeir ásamt loftræstibúnaði að vera 
varðir með ryðvarnarmálningu eða öðru haldgóðu efni. Rafhlöður skulu stað- 
settar þannig. að auðveldur aðgengur sé að þeim til eftirlits, viðhalds og endur- 
nýjunar. 
Rafhlöður með yfir 10 kWh samanlagða rýmd skulu hafðar í sérstöku rými, 
sem eingöngu notist til þess. Slík rými skulu vera vel loftræst, þannig að 
aðstreymi fersks lofts komi inn neðan til og útstreymi sé út undir bert loft 
ofan til, til að koma í veg fyrir, að þar geti safnast eldfimar lofttegundir. 

Loftræstingin skal vera nægjanleg til að endurnýjun loftsins fari fram 
30 sinnum á klst. Ef ekki er notuð vélknúin loftræsting má útstreymisrörið 
ekki halla meir en 45? frá lóðréttu. 
Rafhlöður með samanlagða rýmd allt að 10 kWh má setja í skáp eða kassa, 
þar til gerðan og hafa í rýmum, sem einnig eru notuð til annarra þarfa, svo 
sem Í vélarúmi, neyðarrafalsrými og öðrum álíka stöðum.
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2507. 
2508. 

2601. 

2602. 

Undir engum kringumstæðum má hafa sýrurafhlöður í mannaíbúðum. 
Skápar eða kassar fyrir rafhlöður með allt að 5 kWh rýmd þurfa ekki 

sérstaka loftræstingu, sé þeim komið fyrir á vel loftræstum stöðum. 
Rafhlöðum skal þannig komið fyrir að loft geti leikið um þær á alla vegu. 
Skal loftrás, meðfram rafhlöðu aldrei vera minni en 20 mm, en sé þeim staflað 

á hillur hvorri upp af annarri skal bilið milli hillu og næstu rafhlöðu undir 
henni vera minnst 50 mm. 

Kassar og hillur skulu varin efni, sem ekki tærist, þykkt þess sé minnst 
1.5 mm og skulu kantar þess ná 75 mm upp með hliðum rafhlöðu. 

Þar sem rafhlöður eru geymdar í sérstökum, þar til gerðum klefum, 
nægir að klæða sólfið ofangreindum þynnum, en þá skulu brúnir þeirra ná 
150 mm upp á þilin. 

Rafhlöður verða að hafa sóðan og öruggan hleðslubúnað. Fyrir rafhlöður, 
sem gegna mikilvægu hlutverki má krefjast þess, að hægt sé að hlaða þær 
á tvennan hátt og óháðan hvor öðrum (t.d. talstöðvarrafhlöður). 
Leiðar frá rafhlöðum skulu búnir vörum. Sé ekki hægt að hafa þau við raf- 
hlöðuna, skal leiðunum þannig fyrir komið að skamm- og grunnhlaup geti 
ekki átt sér stað. 

Fyrir ræsi-rafhlöður verða leiðar að ræsi að vera búnir tvípólarofa stað- 
seitum eins nærri rafhlöðum og mögulegt er, þannig að hægt sé að rjúfa 
strauminn fljótt, ef nauðsyn krefur. 
Rafhlöður skulu byrgðar að ofan með einangrandi fleka. 
Sérhver rafhlaða, sem ætluð er sem ræsirafhlaða fyrir eftirtaldar vélar, skulu 
hafa næga rýmd til að ræsa þær, eins og hér segir og skal hver ræsing vara 
minnst í 10 sek. 

Tólf ræsingar fyrir aðalvélar, sem ekki er mögulegt að ræsa án álags. 
Sex ræsingar fyrir vélar, sem búnar eru skiptiskrúfu og mögulegt er að 

ræsa án álags. 
Þrjár ræsingar fyrir hjálparvélar. 

Tólf ræsingar fyrir hjálparvélar, sem tengdar eru neyðarrafala. 
Ef rafhlöðurnar eru einnig notaðar til annarra hluta, þá verður að auka 

rýmdina sem því nemur. 

26. gr. 

Veitukerfið. 

Rafalar til almennra nota skulu tengdir aðaltöflu eða neyðartöflu. Straum- 
breyta, spenna, afriðla og rafhlöður skal einnig tengja aðaltöflu eða neyðar- 
töflu, þó má í sumum tilvikum tengja tækin greinitöflum, enda hafi þau ekki 
mikilvægu hlutverki að gegna samkv. 17. gr. 
Orkugjafa, sem gegna eiga sérstöku hlutverki (t.d. rafala fyrir spil, straum- 
breyta fyrir spil o.s.frv.) má tengja við eigin töflur, ef farið er eftir neðan- 
greindum fyrirmælum að því marki, sem þau geta átt við hverju sinni. 

Þegar tveir eða fleiri mótorar eða aðrir neytendur gegna sama mikilvæga 
hlutverki, skulu þeir að minnsta kosti vera á tveim aðskildum greinum frá 
aðaltöflu eða einni grein frá henni og annarri frá neyðartöflu, þannig að 
viðkomandi rekstur stöðvist ekki þótt bilun komi fram í einni grein (sbr. 17. 
gr. um mikilvægan rekstur). Ekki er farið fram á að öllum ljósum skips sé 
þannig skipt á tvær aðskildar greinar, en í skipum stærri en 100 brl. skal lýsing 
vélarúms, ganga, íbúða og stiga til bátaþilfars vera á tveim aðskildum grein- 
um. Varðandi lagnir að siglingaljósum vísast til 35. gr. og lagnir að stýris- 
vélum til 36. gr. Fyrir neytendur, sem tengdir eru sérstökum orkugjöfum 
(t. d. togspilsmótor, sem knúinn er sér rafala eða spilmótor, sem tengdur er 

. B6



2701. 

2702. 

2703. 

2704. 

2705. 

42 6. janúar 1977. 

sér straumbreyti o.fl.) má hafa sérstaka tengitöflu, enda sé neðangreindum 

ákvæðum framfylgt að því marki, sem þau geta átt við. 
Sérstök grein skal vera fyrir mótora stærri en 1.25 kW. 

Að jafnaði skal ekki vera nema einn neytandi tengdur grein, sem ætlað er að 

flytja 16 A eða meira. 
Ljósagreinar, sem búnar eru 10 A vörum í mesta lagi, mega miðla straum til 

þess fjölda ljósastæða og tengla sem hér segir: 

Kerfi með allt að 48 V spennu: 10 ljósastæði og tenglar. 
Kerfi með allt að 127 V spennu: 14 ljósastæði og tenglar. 
Kerfi með allt að 220 V spennu: 18 ljósastæði og tenglar. 

21. gr. 

Aðaltöflur. 

Aðaltöflu skal fyrir komið á þurrum vel loftræstum stað með fullu tilliti til 

eldhættu. 
Varast skal, ef við verður komið, að hafa pípulagnir nærri aðaltöflu. En 

sé ekki hægt að komast hjá því skal leitast við að hafa pípusamskeyti og loka 
eins fjarri töflunni og mögulegt er, svo komist verði hjá, ef leka ber að höndum, 
að spennuhafa hlutar vökni. Aðaltafla skal vera dropavarin, að minnsta kosti 
með hlíf til varnar því, að dropið geti á hana frá nálægum þiljum og lofti. 
Lögnum skal þannig háttað að ekki geti runnið eftir þeim inn í töfluna. Þak 
töflunnar skal vera í heilun lagi og óheimilt er að taka lagnir að eða frá töflunni 

í gegnum það. 
Þil og annað úr brennanlegu efni, sem eru nálægt óvörðum spennuhafa 

hlutum töflu, skal einangrað tryggilega. 
Á framhlið taflna fyrir raforkuvirki með hærri spennu en 250 V jafnspennu 
eða 55 V riðspennu, mega engir spennuhafa hlutir vera aðgengilegir. Á töflum 
fyrir raforkuvirki með hærri spennu en 50 V jafnspennu eða 30 V riðspennu 
og aðrir en fagmenn hafa aðgang að, skulu engir spennuhafa hlutir vera að- 

gengilegir, hvorki að framan eða að baki. 
Við töflur, sem búnar eru aðgengilegum spennuhafa hlutum skulu vera ein- 

angruð handrið, sem er þannig komið fyrir, að þau útiloki að maður komist 
í snertingu við þá, ef hann hrasar. Við slíkar töflur skulu vera einangrunar- 

mottur eða ristar á gólfi. 
Hafi raforkuvirki hærri spennu en 250 V riðspennu og bakhlið töflu er opin, 

skal spennuhafa hlutum þannig fyrir komið að þeir skagi ekki út Í ganginn 
bak við töfluna (sjá tl. 2704). Spennuhafa hlutar skulu þannig varðir að ekki 

verði óviljandi komist í snertingu við þá við vinnu, sem framkvæma þarf 

í opinni bakhlið töflunnar, t.d. ef skipta þarf um vör og þvíumlíkt. 
Fyrir ganginum að baki slíkra taflna, skal vera læsanleg hurð með að- 

vörunarskilti. 
Gangur framan við töflu skal vera að minnsta kosti 0.8 m breiður og 2 m 

hár. Gangur að baki töflu skal vera minnst 0.6 m breiður og 2 m hár. Þó er 

leyfilegt að hafa breidd gangsins 0.45 m, ef ekki þarf að fara að bakhlið töfl- 

unnar Í öðrum erindum en til viðgerða. 
Séu töflur þannig búnar, að ekki þurfi að komast að bakhlið þeirra til 

viðgerða, eða hægt sé að snúa þeim þannig að viðgerð frá bakhlið sé möguleg, 

þarf bilið milli þils og baks töflu ekki að vera stærra en 0.2 m. 

Á smáskipum, þar sem þrengsli eru mikil má gefa undanþágu frá þessum 

ákvæðum, enda sé vandað til einangrunar. 
Allur rofa- og mælabúnaður, sem nauðsynlegur er til reksturs rafkerfisins skal 
vera á framhlið töflunnar.
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28. gr. 

Rofa- og tækjabúnaður rafalstofna. 

Sérhver rafali, sem gerður er fyrir samkeyrslu (parallel) skal búinn margpóla 
aflrofa. Aflrofi slyngirafala, sem gerður er fyrir samkeyrslu, skal einnig 
búinn snertum fyrir jöfnunar-tengingu, þannig að hún tengi fyrr en aðrar 
snertur rofans og rjúfi seinna. 

Stilling yfirstraumsliða á aflrofa rafala skal vera þannig að hann leysi út 

við 110—125% af málstraumi hans, með tímaseinkun, sem er 20 sek. til 2 mín. 

Yfirálagsvörn fyrir rafala, svo sem viðvörun vegna yfirhita í vöfum, ásamt 
aflliða útleysingu með tímaseinkun eða yfirálagsvörn, sem stjórnast af gangráð 
aflvélar rafala, mun hægt að samþykkja í hverju einstöku tilfelli eftir nákvæma 
prófun á þessum búnaði. 

Sérhver riðstraumsrafali, sem gerður er fyrir samkeyrslu og tengdur er 70 
kW kerfi að málafli eða meir, sérhver jafnstraumsrafali, sem gerður er fyrir 

samkeyrslu (einnig samkeyrslu með rafhlöðum) og tengdur er 70 kKW kerfi 
að málafli eða meir, skal búinn bakafls-liða. Bakafls-liðinn skal leysa aflrofann 

út við 15% af málafli rafala, sem knúinn er bulluvél og 6%, begar rafalinn 
er knúinn gufu- eða gastúrbínu, miðað við málspennu og málaflstuðul (cos Q). 
Nota skal tímaseinkun 3 til 10 sek. Frávik aflútleysingar frá því gildi, sem 
hún er stillt á má ekki verða meira en 50%, þótt spennufall verði allt að 60% 
af málspennu og hvaða aflstuðli sem er á riðstraumskerfi. Bakstraumsliði 

fyrir slyngirafala skal tengdur því skauti, sem gagnstætt er því, sem raðar- 
vöfin eru tengd. Ákvæði í grein þessari ná einnig til rafala, sem ekki eru gerðir 
fyrir samkeyrslu, en eru tengdir kerfi, þar sem búast má við bakafli, ef þurfa 
þykir eftir athugun hverju sinni. 

Búnaður skammhlaups- yfirstraums- og bakafls-liða skal vera þannig að mögu- 
legt sé að tengja aflrofann aftur innan 30 sek. eftir að hann hefur leyst út, 

að því tilskildu að spennan sé innan markanna 85 til 110% af málspennu. 

Hitaliðavörn með langan kælitíma eftir útleysingu er þess vegna ekki nothæf 
í þessu tilfelli. 

Á kerfi þar sem samkeyrsla tveggja eða fleiri rafala er nauðsynleg, þegar 
skipið er á siglingu, eða við aðrar eðlilegar aðstæður, og þar sem ræsa verður 
stóra rafmótora eða aðra orkufreka neytendur, verður hver slíkur rafali einnig 
að vera búinn yfirstraumsliða með tímaseinkun til útleysingar á neytendum, 
sem ekki teljast mikilvægir eins og t.d. hitun íbúða o. fl. (hlutaútleysing). 
Ef nauðsyn krefur, má einnig leysa út aðra hluta kerfisins, sem talið er að ekki 
geti valdið skaða eða tjóni, á sama hátt og að ofan greinir. Búnaður þessi skal 
vera þannig, að breyting á stillingu hans geti ekki undir neinum kringum- 
stæðum haft áhrif á stillingu yfirstraumsliða aflrofa rafalans. Einnig skal 
vera mögulegt að tengja þá hluta kerfisins aftur, sem taldir eru mikilvægari 
en aðrir, þegar straumur rafalans er 60% af málstraumi hans. Eðlileg stilling 
á hluta-útleysingarliða er að hann leysi út við 100—110% af málstraum rafalans, 
með tímaseinkun $ til 20 sek. 

Sérhver annar rafali og straumbreytir en um getur í tl. 2801 skal vrea búinn 
aflrofa, sem rýfur hvert skaut eða fasa eða fjölpóla rofa, sem rýfur hvert skaut 
eða fasa með vör í öllum skautum eða fösum. Um yfirstraumsliða fyrir aflrofa 
gilda ákvæðin, sem um getur að framan. Ef notuð eru vör og rofi, skulu vörin 
sett rafalmegin og hafa málstraum 125% af málstraum rafalans.
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29. gr. 

Mælitæki í aðalcöfiu. 

Mælitæki þau, sem eiga að vera í aðaltöflu skulu vera það nákvæm, að mis- 

vísun þeirra sé ekki meiri en 25%. Kvarði straummæla (A) og wattmæla 

(W) skal sýna minnst 130% af málstraum og málafli viðkomandi rafala. 

Wattmælar rafala, sem gerðir eru fyrir samkeyrslu skulu geta sýnt minnst 

15% bakafl (W) miðað við málafl viðkomandi rafala. Kvarði spennumæla 

(V) skal sýna minnst 120% af málspennu rafala. Á kvarða mæla fyrir straum, 

spennu og afl skal vera rautt strik, sem gefur til kynna málstraum, málspennu 

og málafl. Mælitækin skulu vera varin fyrir seguláhrifum frá nærliggjandi 

leiðum. 

Fyrir hvern jafnstraumsrafala skal vera: 

Einn straummælir. Fyrir slyngirafala skal hann tengdur því skauti, sem 

gagnstætt er skautinu, sem raðarvöfin eru tengd. Einn spennumælir. Fyrir 

rafala, sem vinna eiga samhliða má í staðinn nota tvo spennumæla, skal þá 

annar vera fasttengdur tengiskinnum, en hinum skal vera mögulegt að skipta 

yfir á aðra rafala kerfisins. 

Fyrir riðstraumsrafala: 

Einn straummælir fyrir hvern fasa eða einn slraummælir með snara, sem 

gerir mögulegt að mæla straum hvers fasa fyrir sig. 
Einn spennumælir. 

Einn tíðnimælir með kvarða, sem mögulegt er að lesa af minnst * 8% 
miðað við tíðni kerfisins. Merkja skal með rauðu striki á kvarðann máltíðnina. 
Nota má tvo tíðnimæla við þrjá eða fleiri rafala, skal annar þá vera fasttengdur 
skinnunum og hinn búinn snara, sem gerir mögulega tengingu við sérhvern 

rafala. Tvöfaldan tíðnimæli má nota í þessu sambandi. 

Fyrir riðstraumsrafala, sem gerðir eru fyrir samkeyrslu. 

Einn aflmælir (W). Á Þþriggja- fasa, þrisgja- leiða kerfi með einangraðan 
núllpunkt má því aðeins nota einfasamælingu að straummismunur við eðlilegar 
aðstæður verði ekki meiri en 5% af málstraumi viðkomandi rafala. Annars 

skal nota þrífasa mælingu. 

Fyrir riðsíraumsrafala, gerða fyrir samkeyrslu. 
Tvö tæki til samfösunar og skulu þau vera óháð hvort öðru, t.d. sam- 

fösunarsjá og eitt sett samfösunarljós, eða tvö sett samfösunarljósa. 

Fyrir hvert einangrað kerfi. 
Tæki til athugunar á einangrunargildi kerfis mega vera jarðlampar búnir 

þrýstihnanp á jarðtaug, eða spennumælir. Ef notaður er einangrunarmælir, 
má nota einn mæli fyrir fleiri einangruð kerfi, ef hann er búinn snara, til 

mælingar hvers kerfis fyrir sig. 

Fyrir landtengingu. 
Einn spennumælir eða gaumljós, sem gefur til kynna að landtengingin sé 

spennuhafa. Sjá grein 34. 

Stillibúnaður. 
Búnaður til að hraðastilla aflvélar riðstraumsrafala (að aðalvélum undan- 

teknum) og spennustillins jafnstraumsrafala skulu vera í aðaltöflu. (Sjá 
grein 1904). 

Merking. 
Skilti úr eldtraustu og varanlegu efni, með greinilegri og varanlegri 

áletrun, skulu staðsett við allan þann búnað, sem nauðsynlegur er, við stjórnun
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frá töflunni. Öll skilti skulu fest með skrúfum eða nöglum. Rofa- og var- 

búnaður fyrir hvern streng skal vera merktur með upplýsingum um, hvaða 

streng er um að ræða, ásamt þverflatarmáli, stærð vara og/eða stillingu 

yfirstraumsliða. 
Sé taflan gerð fyrir tvö eða fleiri greinikerfi með mismunandi spennum, skulu 

þau aðskilin í töflunni og komið fyrir á milli þeirra eldtraustu og einangrandi 

þili og einnig milli viðkomandi greinikerfis og úttaks þess. Á framhlið töflu 
skal hvert greinikerfi vera greinilega merkt með viðkomandi spennu ásamt 
því, sem að framan greinir Í lið 2909. Leiðar að tækjum og úttökum innbyrðis 
í töflu skulu merktir sömu einkennum og getið er á teikningu. (Tengimynd). 

80. gr. 

Greinar að aðaltöflu. 

Strengir að aðaltöflu frá spennum, afriðlum, rafhlöðum, landtengingu og 
neyðartöflu, skulu búnir margpólaaflrofa eða margpólarofa og vörum í hverjum 
einangruðum pól eða fasa. Sé mögulegt að nota strengi þá, sem að framan 
greinir samtímis rafala, skal farið með þá sem rafalstofnar væru, (sjá gr. 28). 
Séu slíkir strengir jafnframt notaðir sem úitök frá aðaltöflu, skal farið með 
þá eins og segir í tl. 3002. um úttök. Spennu- og straummælar skulu notaðir 
í sambandi við lagnir þær, sem greinin fjallar um. Frekari ákvæði um land- 
tengingu er að finna í gr. 34. 

Greinar frá aðaltöflu. 
Sérhvert úttak úr aðaltöflu skal vera búið margpólaaflrofa eða margpóla- 

rofa og vörum í hverjum einangruðum pól eða fasa. Vör skulu ekki sett í 
núlltaug. Ef notaður er margpólarofi og vör, skulu vörin staðsett á milli 
skinnanna og rofans, ef rofinn er tengdur þannig, að hann er á milli skinna og 
vara, verður hann að vera eins og hér segir: 

Rofinn skal minnst hafa rofagetu, sem svarar 6 földu mestastraumálagi 

hans. 
Rofageta hans skal vera þannig miðað við stærð varanna, að það valdi 

ekki tjóni á rofanum, þótt hann sé settur í samband og skammhlaup er á við- 
komandi grein. 

Ekki má nota rofabúnað greina frá aðaltöflu sem ræsa. Sé ræsibúnaði raf- 

mótora komið fyrir í aðaltöflu, skal þannig frá honum gengið að neistar geti 

ekki borist í aðra hluta töflunnar og þannig að viðhald og eftirlit geti farið 

fram hættulaust, þegar rofi viðkomandi greinar er ótengdur. 
Yfirstraumsvörn í töflu má sleppa fyrir þær greinar, sem liggja að mótorum 
eða öðrum neytendum, sem hafa yfirstraumsvörn í eigin stjórnbúnaði. 

Vör, sem notuð eru sem skammhlaupsvörn fyrir slíkar greinar, mega hafa 

málstraum hærri en straum þann, sem viðkomandi mótor tekur við fullt álag, 

en þó ekki hærri en nauðsynlegt telst, með tilliti til eðlilegs ræsistraums. 

Þetta ákvæði gildir einnig um greinar að greinitöflum fyrir tvo eða fleiri 

mótora, eða aðra neytendur, sem eru búnir yfirstraumsvörn í eigin stjórn- 

búnaði, fullt tillit skal þó tekið til þess, að samanlagðir útleysingarstraumarnir 
verði ekki meiri en 125% af málstraumi viðkomandi strengs. 

Greinar stýrisvélamótora. 

Greinar að rafmótorum stýrisvéla skulu aðeins varðar skammhlaupi. Þó 
er hægt að samþykkja eftir ítarlega athugun hverju sinni, að notaðir séu 
yfirstraumsliðar með tímaseinkun og skulu þeir þá vera stilltir á minnst 200% 

af málstraumi viðkomandi rafmótors. Vör sem notuð eru, sem skammhlaups-
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vörn fyrir strengi að rafmótorum stýrisvéla skulu hafa málstraum 200—-300% 
af málstraumi viðkomandi rafmóiors. 
Spennispólur mælitækja, liða og annarra hjálpartækja skulu varðar vörum, 
sem komið er fyrir eins nálægt tengistað og mögulegt er. 
Tengiskinnur og aðrir óeinangraðir leiðar skulu vera úr eir. Form, gerð og 
þverflatarmál þeirra skal vera þannig að hitastig verði aldrei meir en 45*C 
við mesta stöðugt straumálag. Þverflatarmál óeinangraðra núll-leiða í þrífasa, 
fjórtauga kerfi og fyrir jöfnunartengingu á jafnstraumskerfi, skal vera minnst 
50% af þverflatarmáli viðkomandi fasa eða skauts. Tengiskinnur og aðrir 
óeinangraðir leiðar skulu festir á tryggt einangrunarefni, helst úr keramik. 
Fjarlægð milli hvers fasa eða skauts skal minnst vera 19 mm og fjarlægð milli 
hvers fasa eða skauts og næsta jarðbundins hlutar skal vera minnst 16 mm. 
Þessar fjarlægðir mega vera minni, ef skinnur og leiðar cru klæddir einangr- 
andi efni. 
Tengiskinnur og aðrir óeinangraðir leiðar ásamt einangrandi festingum þeirra, 
skulu vera þannig búnir og frá þeim gengið, að þeir þoli álag það, sem myndast 
við skammhlaupsstraum eins og hann getur orðið mestur, án þess þó að skaut 
eða fasar slái saman eða til jarðar. 
Tengiskinnur og aðrir óeinangraðir leiðar, sem liggja lárétt og staðsettir eru 
það lágt að hætta er á að t.d. verkfæri eða annað þvíumlíkt geti runnið eða 
fallið á þá, skulu varðir hlífum. 
Tengingar frá skinnum og úttökum rafalstofna að öllum aflrofum og vörum 
skulu vera vel festar, þannig að skammhlaup geti ekki átt sér stað undir 
neinum kringumstæðum. Nota skal annaðhvort óeinangraða leiða samkv. tl. 
3007 eða einangraða leiða (einleiðastreng án málmkápu eða fléttu) festum 
á einangrandi efni og með nægri fjarlægð milli fasa eða skauta og til jarðar. 
Við staðsetningu rofa og rofabúnaðar, skal þess vandlega gætt að ljósbogar, 
sem myndast geta við tengingu eða rof, geti ekki undir neinum kringumstæð- 
um valdið skammhlaupi, t.d. vegna of lítillar fjarlægðar frá nærliggjandi 
hlutum. Vanda skal mjög vel íil festinga með fullu tilliti til titrings og annarra 
hreyfinga skipsins. Forðast skal að leggja leiða í búntum eða Í rásir, nema 
um sé að ræða leiða til mælitækja og liða með lítilli straumþörf. 

3l. gr. 

Neyðartafla og neyðarlýsing. 

Með neyðartöflu er átt við greinitöflu, sem notuð er til dreifingar neyðarorku. 
Orkugjafinn og taflan skulu staðsett utan vélarúms og ofan efsta heila þilfars. 

Neyðartöflu má einnig nota til dreifingar orku til almennrar notkunar, 
en þá skal hún hafa inntak frá aðaltöflu auk neyðarorkugjafa, enda sé ákvæð- 
um 17. gr. og tl. 2602 um orku til mikilvægra nota fullnægt, en þá skulu sömu 
kröfur gerðar til frágangs hennar og aðaltöflu sbr. 27. gr. Sérstaklega skal þess 
gæti að rofar og mælitæki séu samkvæmt ákvæðum 28. gr., hvort sem um er 
að ræða neyðarrafala eða rafhlöður. 

Úttök neyðartöflu skal fara með sem úttök aðaltöflu, ef mjög mikilvægur 
neytandi fær straum gegnum neyðarlöflu frá aðalrafala og/eða neyaðrrafala. 
Ef þetta er ekki á þann veg sem að ofan greinir, gilda þær reglur sem um 
greinitöflu væri að ræða. 

Fiskiskip 50 brl. og stærri skulu búin orkugjafa til neyðarlýsingar, skal hann 
staðsettur ofan efsta heila þilfars og utan vélareisnar, skal staðsening viður- 

kennd af siglingamálastjóra. Næg orka skal vera fyrir hendi til ljósa við 
björgunarbáta, í vélarúmi auk útgönguleiða frá íbúðum til bátaþilfars. Skal
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orkan vera nægileg til 3 klst. að minnsta kosti. Orkugjafinn skal annað hvort 
vera rafgeymir eða rafali, tengdur dieselvél með sér eldsneytisgeymi, skal 
hún handræst eða búin sjálfstæðum ræsibúnaði. Siglingamálastjóri ákveður 
hverju sinni fjölda neyðarljósastæða og staðsetningu þeirra. Á skipum 30—50 
brl. skal vera neyðarlýsing við björgunarbáta að minnsta kosti. Rofar neyðar- 
ljósa skulu greinilega auðkenndir. 

82. gr. 

Greinitöflur. 

Stórar greinitöflur skulu búnar og þeim komið fyrir eins og segir um aðal- 

töflur í tl. 2701 og 2702. 
Við uppsetningu lítilla greinitaflna skal tekið tillit til staðhátta sbr. 6. gr., 
skulu þær gerðar úr sterku eldtraustu efni og þannig fyrir komið að auðvelt 
sé að komast að þeim. Ekki má velja þeim stað, þar sem hiti er mikill. 

Þar sem slíkar töflur liggja að brennanlegu efni, eins og tréþiljum, skulu 
þær vandlega einangraðar frá þeim vegna eldhættu. Einangrunarefnið má 

ekki vera þannig að það sjúgi í sig vætu (hygroskopiskt), sé um raka að ræða. 
Töflunum skal komið fyrir í skápum vatnsheldum, ef þurfa þykir. 
Rofar, vör og annað það, sem almennt þarf að fara höndum um, skal vera 

á framhlið taflnanna, en engir spennuhafa hlutir skulu vera aðgengilegir við 

eðlilegar aðstæður. 

Greinitöflur, sem ætlað er að dreifa orku til almennra nota tengjast aðaltöflu, 
neyðartöflu eða öðrum greinitöflum eftir því sem við á, en að auki má tengja 
þær straumbreytum, spennum, afriðlum eða rafgeymum, ef skilyrðum 17. gr. 
og tl. 2602 um raforku til hluta, sem gegna veigamiklu hlutverki er fullnægt. 
Ef tveim eða fleiri greinitöflum með sérstök inntök er komið fyrir í sama 
töfluskáp, skal vera eldtraust skilrúm á milli þeirra, þannig að engin hætta 
sé á að bilun í annarri geli valdið skaða í hinni (sjá tl. 2910). Hvert inntak 
greinitöflu skal vera búið aðalrofa eða rofa og vörum. Séu inntök þannig búin 
að þeim sé einnig ætlað að flytja straum frá greinitöflu, skal farið að eins og 
um úttak væri að ræða, sbr. tl. 3204. 
Straumúttök skulu búin margpólaaflrofa eða margpólarofa og vörum við 
hvern einangraðan pól eða fasa. Vör skal ekki setja við núllleiða. 

Stærð skammhlaups- og yfirstraumsvarna fer eftir sömu reglum og gilda 

um úttök aðaltöflu. 
Ekki er leyfilegt að nota rofa á greinitöflum til ræsingar á rafmótorum (sjá 
tl. 3003). En sé ræsum komið fyrir á greinitöflu, skal þannig frá þeim gengið 

að eftirlit og viðhald á þeim geti farið fram hættulaust, þegar vör fyrir greinar 

að þeim hafa verið fjarlægð eða straumur að þeim rofinn. 
Á greinitöflum, sem tengdar eru orkugjöfum beint, skal vera búnaður til að 

fylgjast með útleiðslu, eins og greinir í tl. 2906 og á við um aðaltöflur. 

Um tengingu mælitækja, líða og gaumljósa á greinitöflum gildir sama og um 
aðaltöflur væri að ræða. 
Tengiskinnur og aðrir leiðar jafnt óeinangraðir sem einangraðir skulu vera 
af sömu gerð og greinir í tl. 3007 fyrir aðaltöflur. Sem undirlag straumhafa 
hluta töflunnar skal nota keramikeinangrun eða annað hliðstætt. Uppsetn- 
ingu allra straumhafa hluia skal þannig hagað, að möguleikar á skammhlaupi 
verði sem allra minnstir og þannig að ljósboginn, sem myndast, ef skamm- 

hlaup á sér stað, valdi sem minnstu tjóni. T.d. er æskilegt að tengingar í 
þröngum varaskápum séu búnar einangrandi hlífum, sem þola vel hita.
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38. gr. 

Tengikassar og tengidósir. 

Gerð tengikassa og tengidósa skal henta aðstæðum hverju sinni (sbr. 6. gr.) 
og skulu ávallt vera úr eldtrausiu og sterku efni. Í íbúðum er leyfilegt að 
nota dósir úr bakalit, plasti, keramiskum efnum og þvíumlíku. Tengikössum 
og -dósum skal þannig fyrir komið að aðgengilegt sé til eftirlits og viðhalds. 
Uppsetningu straumhafa hluta skal þannig hagað, að sem minnst hætta verði 
á skammhlaupi. T.d. er æskilegt að tengingar í þröngum tengidósum séu 
búnar einangrandi hlífum, sem þola vel hita. 

Sem undirlag straumhafa hluta skal nota keramik eða annað efni jafngott. 

94. gr. 

Landtenging. 

Sé skipinu ætlað að noia raforku úr landi, skal komið fyrir tengiskáp eða 
tengikassa á hentugum stað, þar sem tengja á landstrenginn. Sérstakur strengur 

skal síðan lagður frá kassanum að aðaltöflu. Á riðstraumskerfi með jarð- 
bundinn núllpunkt skal vera búnaður til tengingar á núllpunkti skipskerfisins 
og landkerfisins. 

Í aðaltöflunni skal vera minnst einn margpólarofi fyrir landtengingu. Tengi- 
skápurinn skal búinn margpólaafirofa eða margpólarofa og vörum í hverjum 
einangruðum pól eða fasa (sjá gr. 28). Þó má sleppa yfirstraumsvörn í tengi- 
skápum, ef slíkri vörn er komið fyrir í aðaltöflu. 
Sé strengnum frá landtengingu ekki ætlað að flytja meira en 63 A hámark, 
má nota hæfilega stungu og kló í tengikassa og skal yfirstraumsvörninni 
komið fyrir í aðaltöflunni. Ennfremur skulu vera í aðaltöflu tæki, sem gefa til 
kynna, hvort spenna sé á strengnum áður en rofinn er tengdur (merkjalampi 
eða voltmælir). 

Við þrífasa-riðstraumskerfi skal að auki vera búnaður, sem sýnir að fasaröð 
sé rétt og að mögulegt sé að breyta fasaröðinni. Búnaður þessi getur annað- 
hvort verið í aðaltöflu eða tengiskáp. 

35. gr. 

Siglingarljósatafla. 

Siglingarljós skulu tengd þar til gerðri töflu, staðsetiri á stjórnpalli eða í korta- 
klefa. Tveir stofnar skulu liggja að henni óháðir hvor öðrum, annar frá aðal- 
töflu, hinn frá greinitöflu eða neyðartöflu. Á siglingarljósatöflunni skal vera 
skiptirofi, svo hægi sé að tengja hvorn stofninn sem er. Tafla þessi má ekki 
notast til annarra hluta en fyrir siglingarljósin, að undanteknu því, að frá 

henni má einnig taka ljós til sérstakra merkjaljósa, t.d. akkerisljós og merkja- 
ljósa, sem krafist er á skipum, sem sigla um skipaskurði og þvíumlíkt. 
Frá siglingarljósatöflu skal vera sérstök grein fyrir hvert siglingarljós, sem 
búin er tvípólaaflrofa eða tvípólarofa og vörum á hverjum einangruðum 
pól eða fasa. Ef notuð eru útsláttarvör skal einnig vera tvípólarofi. 
Á skipum, sem eru 30 brl. eða stærri, einnig á minni skipum ef því verður 
við komið, skal vera komið fyrir gaumljósi við hvert siglingarljós, sem 
gefur til kynna ef bilun verður á því. Fyrirkomulag gaumljósa skal vera 
þannig að ekki slökkni á siglingaljósum, þótt bilun komi fram á búnaði 
gaumljósa. 

Siglingarljós skulu vera af viðurkenndri gerð og með vottorði frá viðurkenndri 
stofnun. Skal þeim komið fyrir samkvæmt fyrirmælum alþjóða-siglinga- 
reglanna.
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Aðeins skulu notaðar siglingaljósaperur, sem hlotið hafa viðurkenningu 
siglingamálastjóra (sbr. alþjóðasiglingareglurnar, 1972). 

36. gr. 

Rafmó:.orar stýrisvéla. 

Séu stýrisvélar knúnar rafmótor, skal lagður sérstakur strengur að honum 

frá aðaltöflu og búnaður í aðaltöflu fer eftir ákvæðum um útgangandi strengi 
frá henni (sjá tl. 3002) að undanteknu því, að rafmótorar stýrisvéla skulu 
ekki búnir yfirstraumsvörn eða öðrum búnaði fyrir yfirálagsútleysingu. 
Aeins skulu lagnir að rafmótorum stýrisvéla vera varðir skammhlaupi. Ef 
rafmótor stýrisvéla er ræstur með beinni tengingu, án takmörkunar á ræsi- 
straum, má nota fleirpólarofa án undirspennuútleysingar. 
Rafmótora stýrisvéla skal vera hægt að gangsetja í vélarúmi og á stjórnpalli, 
einnig má vera mögulegt að ræsa þá í styrisvélarúmi. 

Ef hægt er að ræsa rafmótora stýrisvéla frá tveim eða fleiri stöðum, skal 

búnaðurinn vera þannig að hægt sé að ræsa og stoppa þá, óháð hinum 
stöðunum. 
Búnaður hvers rafmótors stýrisvéla skal vera á þann veg að mótorinn fari 
Í gang aftur sjálfkrafa eftir að spennu hefur verið náð upp aftur eftir algjört 
straumrof. 
Hver rafmótor stýrisvéla skal vera búinn eftirfarandi viðvörunarbúnaði, bæði 
á stjórnpalli og í vélarúmi: Gaumljósi, er sýnir að mótorinn er í gangi, við- 
vörunarljósi og hljóðmerki, sem gefur til kynna yfirstraum eða spennufall á 

kerfinu. Gaumljósið skal búið styrkstilli, en hvorki viðvörunarljósið eða 
hljóðmerkið. Nægjanlegt er að hafa aðeins gaumljósið, er sýnir að mótorinn 
sé í gangi á stýrisvélinni, þar sem handstýring er stöðugt í sambandi. 
Á litlum skipum, sem búin eru raf- og vökvaknúnum stýrisvélum, og ekki 
er stöðug vakt í vélarúmi, má nota rofa og eina samstæðu vara á aðaltöflu, 
en þó skal ræsirinn í stýrishúsi vera búinn skiptibúnaði og tveim samstæðum 
vara. Vörin í aðaltöflu skulu þá vera tveim þrepum stærri en vörin í stýrishúsi. 
Þar sem stýrisvélar eru búnar tveim rafmótorum skal leggja streng frá aðal- 
töflu til hvors þeirra um sig, eða einn frá aðaltöflu og hinn neyðartöflu. Skulu 
strengirnir lagðir eins langt frá hvor öðrum sem mögulegt er, á þetta einnig 
við um annan búnað. Einnig má ganga þannig frá lögninni að skiptibúnaður 

sé hafður í stýrisvélarúmi, og þannig tengdur að hvor strengur um sig geti 
flutt orku til beggja mótoranna annaðhvort til skiptis eða samtímis, sé seinni 

kosturinn valinn verður að hafa strengi, sem þola hið aukna álag. 
Ef aflrofar eru notaðir fyrir rafmótora stýrisvéla, skulu þeir stilltir þannig, 
að þeir rjúfi strauminn, þegar hann er orðinn u. þ.b.3 sinnum meiri en mál- 
straumur mótoranna og með nægilegri tímaseinkun fyrir ræsistrauminn. 

Þegar rofi og vör eru notuð, skulu þau þola tvöfaldan málstraum 

mótoranna. 

91. gr. 

Rafmótorar. 

Rafmótorar skulu þannig gerðir, að þeir henti staðháttum í skipum (sbr. gr. 

3 og 6) og hlutverki því sem þeim er ætlað að gegna hverju sinni, að auki skulu 
þeir fullnægja eftirgreindum ákvæðum. Þegar við verður komið skulu öxlar 
rafmótora hafðir langskips og umbúnaður þeirra fara að staðháttum, (sbr. 
gr. 6). 

Rafmótorar skulu búnir ræsum á aðgengilegum stöðum og skal hlifðarbúnaður 
þeirra valinn með tilliti til staðhátta (sbr. gr. 6). 

B 7
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Ræsar skulu vera nægilega sterkir fyrir ræsistraum þann, sem mótorunum 
er ætlaður. Skulu þeir hafa næga rofagetu til að rjúfa ræsistrauminn. Þeir 
skulu geta rofið fullan álagsstraum - 50% þegar um jafnstraum er að ræða 
og riðstraum við cos gp = 0.3. 

Ræsar fyrir mótora stærri en 1 kW. skulu búnir yfirstraumsútleysingu 
og undirspennuútleysingu, þannig að hægt sé að gangsetja mótorinn, þótt 
spennan sé ekki nema 85% af málspennu, en að straumur rofni fari spennan 
undir 30% af málspennu. Ákvæði um yfirstraumrofa og undirspennurofa 
gilda ekki um stýrisvélamótora. Einnig er heimilt að veita undanþágu frá 
þessum ákvæðum, þegar um er að ræða mótora, sem ekki mega stöðvast fyrir- 

varalaust vegna öryggis skipsins. 

Rafmótorar, 1 kKW. og stærri skulu búnir margpólaaflrofa eða margpóla- 
rofa ásamt vörum á báðum pólum og undirspennuúileysingu (sbr. tl. 3706) 

auk búnaðar til takmörkunar á ræsistraumnum. Rafmótorar minni en 1 kW. 
skulu búnir margpólarofa og vörum, Ákvæðin um yfirstraums- og undir- 
spennurof gilda ekki um stýrisvélamótora (sbr. gr. 36 um rafmótora stýris- 
véla). Sérhvern rafmótor og ræsibúnað hans skal vera mögulegt að rjúfa frá 
orkugjafanum (sbr. tl. 3002). Eftirfarandi búnað má nota til þess: 

a. Margpóla skilrofa (rofar, sem ekki er ætlað að rjúfa með álagi) við 
ræsibúnað. 

b. Rofa mótorsins í þeirri töflu, sem hann fær orku frá. Ofangreindir rofar 
skulu vera læsanlegir í opinni stöðu, nema þeir séu nálægt mótorunum. 

c. Var-búnað á töflugrein mótors, sé hann staðsettur nálægt töflunni. 

Almennt skal ræsibúnaður ofangreindra mótora vera aðskilinn, þ. e. a. s. hver 

með sínum hlifðarbúnaði. Þegar um er að ræða mótora, sem ekki gegna mikil- 
vægu hlutverki má þó hafa tvo eða fleiri ræsa með sameiginlegum hlífðar- 
búnaði, sé ákvæðum tl. 3703 fullnægt. Hlifðarbúnaður ræsa skal þannig úr 
garði gerður, að viðgerð eða endurnýjun megi fara fram hættulaust og að 

neistar, sem myndast við notkun eða skammhlaup geti alls ekki náð til tengi- 
skinnu né annara leiðandi hluta. Sé ræsum komið fyrir í töflum, sem raunar 
er ekki æskilegt, skulu þeir vera í þar til gerðum hólfum. 

Rofabúnað, sem krafist er við útgangandi greinar frá töflu (sbr. tl. 3002) má 

ekki nota sem ræsibúnað fyrir mótora. 

Ræsar jafnstraumsmóitora skulu takmarka ræsistrauminn að því marki, sem 
er hagkvæmt bæði fyrir mótorinn sjálfan og einnig fyrir rafkerfi skipsins. 

Fyrir ósamfasariðstraumsmótora (asynkronmótor) má nota ræsa með 

Ræsibúnaður skal vera sjálfvirkur fyrir þá mótora, sem stjórnað er af 

sjálfvirkum hitaliðum (termóstater) eða þrýstiliðum (pressostater og því 
um líku). 
Yfirstraumliðar sem um er getið í tl. 3702 skulu vera tengdir í hverjum ein- 
angruðum fasa (pól), þó með eftirfarandi undantekningum. 

Fyrir jafnstraumsmótora má nota yfirstraumsliða á einum pól, en þetta 
breytir ekki kröfum um yfirstraumsútleysingu í töflunni (sjá tl. 3004). 

Sé þess óskað, má sleppa yfirstraumsútleysingu fyrir mótora, sem gegna 

mikilvægu hlutverki, ef þeir eru búnir viðvörunarhljóðmerki, sem gefur til 

kynna yfirálag (t.d. stýrisvélamótora). Yfirstraumsliða í ræsibúnaði má 
sleppa, ef viðkomandi mótorgrein er búin aflrofa í töflu og hann búinn yfir- 
straumsliða, sem uppfyilir eftirfarandi skilyrði: 

Að vera stillanlegur á bilið frá 90—-110% af málstraum mótorsins og hafa 
tímaseinkun, sem er nauðsynleg með tilliti til straums þess, sem mótorinn 
tekur í ræsingu.
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Að hann sé þannig búinn að handstilla verði hann aftur eftir straumrof. 

Fyrir mótora með mjög langan ræsitíma er mögulegt að hafa yfirstraumsliðann 
skammhleyptan á meðan ræsing varir. 

Aðrar aðferðir við yfirálagsvarnir fyrir mótora t.d. útleysing við yfirhita 
í vöfum o. fl. eru athugandi í hverju einstöku tilfelli. 
Undirspennuúileysing (sjá tl. 3702) útilokar ekki tilætlaða, sjálfvirka endur- 
ræsingu mótora eftir að spennan hefur risið aftur að undangengnu algjöru 
straumrofi (black out), en tryggja verður að samanlagður ræsistraumur 
mótora, sem hafa sjálfvirka endurræsingu orsaki ekki skaðlegt spennufall 
eða yfirstraum á kerfinu. Lögnum og stjórnbúnaði fyrir tvöföld kerfi, sem 
segna mikilvægu hlutverki, skal komið fyrir svo langt frá hvoru öðru sem 
auðið er. 

38. gr. 

Neyðarstöðvun. 

Búnaður til neyðarstöðvunar á eldsneytisdælum, færidælum, skilvindum, lofi- 

ræstingu og slíku, skal vera utan þess rýmis, sem tækin eru staðsett. Leitast 
skal við, að hafa sameiginlegan neyðarrofa fyrir sem flesta mótora loft- 
ræstingar. 

39. gr. 

Ljósabúnaður. . 

Ljósabúnaður skal gerður með tilliti til staðhátta, sjá gr. 6. 
Við allan ljósabúnað skulu vera aðgengilegir rofar, sem rjúfa strauminn á 
tveim eða fleiri pólum (fösum). Þó má nota einpóla rofa fyrir ljós í þurrum 
íbúðum með góðri gólfeinangrun. 
Lampahöldur mega vera fyrir skrúfaðar E (Edison) eða stungnar S (Swan) 
perur sem hér segir. 

  

  

Lampahöldur Auðkenni Perustærð 

Skrúfaðar: 
Golíat .............. E--40 Hámark 250 V 

Hámark 3000 W 
Hámark 15 amp. 

Venjulegar ............ E—27 Hámark 250 V 
Hámark 200 W 
Hámark 4 amp. 

Litlar ................. E— 14 Hámark 24 V 
Hámark 40 W 
Hámark 2 amp. 

Örsmáar .............. E—10 Eingöngu fyrir 
gaumljós 
Hámark 24 V 
Hámark 5 W 
Hámark 1 amp. 

Stugnar: 
Venjulegar ............ B—22 Hámark 250 V 

Hámark 200 W 
Hámark 4 amp. 
Hámark 4 amp.
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Lampahöldur Auðkenni Perustærð 

Litlar einpóla .......... B—15s Hámark 24 V 

Hámark 40 W 

Litlar tvípla .......... B—15d Hámark 2 amp. 
Örsmáar .............. B-—9 Eingöngu fyrir 

gaumljós 
Hámark 24 V 

Hámark 5 W 
Hámark 1 amp. 

  

Lampahöldurnar, E 14, B-15s og B-l5d eru leyfðar fyrir spennu allt að 250 V 

séu þær gerðar úr keramik. 

3904. 

3905. 

3906. 

3907. 

3908. 

4001. 

4002. 

4003. 

Höldur í handlömpum og öðrum færanlegum ljósastæðum skulu annaðhvort 
umluktar einangrandi efni eða þannig varðar hlifðargrindum (einangruðum 
frá höldunum), að ekki sé hægt að snerta spennuhafa hluta þeirra. 

Yfirborðshiti á þeim hluta ljósbúnaðar, sem er í snertingu við brennanleg 
efni má ekki fara fram úr 50“C. 

Málmbhlífar skulu vera um þétta og ræsa fyrir flúrskinslampa og séð skal um 
að þessi búnaður fái nægjanlega kælingu. Skulu hlífarnar jarðtengdar. Þéttar, 
sem eru 0.5 „FF eða stærri skulu þannig búnir, að spennan lækki niður í 50 V 
á einni mínútu í mesta lagi, eftir að straumur hefur verið rofinn. 

Ljósabúnaður, sem hætt er við að geti orðið fyrir hnjaski, skal vera sérstaklega 
sterkur og ef nauðsyn er, vera varinn með málmgrind eða þvíumlíku, á þetta 
við um ljósabúnað í lestum skipa og víða á þilfari. 

Ljósabúnaður skal hæfa þeirri spennu, sem notuð er hverju sinni, enda skal 
hann merktur þar að lútandi. 

40. gr. 

Rafhitabúnaður. (Ofnar, eldavélar o. fl.) 

Rafmagnshitaofnar, rafmagnseldavélar og annar rafhitabúnaður skal hafa 
þann umbúnað, sem hæfir aðstæðum í skipum. (Sjá gr. 6). 

Hitöld skulu þola þann mesta hita, sem búast má við að þau verði fyrir 
við verstu aðstæður við venjulega notkun, einnig skal vera auðvelt að skipta 

um þau. 
Tengingar milli hitalda innbyrðis, milli hitalda og rofa og raftauga skulu 

þannig gerðar, að einangrun og annar búnaður verði ekki fyrir meiri hita 

en hann er gerður fyrir. 
Rafmagnshitaofnar skulu búnir margpóla rofum eða þreprofum vel að- 

gengilegum, skulu rofar þessir geta rofið straum á öllum pólum. Þó má nota 
einpóla rofa við litla ofna í íbúðum með góðri gólfeinangrun. 

Sérhver srein með málstraum meira en 16 A skoðist sem sérstakur neytandi 
og tengist sérstökum stofni frá töflu. 

Hvert tæki skal merkt málspennu málafli, nafni framleiðanda og gerð, 

einnig straumtegund og tíðni. 

Rafmagnshitaofnar skulu vera af viðurkenndri gerð og skal þeim varanlega 

fest.
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Leyfileg hitastigslækkun frá umhverfishita er sem hér segir: 

Umbúnaður rafmagnsofna .......00000000 ner 60*C 

Stillihandfang úr málmi .........200. 000 ne nn rr 350C 

Stillihandfang úr einangrunarefni ........22000.000 ne eens nn 00. 60*C 

Aðrir aðgengilegir hlutir (........02...0000 00... enn een 1302C 

Yfirborðsfletir hitalda inni í rafmagnshitaofni með loftgegnumstreymi 280'C 

Mælst er til að hitaofnar séu búnir yfirhitunarvörn eða sjálfvirkum hita- 

stilli, nema um sé að ræða blástursofna, sem skulu búnir hvorutveggja. 

Rafmagnshitaofnar skulu þannig gerðir að ekki stafi af þeim eldhætta. 

Frá þeim skal gengið þannig að ekki sé hægt að leggja ofan á þá fatnað eða 

annað, sem íkveikju getur valdið, t.d. með því að setja gataða málmplötu 

ofan við þá, sem hallar um 30“ frá láréttu. Ekki má nota opna ofna með 

glóandi hitaþráðum í skipum. Á rökum stöðum skulu rafmagnshitaofnar vera 

vatnsþéttir. 

Hitöld rafmagnsofna, sem hafa hærri yfirborðshita en 130%C skulu skoðuð 

sem spennuhafa hlutir og skulu þá varin hlífum. Rafmagnsofnum skal þannig 

fyrir komið að ekki stafi af þeim eldhætta. 

Rafmagnseldavélum skal varanlega fest og skulu suðuplötur vera einangraðar 

og þannig búnar, að ekki leiði út eða valdi skammhlaupi, þótt sjóði upp úr 

ílátum við matseld. Leyfileg hitastigshækkun frá umhverfishita er sem hér 

segir: 

Umbúnaður við þil og þilfar .........00000.00 0. 00... 50*C 

Stillihandfang úr málmi .........00000 0000 e rr 25C 

Stillihandfang úr einangrandi efni .......0.0020000. 0... 50*C 

Aðrir aðgengilegir hlutir (fyrir utan suðuhellurnar) ...... 50*G 

Suðuplötur og hitöld skulu búin Þannig að ekki valdi skaða eða hættu 

við eðlilegar aðstæður. 

41. gr. 

Vatnshitarar. 

Vatnshifarar skulu búnir einangruðum hitöldum. Sérhver vatnshitari skal 

teljast sem sérstök eining os búin sérstökum stofni frá töflu. 

Hver vatnshifari skal búinn sjálfvirkum hitastilli. Um  yfirborðshita 

gildir sama og frá er greint í tl. 4005. um eldavélar. 

Olíuhitarar. 
Upphitun olíu í olíngeymum með rafhitölum er óheimil, nema sérstakt 

leyfi siglingamálastjóra komi til hverju sinni að athugun fyrirkomulagsins 

lokinni. 
Sérhver olíuhitari skal búinn sjálfvirkum hitastilli, sem heldur hita 

olíunnar á nákvæmlega réttu hitastigi við eðlilegar aðstæður. Ennfremur 

skulu þeir búnir yfirhitavörn þannig gerðri, að rjúfi hún strauminn að hitaldinu, 

verði honum ekki komið á aftur, nema með handstýrðum liða á yfirhita- 

vörninni. Annar búnaður jafnöruggur til að verjast yfirhitun verður athugaður 

í hverju einstöku tilvíki. 

42. gr. 

Stungur og klær. 

Gerð stungna fer eftir aðstæðum hverju sinni (sjá gr. 6). Um spennutakmörk 
fyrir stungur gildir gr. 14. Stungur til annara nota en að neðan greinir skulu 

vera jarðtengdar.
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4202. 

4301. 

4302. 
4303. 

4304. 

Í þurrum íbúðum, sem hafa einangrandi gólf, séu þær staðsettar meira 
en 2 m frá aðgengilegum hlutum, sem hafa jarðsamband við stálbol, pípu- 
lagnir, loftrásir o. þ. h. 

Stungur með innbyggðum spennum fyrir rakvélar og þvíumlíkt. 

Stungur við rafkerfi, sem hafa lægri spennu en 50 V jafnspennu og 30 
V riðspennu. 

Stungur og klær, sem gerðar eru fyrir málstraum allt að 16 A skulu þola 
málstrauminn, þegar þær eru settar í samband eða teknar úr sambandi, nema 
þegar þær eru tengdar yfir rofa, þannig að aðeins sé mögulegt að taka þær 
úr sambandi eða setja þær í samband þegar straumur að þeim hefur verið 
rofinn. 
Stungur og klær, sem gerðar eru fyrir málstraum, sem er hærri en 16 Á skulu 

vera búnar eins og að ofan getur, þannig að aðeins sé hægt að taka þær úr 
sambandi eða setja þær í samband þegar straumrof hefur farið fram. 
Mælst er til að notaðar séu stungur og klær af ólíkum gerðum í skipum, sem 
hafa tvær eða fleiri kerfispennur, til þess að koma í veg fyrir að kló tækis, 

TR sem t.d. er gert fyrir 24 V spennu verði af mistökum tengt 220 V spennu. 

43. gr. 

Rafstrengir og taugar. 

Rafstrengir og taugar Hl notkunar í skipum skulu viðurkenndar af siglinga- 

málastjóra. Óski innflytjandi slíkrar viðurkenningar, skal hann senda siglinga- 
málastjóra sýni ásamt vo!torði frá viðurkenndu flokkunarfélagi um viður- 
kenningu Þbessa. 
Málspenna rafstrengja skal aldrei vera lægri en kerfisspennan. 

Rafstrengir og taugar flokkast eftir hitaboli einangrunarinnar, sem hér segir: 

Flokkur 609C Venjuleg súmmí og PVC-einangrun 
Flokkur 75%C  Hifaholin gúmmí og PVGC-einangrun 
Flokkur 809€ Einangrun úr butylgúmmí, samgerðum (impregnated) vefnaði 

eða pappír 
Flokkur 8590  Samgerð asbest-vefnaðar-einangrun 
Flokkur 95%€ Steinefna-einangrun. Silikongúmmií 

Af þessum flokkum eru það einkum flokkar 60%C og 80%C, sem notaðir 
ern Í skipum, er því aðeins greint álagsþol þeirra í næsta lið. 
Álag rafstrengja og tauga skal ekki fara fram úr því, sem greinir í töflu á 
bls. 55, fyrir flokka 609C og 80%G, en hún miðast við 45“ umhverfishita. 

Hitaflokkur rafstrengia skal vera 10 hærri en hæsta umhverfishitastig, sem 
búast má við hverju sinni. 

Ekki má nofa strengi í flokki 60%C í vélarúmum skipa. 

Straumálas (A), sem fram kemur í töflunni bygsist á því að 6 eða færri 

strengir séu hafðir í sama búnti og allir geti verið með fullu álagi samtímis. 

  

Strengja búnt eitt lag: 

0
0
0
0
0
0
 

9
0
0
0
0
0
 

000000 000000 

Strergja húnt, tvö lög: 

000 000 00 00 

000 000 00 00
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Töflur yfir álag miðaðar við 45*C loíthita. 

  

  

  

Einangrun: Gúmmí eða PVC Einangrun: Butylgúmmií, samgerður vefn- 

Flokkur 60“C. aður eða pappír flokkur 80%C. 

Þverfl. 1- 2- 3- og 4- Þverfl. 1- 2- 3- og 4- 

mm? leiðar leiðar leiðar mm? leiðar leiðar leiðar 

A A A A A A 

1.5 12 10 8 1.5 21 17 14 

2.5 17 14 11 2.5 27 22 18 

4 23 19 16 4 35 29 24, 

6 30 25 21 6 45 38 3l 

10 41 34 28 10 63 53 44, 

16 54, 45 37 16 83 70 58 

25 70 59 49 25 110 93 1 

35 86 73 60 35 135 115 94 

50 105 ol 75 50 170 145 115 

70 130 110 91 70 205 175 145 

95 160 135 110 95 250 215 175 

120 180 155 130 120 290 245 205 

150 210 180 145 150 335 285 235 

185 240 205 170 185 380 320 265 

240 280 240 200 240 445 380 310 

300 325 275 225 300 510 435 355   
  

4305. 

4306. 

4307. 

Séu stærri búnt notuð, skal straumálagið (A) í töflunni margfaldast með 

0.85 við ákvörðun flatarmáls strengja. 

Einnig skal flatarmálið aukið frá því, sem taflan sýnir, fari umhverfishitinn 

fram úr 45%C, skal þá straumálagið margfaldast með stuðli k, sem fundinn 

er af formúlunni: 

  

þar sem Te er hitaflokkur strengjanna og T umhverfishitinn. Te=-T skal 

vera minnst 109. 

Ekki má leggja strengi á brennanlegt efni, svo sem tréþil, fari hitastig hans 

með fullu álagi upp fyrir 859. 

Flatarmál leiða skal ekki vera minna en 1 mm!, þó má hafa 0.75 mn? í taugum, 

sem notaðar eru við færanleg tæki, enda fari fullt álag ekki fram úr 6 Á og 

var viðkomandi greinar sé ekki stærra en 10 Á. 
Finleiða rafstrengi, sem hafa stærra flatarmál en 10 mm? má tengja saman, 

verða þeir þá að vera jafn langir og hafa sama flatarmál. Straumálag sam- 

tengdra strengja reiknast sem summan af straumálagi hvers einstaks strenss. 

Slíkir strengir skulu vandlega tengdir í báða enda með tinlóðun eða þrýsti- 

samsetningu. 

Allir leiðar skulu vera margþættir, þó má nota einþáttunga allt að 25 mm? 

í þurrum íbúðum, einnig Í strengjum með steinefnaeinangrun.
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4308. 

4309. 

4403. 

4404. 
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Notkunarsvið rafstrengja og tauga fer eftir gerð þeirra, þ.e.a.s. leiðum, 
einangrun, fyllingu, kápu og hlífum. Ákveður siglingamálastjóri hverju sinni, 
hvar má nota hverja gerð rafstrengja, þegar hann viðurkennir þá. 

Til ábendingar skal þó tekið fram, að almennt skulu rafstrengir gerðir 
samkvæmt kröfum þeim, sem gerðar eru í riti International Electronical 
Commisson (IEC) pr. 92—3 (1965) „Electrical Installations in Ships, Part 3: 

Cables" með síðari breytingum. 
Yfirleitt skal enginn hluti rafstrengs vera eldfimur, þannig að eldur geti 

borist hratt með honum, ef kvikna skyldi í. 
Fara nokkur dæmi um notkunarsvið rafstrengja og tauga með tilliti til gerðar 

eftir. 

a. PVC-einangraða leiða, ennfremur gúmmí- og butyl-einangraða leiða með 
óeldfimri fléttu má nota í rörum í íbúðum og í rafmagnstöflur. 

bh. PVC-einangraða strengi með kápu {t.d. PVC eða blý) má nota í íbúðum 
þar sem þeim er ekki hætt við áverka. 

c. Gúmmí- og butyl-einangraða strengi með kápu úr PVC, polykloropren eða 

blýi, má nota hvar sem er, þar sem engin hætta er á utan að komandi 
áverkum, ella skulu þeir búnir málmhlíf, sem varin skal fyrir ryði og 
tæringu. 

d. Strengi einangraða með íbornum vefnaði, asbesti eða pappír og með blý- 
kápu, má nota hvar sem er, þar sem ekki er hætt við að þeir verði fyrir 
hnjaski eða tæringn. 

, 
Þeirra hér á 

e. Steinefna-einangraða strengi með eirkápu má nota hvar sem er, enda varðir 

áverkum, þar sem ástæða þykir til. 

f. PVC-einangraða lausastrengi með PVC-kápu má nota við tæki í íbúðum, 
en gúmmí- eða butyl-einangraða með olíuþolinni kápu (polykloropren) má 
nota í vélarúmi og á þilfari. 

44. gr. 

Raflagnir. 

Rafstrengir skulu, þar sem mögulegt er, lagðir þannig að auðvelt sé að komast 

að þeim og heir fái nægilega kælingu. Ekki má leggja strengi í hitaeinangrandi 

efni, nema í gegnum þil frysti- og kælirýmis. 

Strengir, sem hætt er við að seti orðið fyrir áverkum eða hnjaski, skulu búnir 
málmhlífum eða lagðir í rörum. Ekki má leggja rafstrengi undir gólfi í véla- 
rúmi eða á öðrum slíkum stöðum, en ef hjá því verður eigi komist, skulu þeir 

lagðir í rör, sem eru heitzinkuð utan og innan og þannig frá þeim gengið að 
ekki safnist vatn í þau. Séu strengir, sem lagðir eru í rör á slíkum stöðum, 
búnir málmhlífum, skulu þær sérstaklega varðar gegn ryði og tæringu, t.d. 
með PVC eða neopren ádragi. 

Í lestarrúmum skipa og á slíkum stöðum, þar sem rafstrengjum er sérstök 

hætta búin, skulu þeir varðir hlífum úr stálplölum og skal þykkt þeirra vera 
minnst 4 mm eða heitzinkuðum rörum. Ef um er að ræða mikinn fjölda 
strengja t.d. frá vélarúmi í stýrishúsi eða þvíumlíkt, má leggja þá í rennur 

með loki yfir, sem auðveldlega er hægt að fjarlægja og þannig frá lögninni 
sensgið, að sjór komist ekki í rennuna. 

Strengjum fastalasna, sem ekki eru lagðir Í rör, skal örugglega fest með klemm- 
um úr óeldfimu efni. Almennt skal fjarlægð frá úttaki á greini eða tengidós og 

öðrum búnaði að fyrsta festipnnkti okki vera meiri en 10 sinnum þvermál 
strengsins, og Í framhaldi af því sem eftirfarandi tafla greinir frá.
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Ytra þvermál strengs Mesta fjarlægð milli festipunkta í mm 
í mm. 

Strengir, sem ekki | Strengir, sem búnir | Steinefnaeinangraðir 
eru búnir málmfléttu | eru eir-, kopar eða | strengir með kápu úr 

Yfir Allt að | ogstrengirsemaðeins | stálþráðarfléttu eir eða ryðfríu stáli 
eru með blýkápu | 

8 200 | 250 300 
8 13 250 | 300 370 

13 20 300 | 350 450 
20 30 350 400 | 450   30 400 | 450 | 450 
  

4405. 

4406. 

4407. 

Undantekningar má þó gera í þeim tilvikum, þegar strengur liggur ofan á 
láréttum strengja-stiga, má þá fjarlægðin á milli festipunkta vera 3 sinnum 

meiri en sagt er til um í töflunni hér að framan. 

Þessi undantekning gildir þó ekki um strengi, sem lagðir eru á strengja- 

stiga á þilförum eða stöðum, sem sjór getur komist að við venjulegar aðstæður. 

Festiklemmur og undirstöður rafstrengja skulu ekki hafa skörp horn eða 
brúnir, sem geta skaðað hlífðarkápu eða málmfléttu rafstrengjanna. Strengja- 
stigar og undirstöður þeirra skulu vera úr járni, þó skulu stigarnir vera úr 

áli, sé ál undir þeim. Fyrir lagnir í þurr íbúðarrými og fyrir lagnir í töflum, 
má nota stiga, sem ekki eru úr málmi, en þá skulu þeir vera úr óbrennanlegu 

efni. 

Í þurru íbúðarrými má nota heitzinkuð járnrör einnig má nota ál-rör eða 
rör úr óeldfimu plastefni. Fyrir rör úr plastefni má innra þvermál ekki fara 
fram úr 254 mm. Einnig má í slíkum lögnum nota tengidósir úr óeldfimu 

plastefni. Fyrir lagnir, sem eru einangraðar með PVC-einangrun og hafa ekki 

aðra hlíf, skulu rörin ávallt vera bundin tengidósum. 

Í vönduðum íbúðum má lesgja rafstrengi undir vegg- og loftplötur. Þá 
skal þannig frá lögninni gengið að undir engum kringumstæðum geti stafað 

eldhætta af henni og hægt sé að komast að henni með sem minnstri fyrirhöfn 

og frárifi til viðhalds og eftirlits. 

Utan um strengi, sem leggja þarf í gegnum vatnsbþétt þil eða þilför, skal vera 
vatnsþéttur umbúnaður, annaðhvort pakkdós fyrir hvern einstakan streng eða 
sameiginleg renna eða rör, sem fyllt er óeldfimu þéttiefni. Strengir, sem lagðir 
eru Í gegnum þilfar skulu varðir stálhlíf, sem nær að minnsta kosti 300 mm 

yfir þilfarið. 

Sén óvarðir strengir lagðir í gegnum þil, stálbita, stífur eða þvíumlíkt, 
skulu þeir varðir með því að fóðra götin með mjúkum málmi, harðviði eða 
einhveriu álíka, þegar strengir eru lagðir í gegnum einangrun frysti- og kæli- 
rýma skal gegnumtakið einangrað með tré, plasti eða öðru jafngóðu efni, sem 
hindrar rakamyndun. 

Forðast skal að leggja strengi, þar sem þensla getur átt sér stað, verði hins 
vegar ekki hjá því komist, skal tekinn á þá slaufa með radíus, sem er minnst 

12 sinnum þvermál gildasta strengsins. Þar sem sérstök hætia er á raka og 
þéttun (kondens) t. d. á opnu þilfari í frysti- og kælirými og í baðherbergjum 
skulu málmhlífar strengja sérstaklega varðar gegn ryði og tæringu.
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45. gr. 

Heimildarákvæði. 

4501. Siglingamálastjóra er heimilt, þegar þannig stendur á, að gera fyllri kröfur 
um rafvirki í skipum, ef þær lúta að öryggi skipsins og skipshafnar. 

46. gr. 

Refsingar. 

4601. Brot á reglum þessum varða refsingu samkvæmt X. kafla laga nr. 52 12. maí 
1970 um eftirlit með skipum. 

47. gr. 

Gildistaka. 

4701. Reglur þessar eru settar samkv. lögum nr. 52 192. maí 1970 um eftirlit með 

skipum, staðfestast hér með til þess að öðlast þegar gildi og birtast til eftir- 
Þreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi TILL kafli 
reglna nr. 11/1953 um eftirlit með skipum og öryggi þeirra. 

Samgönguráðuneytið, 6. janúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Birgir Guðjónsson. 

Nr. 29. 11. janúar 1977. 

AUGLÝSING 

um friðlýsinsu við Miklavatn, Skagafjarðarsýslu. 

Samkvæmt heimild í 24. gr. lasa nr. 47/1971 um náttúruvernd hefur Náttúru- 

verndarráð fyrir sitt Texti ákveðið að friðlýsa landsvæði við Miklavatn í Skaga- 

fjarðarsýsln og er svæðið friðland. 

Mörk svæðisins eru þessi: 

Úr NA-horni Borgarinnar (Sjávarborgar) eftir landamerkjagirðinsu milli Sjávar- 
borgar og Sauðárkróks að girðingu vestan nýja flugvallarins og síðan með þeirri 
girðingn að Víkinni, þá með norðurbakka Víknrinnar í Héraðsvötn. Að austan 
ræður vesturbakki Héraðsvatna með þeirri undantekninsu að allir hólmar og eyjar 

í Vötnunum, sem tilheyra Sjávarborg, koma innan friðlandsins. Að sunnan ráða 

landamerki Grænhóls/Sellands og Pvyttaserðis. Víkur/Útvíkur og Ögmundarstaða 

að Sæmnndará (Staðará). síðan ræður áin að Kúavöðum en þaðan skurður út í 
Miklavatn. Að vestan fylgja mörkin vatnsbakkanum í Tangavík en þaðan fylgja 
þau Bríkum að mörkum Kimbastaða og Borsgargerðis en þaðan bein lína í suður- 
enda Borgarinnar (Sjávarborgar). 

Um friðlandið gilda þessar reglur: 

1. Óheimilt er að breyta landslagi friðlandsins eða vatnsborði stöðuvatna eða 
straumvatna. 

2. Öll mannvirkjagerð er óheimil í friðlandinu nema samkvæmt samningum milli 

ábúenda og Náttúruverndarráðs eða með sérstöku leyfi umsjónaraðila. Gildir 

betta um byggingar, skurði, vegi, girðingar o.s.frv. Heimilt er þó að halda við 
þeim mannvirkjum sem fyrir eru á svæðinu við friðlýsingu og reisa skýli sem 
nauðsynleg teljast vegna beitarnýtingar.
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3. Friðlandið má aðeins nýta á sama hátt og tíðkast hefur, svo sem til beitar, slægna 

og veiði í vötnum. Náttúruverndarráð getur sett nánari reglur um nýtingu lands- 

ins Í samráði við ábúendur. 
4. Bannað er að fara með skotvopn í friðlandinu (nema til eyðingar meindýra). 

Bannað er að granda fuglum eða skemma hreiður þeirra. Eggjataka er aðeins 

heimil ábúendum skv. gildandi lögum um fuglafriðun. Varast ber að skerða 

gróður eða valda truflunum á dýralífi. 
5. Öll umferð óviðkomandi fólks um friðlandið er bönnuð á tímabilinu frá 15. 

maí til 1. júlí nema leyfi viðkomandi ábúanda komi til. Ekki má nota vélknúin 

tæki í friðlandinu nema í sambandi við hefðbundna nýtingu þess (beit, heyskap, 

veiði). Hraðbátar eru bannaðir á vötnunum. 

Náttúruverndarnefnd Skagafjarðar hefur umsjón með friðlandinu fyrir hönd 
Náttúruverndarráðs og getur veitt undanþágur frá ákvæðum 2.--5. gr., ef brýn 
ástæða þykir til, með samþykki Náttúruverndarráðs.
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Um viðurlög vegna brota á reglum þessum fer eftir ákvæðum náttúruverndarlaga. 

Ráðuneytið er samþykkt friðlýsingunni sem tekur gildi við Þirtingu þessarar 
auglýsingar í Stjórnartíðindum. 

Menntamálaráðuneytið, 11. janúar 1977. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 
  

Birgir Thorlacius. 

Nr. 30. j 11. janúar 1977. 

AUGLÝSING 

um friðlýsingu við Vestmannsvatn, Suður-Þingeyjarsýslu. 

Samkvæmt heimild í 24. gr. laga nr. 47/1971 um náttúruvernd hefur Náttúru- 
verndarráð fyrir sitt leyti ákveðið að friðlýsa landsvæði við Vestmannsvatn í Suður- 
Þingeyjarsýslu og er svæðið friðland. 

Mörk svæðisins eru þessi: 

Að sunnan fylgja merkin löngum melhrves, Vatnsmelum, frá Vatnsendatjörn 
(við SA-horn vatnsins) að túni á Höskuldsstöðum. en síðan túngirðingu, þá beinni 
línu frá NA-horni hennar upp á Þrún neðsta hjallans, síðan hjallabrúninni að 
merkjum Höskuldsstaða og Hólkots, síðan merkjunum að Hólkotstjörn (SV-enda). 

Þaðan ræður svo bein lína í SA-horn hólbrekkunnar hjá Hólkoti, síðan gildir brekkan 
að þjóðvegi og há vegurinn (að brekkunni) á móts við Gálgahraun, síðan bakkarnir 
að merkjum Hólkots og Sýrness, síðan Eyvindarlækur að norðurenda Kerlingar- 
eyjar, þá kvíslin austan eyjarinnar og síðan kíldrag úr Eyvindarlæk í NV-enda 
Múlavatns. Þaðan gildir bein lína yfir Múlavatn að bökkum sunnan þess og síðan 
hakkarnir að Fagranestjörn, bá tjarnarbakkinn að norðan og síðan melbrekkurnar 
þar austur af og lína upp í um 150 m hæð í Múlaheiði og síðan sama hæðarlína að 
merkjum Fagraness og Halldórsstaða og loks jarðamerkin að Vatnsendatjörn. 

Um friðlandið gilda þessar reglur: 

1. Ekki má breyta landslagi á svæðinu og gildir það einnig um strendur vatna og 
tiarna, vatnsfarvegi og vatnsborð. 

2. Mannvirkjagerð og hvers konar jarðrask er óheimilt á friðlandinu. Gildir það 
um allar byggingar, vegi skurði o. s. frv. Heimilt er þó að halda við þeim bygg- 

ingum sem nú eru á svæðinu og nauðsynlegar teljast. 

3. Heimilar eru allar hefðbundnar nytiar af friðlandinu, svo sem heyskanur, beit, 
veiði í vötnum, berjatinsla, skógarhögg o.fl, svo framarlega sem ekki er um 

að ræða ofnýtingu að dómi umsjónaraðila. Þó getur Náttúruverndarráð sett 

nánari reglur um friðun fyrir beit á takmörkuðum svæðum í samráði við land- 
eigendur. 

4. Öll meðferð skotvopna er stranglega bönnuð í friðlandinu nema til eyðingar 
meindýra. Bannað er að granda fuglum eða skemma hreiður þeirra. Eggjataka 

er aðeins heimil ábúendum í samræmi við fuglafriðunarlög. Við bergmyndunum 
(hrauni, gjallhólum) má ekki hrófla og varast ber alla skerðingu á melhólum 
og hryggjum. 

5. Öll umferð vélknúinna öku- eða siglingatækja utan vega er því aðeins leyfileg 
að hún sé í sambandi við eðlilega nýtingu (sbr. 3. gr.) Notkun hraðbáta á vötn- 
unum er bönnuð.
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—5. gr., 

Umsjón með framkvæmd friðlýsingarinnar hefur náttúruverndarnefnd Suður- 

Þingeyjarsýslu sem getur sett nánari reglur og veitt undanþágur frá ákvæðum 2. 

ef brýn ástæða þykir til, að höfðu samráði við Náttúruverndarráð. 

Um viðurlög vegna brota á reglum þessum fer eftir ákvæðum náttúruverndarlaga. 

Ráðuneytið er samþykkt friðlýsingunni sem tekur gildi við birtingu þessarar 

auglýsingar í Stjórnartíðindum. 

Menntamálaráðuneytið, 11. janúar 1977. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 
  

Birgir Thorlacius.



Nr. ðl. 62 11. janúar 1977. 

AUGLÝSING 

um friðlýsingu á Lónsöræfum (Stafafellsfjöllum) Austur-Skaftafellssýslu. 

Samkvæmt heimild í 24. gr. laga nr. 47/1971 um náttúruvernd hefur Náttúru- 
verndarráð fyrir sitt leyti ákveðið að friðlýsa hluta af Lónsöræfum (Stafafells- 
fjöllum) í Austur-Skaftafellssýslu og er svæðið friðland. 

Mörk svæðisins eru þessi: 

Frá ármótum Jökulsár í Lóni og Skyndidalsár vestur með Skyndidalsá að Lamba- 
tungnajökli, þaðan með Lambatungnaá að Austurtungnajökli og eftir honum miðjum 
norðvestur í nafnlausan hnjúk í 1500 m hæð sunnan Grendils og áfram í sveig á 
vatnaskilum í Grendil (1570 m), þaðan ráða sýslumörk Austur-Skaftafellssýslu og 
Múlasýslna á vatnaskilum í Flugustaðatinda og úr þeim vestur um Sviptungnavarp 
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og Hnappadalstind (1212 m) að Jökulsá við Vondasnaga, þaðan niður með Jökulsá 

að ármótum við Skyndidalsá. 

Um friðlandið gilda þessar reglur: 

1. Mannvirkjagerð öll, jarðrask og önnur breyting á landi er háð leyfi Náttúru- 

verndarráðs. 
9. Hefðbundnar nytjar landeigenda, svo sem búfjárbeit og veiðiréttur haldast 

óskertar nema um annað verði samkomulag en sérstaklega skal þess gætt að 

misbjóða ekki beitarþoli afrétta og hlífa kjarri og skóglendi eftir föngum. 

3. Umferð vélknúinna farartækja er bönnuð nema á ógrónum áreyrum, vegum og 

öðrum merktum akslóðum innan svæðisins. 

4. Heimilt er að ganga um svæðið og fara um það með hesta. Þó er skylt að ganga 

þannig um að ekki sé spillt gróðri, raskað dýralífi, minjum, mannvirkjum né 

öðrum verðmætum. Hvergi á svæðinu má skilja eftir sorp eða rusl nema í sorp- 

ílátum. Náttúruverndarráð setur nánari reglur viðvíkjandi umferð um hið frið- 

lýsta svæði með samkomulagi við landeigendur. 

5. Náttúruverndarráð skal í samvinnu við aðra, er í hlut eiga, sjá um að haldið sé 

við vegslóðum, göngubrúm, gömlum götum og vörðum eftir nánara skipulagi. 

Á sama hátt skal tryggð önnur lágmarksaðstaða fyrir ferðafólk, svo sem ai- 

mörkun tjaldsvæða með hreinlætisaðstöðu samkvæmt skipulagi og í samráði 

við landeigendur. Þá skal Náttúruverndarráð tryggja vörslu og eftirlit á svæðinu 

að sumarlagi. 

Til undanþágu frá reglum þessum þarf leyfi Náttúruverndarráðs, eða þess sem 

fer með umboð ráðsins. 
Náttúruverndarráð getur falið umboð sitt samkvæmt þessari friðlýsingu um- 

sjónarnefnd er skipuð sé fulltrúum tilnefndum af landeigendum, náttúruverndar- 

nefnd Austur-Skaftafellssýslu og Náttúruverndarráði. 

Um viðurlög við brotum á reglum þessum fer eftir ákvæðum náttúruverndarlaga. 

Ráðuneytið er samþykkt friðlýsingunni sem tekur gildi við birtingu þessara 

auglýsingar í Stjórnartíðindum. 

Menntamálaráðuneytið, 11. janúar 1977. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 
  

Birgir Thorlacius. 

12. janúar 1977. Nr. 32. 

GJALDSKRÁ 

fyrir heimilishjálp á Húsavík. 

1. gr. 

Fyrir þjónustu veitta samkvæmt reglugerð um heimilisþjónustu, skal sá er 

þjónustu nýtur greiða gjald samkvæmt eftirfarandi gjaldstiga, sem miðast við mán- 

aðartekjur þiggjanda og laun starfsfólks heimilisþjónustunnar: 

1. taxti 2... kr. 0.00 á tímann 

9. tagti 2... — 125.00 á tímann 

3. tægti —-  815.00 á tímann 

4. tagti 0. ——  500.00 á tímann



Nr. 32. 64 12. janúar 1977. 

2. gr. 
Ákvörðun um taxta skal tekin eftir viðmiðun við mánaðartekjur þiggjanda og 

skal þá tekið tillit til, hvort um er að ræða einstakling, hjón eða sambýlisfólk. 
Heimilt er að víkja frá gjaldskránni, ef um sérstakar ástæður er að ræða. 

Taxti fyrir einstaklinga 

1. Tekjur undir kr. 40 000.00 
2. Tekjur milli kr. 40000.00 og 60.000.00 
3. Tekjur milli kr. 60000.00 og 80 000.00 
4. Tekjur yfir kr. 80000.00 

Taxti fyrir hjón og sambýlisfólk 

1. Tekjur undir kr. 60000.00 
2. Tekjur milli kr. 60.600.00 og 90000.00 
3. Tekjur milli kr. 90090.00 og 130 .000.00 

4. Tekjur yfir kr. 180 000.00 

3. gr. 
Gjaldstiginn er saminn með viðmiðun við mánaðarlaun starfsfólks heimilis- 

þjónustunnar og er einnig tekið tillit til launatengdra gjalda. 
Verði breyting á launum starfsfólks ber að breyta gjaldstiganum til samræmis 

við þær breytingar. 

Gjaldskrá þessi, sem er samþykkt af bæjarstjórn Húsavíkur, staðfestist hér 
með samkvæmt lögum nr. 10 frá 25. janúar 1952 um heimilishjálp í viðlögum, til 
að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 12. janúar 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Jón Sigurpálsson. 

Nr. ðð. 18. janúar 1977. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 371 25. október 1976 um happdrætti 

dvalarheimilis aldraðra sjómanna. 

1. gr. 
1. málsl. 7. gr. orðist svo: 
Verð ársmiða er 6 000 kr., en verð endurnýjunarmiða í hverjum flokki 500 kr. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmi heimild í lögum nr. 16 13. apríl 1978 

um happdrætti dvalarheimilis aldraðra sjómanna, öðlast gildi 10. apríl 1977. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 18. janúar 1977. 

Ólafur Jóhannesson. 
  

Ólafur Ww. Stefánsson. 
  

Stjórnartíðindi B 3, nr. 28—33. Útgáfudagur 28. janúar 1977.
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25. Janúar 1977. 65 Nr. 34. 

REGLUGERÐ 
4 

um bann við togveiðum á norðanverðu Strandagrunni. 

1. gr. 
Til 1. febrúar 1977 eru allar veiðar með botnvörpu og flotvörpu bannaðar á 

norðanverðu Strandagrunni á svæði, er afmarkast af eftirfarandi C-loranlínum: 

62400—-62550 og 46880—-47100. 

2. gr. 
Með mál, sem rísa út af brotum gegn ákvæðum reglugerðar þessarar, skal farið 

að hætti opinberra mála og varða brot refsingu samkvæmt 17. gr. laga nr. 81 31. maí 
1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. 

3. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum 6.—8. gr. laga nr. 81 31. maí 1976, 

um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands til þess að öðlast þegar gildi og birtist til 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 25. janúar 1977. 

F.h.r. 

Þórður Ásgeirsson.   
Jón B. Jónasson. 

  

Stjórnartíðindi B 4, nr. 34. Útgáfudagur 26. janúar 1977. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Nr. 35. 66 10. janúar 1977. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir Vogahöfn í Gullbringusýslu, nr. 499 21. okt. 1975. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 
Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 Þbrúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

Þó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 
út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum: á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er Í. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 9. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr.  210.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 445.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 120.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100.00. 

S
r
i
 

So
 

Rikisprentsmiðjan Gutenberg
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfest- 
ist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 

að máli. 

Samgönguráðuneytið, 10. janúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Kristinn Gunnarsson. 

10. janúar 1977. Nr. 36. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Landshafnarinnar í Keflavík 

og Njarðvíkum nr. 128 20. mars 1975. 

1. gr. 
2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 

d. Bátar minni en Í0 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 
út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. april ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 2 300.00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 5.80 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 
úr höfninni greiðist sama gjald. 

b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 500.00 í hafnsögusjóð.
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4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr.  210.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 445.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. O120.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100.00. 

i
k
 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. april 1973, staðfest- 
ist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 167 29. apríl 1976. 

Samgönguráðuneytið, 10. janúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 37. 10. janúar 1977. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Hafnarjarðar, nr. 116 4. mars 1975. 

1. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

Þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 
út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 

4. gr. orðist þannig: 
Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 
Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 

en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 
Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. $20.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi.
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3. gr. 
9. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 2 300.00 fyrir hvert skip, 

auk kr. 5.80 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 
úr höfninni greiðist sama gjald. 

b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 500.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 16. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr.  210.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 445.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr. #120.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100.00. 

S
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfest- 
ist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 170 29. apríl 1976. 

Samgönguráðuneytið, 10. janúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Kristinn Gunnarsson. 

10. janúar 1977. Nr. 38. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Miðneshrepps, nr. 186 20. mars 1975. 

1. gr. 
2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 Þbrúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 
út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu.
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2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 2 300.00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 5.80 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 
úr höfninni greiðist sama gjald. 

b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 500.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr.  210.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 445.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. O120.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100.00. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfest- 

ist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 157 29. apríl 1976. 
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Samgönguráðuneylið, 10. janúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 39. 10. janúar 1977. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Ólafsvíkurhrepps, nr. 112 4. mars 1975. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 
Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á Þbrúttórúmlest.
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c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 
Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 

út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki brygsjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. Í. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

ð. gr. 
5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 2 300.00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 5.80 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 
úr höfninni greiðist sama gjald. 

bh. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 500.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 210.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 445.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 120.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100.00. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfest- 
ist hér með til að óðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 

að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 164 29. apríl 1976. 

Samgönguráðuneytið, 10. janúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Kristinn Gunnarsson.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Tálknafjarðarhrepps, 

nr. 124 7. mars 1975. 

1. gr. 
2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 
a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 

400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest. 
b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 
út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 
Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 
Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 

en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjusjöld. 
Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 
Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 
a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 2 300.00 fyrir hvert skip, 

auk kr. 5.80 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 
úr höfninni greiðist sama gjald. 

b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 500.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 210.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr.  445.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr.  190.00 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100.00. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. april 1973, staðfest- 

ist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 

að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 193 11. maí 1976. 

Samgönguráðnneytið, 10. janúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Kristinn Gunnarsson. 

10. janúar 1977. Nr. 41. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Stykkishólms, nr. 118 4. mars 1975. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 
Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 

400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 

c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 
Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 

út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 

að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 

3. gr. orðist þannig: 
Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 

en 10 Þbrúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 
Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. Í. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 2 300.00 fyrir hvert skip, 

auk kr. 5.80 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 

úr höfninni greiðist sama gjald. 
b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 500.00 í hafnsögusjóð. 

B 10
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4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr,  210.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 445.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr.  120.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100.00. 

T
i
 

Go
 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfest- 
ist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 153 29. apríl 1976. 

Samgönguráðuneytið, 10. janúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 42. 10. janúar 1977. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Þingeyrarkauptúns, 

nr. 179 7. maí 1976. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 
út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhrings, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 Þbrúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 Þbrúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest.
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Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 210.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 445.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr.  120.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100.00. 

S
i
 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfest- 

ist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 

að máli. 

Samgönguráðuneytið, 10. janúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Kristinn Gunnarsson. 

10. janúar 1977. Nr. 43. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Flateyvrarkauptúns, nr. 134 4. mars 1975. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 
Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 

400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 

c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 Þbrúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 
Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 

út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 

3. gr. orðist þannig: 
Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 

en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld.
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Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 2 300.00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 5.80 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 
úr höfninni greiðist sama gjald. 

hb. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 500.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 210.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 445.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. O120.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100.00. 

i
i
 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfest- 
ist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 163 29. apríl 1976. 

Samgönguráðuneytið, 10. janúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 44. 10. janúar 1977. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Suðureyrarkauptúns, nr. 211 7. maí 1976. 

1. gr. 
2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru
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út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 

að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 

en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 
Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 
Gjalddagi árgjalda er 1. april ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. Í. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 210.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 4465.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur Í 4. flokki kr. 120.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100.00. 

T
E
 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfest- 

ist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Samgönguráðuneytið, 10. janúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Kristinn Gunnarsson. 

10. janúar 1977. Nr. 45. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Bolungarvíkurkaupstaðar, 

nr. 138 4. mars 1975. 

1. gr. 
2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 

400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00.
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Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 
út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 2 300.00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 5.80 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 
úr höfninni greiðist sama gjald. 

b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 500.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr.  210.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 445.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. O120.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100.00. 

M
i
 

Reglugerð þessi, sem selt er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfest- 
ist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 161 29. apríl 1976. 

Samgönguráðuneytið, 10. janúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Kristinn Gunnarsson.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Ísafjarðarkaupstaðar, 

nr. 151 4. mars 1975. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 
Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 

400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest. 
b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 

c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 
Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 

út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 Þbrúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 3 840.00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 7.70 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 
úr höfninni greiðist sama gjald. 

b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 

c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 500.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 210.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 445.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 120.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100.00. 

S
i
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfest- 

ist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 152 29. apríl 1976. 

Samgönguráðuneytið, 10. janúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 47. 10. janúar 1977. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Hvammstanga í Vestur-Húnavatns- 

sýslu, nr. 261 30. maí 1975. 

1. gr. 
2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 Þbrúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 
út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjusjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr.  210.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 445.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 120.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100.00. 

i
i
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfest- 
ist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sein hlut eiga 
að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 174 29. april 1976. 

Samgönguráðuneytið, 10. janúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Kristinn Gunnarsson. 

10. janúar 1977. Nr. 48. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Hofsóskauptúns, nr. 194 25. apríl 1975. 

1. gr. 
2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 
út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 
Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 
Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 

en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 
Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gijalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 210.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 445.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 120.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarkssjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100.00. 

M
i
i
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfest- 

ist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 173 29. apríl 1976. 

Samgönguráðuneytið, 10. janúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 49. 10. janúar 1977. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Siglufjarðarkaupstaðar, 

nr. 180 25. apríl 1975. 

1. gr. 
2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 
út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 Þbrúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 2 300.00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 5.80 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 
úr höfninni greiðist sama gjald.
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b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 

c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 500.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 210.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 445.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr.  120.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100.00. 

i
i
 

Reglugerð þessi, sem seti er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfest- 

ist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 

að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 168 29. apríl 1976. 

Samgönguráðuneytið, 10. janúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Kristinn Gunnarsson. 

10. janúar 1977. Nr. 50. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Dalvíkur, nr. 132 7. mars 1975. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 
Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 
Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 
Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 

út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 

3. gr. orðist þannig: 
Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 
Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 

en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 
Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 Þbrúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest.
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Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. Í. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögu til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 2 300.00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 5.80 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 
úr höfninni greiðist sama gjald. 

b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 500.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr.  210.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 445.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr.  120.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100.00. 

S
i
 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr, 45 24. april 1973, staðfest- 
ist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 160 29. apríl 1976. 

Samgönguráðuneytið, 10. janúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. öl. 10. janúar 1977. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Hríseyjar, nr. 178 25. apríl 1975. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 Þrúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 
út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu.
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2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjusjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur Í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

ð. gr. 
5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 2 300.00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 5.80 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 
úr höfninni greiðist sama gjald. 

b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögsumann, greiða kr. 500.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 210.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 445.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 239.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr. #120.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100.00. 

i
i
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973. staðfest- 

ist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 158 29. apríl 1976. 

Samgönguráðuneytið, 10. janúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Kristinn Gunnarsson. 

10. janúar 1977. Nr. 59. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Akureyrar, nr. 198 4. mars 1975. 

1. gr. 

3. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á Þbrúttórúmlest.
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c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 
Þó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 
út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 

4. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta sjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 

6. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 2 300.00 fyrir hvert skip, 

auk kr. 5.80 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 
úr höfninni greiðist sama gjald. 

bh. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 500.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 12. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr.  210.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 445.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr. 120.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100.00. 

i
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfest- 
ist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 171 29. april 1976. 

Samgönguráðuneytið, 10. janúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Kristinn Gunnarsson.



10. janúar 1977. 87 Nr. 53. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Húsavíkur, nr. 184 20. mars 1975. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 
Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskin, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 

400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest. 
b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 

c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 
Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 

út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta Í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 

en 10 brúttórúmlestir greiða ekki brygsgjugjöld. 
Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 
Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
ö. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 2 300.00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 5.80 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 
úr höfninni greiðist sama gjald. 

bh. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 500.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 210.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 445.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr. 120.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100.00. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfest- 
ist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 156 29. apríl 1976. 

Samgönguráðuneytið, 10. janúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 54. 10. janúar 1977. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Raufarhafnar, nr. 23 22. janúar 1976. 

1. gr. 
2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 
út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta Í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 2 300.00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 5.80 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 
úr höfninni greiðist sama gjald. 

b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 500.00 í hafnsögusjóð.
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4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 210.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr.  445.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr. 120.00 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100.00. 

S
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfest- 

ist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 

að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 170 29. april 1976. 

Samgönguráðuneytið, 10. janúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Kristinn Gunnarsson. 

10. janúar 1977. Nr. 55. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Vopnafjarðarhrepps, 

nr. 110 20. mars 1975. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 
Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 

400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 

c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 
Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 

út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 

að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 

3. gr. orðist þannig: 
Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 

en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 
B 12
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3. gr. 
5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 2 300.00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 5.80 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 
úr höfninni greiðist sama gjald. 
Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 500.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 
Fyrir vörur í 1. flokki kr. 210.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr.  445.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 120.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100.00. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfest- 
ist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 154 29. apríl 1976. 

Samgönguráðuneytið, 10. janúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Kristinn Gunnarsson. 

. 56. 10. janúar 1977. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Borgarfjarðarhrepps, 

nr. 126 20. mars 1975. 

1. gr. 
2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d.. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 
út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu.
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2. gr. 

3. gr. orðist þannig: 
Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 

en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddasi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. Í. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 

5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 2 300.00 fyrir hvert skip, 

auk kr. 5.80 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 

úr höfninni greiðist sama gjald. 

b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt Hð a. 

c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 500.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr.  210.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 445.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr. 120.00 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100.00. 

m
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfest- 

ist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 

að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 162 29. apríl 1976. 

Samgönguráðuneytið, 10. janúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Kristinn Gunnarsson. 

10. janúar 1977. Nr. 57. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Eskifjarðarkaupstaðar, 

nr. 149 20. mars 1975. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 
Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 

400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest.
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b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 
út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta Í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 
Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 
Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 

en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 
Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 6920.00 af hverri brúttórúmlest. 
Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 
Fyrir vörur í 1. flokki kr.  210.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 445.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 120.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100.00. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfest- 
ist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 187 11. maí 1976. 

Samgönguráðuneytið, 10. janúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 58. 10. janúar 1977. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Hafnarkauptúns, nr. 114 4. mars 1975. 

1. gr. 
2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest.
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b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 

c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 
Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 

út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 

að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við Þbryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. april ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 2 300.00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 5.80 fyrir hverja brútiórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 
úr höfninni greiðist sama gjald. 

bh. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 500.00 í hafnsögusjóð. 
d. Fyrir að vera úti í skipum skal greiða kr. 11 500.00 fyrir hvern sólarhring, þar 

til hafnsögumaður er kominn heim. Sama giald greiðist, ef hafnsögumaður þarf 
að fara með skipinu til annarra hafna. Auk þess greiðist ferðakostnaður heim. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

1. Fyrir vörur í 1. flokki kr. 210.00 fyrir hver 1000 kg. 
2. Fyrir vörur í 2. flokki kr. 445.00 fyrir hver 1000 kg. 
3. Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg. 
4. Fyrir vörur í 4. flokki kr. 120.00 fyrir hvern rúmmetra. 
5. Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100.00. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfest- 
ist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 

að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 190 11. maí 1976. 

Samgönguráðuneytið, 10. janúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Kristinn Gunnarsson.



Nr. 59. 94 20. janúar 1977. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Stöðvarfjarðarkauptúns, 

nr. 209 7. maí 1976. 

1. gr. 
2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 
út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 

en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 
Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 Þbrúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 
Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

1. Fyrir vörur í 1. flokki kr.  210.00 fyrir hver 1000 kg. 
2. Fyrir vörur í 2. flokki kr. 445.00 fyrir hver 1000 kg. 
3. Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg. 
4. Fyrir vörur í 4. flokki kr.  120.00 fyrir hvern rúmmetra. 
5. Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100.00. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfest- 
ist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Samgönguráðuneytið, 20. janúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Ólafur S. Valdimarsson.



25. janúar 1977. 95 Nr. 60. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Neskaupstaðar, 

nr. 21 13. janúar 1976. 

1. gr. 
2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 Þbrúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 
út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 
Bryggjugjöld. 

3. gr. orðist þannig: 
Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur 
bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 Þbrúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. april ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. Í. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 2 300.00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 5.80 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 
úr höfninni greiðist sama gjald. 

b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 500.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr.  210.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 445.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 120.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. >. fl. skal vera kr. 100.00. 

m
i
k
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr, 176 7. maí 1976. 

Samgönguráðuneytið, 25. janúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Ólafur S. Valdimarsson. 

Nr. 61. 25. janúar 1977. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Reykjavíkur, nr. 108 4. mars 1975. 

1. gr. 

3. gr. orðist þannig: 
Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á Þbrúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á Þbrúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 
út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 
4. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur 
bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
5. gr. orðist svo: 

Fyrir að leggja skipi í fjöru eða taka skip í slipp til hreinsunar eða aðgerðar, 
skal greiða kr. 4.00 af hverri brúttórúmlest skipsins, en þó aldrei minna en kr. 1 000.00. 

Dráttarbrautafyrirtæki eru skyld að sjá um og bera ábyrgð á innheimtu gjalds 
þessa fyrir hafnarsjóð hjá þeim skipum, er tekin eru á land hjá þeim.
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4. gr. 
9. gr. orðist svo: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 
a. Fyrir leiðsögn til eða frá höfninni kr. í 920.00 fyrir hvert skip, auk kr. 4.80 

fyrir hverja brúttórúmlest. 
b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. fyrir flutn- 

ing milli hafnarsvæða, en % gjalds fyrir flutning innan sama hafnarsvæðis. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem notar hafnsögumann eða skylt er að greiða hafn- 

sögugjald samkvæmt 7. gr. greiða kr. 500.00 í hafnsögusjóð. 

5. gr. 
Vörugjaldskrá. 

16. gr. orðist svo: 

1. fl.: Gjald kr. 210.00 fyrir hver 1000 kg.: 

Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 100 t), 

svo sem bensín, brennsluolíur, kol, laust korn, salt sement laust og sekkjað, vikur, 

sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara. 

2. fl: Gjald kr. 445.00 fyrir hver 1000 kg.: 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, aðrar en taldar í 1. fl., óunnið járn og 
stál, útgerðarvörur, smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- og 

byggingavörur, pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir. 

3. fl.: Gjald kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg.: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 
stofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, 

mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 

b. Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, glys- 
varningur alls konar, vín, tóbak, sælgæti, snyrtivörur, lyf. 

c. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar, eftir þyngd. 

Af innflutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 
greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

4. fl.: Gjald kr. 120.00 fyrir hvern rúmmeter: 
Vörur flokkaðar eftir rúmmáli. 

5. fl.; Gjald 0.85%: 
Sjávarafli lagður á land til vinnslu eða brottflutnings. Gjaldið reiknast af heild- 

arverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra skýrslu um keyptan 
afla mánaðarlega, t.d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Íslands. Aflagjald fellur 
í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans innheimtir gjaldið hjá seljanda 
og ber ábyrgð á greiðslu þess til hafnarsjóðs þótt hann vanræki innheimtu þess. 
Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mánaðarlega. Lágmarksgjald 
í öllum flokkum er kr. 100.00. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 177 4. maí 1976. 

Samgönguráðuneytið, 25. janúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  
Ólafur S. Valdimarsson. 
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REGLUGERÐ 

um ökumæla. 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 
Allar bifreiðar, sem nota annað eldsneyti en bensin og eru Á tonn eða meira 

að leyfðri heildarþyngd, skulu vera búnar ökumælum á hjólnafi, eða annars staðar 
á bifreið af þeim gerðum, sem ráðuneytið viðurkennir. 

Á sama hátt skulu leigubifreiðar til mannflutninga fyrir allt að 8 farþega, sem 
nota annað eldsneyti en bensín, búnar ökumælum. Enn fremur skulu tengi- og festi- 
vagnar, sem eru 6 tonn eða meira að leyfðri heildarþyngd, búnir ökumælum. 

Ákvæði reglugerðar þessarar um bifreiðir skulu gilda um tengi- og festivagna 
eftir því sem við á. 

Af bifreiðum, sem búnar eru ökumælum, skal greiða þungaskatt eftir fjölda 
ekinna kílómetra samkvæmt gjaldskrá, sem ráðuneytið setur. 

2. gr. 
Óheimilt er öðrum verkstæðum en þeim, sem til þess eru viðurkennd af ráðu- 

neytinu, að setja ökumæla og búnað þeirra í bifreiðar eða taka þá úr, nema nauð- 
synlegt sé vegna viðgerðar eða bilunar á bifreið. Í 1. og II. kafla þessarar reglu- 
gerðar er nánar greint, hvers gæta skuli um viðgerðir bifreiða með ökumælum, 
svo og viðgerð og viðhald á mælum. 

3. gr. 
Hvert það verkstæði, sem setur ökumæli í bifreið samkvæmt reglugerð þessari, 

skal skrá eftirfarandi upplýsingar í akstursbók, sem ráðuneytið lætur í té. 
Skráningarnúmer bifreiðar. 

Nafn og heimilisfang eiganda. 
Gerð ökumælis og númer. 
Stærð hjólbarða á því hjóli eða hjólum, sem mælir er knúinn af. 

Drifhlutfall í mæli. 
Hvar og hvenær mælir var settur í bifreiðina. 
Nafn og heimilisfang þess verkstæðis, sem setti mælinn í bifreiðina. 

Akstursbókin skal afhent eiganda ökutækis með þessum upplýsingum innfærðum. 

A
 

4. gr. 

Áður en mælir er tekinn í notkun skal eigandi bifreiðar fara með hana til skoð- 
unar hjá bifreiðaeftirlitsmanni, sem athugar hvort mælir og ísetning eru í samræmi 
við þær reglur, sem greindar eru í II. og MI. kafla þessarar reglugerðar. Þar sem 
eigi er kostur bifreiðaeftirlitsmanna, tilnefnir fjármálaráðuneytið eftirlitsmann (t. d. 

lögreglumann eða hreppstjóra), er framkvæmir eftirlit með ökumælum, og gilda þá 
ákvæði reglugerðar þessarar um þessa eftirlitsmenn á sama hátt og um bifreiða- 
eftirlitsmenn. 

Ráðuneytið getur einnig skipað eftirlitsmann með ökumælum sem hafi yfir- 
umsjón með eftirliti ökumæla á öllu landinu. 

Gilda ákvæði þessarar reglugerðar einnig um slíkan eftirlitsmann á sama hátt 
og um bifreiðaeftirlitsmenn. 

Við samþykkt mælis innsiglar eftirlitsmaður mælinn við ökutækið, fjarlægir 
bráðabirgðainnsigli, sbr. II. og Ill. kafla, og staðfestir jafnframt samþykki sitt í
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akstursbókina og skráir stöðu mælis og númer í hana. Í skoðunarvottorð bifreiðar- 

innar skal eftirlitsmaður jafnframt skrá, að mælir hafi verið settur í bifreiðina. 

5. gr. 

Eftirlitsmaður sendir tilkynningu um, að mælir hafi verið settur í bifreiðina 

og mælisstöður á þar til gerðu eyðublaði til hlutaðeigandi innheimtumanns ríkis- 

sjóðs, þar sem bifreiðin er skráð. 

6. gr. 

Akstursbók skal ávallt vera í bifreiðinni. Sé þess krafist, skal akstursbók sýnd 

þeim, er eftirlit annast, og veitt önnur sú aðstoð sem farið er fram á og nauðsynleg 

er vegna eftirlits með ökumæli bifreiðarinnar þar á meðal að aka bifreiðinni allt að 

100 m vegalengd til sannprófunar ökumæli. 
Óheimilt er að breyta því, sem skráð hefur verið í akstursbók, eða fjarlægja 

blaðsíður úr henni. Eigandi bifreiðar skal varðveita akstursbók í 3 ár, eftir að hún 

er útskrifuð eða skipt hefur verið um hana. 

7. gr. 
Eigandi eða umráðamaður bifreiðar skal mánaðarlega lesa á ökumæli og skrá 

mælisstöðu í akstursbók sína. 
Í lok hvers ársþriðjungs þ.e. á síðustu 10 dögum ársþriðjungs eða fyrstu 10 

dögum næsta ársþriðjungs, skal eigandi eða umráðamaður bifreiðar, án sérstakrar 
tilkynningar, koma með bifreið sína til eftirlitsmanns og láta lesa á og skrá stöðu 

ökumælis. 
Nú er skráningarmerki bifreiðar afhent lögreglustjóra til geymslu eða bifreið 

afskráð, og skal þá á sama hátt láta lesa á og skrá stöðu ökumælis. Er áfallinn skattur 

þá gjaldfallinn. 
Tilkynningu um mælisstöðu skal eftirlitsmaður senda tafarlaust á þar til gerðu 

eyðublaði til hlutaðeigandi innheimtumanns ríkissjóðs, þar sem bifreiðin er skráð. 
Álestur ökumæla skal framkvæmdur eftir nánari reglum, sem fjármálaráðu- 

neytið setur. 

8. gr. 
Komi fram bilun á ökumæli eða ef líklegt þykir, að mælir telji rangt, svo sem 

vegna breyttrar stærðar hjólbarða, skal eigandi eða umráðamaður bifreiðar fara með 
hana til skoðunar hjá næsta eftirlitsmanni, sem skráir stöðu mælisins. Jafnframt 
ákveður hann hæfilegan frest til lagfæringar mælis eða frest til að setja nýjan mæli 
í bifreiðina. 

9. gr. 
Við árlega skoðun bifreiðar skal skrá stöðu ökumælis í akstursbók ásamt dag- 

setningu og athugasemdum, ef einhvrejar eru. 

Sama gildir í hvert sinn, er sérstök skoðun fer fram á bifreiðum með ökumælum. 
Komi í ljós við slíka skoðun, að ökumælir sýni á einhvern hátt rangt, eða sé ekki 
frá honum gengið á þann hátt, sem mælt er fyrir Í reglugerð þessari, skal skoðunar- 
maður (bifreiðaeftirlitsmaður, lögreglumaður eða vegaeftirlitsmaður) ákveða hæfi- 
legan frest til lagfæringar ökumælis og senda tafarlaust tilkynningu um það til hlut- 
aðeigandi eftirlitsmanns ríkissjóðs. 

10. gr. 
Innheimtumenn ríkissjóðs reikna út skatt samkvæmt ökumælum eftir tilkynn- 

ingum um álestur ökumælis ársþriðjungslega. Skal skatturinn reiknaður út fyrir 

hvern liðinn ársþriðjung eftir fjölda ekinna kilómetra á því tímabili.
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Komi í ljós við eftirlit eða við tilkynningu frá skoðunarmanni, sbr. 9. gr., að 
mælir sé eigi innsiglaður eða sé ekki frá honum gengið á þann hátt, sem mælt er 
fyrir í þessari reglugerð, svo og ef ökutæki hefur verið í notkun, án þess að mælir 
þess hafi verið virkur, ákvarðast skatturinn af hlutaðeigandi innheimtumanni ríkis- 
sjóðs, svo og sekt samkvæmt 9. gr. reglugerðar nr. 429/1976 um innheimtu bifreiða- 
gjalda. 

11. gr. 
Skatturinn greiðist á þann hátt og innan þess frests, sem um getur í reglugerð nr. 

429/1976. Við umskráningu bifreiðar má krefjast þess, að framvísað sé kvittun um, 
að áfallin gjöld séu greidd. 

Ef bifreið með ökumæli er seld, skal seljandi hennar tilkynna það innan þriggja 
daga til hlutaðeigandi innheimtumanns ríkissjóðs. Ef skipt er um vél í bensinbifreið, 
sem við það fellur undir ákvæði reglugerðar þessarar, hvílir sama tilkynningar- 
skylda á eiganda bifreiðarinnar. Innan sama frests skal og tilkynna sérhverja breyt- 
ingu á búsetu eiganda bifreiðar hvort heldur er innan innheimtuumdæmis eða ef 
flutt er í annað innheimtuumdæmi. 

II. KAFLI 

Ákvæði er varða nafmæla. 

Forðast verður að setja ökumæli á hjólnaf bifreiðar, ef mælir nær út fyrir mestu 
breidd bifreiðarinnar. 

12. gr 
Nafmælir skal settur á vinstra framhjólsnaf bifreiðarinnar. Skal það gert sam- 

kvæmt teikningum, sem ráðuneytið lætur í té eftirlitsmönnum og verkstæðum þeim, 
sem viðurkennd eru til ísetningar á ökumælum. 

13. gr. 
Á skrúfum í botnplötu ökumælis skulu vera innsigli þannig, að eigi verði komist 

að teljara, án þess að öryggin séu rofin. Innsigli þessi skulu útbúin af framleiðanda 
ökumælisins eða umboðsmanni hans. Í öryggi þessi skal þrykkja tegundarheiti mælis. 
Á hverjum ökumæli skal vera plata úr kopar, rétthyrnd 28 X 14 mm, þykkt 1 mm. 

Á báðum styttri hliðum skulu vera göt 4,5 mm í þvermál. Platan skal vera fest við 
mælinn með tveim innsiglisskrúfum svo nálægt hjólnafi bifreiðarinnar sem mögulegt 
er, þannig að nota megi sem stystan innsiglisvír til að innsigla númersplötu við 
ökumælinn og ökumælinn við hjólnaf. Á númersplötuna skal þrykkja númer og 
gerð mælis. 

14. gr. 

Ökumælirinn skal vera tengdur við hjólnafið með innsigli, þannig að hann 

verði eigi tekinn af, án þess að innsigli sé rofið. Verkstæði það, sem setur ökumælinn 
í, lætur tvö innsigli á vírinn og notar ytra innsiglið sem bráðabirgðainnsigli. Frá 
innsigli skal þannig gengið, að eigi þurfi að rjúfa það, þótt skipta þurfi um eða gera 
við hjólbarða á bifreiðinni. Göt þau, sem innsiglisvír er þræddur í, skulu vera með 
ávölum brúnum til að hlífa innsiglisvírnum. Innsiglisskrúfur á ökumæli og hjólnafi 
skulu eigi vera meira en 4 mm í þvermál og þegar mögulegt er með eigi færri en 10 
gengjum. Innsiglisvír skal vera viðurkenndur af ráðuneytinu. Ávallt skal gæta þess 
að innsiglisvír sé eigi óþarflega slakur. 

15. gr. 
Þegar ökumælir hefur verið settur á og innsiglaður með bráðabirgðainnsigli, 

sefur verkstæði það, er setur ökumælinn í, út akstursbók og skráir í hana svo sem 
fyrir er mælt í 3. gr.
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16. gr. 

Eigi er öðrum heimilt að taka teljara úr eða setja teljara í ökutæki en umboðs- 

manni ökumæla eða verkstæðum sem viðurkennd eru af ráðuneytinu. Til að verk- 

stæði geti hlotið slíka viðurkenningu ráðuneytis þarf það að hafa tilskilin tæki og 

verkkunnáttu á að skipa til að ganga frá teljara í sinni upprunalegu mynd og inn- 

sigla við ökumælishús. 

17. gr. 

Eftirlit á mælum skal fara fram eftir um það bil 300 000 km akstur og eigi síðar 

en eftir 350 000 km akstur. 

18. gr. 
Viðgerðir, breytingar og eftirlit á teljara í ökumæli má einungis framkvæma 

hjá umboðsmönnum ökumæla eða viðurkenndum verkstæðum sbr. 16. gr. 

19. gr. 
Þegar ökumælir er tekin úr bifreið vegna eftirlits eða viðgerðar, skal forstöðu- 

maður verkstæðis, eftir að mælir hefur verið settur í að nýju, og innsiglaður svo 

sem greint er í 15. gr., færa í akstursbók mælisstöðu mælis, ástæðu fyrir því að hann 
var tekinn úr, dagsetningu, nafn verkstæðis og heimilisfang og undirrita síðan. 

Bifreiðin skal síðan færð til bifreiðaeftirlitsmanns eða sérstaks eftirlitsmanns 
sem fjármálaráðuneytið tilnefnir til skoðunar svo sem greint er í 4. gr. 

20. gr. 
Númersplötur af ökumælum, sem teknir hafa verið úr notkun, skulu varðveittar 

hjá umboðsmanni, og er eigi heimilt að nota þær aftur á sama gjaldári. 
Innheimtumenn ríkissjóðs geta krafist þess hjá umboðsmanni, að hann veiti 

upplýsingar um mælisnúmer, mælisstöðu, svo og dagsetningu á þeim ökumælum, 

sem teknir hafa verið úr notkun. 

21. gr. 
Þegar taka verður ökumæli úr vegna viðgerðar á bifreið, er verkstæði því, er 

framkvæmir viðgerðina, heimilt að rjúfa innsigli það, er tengir mæli við ökutækið. 
Forstöðumaður verkstæðisins skal þá skrá í akstursbókina mælisstöðu, ástæðu 
fyrir því, að mælir er tekinn úr, dagsetningu, nafn verkstæðis og undirrita síðan. 

Þegar viðgerð er lokið, færir forstöðumaður verkstæðisins á ný í akstursbókina 

mælisstöðu ökumælisins, dagsetningu og undirritar síðan. Bifreiðin skal síðan færð 
til bifreiðaeftirlitsmanns eða annars aðila, sem fjármálaráðuneytið tilnefnir til inn- 

siglunar á Öökumælum. 

22. gr. 
Verði bilun á bifreið í akstri, þannig að eigi verði ekið lengra án viðgerðar, 

sem hefur í för með sér að taka verður ökumæli af, er ökumanni heimilt að rjúfa 

innsigli það, er tengir mæli við bifreiðina. Skal hann þá skrá í akstursbókina stað 
og stund, er innsigli var rofið, mælisstöðu og ástæðuna fyrir því og staðfesta síðan 
með undirskrift sinni. 

III. KAFLI 

Ákvæði er varða aðra ökumæla en nafmæla. 

. 23. gr. 
Ökumælir skal vera með innsiglaðri númersplötu og mælisnúmeri. Skal honum 

komið þannig fyrir, að hann hindri ekki ökumann í notkun stjórntækja. Þegar öku- 

mælir kemur í stað hraðamælis bifreiðar, skal honum komið fyrir í sjónmáli öku- 
manns.
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24. gr. 
Drifsnúra í barka skal tengjast við gírkassa, vinkildrif, millistykki og mæli 

svo sem sýnt er á teikningum, sem ráðuneytið lætur í té. Eins og sjá má á teikningu, 
má festa driftengi beint á gírkassaúttak hraðamælis eða, verði því ekki við komið, 
þá á annan hentugan stað. Við þær aðstæður skal nota millitengi milli driftengis 
og gírkassa. Vinkildrif notast, þegar nauðsyn er vegna rúmleysis, eða ef það kemur 
í stað driftengis. Sé snúninsshlutfall á hraðamælisúttaki gírkassa hið sama og á mæli 
þeim, er setja skal í, má sleppa driftengi. 

25. gr. 
Leitast skal við að drifsnúra með barka sé hvergi í sveig með minna en 25 em 

radius, og eigi meira en Í m milli festinga. 

26. gr. 
Á áðurnefndri teikningu er sýnt, hvernig innsigli skal hagað. Göt, sem inn- 

siglisvir er þræddur í, skulu vera með ávölum brúnum til að hlífa innsiglisvirnum. 
Eins og sjá má á teikningum, skulu: 

a. öll tengi milli gírkassa, driftengis og mælis vera innsigluð, þannig að eigi sé 
hægt að losa þau án þess að innsigli sé rofið. Sé upprunalegur hraðamælir bif- 
reiðarinnar tekinn úr notkun, skal úttak fyrir hraðamælissnúru á driftengi vera 
lokað með lokaðri ró úr málmi, sem innsigluð er svo sem áður er nefnt. 

b. allar skrúfur á driftengi vera innsiglaðar, þannig að eigi verði við þeim hreyft, 
án þess að innsigli sé rofið. Driftengi má eisi vera með smurnippli eða hliðstæðu. 

c. öll tengi fyrir drifsnúru vera innsigluð, þannig að drifsnúra verði eigi losuð 
nema innsigli sé rofið. 

d. Ísettur mælir skal innsiglaður, þannig að hann verði eigi losaður frá festingum 
nema innsigli sé rofið. Innsigli skal sjást auðveldlega. Verkstæði það, er setur 
mælinn í, setur tvö innsigli á innsiglisvir þann, er hér notast, og skal verkstæðið 
nota ytra innsiglið til bráðabirgða. Bifreiðin skal síðan færð til bifreiðaeftir- 
THitsmanns. Sjá 4. gr. 

e. númersplata með mælisnúmeri á annarri hlið, en gerð mælis á hinni, skal inn- 

sigluð við mælinn. Platan skal vera úr kopar, rétthyrnd 30 X 12 mm þykkt 
1 mm. Á annarri styttri hlið skulu vera tvö göt, hvort 2 mm í þvermál, fyrir 
innsiglisvír. 

27. gr. 
Innsigli þau, sem um getur í 26. gr. a til ec, skulu sett á af verkstæði því er setur 

mælinn í. Innsigli það, sem um getur í e-lið 26. gr., skal sett á af umboðsmanni mælis. 

28. gr. 
Þegar mælir hefur verið settur í bifreið og innsiglaður, svo sem að framan getur, 

sefur verkstæðið út akstursbók eins og greint er í 3. gr. 

29. gr. 
Eftirlit á mælum skal fara fram eftir um það bil 300 000 km akstur og eigi síðar 

en eftir 350 000 km. Jafnframt skal athuga og smyrja driftengi og snúrudrif. 

30. gr. 
Viðgerðir, breytingar og eftirlit á ökumælum og fylgihlutum þeirra, má ein- 

ungis framkvæma af umboðsmanni eða verkstæðum, sem til þess eru viðurkennd 

af ráðuneytinu. Við ísetningu skal innsiglað svo sem fyrir er mælt. 
Þegar framkvæma skal eftirlit á ökumæli samkv. 29. gr. eða gera við bilun á
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ökumæli, sendir verkstæðið, sem verkið vinnur, mælinn til umboðsmanns án þess 

að innsigli við númersplötu sé rofið. 

3l. gr. 
Þegar ökumælir er tekinn úr bifreið, skal jafnframt setja annan mæli í staðinn. 

Sé bifreið á verkstæði vegna viðgerðar, þannig að gera megi við ökumæli eða senda 

hann til eftirlits, meðan bifreiðin er eigi Í notkun, má þó nota sama mæli. 

32. gr. 
Þegar annar ökumælir með nýrri númersplötu er settur í bifreiðina, gefur verk- 

stæðið út nýja akstursbók eftir að mælirinn hefur verið innsiglaður svo sem fyrir 

er mælt í 3. gr. Í akstursbók þess ökumanns sem úr hefur verið tekinn, færir for- 
stöðumaður verkstæðisins mælisstöðu ökumælisins, ástæður fyrir því að hann var 
tekinn úr, dagsetningu, nafn verkstæðisins, og undirritar síðan. Bifreiðin skal síðan 

færð til bifreiðareftirlitsmanns eða sérstaks eftirlitsmanns sem fjármálaráðuneytið 

tilnefnir til skoðunar, svo sem getið er í 4. gr. 

33. gr. 
Númersplötur af ökumælum, sem teknir hafa verið úr notkun, skulu varðveittar 

hjá umboðsmanni, og er eigi heimilt að nota þær aftur á sama gjaldári. 

Innheimtumenn ríkissjóðs geta krafist þess hjá umboðsmanni, að hann veiti 
upplýsingar um mælisnúmer, mælisstöðu, svo og dagsetningu á þeim ökumælum, 
sem teknir hafa verið úr notkun. 

34. gr. 
Þegar taka verður ökumæli eða hluta af mælabúnaði úr vegna viðgerðar á bif- 

reið, er verkstæði því, er framkvæmir viðgerðina, heimilt að rjúfa innsigli þau, er 

tengja þá hluta við bifreiðina. 
Forstöðumaður verkstæðisins skal þá skrá í akstursbókina mælisstöðu, ástæðuna 

fyrir því, að tekið var sundur, dagsetningu ásamt nafni verkstæðisins og undirrita 
síðan. 

Þegar viðgerð er lokið færir forstöðumaður verkstæðisins á ný í akstursbókina 
mælisstöðu ökumælisins, dagsetningu, og undirritar síðan. Bifreiðin skal síðan færð 
til bifreiðaeftirlitsmanns eða sérstaks eftirlitsmanns, sem fjármálaráðuneytið til- 
nefnir til innsiglunar á ökumælum. 

IV. KAFLI 

Um gildistöku og refsingar o. fl. 

35. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 500 000 kr., nema þyngri refsing 
liggi við að lögum. 

Með slík mál skal fara að hætti opinberra mála. 

36. gr. 
Uns ákveðið er með auglýsingu um gildistöku 2. mgr. 1. gr. er eigendum leigu- 

bifreiða til mannflutninga sem nota annað eldsneyti en bensín heimilt að greiða fast 
árgjald í stað þess að setja ökumæli í bifreiðina og greiða gjald fyrir hvern ekinn 
kílómetra.
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37. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 7. gr. l. nr. 79 6. september 

1974, tekur gildi þegar í stað og birtist hér með til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Frá sama tíma er felld úr gildi reglugerð nr. 293/1975. 

Fjármálaráðuneytið, 19. janúar 1977. 

Matthías Á. Mathiesen. = 
Jón Sigurðsson. 

- 63. 20. janúar 1977. 

GJALDSKRÁ 

Rafmagnsveitna ríkisins um raforkusölu í smásölu. 

I. GJALDSKRÁRLIÐIR 

Rafmagnsveitur ríkisins selja raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

1. Lýsing. 

1.1. Fast gjald .................0.00 0 kr. Fi 
Orkugjald ............00..00. 000 — 63.00 á kWst. 

1.2. Fast gjald ...............00 0000 — FI-4R2 
Orkugjald ..............0000. 0000 — 34.00 á kWst. 

2. Notkun til heimilisþarfa, búrekstrar o. fl. 
21. Fast gjald „.............00000 kr. FI P2 

Orkugjald „.............. 0. — 16.40 á kWst. 

Markmæling: 

2.3. Aflgjald, lágmarksstilling 4 KW ................ — 86 220.00 á ári 
Aflgjald umfram 4 kW að hámarksaflstillingu 

20 KW 22.20.0202 — 11675.00 á kW á ári 
Orkugjald af allri notkun ........00.0.......... —- 2.05 á kWst. 
Orkugjald af notkun umfram aflstillingu ........ — 16.40 á kWst. 

3. Vélanotkun o. fl. 
31. Fast gjald .........0.....0. kr. FI--F2 

Lágmarksgjald „................ 0. — 58 XFI1 á ári 
Orkugjald .................... 000 — 34.00 á kWst. 

3.2. Aflgjald, lágmark 3 KW Q........ — 63345.00 á ári 
Aflgjald, umfram 3 KW 2.......0.0. 0. — 17 086.00 á kKW á ári 
Fast gjald .............0.0..0000 — F1I4F3 
Orkugjald ...............000 00. — 6.30 á kWst. 

34. Til súgþurrkunar á tímabilinu frá 1. júní til 31. 
október 

Aflgjald 0... —  6370.00 á kW á ári 
Fast gjald ...........0 — Fl 
Orktigjald ..........0 —- 2.75 á kWst.
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4. Húshitun. 

4.1. Fast gjald .......0..00.00 0000 enn kr. F1I--F4 

Orkugjald ...........000000er enn — 7.66 á kWst. 

Roftími allt að 1 klst. á dag. 

4.2. Fast gjald, lágmark 2 KW .....0000200. 0... 0... kr. F1I--F4 

Orkugjald .........0.000000 0. — 3.26 á kWst. 

Roftími allt að 2 X 15 klst. á dag. 

Markmæling: 

43. Fast gjald ........20.000000 0 rn. nn... — Fi 

Aflgjald, lágmarksstilling 5 KW ....0...0000.0... — 24625.00 á ári 

Aflgjald, umfram 5 kW að hámarksaflstillingu 

20 KW 2... AAA — 4 925.00 á kW á ári 

Orkugjald af allri notkun ........0.00000.000...... —- 1.93 á kWst. 

Orkugjald af notkun umfram aflstillingu ........ — 16.40 á kWst. 

Roftími allt að 2 X 15 klst. á dag. 
4.4. Fast gjald, lágmark 2 KW ......000000 00... — F1I-4F4 

Orkugjald ..........002020 00. nn sn — 1.70 á kWst. 

Roftími allt að 15 klst. að degi til. 

5. Utanhússlýsing. 

5.1. Fast gjald .........02020000 0. sn ens kr. Fl 

Fyrir hvert götuljósker .......0.00000.......... — 6XFI1 á ári 

Orkugjald .........0.0000 00... — 787 á kWst. 

5.2. Fast gjald ........00.0000... ARI — FI1 

Orkugjald ..........0..00. 00 neee — 16.70 á kWst. 

6. Lokun fyrir veitu. 
Gjöld fyrir lokun og enduropnun á veitu vegna vanskila 

eru samtals  .........00000 00... IR kr. 3 000.00 

fyrir hvert skipti. 

TILL SKILAGREINAR OG ÝMIS ÁKVÆÐI 

1. Föst gjöld. 
Fl 2... kr. 493.00 á mánuði 

F2 a) Verslanir, skrifstofur, vinnustofur o.þ.h. .... — 18.30 á m? á mán. 
b) Gangar, geymslur o.þ.h. 2.....0000..0.00... — 10.00 á m? á mán. 

F3 — 194.00 á gjaldeiningu 

Gjaldeiningar eru: á mánuði 

a) Fyrir fjölskylduheimili. 
Hvert herbergi notað eða ætlað til íbúðar, en 
ekki gangar, baðherbergi né geymslur. Herbergi 

5 ferm. eða minna reiknast hálft, en 25 ferm. 

eða stærra tvö. 
b) Fyrir félagsheimili, skóla, gistihús, sjúkrahús 

o.þ.h. 20 ferm., mælt innan útveggja. 
c) Fyrir útihús vegna búrekstrar. Fyrstu 50 ferm. 

eða minna, ein gjaldeining. Hverja næstu 100 
ferm., ein gjaldeining. 

d) Fyrir fiskvinnslustöðvar, iðnaðar- og iðjuhús 
o. þ.h. 30 ferm. fyrir vinnslurúm, 40 ferm. fyrir 
seymslurúm. 

F4 Hvert uppsett KW .......000000 0000... kr. 903.00 á ári 
B 14
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2. Mestaaflsmæling. 

1. Aflmæling miðast við 15 mín. meðalálag. 
2. Gjaldskrárliður 3.2. 

Gjaldskylt afl hvers almanaksárs er meðaltal fjögurra hæstu álestra, en hjá 
fiskibræðslum, fiskimjölsverksmiðjum og til hliðstæðra nota, er gjaldskylt afl 
meðaltal tveggja hæstu álestra. Álestur fari að jafnaði fram í byrjun hvers 
mánaðar. 

3. Véla- og tækjaálag. 

1. Ef fasviksstuðull hjá notanda er lægri en 0.8, skal hann gera ráðstafanir á sinn 
kostnað til þess að hækka fasviksstuðulinn upp í það gildi. 

Notandi greiðir hærra verð fyrir raforku meðan fasviksstuðull er undir 0.8. 
2. Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra tækja, er valda tilfinnan- 

legum truflunum, um lengri eða skemmri tíma eftir aðstæðum hverju sinni. 
Heimilt er að taka fastagjöld af rafsuðuspennum samkvæmt F4. 

4. Verð til hitunar. 

Í gjaldskránni er verð til hitunar miðað við söluverð díeselolíu í Reykjavík til 
olíukyndingar kr. 20.47 hver lítri. Við hverja 10 aura útsöluverðsbreytingu, frá 
grunnverði reiknað á kyndingarolíu skal hitaverð lækka eða hækka hver kWst. um 
4.0 aura á gjaldskrárlið 4.1., 1.7 aura á lið 4.2., 15 aura á lið 4.3. og 0.9 aura á lið 4.4. 
Einnig skal kWst.-gjald á gjaldskrárlið 2.3. lækka eða hækka um 1.0 eyri hver kWst., 
við sömu verðbreytingu á olíu. 

5. Götulýsing. 

Rafmagnsveitur ríkisins sjá um uppsetningu götulýsingarkerfis samkv. ósk 
notanda, sem greiði stofnkostnað. Viðhald götulýsingar annast rafmagnsveiturnar 
á sinn kostnað. 

6. Takmörkun á vali gjaldskrárliða o. fl. 

Þegar um sérstakar aðstæður er að ræða, svo sem tímabundna notkun mikils 

afls, geta Rafmagnsveitur ríkisins takmarkað val notenda við ákveðna gjaldskrár- 
liði eða gert sérstaka samninga um skilyrði fyrir tengingu. Þar sem framleiðslu- 
kostnaður orku er sérstaklega hár, svo sem á díselstöðvasvæðum, eða flutningsgeta 
og/eða spennaafl er takmarkað, áskilja Rafmagnsveiturnar sér rétt til þess að gefa 

ekki kost á gjaldskrárliðum, þar sem orkugjald er lágt og/eða orkunotkun mikil. 

11 HEIMTAUGARGJALD 

Heimtaugargjald skal greitt samkvæmt sérstökum reglugerðum og gjaldskrám 
um heimtaugargjöld til Rafmagnsveitna ríkisins. 

IV. ANNAÐ 

Söluskattur og hliðstæð gjöld 20% og 13% verðjöfnunargjald eru innifalin í 
öllum gjaldskrárliðum nema raforku til húshitunar og kWst.-gjaldi á gjaldskrárlið 
2.3. Gjaldskrárverðin breytast til samræmis við söluskattsbreytingar, sem kunna að 
verða. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 1. janúar 1977, samanber auglýsingu ráðuneytisins



20. janúar 1977. 107 Nr. 6ð. 

nr. 437 30. desember 1976 og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 296 30. júlí 1976. 

Iðnaðarráðuneytið, 20. janúar 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson. 

21. janúar 1977. Nr. 64. 
SAMÞYKKT 

fyrir Veiðifélag Rangæinga. 

1. gr. 

Félagið heitir Veiðifélag Rangæinga. Heimili þess og varnarþing er heimili 

formanns. 

2. gr. 

Félagið nær til allra jarða, sem land eiga að vatnasvæði Hólsár, Ytri-Rangár, 

Þverár og Eystri-Rangár, en þær eru: 

Djúpárhreppur: Bali 1, Bali Il, Bjóla 1, Bjóla 11, Bjóluhjáleiga, Borgartún 1, 

Borgartún Il, Brekka, Búð 1, Dísukot, Eyrartún, Hábær I, Hábær 11, Hái-Rimi I, 

Hái-Rimi III, Hákot, Hávarðarkot, Hrafntóftir 1, Hraukur, Húnakot, Jaðar, Litla- 

Rimakot, Melur, Miðkot, Norður-Nýibær, Oddspartur, Skarð, Skinnar, Sólbakki, 

Stóra-Rimakot, Suður-Nýibær, Tobbakot 1, Tobbakot H, Unuhóll 1, Unuhóll 11, 

Vatnskot I, Vatnskot II, Vesturholt, Ægissíða 1, Ægissiða 11, Ægissíða III, Önnupartur, 

Hrafntóftir 1. 
Holtahreppur: Árbæjarhjáleiga, Árbær, Árbæjarhellir. 

Landmannahreppur: Árbakki, Austvaðsholt I, Austvaðsholt Il, Bjalli, Efra-Sel, 

Galtalækur, Holtsmúli 1, Holtsmúli II, Hrólfsstaðahellir, Húsagarður, Leirubakki, 

Lunansholt 1, Lækjarbotnar, Merkihvoll, Neðra-Sel, Réttanes, Snjallsteinshöfði, 

Tjörfastaðir, Vatnagarður. 

Vestur-Landeyjahreppur: Eystri-Hóll, Grímsstaðir, Ytri-Hóll 1}, Hemla, Ytri- 

Hóll 1. 
Rangárvallahreppur: Ármót, Ártún, Bakkakot, Bolholt, Fróðholtshjáleiga, Gadd- 

staðir, Geldingalækur, Grafarbakki, Gröf, Gunnarsholti, Haukadalur, Heiðarbrekka, 

Heiði I, Heiði II, Helluvað I, Helluvað HM, Helluvað III, Hjarðarbrekka, Hólar, Kald- 

bakur, Keldur, Ketilhúshagi, Kirkjubær, Lambhagi, Langekra, Minna-Hof, Nes, 

Næfurholt, Oddhóll, Oddi, Rauðnefstaðir, Reynifell, Selalækur, Selsund, Sólvellir, 

Stokkalækur, Stóra-Hof, Svínhagi, Varmidalur 1, Varmidalur Í, Vestra-Fróðholt, 

Vindás, Þingskálar, Þorleifsstaðir, Eystra-Fróðholt, Uxahryggur Í og ll. 

Hvolhreppur: Akur, Árgilstaðir 1, Árgilstaðir IT, Bakkavöllur, Djúpidalur, Efri- 

Hvoll, Gata, Hjarðartún, Kotvöllur, Króktún, Lynghagi, Markaskarð, Miðtún, Móeiðar- 

hvoll I, Móeiðarhvoll II, Móeiðarhvolshjáleiga, Stórólfshvoll, Vallarhjáleiga, Völlur |, 

Völlur I, Þinghóll, Dufþaksholt, Stóri-Moshvoll, Litli-Moshvoll, Langagerði, Brekkur, 

Uppsalir, Vestri-Garðsauki, Miðkriki, Tjaldhólar, Vindás, Giljur, Miðhús, Þórunúpur 

og Skeið. 

Fljótshlíðarhreppur: Háimúli, Árkvörn, Eyvindarmúli, Múlakot 1, Múlakot 11, 

Hlíðarendakot, Nikulásarhús, Hlíðarendi, Hallskot, Neðri-Þverá, Deild, Gambra, 

Heylækur 1, Heylækur I, Valstrýta, Efri-Þverá, Teigur I, Teigur II, Smáratún,
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Bollakot, Grjótá, Hellishólar, Arngeirstaðir, Kirkjulækur 1, Kirkjulækur IT, Kirkju- 
lækur TIl, Kirkjulækjarkot 1, Kirkjulækjarkot 1, Kirkjulækjarkot I, Lambalækur, 
Kollabær 1, Kollabær IF, Kvoslækur, Ormskot, Stöðlakot, Tumastaðir, Tunga, Eystri- 
Torfastaðir 1, Eystri-Torfastaðir II, Vestri-Torfastaðir 1, Vestri-Torfastaðir 1, 
Vestri-Torfastaðir III, Fagrahlíð, Kotmúli, Sámsstaðir 1, Sámsstaðir II, Sámsstaðir 
HI, efri og neðri, Bjargarkot, Árnagerði, Ásvöllur, Lambey, Staðarbakki, Breiða. 
bólstaður, Flókastaðir, Núpur 1, Núpur 11, Vatnsdalur, Butra, Hlíðarból. 

ð. gr. 
Verkefni félagsins er að viðhalda sóðri fiskgengd á félagssvæðinu og að leigja 

það til stangaveiði. Félagið tekur til allrar veiði á félagssvæðinu. 

4. gr. 
Stjórn félagsins skipa sjö menn, formaður og sex meðstjórnendur, sem skulu 

vera frá deildarsvæðunum, þ. e. tveir frá hverju svæði, en sjöundi stjórnarmaður, 
sem verður formaður, óbundinn, hvað búsetu snertir. Varaformann skal kjósa á 
sama hátt. Aðalfundir deilda skulu tilnefna þessa tvo menn, hver á sínu svæði, og 
tvo varamenn þeirra. Skulu þeir kosnir á aðalfundi til þriggja ára í senn. Ganga 
Þeir úr stjórninni á víxl þannig, að formaður gengur út eftir eitt ár, þrír meðstjórn- 
endur eftir tvö ár, og hinir eftir þrjú ár, og helst svo sama röð áfram. Enginn 
atkvæðisbær félagsmaður getur skorast undan endurkosningu, nema sérstök forföll 
hamli, eða að hann hafi verið í stjórn í þrjú ár. Kjósa skal tvo endurskoðendur til 
tveggja ára í senn, þannig að annar endurskoðandinn gangi út annað árið en hinn 
hitt árið. 

5. gr. 
Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Hún fær 

menn sér til aðstoðar við þau störf í þágu félagsins, sem vinna þarf á hverjum tíma 
og semur við þá um þóknun fyrir. Formaður er fulltrúi félagsins út á við og hefur 
yfirumsjón með öllum störfum félagsins og fjárreiðum. 

Óheimilt er öllum að veiða á félagssvæðinu, nema með sérstöku skriflegu leyfi 
félagsstjórnarinnar, eða þess aðila, sem hún veitir umboð til að gefa slíkt leyfi. 
Í leyfinu skal tekið fram um veiðitíma og veiðitæki, og með hvaða kjörum leyfið 
er veitt. 

6. gr. 
Aðalfund skal halda í marsmánuði ár hvert. Á aðalfundi skýrir stjórnin frá 

störfum félagsins á liðnu starfsári og leggur fram tillögur um starfsemi þess á 
næsta ári. Þá skal hún leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins og úrskurðar 
fundurinn um þá. 

7. gr. 
Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórninni ber að færa reikningana í 

serðabók, sem henni er skylt að halda, svo og samþykktir félagsins, félagaskrá, arð- 
skrá, fundargerðir og bréf. 

8. gr. 
Arði af sameiginlegri veiði skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá. 

Félagsmenn greiði gjöld til félagsins í sömu hlutföllum og þeir taka arð. 

9. gr. 
Félagið starfar í þremur deildum, ein deildin nái til eystri bakka Hólsár og 

allrar Þverár milli Ytri-Ransár og Eystri- -Rangár og Eystri-Rangár ásamt fiskgengum 
ám og lækjum, sem í Eystri-Rangá falla. Önnur deildin taki til vestari bakka Hólsár
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og allrar Ytri-Rangár ásamt fiskgengum ám og lækjum sem Í Ytri-Rangá falla. 

Þriðja deildin nær til Þverár ofan ármóta hennar og Eystri-Rangár, ásamt fisk- 

sengum lækjum sem í hana falla. 

Skal hver deild sjá um ráðstöfun veiði fyrir það svæði, sem hún tekur yfir, 
með þeim takmörkunum, sem aðalfundur félagsins setur. Hver deild skal kjósa sér 
þriggja manna stjórn og aðra starfsmenn á grundvelli samþykktar þessarar og hafa 
skýrslur og greinargerðir tilbúnar þremur vikum fyrir aðalfund félagsins. 

Aðalfundir deilda skulu haldnir í febrúar ár hvert. 

10. gr. 
Brot á samþykkt þessari varðar sektum samkvæmt XVI. kafla laga nr. 76/1970 

um lax- og silungsveiði. 

Samþykkt þessi staðfestist samkvæmt lögum nr. 76 25. júní 1970, um lax- og 
silungsveiði, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 21. janúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Ragnheiður Árnadóttir. 

10. janúar 1977. Nr, 65. 

REGLUGERÐ 

um hámarksfjölda leisubifreiða til vöruflutninga á félagssvæði Vörubílstjóra- 

félagsins Neista, Vestur-Skaftafellssýslu. 

1. gr. 
Reglugerð þessi tekur til félagssvæðis Vörubilstjórafélagsins Neista, en það nær 

yfir Vestur-Skaftafellssýslu. 

2. gr. 
Fjöldi leigubifreiða til vöruflutninga á félagssvæðinu takmarkast við hámarks- 

töluna 15, sbr. þó 8. gr. laga nr. 36 frá 9. maí 1970. Þessa tölu má endurskoða á tveggja 
ára fresti. Áður en ákvörðun er tekin um nýja hámarkstölu skal leita umsagnar 
Vörubílstjórafélagsins Neista og sýslunefndar Vestur-Skaftafellssýslu. 

3. gr. 
Leiguakstur telst þegar vörubifreið er seld á leigu ásamt ökumanni til flutn- 

inga á vörum fyrir tiltekið gjald, þar sem ökumaður eða eigandi bifreiðarinnar er 

hvorki eigandi, seljandi né kaupandi vörunnar, sem flutt er. 
Vörubifreiðar félagsins skulu auðkenndar árlega með sérstöku merki. 

4. gr. 
Tvisvar á ári, þ.e. í aprílmánuði og októbermánuði, veitir Vörubilstjórafélag 

Vestur-Skaftafellssýslu viðtöku nýjum umsóknum um. afgreiðslu fyrir leigubifreiðar 
til vöruflutninga á félagssvæðinu. Skal þá bæta við þeim fjölda vörubifreiða, er nægir 
til þess að fylla hámarkstöluna 15. 

Gildar umsóknir skulu teknar til greina aðallega eftir biðtímalengd og tímaröð, 
en án tillits til þess hvar á félagssvæðinu umsækjendur eru búsettir, uns framan- 

greindu marki er náð.
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5. gr. 
Reglugerð þessi tekur eigi til sendiferðabifreiða. Ennfremur tekur hún ekki 

til vörubifreiða, sem eru eign einstakra atvinnufyrirtækja og eigi eru notaðar til 
leiguaksturs. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 36 9. maí 1970, um 

leigubifreiðar, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 10. janúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 66. 24. janúar 1977. 

REGLUGERÐ 

um grásleppuveiðar. 

1. gr. 
Allar grásleppuveiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands eru óheimilar, nema að fengnu 

sérstöku leyfi sjávarútvegsráðuneytisins. 

2. gr. 
Leyfi til grásleppuveiða má veita bátum, sem eru 12 brúttólestir að stærð eða 

minni. Enn fremur bátum, sem eru stærri en 12 brúttórúmlestir, enda hafi þeir 

áður fengið slík leyfi og skýrslum verið skilað um veiðarnar. 

Leyfi til grásleppuveiða getur ráðuneytið bundið þeim skilyrðum, sem þurfa 
þykir. 

3. gr. 
Óheimilt er án leyfis ráðuneytisins að nota við veiðarnar annan bát en þann, 

sem leyfi hefur fengið, t. d. til flutnings á afla. 

4. gr. 
Leyfi til grásleppuveiða skulu bundin við tilgreint veiðisvæði og veiðitímabil. 

Veiðisvæðin og veiðitímabilin eru þessi: 

A. Fyrir Suður- og Vesturlandi, frá línu réttvísandi suður frá Hvítingum að línu 
réttvísandi norður frá Horni er veiðitímabilið frá 25. apríl til 10. júlí. 

B. Fyrir Norðurlandi frá línu réttvísandi norður frá Horni að línu réttvísandi 
norður frá Skagatá er veiðitímabilið 1. apríl til 15. júní. 

C. Fyrir Norðurlandi frá línu réttvísandi norður frá Skagatá að línu réttvísandi 
austur frá Fonti á Langanesi er veiðitímabilið frá 20. mars til 5. júní. 

D. Fyrir Austurlandi frá línu réttvísandi austur frá Fonti á Langanesi að línu 
réttvísandi suður frá Hvítingum er veiðitímabilið frá 25. mars til 10. júní. 

Óheimilt er að leggja grásleppunet fyrir upphaf veiðitímabils og ávallt skulu 
öll net dregin úr sjó fyrir lok veiðitímabils. 

Ráðuneytinu er heimilt í veiðileyfi að takmarka veiðisvæði og veiðitíma enn 
frekar en gert er í reglugerð þessari. 

5. gr. 
Öll grásleppuhrogn skulu söltuð í vinnslustöð í landi, sem viðurkennd hefur 

verið af Framleiðslueftirliti sjávarafurða. Öll söltun á grásleppuhrognum um borð 
í bátum er óheimil.
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6. gr. 

Bátum, sem leyfi hafa til grásleppuveiða er óheimilt að stunda jafnframt þorsk- 

fiskveiðar Í net. 

7. gr. 
Sé aðeins einn maður á bátnum er óheimilt að eiga fleiri en 40 net í sjó. 
Sé áhöfn tveir menn skulu net ekki fleiri en 80. 
Sé áhöfn þrir menn skulu net ekki fleiri en 120. 
Aldrei er heimilt að eiga fleiri en 150 net í sjó. 
Takmörkun þessi á netafjölda í sjó miðast við 120 faðma slöngu. 

8. gr. 
Allir þeir, sem grásleppuveiðar stunda skulu eigi síðar en einum mánuði eftir 

lok veiðitímabils senda skýrslu um veiðarnar til Fiskifélags Íslands á þar til gerðum 

veiðiskýrslum. 

9. gr. 
Eftir 1. janúar 1978 skal lágmarksmöskvastærð grásleppuneta vera slík, að þegar 

möskvi er teygður horna á milli eftir lengd netsins, komist flöt mælistika 10% 
þumlungs (266.7 mm) breið og 2 mm þykk auðveldlega í gegn, þegar netið er vott. 

10. gr. 
Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða refsingu samkvæmt ákvæðum 

laga nr. 81 31. maí 1976 um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Með mál út af brotum 
skal farið að hætti opinberra mála. 

11. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í fisk- 

veiðilandhelgi Íslands til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum 
þeim sem hlut eiga að máli. Jafnframt er felld úr gildi reglugerð nr. 58 5. mars 1976 
um hrognkelsaveiðar. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 24. janúar 1977. 

Matthías Bjarnason.   
Jón B. Jónasson. 

19, janúar 1977. j Nr. 67. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu á breytingu á skipulagsuppdrætti af miðbæ Hafnarfjarðar. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 19. janúar 
1977 staðfest breytingu á skipulagsuppdrætti af miðbæ Hafnarfjarðar, sem staðfestur 
var af félagsmálaráðuneytinu 22. apríl 1967. Breyting þessi tekur til svæðis sem tak- 
markast af Strandgötu, Lækjargötu, Fjarðargötu og Linnetsstig. 

Félagsmálaráðuneytið, 19. janúar 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Jón Sigurpálsson.



r. 68. 112 26. janúar 1977. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um greiðslu almannatrygginga á lyfjakostnaði 

nr. 107 30. maí 1974. 

1. gr. 
4. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Lyf sem ekki falla undir skilgreiningu 2. og 3. gr. eru: 

Lyf sem talin eru til 7. flokks: Es, E,, E;, E; og E;, 12. flokks og 48. flokks: 
C í ritinu „Lyf á Íslandi“. 
Lyf sem ekki eru greind í gildandi lyfjaverðskrám, nema auglýst hafi verið 
sérstaklega að sjúkrasamlög taki þátt í kostnaði þeirra samkvæmt reglum 2. 
og ð. gr. 
Lyf sem talin eru til 1. flokks: A,B,D,F,H og K--Q í ritinu „Lyf á Íslandi“. 

2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 43. gr. laga um almannatryggingar 

nr. 67/1971, sbr. lög um breyting á þeim lögum 8. maí 1974, og öðlast gildi 15. 
febrúar 1977. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 26. janúar 1977. 

Matthías Bjarnason. . 

Páll Sigurðsson. 

  

Stjórnartíðindi B 5, nr. 35—-68. Útgáfudagur 31. janúar 1977.



STJÓRNARTÍÐINDI B 6 — 1977 
  

  

19. janúar 1977. 113 Nr. 69. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 251 31. des. 1965 um breyting á reglugerð 

Vatnsveitu Kópavogskaupstaðar nr. 183 12. des. 1958. 

1. gr. 
1. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

8. gr. reglugerðar nr. 183/1958 orðist svo: 

Fyrir hvert hús, sem fær vatn frá vatnsveitunni, skal greiða tengigjald kr. 23.00 
á hvern rúmmetra húss allt að 2000 rúmmetra stærð, en kr. 15.00 á hvern rúmmetra, 

sem þar er umfram. 

Tengigjald skal greiðast að fullu áður en tenging fer fram. 

2. gr. 
2. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

10. gr. reglugerðar nr. 183/1958 orðist svo: 

Af hverri fasteign, sem aðstöðu hefur til að nota vatnsveitu kaupstaðarins skal 

greiða árlegan vatnsskatt til vatnsveitunnar. 
Álagningarstofn vatnsskattsins skal vera heildarmat hverrar fasteignar, þ. e. 

mat mannvirkja og lóðar samkv. lögum um fasteignamat og fasteignaskráningu nr. 

28 29. apríl 1963. 
Upphæð vatnsskaittsins skal vera 0.75% af framangreindu mati. Upphæð vatns- 

skattsins skal þó aldrei vera lægri en svarar kr. R7.00 á hvern rúmmetra í íbúðar- 
húsnæði og kr. 19.00 á hvern rúmmetra af öðru húsnæði. Á sama hátt skal upphæð 
vatnsskattsins aldrei vera hærri en svarar kr. 34.00 á hvern rúmmetra af hvaða hús- 
næði sem er. 

Sé ekkert mannvirki á lóð, greiðist ekki vatnsskattur. 

Lágmarksupphæð vatnsskatts fyrir hverja skattskylda fasteign skal aldrei vera 

lægri en kr. 3 700.00. 
Nú er fasteign, sem greiða ber af vatnsskatt, eigi virt fasteignamatsvirðingu, og 

skal þá greiða vatnsskatt samkvæmt samþykktum uppdráttum. Þó skal aldrei reikna 
vatnsskatt af húsi það ár, sem bygging þess hefst. 

Framantalin gjöld skv. 8. og 10. gr. eru miðuð við byggingavísitölu 119 stis, og 

breytast einu sinni á ári til samræmis við byggingavísitöluna, eins og hún er í árs- 

lok hverju sinni, þó má hækkun ekki nema meiru en 50% án samþykkis ráðuneytisins. 

Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Kópavogskaupstaðar, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að öðlast gildi 
þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 19. janúar 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Skúli Sigurðsson. 

B 15 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



Nr. 70. 1i4 19. janúar 1977. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um holræsagjöld í Kópavogi nr. 347 6. nóvember 1974. 

1. gr. 
1. gr. orðist svo: 

Hverjum þeim, sem á hús eða húshluta í Kópavogi, á lóð eða leigir lóð í bænum 
við götu eða opið svæði, sem holræsi hefir verið lagt í, eða hefir tengt hús sitt hol- 
ræsakerfi bæjarins, ber að greiða árlegt holræsagjald til bæjarsjóðs Kópavogs. 

Upphæð holræsagjaldsins skal vera 0.375% af fasteignamaii húsa og lóða skv. 
lögum um fasteignamat og fasteignaskráningu nr. 28 29. apríl 1983. Upphæð holræsa- 
gjaldsins skal þó aldrei vera lægri, en svarar kr. 13.50 á hvern rúmmetra í íbúðar- 
húsnæði og kr. 9.50 á hvern rúmmetra af öðru húsnæði. Á sama hátt skal upphæð 
holræsagjaldsins aldrei vera hærri en svarar kr. 17.00 á hvern rúmmetra af hvaða 
húsnæði sem er. Sé ekkert mannvirki á lóð greiðist ekki holræsagjald. 

Lágmarksupphæð holræsagjalds fyrir hverja gjaldskylda fasteign skal aldrei 
vera lægri en kr. 1 850.00. 

Nú er fasteign, sem greiða ber af holræsagjald eigi virt fasteignavirðingu og 
skal þá greiða holræsagjald skv. samþykktum uppdráttum. 

Þó skal aldrei reikna holræsagjöld af húsi það ár, sem bygging þess hefst. 
Holræsagjaldið er miðað við byggingavísitölu 119 stig og breytist einu sinni á 

ári til samræmis við byggingavísitöluna, eins og hún er Í árslok hverju sinni. Hækkanir 
samkvæmt þessari málsgrein mega þó ekki vera meiri en 50% án staðfestingar 
ráðuneytis. 

Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Kópavogskaupstaðar, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að öðlast gildi þegar 
í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 19. janúar 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Skúli Sigurðsson. 

Nr. 71. 20. janúar 1977. 
REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um holræsagerð í Mosfellshreppi nr. 159 10. ágúst 1960. 

1. gr. 
3. gr. orðist svo: 

Kostnaður við holræsakerfið greiðist úr hreppssjóði. Til þess að standast þann 
kostnað, ber hverjum húseiganda, sem á hús að, eða í námunda við götu veg eða 
opið svæði, sem holræsi er lagt í, að greiða tengigjald um leið og hann tengir ræsi 
við aðalræsi, er nemur 0.2% af fasteignamati hússins, en þó ekki lægra en kr. 750.00 
miðað við hús með einni íbúð. Hækkar gjald þetta um kr. 375.00 fyrir hverja íbúð 
í húsi umfram eina. 

Nú eru hús sambyggð, en aðskilin með brunagöflum og telst þá sérstakt hús 

sá hluti sem er á milli brunagafla. Ef fleiri íbúðir en ein eru í húsi og íbúðir 
séreign, skal heildarupphæð tengigjaldsins skiptast milli eigenda íbúðanna hlutfalls- 
lega, eftir tölu íbúðanna sem þeir eiga.
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Auk tengigjald greiði hver húseigandi árlega holræsagjald til hreppsins 0.15% 
af fasteignamati húsanna, en þó ekki lægra en kr. 900.00 miðað við hús með einni 
íbúð og hækkar gjaldið um kr. 450.00 fyrir hverja íbúð umfram eina. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Mosfellshrepps, stað- 
festist hér með samkvæmt lögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að öðlast gildi þegar 
í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 20. janúar 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

Skúli Sigurðsson. 

24. janúar 1977. Nr, 72. 

REGLUGERÐ 

um holræsi í Hólmavíkurhreppi Strandasýslu. 

1. gr. 
Þegar hreppurinn hefur látið leggja holræsi í veg, götu eða annað opið svæði, 

eða þar sem hreppurinn hefur tekið að sér viðhald og endurnýjun eldri holræsa er 
þeim húseigendum er þar eiga hús eða í námunda við, skylt að leggja á sinn kostnað 
ræsi frá húsinu, er flytji allt skólp frá því út í aðalræsi. Regnvatn af húsum og 
lóðum skal einnig, eftir því sem unnt er, leiða í ræsi. 

Vanræki einhver að gera holræsi eða endurnýja eldra innan hæfilegs tíma sem 

sveitarstjóri ákveður getur hreppurinn látið vinna verkið á kostnað húseiganda. 

2. gr. 

Hólmavíkurhreppur lætur leggja holræsastúta út frá aðalræsi í nýjum götum 
er hann lætur gera eftir 1. janúar 1976. Skulu stútar þessir ná út fyrir götu að lóða- 
mörkum húsa. Heimlagnir eru á kostnað húseiganda. við raðhús eða fjölbýlishús 
skal um holræsastúta fara eftir nánari skilmálum um lóðaúthlutun. 

3. gr. 
Sveitarstjóri, verkstjóri og byggingafulltrúi undir yfirstjórn sveitarstjórnar fara 

með stjórn framkvæmda er holræsakerfi kauptúnsins varðar. Heimilt er sveitar- 
stjóra að fela sérstökum umsjónarmanni framkvæmd viðhalds og endurbóta á hol- 

ræsakerfinu. Áður en húseigandi byrjar að leggja holræsi sitt, skal fá samþykki 

umsjónarmanns þar til. Skal húseigandi leggja fram teikningar af frárennslikerfi 

sínu, ef krafist verður. Skylt er húseiganda að hlýða fyrirmælum umsjónarmanns 
í öllu því er að tilhögun og lagningu ræsanna lýtur, enda hafi byggingarfulltrúi 
ávallt eftirlit með því að vel og örugglega sé frá öllu gengið og að nýlagnir séu í 
samræmi við samþykktan uppdráít og reglugerð þessa. 

4. gr. 

Allt efni, sem notað er til holræsagerðar, skal standast kröfur byggingarsam- 
Þykktar, en auk þess getur byggingarnefnd sett reglur um sérstaka hreinsibrunna á 
holræsakerfi húseiganda, þar sem ástæða þykir til.
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5. gr. 

Bannað er að láta renna í holræsakerfi, sýrur, olíur eða önnur þau efni sem 
valdið geta skemmdum á holræskerfinu eða varanlegri mengun. Á þeim stöðum, 
sem slík hætta er fyrir hendi s.s. í frystihúsum o.þ.h. húsum, skal koma fyrir 
síum, gildrum eða öðru, sem hindrar það, að efni komist út í holræsakerfi hreppsins. 
Húseigandi er ábyrgur fyrir vanrækslu hér á og hugsanlegu tjóni sem af slíkri van- 
rækslu kann að leiða. 

6. gr. 
Skylt er mönnum að hlíta því, að holræsalagnir séu lagðar um eignarland þeirra 

eða umráðasvæði og fram fari á þeim nauðsynlegt viðhald. Um bætur fyrir slíkt 
fer samkvæmt vatnalögum. 

7. gr. 
Kostnaður allur við aðalholræsakerfið greiðist úr sveitarsjóði. Til að standast 

þann kostnað ber hverjum húseiganda sem á hús við veg, götu eða opið svæði, þar 
sem holræsi er lagt í að greiða holræsagjald til hreppsins árlega auk tengigjalds 
við hverja tengingu. 

8. gr. 
Húseiganda ber að greiða holræsagjaldið og ber hann einn ábyrgð á greiðslu 

þess. Holræsagjaldið má taka lögtaki og er það tryggt með lögveði í eigninni næstu 
2 ár eftir gjalddaga með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði. 

Gjalddagi holræsagjaldsins er í. ágúst ár hvert. 

9. gr. 
Brot gegn reglugerð þesari varða sektum allt að kr. 100 000.00 nema þyngri 

refsing liggi við samkvæmt lögum. Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal 
farið að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Hólmavíkurhrepps, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 15 20. júní 1993 til þess að öðlast gildi þegar 
í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 24. janúar 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  
Skúli Sigurðsson.
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GJALDSKRÁ 

um holræsi í Hólmavíkurhreppi Strandasýslu. 

Tengigjöld. 

1. gr 
Fyrir hvert íbúðarhús kr. 10 000.00 en séu fleiri en ein íbúð í húsi, þá skal greiða 

kr. 7 500.00 fyrir hverja viðbótaríbúð. Af öðru húsnæði skal tengigjald vera kr. 20.00 

pr. mö. 

Árlegt holræsagjald. 

2. gr. 
Árlegt holræsagjald skal vera 0.18% af fasteignamatsverði húsa eða einstakra 

íbúða, hámarksgjald kr. 10.00 pr. m? íbúðar, lásmarksgjald kr. 8.00 pr. m? íbúðar. 
Lágmarksgjald fyrir önnur hús kr. 5.50. Holræsagjald skal aldrei vera lægra en kr. 
1500.00. Gjaldskrá þessi má hækka (eða lækka) um allt að 50%. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Hólmavíkurhrepps, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að öðlast gildi þegar 
í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 24. janúar 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

Skúli Sigurðsson. 

27. janúar 1977. Nr. 74. 

REGLUGERÐ 

um greiðslur sjúkratryggðra til samlagslækna. 

1. gr. 
Samlagsmenn í sjúkrasamlögum skulu greiða samlagslækni sínum, eða lækni, 

er í hans stað kann að koma, samkvæmt samningum hlutaðeigandi samlags kr. 150.00 
fyrir hvert viðtal á lækningastofu og kr. 300.00 fyrir hverja vitjun læknis til sjúklings. 

Þar sem samið er um greiðslu læknishjálpar fyrir hvert unnið verk dregst þetta 
gjald frá umsömdu gjaldi fyrir viðtöl og vitjanir. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 43. gr. laga um almannatryggingar 
nr. 67/1971 til að öðlast gildi 1. febrúar 1977. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 27. janúar 1977. 

Matthías Bjarnason. 0 

Páll Sigurðsson.
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AUGLÝSING 

um skipulag í Þingvallahreppi í Árnessýslu. 

Að fengnum tillögum skipulagsstjórnar ríkisins hefur ráðuneytið samkvæmt 
heimild í 2. mgr. 4. gr. skipulagslaga nr. 19 21. maí 1964 ákveðið, að ákvæði skipu- 

lagslaga nr. 19/1964 skuli ná til Þingvallahrepps að undanskildum nauðsynlegum 
byggingum vegna búrekstrar á lögbýlum. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. janúar 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. nu a 

Skúli Sigurðsson. 

Nr. 76. . 14. janúar 1977. 

AUGLÝSING 

um skipulag í Grímsneshreppi í Árnessýslu. 

Að fengnum tillögum skipulagsstjórnar ríkisins hefur ráðuneytið samkvæmt 
heimild í 2. mgr. 4. gr. skipulagslaga nr. 19 21. maí 1964 ákveðið, að ákvæði skipu- 
lagslaga nr. 19/1964 skuli ná til Grímsneshrepps að undanskildum nauðsynlegum 
byggingum vegna búrekstrar á lögbýlum. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. janúar 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 0 

Skúli Sigurðsson.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Loftsstaðasystkina, 

útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 18. janúar 1977. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

minningarsjóðs Loftsstaðasystkina. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir minningarsjóður Loftsstaðasystkina, og er eign Gaulverja- 

bæjarkirkju. 

2. gr. 
Sjóðurinn er myndaður með 2 000 000.00 — tveimur milljón krónum — af Jóni 

Jónssyni frá Loftsstöðum til minningar um föður hans og föðursystkini frá Lofts- 

stöðum, þau 

Jón Jónsson, f. 13. des. 1860 

Bjarna Jónsson, f. 20. ágúst 1866 

Sigríði Jónsdóttur, f. 7. júlí 1863 

Þuríði Jónsdóttur, f. 25. sept. 1864. 

3. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styðja að viðhaldi Gaulverjabæjarkirkju eða til efl- 

ingar safnaðarstarfi í Gaulverjabæjarsókn á annan hátt. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipar sóknarnefnd Gaulverjabæjarkirkju. 

Et
 

gr. 

Verkefni sjóðsstjórnar er: 

a) að ávaxta sjóðinn í vísitölutryggðum skuldabréfum eða á annan jafnhagfelldan 
hátt, og skal hún leggja fram reikninga sjóðsins á hverjum aðalsafnaðarfundi 
Gaulverjabæjarsóknar með öðrum reikningum kirkjunnar. 

b) að halda skrá yfir gjafir til sjóðsins og sérstaka minningabók, er geymi nöfn 
þeirra, sem minnst er með gjöfum til sjóðsins. 

c) að ákveða úthlutun úr sjóðnum í hvert sinn eftir 3. gr. og 6. gr.
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6. gr. 
Árlega má veita úr sjóðnum upphæð, sem nemur vöxtunum af höfuðstól hans 

eins og þeir voru næsta ár á undan. En sé vöxtunum ekki að fullu ráðstafað á Þann 
hátt, leggjast eftirstöðvar vaxtanna við höfuðstól sjóðsins ásamt gjöfum, sem sjóðnum 
berast. 

7. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

Nr. 78. 28. janúar 1977. 
GJALDSKRÁ 

Rafveitu Eyrarbakka, Stokkseyrar, Hveragerðis og Selfoss. 

I. RAFORKA 

Rafveitur Eyrarbakka, Stokkseyrar, Hveragerðis og Selfoss selja raforku á 
Þann hátt og við því verði sem hér segir: 

1. Lýsing. 

Í.1. Til almennrar lýsingar um kWst.-mæli: 
Mælisleigsa samkvæmt kafla II. 
Orkugjald  ................00. 0 kr. 51.00 á kWst. 

1.2. Til almennrar lýsingar um kWst.-mæli: 
Mælisleiga samkvæmt kafla N. 
Orkugjald  ............. — 15.30 á kWst. 
Fastagjald af gólffleti í rúmi því er lýsa skal, mælt 
innan útveggja: 
Verslanir, skrifstofur, vinnustofur o.þ.h. ........ — 260.00 á m? á ári 
Geymslur og gangar þeim tilheyrandi ........... — 96.00 á m? á ári 

1.3. Til götulýsingar um kWst.-mæli: 
Mælisleiga samkvæmt kafla II. 
Orkugjald ................. — 15.30 á kWst. 

1.4. Til nota um vinnulagnir, meðan á byggingu stendur, 
um kWst.-mæli: 
Mælisleigsa samkvæmt kafla II. 
Orkugjald ........... —- 25.50 á kWst. 

2. Almenn heimilisnotkun o. fl. 

2.1. Til heimilisnotkunar um kWst.-mæli: 

Mælisleigsa samkvæmt kafla TI. 
Orkugjald ...........0... 0. kr. 11.60 á kWst.
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3.2. 

4.1. 

Fastagjald af hverju herbergi .........0..0..000.. 
Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja öll herbergi, 
sem ætluð eru til íbúðar og eldhús. Herbergi 5 m? 
eða minna reiknast hálft, en 25 m? eða stærra tvö. 
Þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er minni en 
10 m? má reikna með þeirri meðalstærð. 

„ Til matargerðar í gisti- og veitingastöðum og öðrum 
slíkum stöðum; ennfremur súgþurrkunar, enda séu 

öll tæki fasitengd, um kWst.-mæli: 
Mælisleiga samkvæmt kafla II. 
Orkugjald  .........000000 00 

3. Vélanotkun o. fl. 

. Um kWst.-mæli: 

Mælisleiga samkvæmt kafla I. 
Orkugjald  ........000000 0 
Heimilt er að selja raforku til lýsingar eftir þessum 
gjaldskrárlið. Fastagjald vegna lýsingar skal þá 
reiknað samkvæmt gjaldskrárlið 1.2., en þriðjungi 

lægra. 

Um afl- og orkumæla: 
Mælisleisa samkvæmt kafla II. 
Orkugjald ........00020.00 nn 

Aflgjald, lágmark 2 kw. .....c0000000 ann... 
Aflsjald, umfram 2 kw. ....0..0000 00 

Gjaldskylt afl hvers almanaksárs er meðaltal fjögurra 
hæstu álestra, en álestur fari fram mánaðarlega og 

með sem jöfnustu millibili. 
Heimilt er að selja alla raforkunotkun fyrirtækja 
eftir þessum gjaldskrárlið. Fastagjald vegna lýsingar 
skal þá reiknað samkvæmt gjaldskrárlið 1.2 og lág- 
marksaflgjald af 20 kw. 

Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig 
um kWst.-mæli: 
Mælisleiga samkvæmt kafla 11. 
Orkugjald  .........0200.0 000 
Aflgjald, lágmark 2 kw. ......2000000. 000... 

Aflgjald, af uppsettum kw. í málraun véla ........ 
Ef fasviksstuðull hjá notanda er lægri en 0.8 getur 
rafveitan krafist að hann sé hækkaður upp í það 
gildi. Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og 
annarra tækja, sem valda tilfinnanlegum truflunum 

hjá notendum, eða takmarka notkun þeirra við til- 
tekna tíma sólarhrings. 

4. Hitun. 

Til húshitunar, hitunar í vatnsgeymum, gufukötlum 
o. þ.h., roftími 1 klst. á dag. Um kWst.-mæli: 

Mælisleisa samkvæmt kafla 1. 
Orkugjald ............22000 00 ss 

kr. 

Nr. 78. 

1038.00 á ári 

11.60 á kWst. 

25.50 á kWst. 

3.95 á kWst. 
39 870.00 á ári 
13 290.00 á kw á ári 

3.95 á kWst. 
34 410.00 á ári 
10 560.00 á kw. á ári 

7.10 á kWst.
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Til húshitunar, roftími 2 X 1% klst. á dag. Um 
kKWst.-mæli : 
Mælisleisa samkvæmt kafla II. 
Orkugjald  ............... 0000 — 2.97 á kKWst. 

- Til húshitunar, roftími allt að 15 klst. að degi til. 
Um kWst.-mæli: 
Mælisleiga samkvæmt kafla II. 
Orkugjald  ........... — 1.78 á kWst. 

„4. Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra 
hliðstæðra nota, roftími allt að 11 klst. að degi til. 
Um kWst.-mæli: 
Orkugjald ........ — 3.48 á kWst. 

Um framangreinda gjaldskrárliði gildir eftirfarandi ákvæði. Minnsta árgjald skal 
vera sem svarar 1800 klst. notkun á hvert KW. uppsetts afls hitunartækja. 

a. 

b. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 
Að aflnotkun sé innan þeirra marka að hún valdi ekki hækkun á aflkaupum 
rafveitunnar. 
Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið. 
Að notandi kosti tengingu klukkurofa, sem rafveitan leggur til og greiði leigu 
af þeim samkvæmt gjaldskrá. 
Að hitatæki, lagnir og búnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar 
og Önnur hitatæki fasttengd. 

II. MÆLALEIGA 

Rafveitan ákveður stærð og serð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri veitu, 
og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða mælaleigu sem 
hér 

1. 
2. 
3. 

segir: 

Af einfasa kKWst.-mælum 40 A og minni „........... kr. 830.00 á ári 
Af þrífasa KWst.-mælum 50 A og minni ............ —  1836.00 á ári 
Af þrífasa kKWst.-mælum yfir 50 og til 100 A ........ —  2086.00 á ári 
Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru, ennfremur klukkurofum, skal 

ársleigan vera sem næst 15% af verði tækjanna. 

111. HEIMTAUGARGJALD 

Heimtaugargjald skal sreilt samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Yfirlengdargjald, 
Heimtaugargjald jarðstrengur loftlína 

Málstraumur/málraun kr. kr./m. kr./stólpa 

63 A 1-fasa 65 080 2130 22 650 
63 A 3-fasa 70 420 2130 27 640 

100 A 3-fasa 83 760 2 390 35 340 
200 A 3-fasa 134 980 3 230 
915 A 3-fasa 281 400 4510 
300 KVA 3-fasa 393 960 Samkv. kostn. 
500 KVA 3-fasa 652 780 — 
800 KVA 3-fasa 1044 870 —
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Yfirlengdargjald miðast við, jarðstrengsheimtaug lengri en 15 m. og loftlínu- 

heimtaug lengri en 30 m. 

Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðamörkum eða næsta útitengiskáp 

að stofnvarkassa (eða stofntengikassa) hússins. Rafveita ákveður legu heimtaugar. 

Í nýjum byggingarhverfum er rafveitunni heimilt að jafna yfirlengdargjöldum 
niður á umsækjendur heimtauga. 

Þegar stækka þarf spenni eða heimiaug vegna tiltekins notanda, skal hann 
greiða mismun á heimtaugargjaldi samkvæmt gjaldskrá. 

Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekins notanda, og hún að 

mestu leyti notuð í þágu hans, er honum skylt að leggja til lóð undir stöðina raf- 

veitunni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um 

stærð og staðsetningu stöðvarinnar. 

Heimtaugargjald fyrir bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu 
skal greitt sem hér segir: 

63 A Iefasa 2... kr. 149200 
63 A 3-fagsa 2... —  19400 

Séu aðstæður þannig að leggja þurfi aðallínu að vinnustað, skal greitt yfir- 
lengdargjald samkvæmt töflu. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt svæði að ræða 
eða aðstæður Óóeðlilegar, skal heimiaugargjald greitt samkvæmt kostnaði. 

Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. 

Ýmis ákvæði. 

Lægsta gjald fyrir raforkunotkun um heimtaug skal vera kr. 7 300 á ári. Mismun 
á ársnotkun og lægsta gjaldi ef einhver er, skal innheimta á fyrra helmingi næsta 
árs. 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 1000. 

Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 
laust og verður hún ekki enduropnuð, fyrr en notandinn hefur greitt gjald kr. 1000 
til rafveitunnar. 

Söluskattur, verðjöfnunargjald og önnur slík lögskyld gjöld eru innifalin í 
gjaldskránni, nema af seldri raforku til húshitunar. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 
og Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til að taka gildi 1. janúar 1977, samanber aug- 
lýsingu ráðuneytisins nr. 437 30. desember 1976 og birtist til eftirbreytni öllum, 
sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá Rafveitu Eyrarbakka, 
Stokkseyrar, Hveragerðis og Selfoss nr. 292 27. júlí 1976. 

Iðnaðarráðuneytið, 28. janúar 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson.
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AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á fiskmjöli 

fyrir tímabilið 1. janúar til 30. júní 1977. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 
og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, hefur ráðuneytið 
staðfest eftirfarandi verðgrundvöll á fiskmjöli fyrir tímabilið 1. Janúar til 30. júní 
1977. 

Fiskmjöl, $ 6.90 á próteineiningu í lest. 
Verðbil verður ekkert. 

Verðið miðast við Cif., og gerist upp á viðskiptagengi krónu gagnvart Banda- 
ríkjadollar, $ 1 == 190.50. 

Greiðslur í eða úr sjóðnum nema 55% af verðbreytingum frá grundvallarverði. 
Verðgrundvöllur þessi er breytanlegur á tímabilinu, ef hráefnisverði verður 

sagt upp og því breytt. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 28. janúar 1977. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. 
  

Gylfi Þórðarson. 

  

Stjórnartíðindi B 6, nr. 69—79. Útgáfudagur 4. febrúar 1977.
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REGLUGERÐ 

um bann við togveiðum fyrir Vesturlandi. 

1. gr. 
Þar til öðruvísi verður ákveðið eru allar veiðar með botnvörpu og flotvörpu 

bannaðar á svæði fyrir Vesturlandi, sem afmarkast af línum, sem dregnar eru á 
milli eftirgreindra punkta: 

1. 65*25“ n.br., 27900 v.lgd. 
6526" n.br., 26954' v.lgd. 
657087 n.br., 26948' v.lgd. 
6439“ n.br., 26954' v.lgd. 
6439" n.br., 2702 v.lgd. 
6503“ n.br., 2709“ v.lgd. S

R
 

2. gr. 
Með mál, sem rísa út af brotum gegn ákvæðum reglugerðar þessarar, skal farið 

að hætti opinberra mála og varða brot refsingu samkvæmt 17. gr. laga nr. 81 31. 
maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. 

3. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum 6.—8. gr. laga nr. 81 31. maí 1976, 

um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands til þess að öðlast þegar gildi og birtist til 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 3. febrúar 1977. 

Matthías Bjarnason. 
  

Þórður Ásgeirsson. 

  

Stjórnartíðindi B 7, nr. 80. Útgáfudagur 4. febrúar 1977. 
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Nr. 81. 126 24. janúar 1977. 

SAMÞYKKT 

fyrir Veiðifélag Litlárvatna. 

1. gr. 
Félagið heitir Veiðifélag Litlárvatna. Heimili þess og varnarþing er heimili 

formanns. 

2. gr. 
Félagið nær til allra jarða, sem land eiga að vatnasvæði Litlár, frá ármótum 
Árnaneskvíslar og Bakkahlaups, og svo langt upp, sem fiskur gengur svo og allar 
fiskgengar ár og læki, sem í Litlá falla, en jarðirnar eru: Bakki, Þórseyri, Syðri- 
Bakki, Þórunnarsel, Árnanes, Nýibær, Garður 1, Garður II, Garður III, Laufás, 
Kvistás, Austurgarður 1, Austurgarður II, Krossdalur, Árdalur, Höfðabrekka, Lind- 
arbrekka, Keldunes 1, Keldunes IH, Framnes, Eyvindarstaðir og Eyvindarholt. 

3. gr. 
Verkefni félagsins er að auka og viðhalda góðri fiskgengd á félagssvæðinu og 

ráðstafa veiði eftir því sem aðalfundur ákveður. Félagið hefur eitt umráð yfir allri 
veiði á félagssvæðinu. 

4. gr. 
Stjórn félagsins skipa þrír menn, formaður og tveir meðstjórnendur. Skulu 

þeir kosnir á aðalfundi til þriggja ára í senn. Ganga þeir úr stjórninni á víxl þannig, 
að formaður gengur út eftir eitt ár annar meðstjórnandi eftir tvö ár, og hinn eftir 
Þrjú ár, og helst svo sama röð áfram. Enginn atkvæðisbær félagsmaður gelur skorast 
undan endurkosningu, nema sérstök forföll hamli, eða að hann hafi verið í stjórn 
í þrjú ár. Kjósa skal tvo varamenn og tvo endurskoðendur til tveggja ára í senn, 
þannig að annar varamaðurinn og annar endurskoðandinn gangi út annað árið, og 
hinir hitt árið. 

5. gr. 

Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Hún fær 
mann sér til aðstoðar við þau störf í þágu félagsins, sem vinna þarf á hverjum tíma, 
og semur við þá um þóknun fyrir. Formaður er fulltrúi félagsins út á við og hefur 
yfirumsjón með öllum störfum félagsins og fjárreiðum. 

Óheimilt er öllum að veiða á félagssvæðinu, nema með sérstöku skriflegu leyfi 
félagsstjórnarinnar. Í leyfinu skal tekið fram um veiðitíma og veiðitæki, og með hvaða 
kjörum leyfið er veitt. 

6. gr. 
Aðalfund skal halda í febrúar eða marsmánuði ár hvert. Á aðalfundi skýrir 

stjórnin frá störfum félagsins á liðnu starfsári og leggur fram tillögur um starfs- 
semi þess á næsta ári. Þá skal hún leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins 
og úrskurðar fundurinn um þá. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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7. gr. 

Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórninni ber að færa reikningana í 

gerðabók, sem henni er skylt að halda, svo og samþykktir félagsins, félagaskrá, 

arðskrá, fundargerðir og bréf. 

8. gr. 

Arði skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá. Félagsmenn greiði gjöld 

til félagsins í sömu hlutföllum og þeir taka arð. 

9. gr. 

Brot á samþykkt þessari varðar sektum samkvæmt XVI. kafla laga nr. 76/1970 

um lax- og silungsveiði. 

Samþykkt þessi staðfestist samkvæmt lögum nr. 76 25. júní 1970, um lax- og 
silungsveiði, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 24. janúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Ragnheiður Árnadóttir. 

24. janúar 1977. Nr. 82. 

SAMÞYKKT 

fyrir Veiðifélag Fellsstrandar Dalasýslu. 

1. gr. 
Félagið heitir Veiðifélag Fellsstrandar. Heimili þess og varnarþing er að 

Staðarfelli. 

2. gr. 

Félagið nær til allra jarða, sem land eiga að Kjallaksstaðaá, Tunguá og Flekku- 
dalsá, en þær eru Kjallaksstaðir, Grund, Stóri-Galtardalur, Galtartunga, Stóra-Tunga, 

Orrahóll, Svínaskógur, Hallsstaðir, Túngarður, Staðarfell, Harastaðir og Ytrafell. 

3. gr. 
Verkefni félagsins er að viðhalda góðri fiskgengd á félagssvæðinu, og að leigja 

það til stangarveiði. Félagið tekur til allrar veiði á félagssvæðinu. 

4. gr. 

Stjórn félagsins skipa þrir menn, formaður og tveir meðstjórnendur. Skulu þeir 

kosnir á aðalfundi til þriggja ára í senn. Ganga þeir úr stjórninni á víxl þannig, að 
formaður gengur út eftir eitt ár, annar meðstjórnandinn eftir tvö ár, og hinn eftir 
þrjú ár, og helst svo sama röð áfram. Enginn atkvæðisbær félagsmaður getur skorast 
undan endurkosningu, nema sérstök forföll hamli, eða að hann hafi verið í stjórn 

í þrjú ár. Kjósa skal tvo varamenn og tvo endurskoðendur til tveggja ára í senn, 
þannig að annar varamaðurinn og annar endurskoðandinn gangi út annað árið, 
og hinir hitt árið. 

5. gr. 

Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Hún fær 

menn sér til aðstoðar við þau störf í þágu félagsins, sem vinna þarf á hverjum tíma,
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og semur við þá um þóknun fyrir. Formaður er fulltrúi félagsins út á við og hefur 
yfirumsjón með öllum störfum félagsins og fjárreiðum. 

Óheimilt er öllum að veiða á félagssvæðinu, nema með sérstöku skriflegu leyfi 
félagsstjórnarinnar. Í leyfinu skal tekið fram um veiðitíma og veiðitæki, og með 
hvaða kjörum leyfið er veitt. 

6. gr. 

Aðalfund skal halda í marsmánuði ár hvert. Á aðalfundi skýrir stjórnin frá 
störfum félagsins á liðnu starfsári og leggur fram tillögur um starfsemi þess á næsta 
ári. Þá skal hún leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins og úrskurðar fund- 
urinn um þá. 

7. gr. 
Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórninni ber að færa reikningana í 

gerðabók, sem henni er skylt að halda, svo og samþykktir félagsins, félagaskrá, 
arðskrá, fundargerðir og bréf. 

8. gr. 
Arði af sameiginlegri veiði skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá. 

Félagsmenn greiði gjöld til félagsins í sömu hlutföllum og þeir taka arð. 

9. gr. 
Brot á samþykkt þessari varðar sektum samkvæmt XVI. kafla laga nr. 76/1970 

um lax- og silungsveiði. 

Samþykkt þessi staðfestist samkvæmt lögum nr. 76 26. júní 1970, um lax- og 
silungsveiði, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 24. janúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  
Ragnheiður Árnadóttir. 

Nr. 83. 24. janúar 1977. 
SAMÞYKKT 

fyrir Veiðifélag Markarfljóts Rangárvallasýslu. 

1. gr. 
Félagið heitir Veiðifélag Markarfljóts. Heimili þess og varnarþing er heimili 

formanns. 

2. gr. 
Félagið nær til allra jarða, sem land eiga að vatnasvæði Markarfljóts, frá ósi 

í sjó og svo langt upp, sem fiskur gengur, og allra fiskgengra áa og lækja, sem í 
fljótið falla, en þær eru: 

Í Vestur-Eyjafjallahreppi: Ytra-Seljaland, Seljaland I, Seljaland 11, Seljalands- 

sel, Hamragarðar, Neðridalur, Miðdalur, Stóridalur, Eyvindarholt, Syðsta-Mörk, 

Miðmörk, Stóra-Mörk 1, Stóra-Mörk II, Stóra Mörk III, Þórsmörk, Almenningar, 

Stakkholt, Steinsholt, Merkurtungur, Tjarnir, Brúnir, Dalssel, Borgareyrar, Bjarkar- 

land, Steinmóðarbær. 

Í Austur-Landeyjahreppi: Bakki, Búðarhóll, Hólavatn, Lækjarhvammur, Svana- 
vatn, Grenstangi, Voðmúlastaðir, Leifsstaðir, Miðhjáleiga.
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Í Fljótshlíðarhreppi: Fljótsdalur 1, Fljótsdalur 11, Barkarstaðir, Háimúli, Árkvörn, 

Eyvindarmúli, Múlakot 1, Múlakot 11, Hlíðarendakot, Teigur 1, Smáratún, Teigur 1, 

Rauðaskriða, Afréttur Fljótshlíðar, Nikulásarhús, Hlíðarendi, Hallskot. 

3. gr. 

Verkefni félagsins er að viðhalda góðri fiskgengd á félagssvæðinu og ráðstafa 

veiði eftir því sem aðalfundur ákveður. Félagið tekur til allrar veiði á félagssvæðinu. 

4. gr. 

Stjórn félagsins skipa fimm menn, formaður og fjórir meðstjórnendur. Skulu 

þeir kosnir á aðalfundi til þriggja ára í senn. Ganga þeir úr stjórninni á víxl þannig 

að formaður gengur út eftir eitt ár, tveir meðstjórnendur eftir tvö ár, og hinir eftir 

þrjú ár, og helst svo sama röð áfram. Enginn atkvæðisbær félagsmaður getur skorast 

undan endurkosningu nema sérstök forföll hamli, eða að hann hafi verið þrjú ár 

í stjórn. Kjósa skal fjóra varamenn og tvo endurskoðendur til tveggja ára Í senn 

þannig að tveir varamenn og annar endurskoðandinn gangi út annað árið, og hinir 

hitt árið. 

5. gr. 

Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Hún fær 

menn sér til aðstoðar við þau störf í þágu félagsins, sem vinna þarf á hverjum tíma, 

og semur við þá um þóknun fyrir. Formaður er fulltrúi félagsins út á við og hefur 

yfirumsjón með öllum störfum félagsins og fjárreiðum. 

Óheimilt er öllum að veiða á félagssvæðinu, nema með sérstöku skriflegu leyfi 

félagsstjórnarinnar. Í leyfinu skal tekið fram um veiðitíma og veiðitæki, og með 

hvaða kjörum leyfið er veitt. 

6. gr. 

Aðalfund skal halda í marsmánuði ár hvert. Á aðalfundi skýrir stjórnin frá 

störfum félagsins á liðnu starfsári og leggur fram tillögur um starfsemi þess á næsta 

ári. Þá skal hún leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins og úrskurðar fund- 

urinn um þá. 

7. gr. 

Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórninni ber að færa reikningana í 

gerðabók, sem henni er skylt að halda, svo og samþykktir félagsins. félagaskrá, 

arðskrá, fundargerðir og bréf. 

8. gr. 

Arði af sameiginlegri veiði skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá. 

Félagsmenn greiði gjöld til félagsins í sömu hlutföllum og þeir taka arð. 

9. gr. 

Brot á samþykkt þessari varðar sektum samkvæmt XVI. kafla laga nr. 76/ 1970 

um lax- og silungsveiði. 

Samþykkt þessi staðfestist samkvæmt lögum nr. 76 25. júní 1970, um lax- og 

silungsveiði, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 24. janúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Ragnheiður Árnadóttir.
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REGLUGERÐ 

um Rithöfundasjóð Íslands. 

1. gr. . 
Menntamálaráðherra skipar þrjá menn í stjórn Rithöfundasjóðs Íslands til 

þriggja ára í senn, tvo samkvæmt tilnefningu stjórnar Rithöfundasambands Íslands 
og einn án tilnefningar. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. Rithöfundasambandið 
tilnefni ekki sömu menn tvisvar í röð. 

Stjórnarlaun og annar kostnaður greiðist af óskiptu fé sjóðsins. 

2. gr. 
Stjórn Rithöfundasjóðs úthlutar úr sjóðnum þeirri fjárhæð sem hann hefur 

yfir að ráða samkvæmt 11. gr. laga nr. 50/1976. 
Uthlutunarfé skal skipt í tvo jafna hluta. 
Skal öðrum helmingi fjárins úthlutað til rétthafa samkvæmt bókaeign þeirra 

í almenningsbókasöfnum. Skulu söfnin skila skýrslum um eintakafjölda höfunda 
fyrir 1. október ár hvert til Rithöfundasjóðs. Skrifstofa Rithöfundasambands Íslands 
annast dreifingu þessa fjár til rétthafa þar til sjóðsstjórn ákveður annað, enda 
greiðir sjóðurinn kostnað við dreifinguna. 

Hinn helmingur úthlutunarfjár sjóðsins skal veittur einstökum höfundum til 
viðurkenningar fyrir ritstörf. Sjóðsstjórn er heimilt að veita ekkjum, ekklum og 
niðjum nýlátinna rithöfunda úr sjóðnum séu ríkar ástæður fyrir hendi. Úthlutun 
þessari skal lokið fyrir 15. maí ár hvert. 

Þá er og heimilt að veita þýðendum framlag úr sjóðnum. 

ð. gr. 
Reglugerð þessi er sett í samráði við Rithöfundasamband Íslands samkvæmt 

11. gr. laga nr. 50/1976 um almenningsbókasöfn og öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 1. febrúar 1977. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. nn 
Knútur Hallsson. 

Nr. 85. 2. febrúar 1977. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Sjálfseignarstofnunina St. Jósefs- 
spítala, Reykjavík, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 
2. febrúar 1977. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Sjálfseignarstofnunina St. Jósefsspítala, Reykjavík. 

Í samræmi við kaup ríkisins á St. Jósefsspítala, Reykjavík, sbr. kaupsamning 
dags. 26. nóv. 1976, stofnar heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið til sjálfseignar- 
stofnunar með eftirfarandi skipulagsskrá.
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1. gr. 

Stofnunin heitir Sjálfseignarstofnun St. Jósefsspitala, Reykjavík. Heimili og 

varnarþing er í Reykjavík. 

2. gr. 

Eignir stofnunarinnar eru þær eignir, sem ríkissjóður leggur stofnuninni til 

og þær eignir, sem hún síðar kann að eignast fyrir gjöf eða á annan hátt. 

3. gr. 

Tilgangur stofnunarinnar er að reka St. Jósefsspitala Í Reykjavík. 

4. gr. 

Stofnunin hefur starfsemi sína 1. janúar 1977. Þá tekur stofnunin við rekstri 

St. Jósefsspítala í Reykjavík með fullri ábyrgð. Stofnunin tekur þá við öllum skyldum 

ríkisins samkvæmt kaupsamningi dags. 26. nóv. 1976. 

5. gr. 

Stofnunin leigir samkv. sérstökum leigusamningi við ríkið allar fasteignir með 

lóðaréttindum auk allra innréttinga, tækja, áhalda og alls þess, sem nú tilheyrir 

St. Jósefsspítala. 
Leigugreiðsla er engin. 

Leigutími er 20 ár frá 1. janúar 1977 að telja. 

Ríkið skuldbindur sig til þess að sjá spítalanum fyrir rekstrarfé til reksturs 

starfseminnar. 

6. gr. 

Sjálfseignarstofnuninni stjórnar fulltrúaráð, skipað 21 fulltrúa, sem heilbrigðis- 

málaráðherra tilnefnir. Falli einhver fulltrúaráðsmanna frá, eða hverfi úr ráðinu 

af öðrum ástæðum, skal heilbrigðismálaráðherra skipa fulltrúa í hans stað að fengn- 

uní tillögum fulltrúaráðsins. 

Fulltrúaráðið skal koma saman til fundar eigi sjaldnar en 3svar sinnum á ári. 

Fyrir ráðið skal leggja til staðfestingar fjárhagsáætlun sjúkrahússins svo og árs- 

reikninga hverju sinni. 
Fulltrúaráðið gerir tillögu til ráðherra um skipun ðja manna í stjórn spítalans 

sbr. 32. gr. laga nr. 56/1973. 
Fulltrúaráðið skal setja sér starfsreglur, sem ráðherra staðfestir. 

7. gr. 

Úr hópi fulltrúaráðsmanna skal velja yfirstjórn Sjálfseignarstofnunar St. 

Jósefsspítala og skal hún skipuð 7 mönnum. Í fyrsta sinn skulu 3 stjórnarmenn 

skipaðir til 5 ára af heilbrigðismálaráðherra að fengnu samþykki St. Jósefsreglunnar 

og aðrir 4 skipaðir til 10 ára með sömu skilyrðum. 

Hvenær sem stjórnarmenn ganga úr yfirstjórninni, skal fulltrúaráðið kjósa 

menn í þeirra stað. Leita skal staðfestingar heilbrigðismálaráðherra á kosningunni. 

Endurkjósa má stjórnarmann. 

8. gr. 

Stofnunin skal reka St. Jósefsspítala í því formi, sem hann nú er rekinn í, sér- 

staklega hvað snertir læknisþjónustu. 

Stjórn stofnunarinnar skal sjá um, að spítalinn sé rekinn í samræmi við kröfur 

heilbrigðisyfirvalda til slíks reksturs. Í
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9. gr. 
Breytingar á skipulagsskrá þessari og ákvörðun um að hætta rekstri spitalans 

skulu samþykkt af % hluta allra fulltrúaráðsmanna og auk þess heilbrigðismála- 
ráðherra. 

Verði spítalarekstri hætt, skal sjálfseignarstofnunin leyst upp og skulu allar 
eignir hennar renna til ríkisins. 

Nr. 86. 2. febrúar 1977. 
ARÐSKRÁ 

fyrir Veiðifélag Vatnsnesinga. 

Jarðir Einingar 

Tjörn 0... 17 
Tunga ........... 22 
Engjabrekka ............ 0. 15 
Þorgrímsstaðir .......................... 14 
Asbjarnarstaðir .......................... 14 
Gnýstaðir 2... 18 

  

Einingar alls 100 

Arðskrá þessi staðfestist samkvæmt lögum nr. 76 25. júní 1970, um lax- og 
silungsveiði, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 2. febrúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Ragnheiður Árnadóttir. 

Nr. 87. 3. febrúar 1977. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Landshafnarinnar í 
Þorlákshöfn, nr. 130 20. mars 1975. 

1. gr. 
2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00
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Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 
Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 

út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast að bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á brúttó- 

rúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 
Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 

en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 
Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 
Gjalddagi árgjalda er 1. april ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. Í. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 2 300.00 fyrir hvert skip, 

auk kr. 5.80 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 

úr höfninni greiðist sama gjald. 

bh. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 

c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 500.00 í 

hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

1. Fyrir vörur í 1. flokki kr. 210.00 fyrir hver 1000 kg. 

2. Fyrir vörur í 2. flokki kr.  445.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr. 120.00 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100.00. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 165 29. apríl 1975. 

Samgönguráðuneytið, 3. febrúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Kristinn Gunnarsson.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Grindavíkur, 

nr. 182 25. apríl 1975. 

1. gr. 
2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brútlórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 

á brúitórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00 
Gjalddagi er Í. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 
Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 

út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast að bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á brúttó- 
rúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 
a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 2 300.00 fyrir hvert skip, 

auk kr. 5.80 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 

úr höfninni greiðist sama gjald. 
b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
ce. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 500.00 í 

hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr.  210.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 445.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 120.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100.00. 

T
E
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 

festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 155 29. april 1976. 

Samgönguráðuneytið, 3. febrúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson. 
  

3. febrúar 1977. Nr. 89. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Vestmannaeyja, 

nr. 120 4. mars 1975. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 
Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, Önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 

400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 

c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 710.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00 

Gjalddagi er 1. april eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 
Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 

út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 

að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 

3. gr. orðist þannig: 
Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast að bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á brúttó- 

rúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 

en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er |. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 

5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 2 300.00 fyrir hvert skip, 

auk kr. 5.80 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 

úr höfninni greiðist sama gjald.
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b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 500.00 í 

hafnsögusjóð. 

4. gr. 
10. gr. orðist þannig: 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið 
greiðast eins og þar segir. 

Vörugjaldskrá. 

1. fl. Gjald kr. 210.00 fyrir hver 1000 kg.: 

Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 100 t), 
svo sem bensín, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, sement, laust og sekkjað, vikur, 

sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara. 

2. fl. Gjald kr. 445.00 fyrir hver 1000 kg.: 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, aðrar en taldar í 1. fl, óunnið járn og 

stál, útgerðarvörur, smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- og 

byggingavörur, pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir. 

3. fl. Gjald kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg.: 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 
stofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, 
mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 

b. Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, glys- 
varningur alls konar, vín, tóbak, sælgæti, snyrtivörur, lyf. 

c. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar, eftir þyngd. 

Af innflutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 
greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

4. fl. Gjald kr. 120.00 fyrir hvern rúmmeter: 

Vörur flokkaðar eftir rúmmáli. 

5. fl. Gjald 0.85%: 

Sjávarafli lagður á land til vinnslu eða brottflutnings. Gjaldið reiknast af 
heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra skýrslu um 
keyptan afla mánaðarlega, t.d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Íslands. Aflagjald 
fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans innheimtir gjaldið 
hjá seljanda og ber ábyrgð á greiðslu þess til hafnarsjóðs þótt hann vanræki inn- 
heimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mánaðarlega. 
Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 100.00. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 218 14. maí 1976. 

Samgönguráðuneytið, 3. febrúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Kristinn Gunnarsson.
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REGLUGERÐ 

um skráningu flugtíma. 

1. Almennt. 

1.1. Handhafar skírteina stjórnanda loftfara, flugleiðsögumanna og flugvélstjóra 

skulu skrá flugtíma sinn í samræmi við ákvæði reglugerðar þessarar. 

1.1.1. Flugtíma skal skrá sérstaklega í flugdagbók sérhvers flugliða fyrir hverja 

gerð loftfars eða á hvern annan hátt sem flugmálastjórn samþykkir. 

2. Stjórnandi loftfars. 

Stjórnandi loftfars skal skrá sérstaklega fyrir hvert einstakt flug: 

a) dagsetningu, 
b) tegund loftfarsins, 
c) skrásetningarmerki loftfarsins, 
d) stöðu sína sem 

i) flugstjóri, 
ii) aðstoðarflugmaður, 

iii) kennari, eða 

iv) nemi, 
e) brottfararstað, 
f) komustað, 

g) flugtíma: 

i) dag, 
ii) nótt, 

iii) sjónflug (VFR), 
iv) blindflug (IFR), 

h) fjölda lendinga, 
1) gerviflug, 

i) sérstakar athugasemdir: 
i) hæfnispróf (PFT), 

ii) réttindapróf, 
iii) gervi-blindflugsskilyrði (IMC), 

iv) tegund aðflugs. 

92.  Flugstjóri undir handleiðslu: 

991. Um skráningu flugstunda skal fara eftir gildandi reglum á hverjum tíma. 

922. Skráning flugstunda skv. gr. 2.2.1. er háð því að hlutaðeigandi aðstoðarflug- 

maður framkvæmi sjálfur þau skyldustörf, sem flugstjóranum ber, við undir- 

búning, framkvæmd og lok flugs þess sem um ræðir. 

98. Eftirlit með starfi aðstoðarflugmanns í stöðu flugstjóra skal vera í höndum 

flugstjóra sem flugmálastjórn hefur viðurkennt sem leiðbeinanda við hlutað- 

eigandi tegund loftfars. 

931. Ef flugstjórinn telur það óhjákvæmilegt að hafa afskipti af starfi aðstoðar- 

flugmanns, sem gegnir störfum flugstjóra undir handleiðslu, þá getur aðstoð- 

arflugmaðurinn ekki skráð flugtímann sem „flugstjóri undir handleiðslu“. 

94. — Aðstoðarflugmaður í loftfari þar sem ekki þarf nema einn flugmann: 

94.1. Skráning flugtíma sem aðstoðarflugmaður í atvinnuflugi í loftfari, þar sem 

eigi þarf nema einn flugmann, er háð eftirfarandi: 

a) að aðstoðarflugmaðurinn hafi réttindi á umrædda tegund loftfars,
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b) að bæði flugstjóri og aðstoðarflugmaður hlutaðeigandi flugrekanda hafi 
fengið þá þjálfun á loftfarstegundina, sem tryggir örugg vinnubrögð í flug- 
liðastarfi þeirra, 

c) að loftfarið sé búið gátlistum sem tryggja örugga vinnuskiptingu milli 
flugstjóra og aðstoðarflugmanns, 

d) að loftfar það, sem um ræðir, sé þannig búið að stjórna megi því með 
öryggi við allar aðstæður úr báðum flugmannssætum. 

3. Flugleiðsögumaður og flugvélstjóri. 

3.1. Flugleiðsögumaður og flugvélstjóri skulu skrá eftirfarandi atriði sérstaklega 
fyrir hvert einstakt flug: 

a) dagsetningu, 
b) tegund loftfarsins, 

c) skrásetningarmerki loftfarsins, 

d) stöðu sína, sem: 

i) flugleiðsögumaður eða flugvélstjóri, 
ii) kennari, 

iil) nemi, 

e) brottfararstað, 

f) komustað, 

gs) flugtíma, 

h) sérstakar athugasemdir: 
i) hæfnispróf (PFT), 

ii) réttindapróf. 

4. Refsiákvæði. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum, varðhaldi eða fangelsi allt að 2 árum. 
enda taki eigi önnur refsiákvæði XII. kafla laga nr. 34 21. maí 1964 yfir atferlið. 

5. Gildistaka. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 34. gr. laga um loftferðir nr. 34 21. maí 1964 
til að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Samgönguráðuneytið, 7. febrúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Birgir Guðjónsson. 

Nr. 91. . 9. febrúar 1977. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Reyðarfjarðar. 

1. GJALDSKRÁRLIÐIR 

Rafveita Reyðarfjarðar selur raforku á því verði sem hér segir: 

1. Lýsing o. fl. til iðnaðar. 

Il. Fast gjald #.............2.200 00 sn sn kr. Fi 
Orkugjald  ...........00... 000 — 40.00 á kWst. 

12. Fast gjald ...........0.....02.0 0000 — F1-LRF2 
Orkugjald  ......... 0. — 19.00 á kWst.
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2. Notkun til heimilisþarfa. 

21. Fast gjald ..........0020000 00 nn sn kr. FI F3 
Orkugjald  .........0000 0000 — 12.00 á kWst. 

3. Vélanotkun. 

31. Fast gjald ............ RAI kr. FI--F2 
Orkugjald AIR — 22.90 á kWst. 
Lágmarksgjald ..........000.00 00... — 18 XFI1 á ári 

32. Aflgjald lágmark 3 KW .....000000 00 — 51 290.00 á ári 
Aflgjald frá 35 KW ....0.0000 — 16 760.00 kWst. á ári 
Fast gjald ........02.0000 0000 — FI4F3 
Orkugjald  .........000002 0000 — 5.60 á kWst. 

33. Aflgjald umfram 5 KW  ......00000 0 — 14 220 á kW á ári 
Fast gjald .........2..0.000 50 nr — F1I-4F3 
Orkugjald # .............022. nn. — 451 á kWst. 

34. Til súgþurrkunar 
Fast gjald ........2.0...02 00 — F 
Orkugjald  ............0 000 — 5.65 á kWst. 

4. Húshitun 

41. Fast gjald .........200200. 0 s.n kr. F1I-4-F4 

Orkugjald  ...........02. 000. ne — 4.97 á kWst. 
Roftími allt að 1 klst. á dag 

42. Fast gjald ............20.00 senn — F1I4F4 
Orkugjald  ...........20000 02. es ser — 3.05 á kWst. 
Roftími allt að 3 klst. á dag 

43. Fast gjald ............02000.0.0 0. — F1-4F4 
Orkugjald  ............0..0 00... — 2.50 á kWst. 
Roftími allt að 15 klst. 

5. Utanhússlýsing. 

öl. Fast gjald ............222 0000 kr. F1 

Orkugjald  ............. 0 — 11.90 á kWst. 

Skilgreiningar og ýmis ákvæði. 

Föst gjöld. 

| SR RA kr. 280.00 á mán. 
F2. a) Verslanir, skrifstofur, vinnustofur o.þ.h. ...... — 10.00 á m? á mán. 

b) Gangar, geymslur o.þ.h. .........000.00000... — 5.50 á m? á mán. 
F3. 2 — 89.00 á gjaldein. 

á mánuði 
Gjaldeiningar eru: 

a) Fyrir fjölskylduheimili 
Hvert herbergi notað eða ætlað til íbúðar en ekki ganga, baðherbergi né geymslur. 
Herbergi 5 m? eða minna reiknast hálft, en 25 m? eða stærra tvö. 

bh) Fyrir félagsheimili, skóla, gistihús o. þ.h. 20 m? mælt innan útveggja. 
c) Fyrir fiskvinnslustöðvar, iðnaðar- og iðjuhús o.þ.h. 30 m? fyrir vinnslurúm, 

40 m? fyrir geymslurúm. 
d) Fyrir útihús vegna búrekstrar. Fyrstu 50 m? eða minna ein gjaldeining, hverja 

næstu 100 m? ein gjaldeining. 

F4. Hvert uppsett KW ......0000. 00 kr. 1 195.00 á KW á ári
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6. Hilun. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

a) Að notandi setji á sinn kostnað klukkurofa fyrir hitalögnina og kosti viðhald 
þeirra. 

b) Að vélaafl og götulínur og spennar þoli álag að dómi rafveitustjóra. 
c) Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum rafveit- 

unnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillar notaðir. 

Ef fasviksstuðull hjá notanda er lægri en 0.8 skal hann gera ráðstafanir á sinn 
kostnað til þess að hækka fasviksstuðulinn upp í það gildi. Notandi greiðir hærra 
verð fyrir raforku með fasaviksstuðli undir 0.8. 

II. OPNUNARGJÖLD 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veitu skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 2400.00. 

Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun skal veitunni lokað og ekki 
opnuð aftur fyrr en notandi hefur greitt kr. 1600.00 á skrifstofu rafveitunnar. 

II. HEIMTAUGARGJÖLD 

Af hverri húsveitu sem tengd er við rafveituna skal greiða heimtaugargjald sem 
hér segir: 

Grunngjald af hverri heimtaug .................. kr. 5000.00 

Auk grunngjalda skal greiða 10% af hverju þúsundi að kr. 500 000.00 og 5% 
af hverju þúsundi sem umfram er af brunabótamati húsa og mannvirkja. 

Heimtaugargjald fellur í gjalddaga þegar heimtaugaruppsetningu er lokið eða 

þegar brunabótamat hefur verið framkvæmt. 

Sé lengd jarðlínuheimtaugar meiri en 20 metrar og loftlínu meiri en 60 metrar 
og gildleiki víra meiri en 3X 7Öq skal húseigandi greiða kostnað af því sem 
umfram er. 

Ef lagðar eru fleiri en ein heimtaug að sama húsi skal greiða allan kostnað af 
síðari heimtauginni eftir reikningi. 

Söluskattur og verðjöfnunargjald er innifalið í öllum gjaldskrárliðum nema 
raforku til húshitunar. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orku- 
lögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað og 
birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjald- 
skrá sama efnis nr. 384 27. október 1976. 

Iðnaðarráðuneytið, 9. febrúar 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson.
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GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Njarðvíkur. 

RAFORKA 

Rafveita Njarðvíkur selur raforku á þann hátt og með því móti sem hér segir: 

1. Lýsing. 

Um kWest.-mæli á kr. 52.80 hver kWst. 
Um kWst.-mæli á kr. 20.64 hver kWst., auk fastagjalds er nemi kr. 231.00 á ári 
af hverjum fermeira sólfflatar í því rúmi er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal 
greiða af gólffleti í verslun, vinnustofum og á skrifstofum, en fyrir geymslur 
og ganga skal greiða kr. 80.00 af fermetra á ári. 

2. Almenn heimilisnotkun. 

Um kWst.-mæli á kr. 13.20 hver kWst. 

3. Vélanotkun. 

Um kWest.-mæli á kr. 29.28 hver kWst., hafi vélarnar mjög stuttan notkunar- 
tíma, má krefjast minnsta ársgjalds kr. 7 560.00 á hvert uppsett kW vélanna. 

Til fiskiðnaðar með fasttengdum vélum kr. 23.15 hver kWst. 
. Ef uppsett rafvélaafl fasitengdra véla við fisk-, kjöt- og mjólkuriðnað er yfir 

20 KW. 
Um mæli á kr. 13677 fyrir hvert KW. mest notaðs afls á árinu, mælt sem 15 

mín. meðalálag og auk þess kr. 490 á notaða kWst. Gjald vegna ljósanotkunar 
kr. 138.00 á hvern fermetra í vinnustofum, kaffistofum o. þ.h., en kr. 56.70 á 
hvern fermetra í vörugeymslum og kr. 101.64 annars staðar. 

5. Hitun. 

Um kWst.-mæli á kr. 3.36 hver kWest., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 
3 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar, um hádegið og síðdegis, en þó 
eigi lengur en í 1% klst. í senn. 
Um kWst.-mæli á kr. 1.56 hver kKWst. í 9 klst. á tímanum frá klukkan 22 til 7. 
Um kWst.-mæli á kr. 6.24 hver kWst., án rofs. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

Að línur og spennar þoli álagið, að dómi rafveitustjóra. 
Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina. 

Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum rafveit- 
unnar og Rafmagnseftirlits ríkisins. 

) Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninga á hitaþörf þess rýmis, er hita skal 
Þegar þess er krafist. 

6. Önnur raforka. 

„ Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 

slíkra staða á kr. 15.60 hverja kWst., enda sé notkun mæld með sér mæli og 

suðutæki fasttengd. 
Til nota um vinnulagir við byggingu meðan á byggingu stendur, kWst. mælir 
á kr. 29.50 hver kWst. 

B 18
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3. Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWst.-mæli á kr. 4.80 hver kWst. 

á tímanum frá klukkan 22 til 8.30 og kr. 13.20 hver kWst. á tímanum frá klukkan 

8.30 til 22. 
4. Til gatnalýsingar á kr. 15.60 hver kWst. 

Alla rafmagnsnotkun, sem ótalin er og ekki kemur undir aðra gjaldskrárliði, 

skal setja eftir gjaldskrárlið 1— 1. 

7. Mælaleigur. 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja 
veitu og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða af mæli- 
tækjum, sem hér segir: 

Af einfasa mælum upp að 30 amper .........00.... kr. 79.20 á mán. 
Af þrífasa mælum upp að óð amper .............. — 92.40 á mán. 
Af þrífasa mælum 50--220 amper  .....0..0..... — 2831.60 á mán. 
Af þrífasa mælum yfir 220 amper ........0..0.... — 310.80 á mán. 
Af Mða fyrir álagsstýringu  ..........000..000... — 650.40 á mán. 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í gjaldskránni, skal ársleiga 
vera sem næst 20% af verði mælitækisins. Leiga er innheimt um leið og gjald fyrir 

raforku. 

8. Opnunargjöld. 

1. Hafi gjald samkv. gjaldskrá þesari eigi verið greitt svo að til lokunar hafi komið 
fyrir veituna, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 1 887.00. 

2. Ef fundin eru við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafar- 
laust, og verður hún eig! opnuð aftur fyrr en notandinn hefur greitt kr. 1 887.00 
á skrifstofu rafveitunnar. 

3. Verði raforkunotandi uppvís að notkun raforku án mælingar, skal hann sæta 
ábyrgð samkv. lið nr. 2 nema þyngri refsing liggi við. 

9. Heimtaugargjöld. 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar og/eða spennistöðvar fyrir 
hverja húsveitu. Umsækjandi heimtaugar skal gera grein fyrir væntanlegri notkun 
húsnæðis og helstu raforkunotkun, jafnframt leggja fram raflagnarteikningar. Ein 
heimtaug er lögð að hverri lóð (hverri eign) og skal greitt heimtaugargjald af hverri 
heimtaug (spennistöð) yfir allt að íó metra. Jarðstrengsheimtaug frá jarðstrengs- 
kerfi og allt að 30 metra. Loftlínuheimtaug frá loftlínukerfi samkvæmt eftirfarandi 
íölum. 

Málstraumur stofnvara Stofngjald 

1. 63 A 1fasa 2... 79 584.00 

2. 63 A B-fasa 85 896.00 

3. 200 Á B-fasa 2... 174 240.00 

4. 350 A BefASA 415 800.00 

RBafveitan leggur ekki jarðlinuheimtaugar að húsum á þeim tíma árs, sem frost 
er í jörðu. Lengd heimtaugar reiknist frá lóðarmörkum við götu, stystu leið að vara- 

kassa í útvegg. Teljist hagkvæmara að hafa kassa í innvegg, skal leita samþykkis 
rafveitustjóra um gerð og frágang pipu, sem strengurinn verður dreginn Í. 

Sé jarðlínuheimiaug lögð frá loftlínu samkv. ósk heimtaugarbeiðanda skal lengd 

heimtaugar reiknuð frá loftlínustóipa að inntakskassa, en skeri heimtaugin akbraut, 

skal breidd akbrautar dregin frá, yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern 

metra umfram fyrstu 15 metra þannig:
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Yi — (3124 KVA) kr./m. Yfirlengdargjald loftlínu reiknast á hvern metra 
umfram fyrstu 30 metra þannig: YI — (62 -- KVA) kr./m. að viðbættum kr. 18 216.00 

á hvern staur Í umframlengd. 
Sé bráðabirgðaheimtaug lögð í vinnuskúr eða hús í byggingu, er greitt fyrir 

hana eins og hér segir: 

Stofngjald Jarðstrengur Loftlina 

Málstraumur kr. kr./m kr./staur 

63 A 1-fasa 14 112.00 2 100.00 26 580.00 
63 A ð-fasa 19 812.00 2 100.00 30 912.00 

100 A 3-fasa 21 012.00 2 700.00 35 436.00 

Séu aðstæður þannig að kostnaður við lagningu bráðabirgðaheimtaugar verði 

óeðlilega hár, má taka gjald fyrir hana samkv. kostnaði. Telji rafveitustjóri að 
auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða spennis, skal notandi greiða mismun, sam- 
kvæmt gjaldskrá. Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja upp spennistöð að mestu 
leyti vegna eins notanda, skal hann leggja lóð og/eða húsnæði fyrir spennistöðina, 

eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra vegna staðsetningar stöðv- 
arinnar. Þegar húsnæði er lagt til, skal það fullnægja settum skilyrðum um gerð 
húsa spennistöðva að dómi rafveitustjóra. Eðlilegur kostnaður notenda við gerð 
húsnæðis fyrir spennistöðina greiðist af rafveitunni í leiguformi t.d. fyrir lengri 
tíma kemur þannig til frádráttar heimtaugargjaldi. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt hverfi að ræða 
eða aðstæður óeðlilegar, skal greiða heimtaugargjald samkv. kostnaðarreikningi. 

Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. 

10. Ýmis ákvæði. 

Söluskattur 18%, 1% viðlagasjóðsgjald, 1% í sjóð til að draga úr áhrifum verð- 
hækkana á olíu til íbúðarhitunar og 13% verðjöfnunargjald til að bæta fjárhag 
Rafmagnsveitna ríkisins, samtals 33%, eru talin í upphæð gjalda þeirra, sem um 
ræðir Í gjaldskrá þessari, nema á töxtum 5— 1, 5--2 og 5—3. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orku- 
lögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað og 
birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjald- 
skrá sama efnis nr. 293 30. júní 1976. 

Iðnaðarráðuneytið, 9. febrúar 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson. 
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GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Voga- og Vatnsleysustrandarhrepps. 

RAFORKA 

Rafveita Voga- og Vatnsleysustrandarhrepps selur raforku á þann hátt og með 
því móti, sem hér segir:



b) 
c) 
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1. Lýsing. 

Um kWst.-mæli á kr. 52.80 hver kWst. 
Um kWst.-mæli á kr. 20.64 hver kWst., auk fastagjalds er nemi kr. 231.00 á ári 
af hverjum fermetra gólfflatar í því rúmi er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal 
greiða af gólffleti í verslunum, vinnustofum og á skrifstofum, en fyrir geymslur 
og ganga skal greiða kr. 80.00 af fermetra á ári. 

2. Almenn heimilisnotkun. 

Um kWst.-mæli á kr. 13.20 hver kWst. 

8. Vélanotkun. 

Um kWst.-mæli á kr. 29.28 hver kWst., hafi vélarnar mjög stuttan notkunar- 
tíma, má krefjast minnsta ársgjalds kr. 7 560.00 á hvert uppsett kW. vélanna. 
Til fiskiðnaðar með fasttengdum vélum kr. 23.15 hver kWst. 
Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla við fisk-, kjöt- og mjólkuriðnað er yfir 
20 kW. 
Um mæli á kr. 13677 fyrir hvert kKW. mest notaðs afls á árinu, mælt sem 15 

mín. meðalálag og auk þess kr. 4.90 á notaða kKWst. Gjald vegna ljósanotkunar 
kr. 138.00 á hvern fermetra í vinnustofum, kaffistofum o. þ.h., en kr. 56.70 á 
hvern fermetra í vörugeymslum og kr. 101.64 annars staðar. 

5. Hitun. 

Um kWst.-mæli á kr. 3.36 hver kWst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 
3 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar, um hádegið og síðdegis, en þó 
eigi lengur en í 1% klst. í senn. 
Um kWst.-mæli á kr. í 56 hver kWst. í 9 klst. á tímanum frá klukkan 22 til 7. 
Um kWst.-mæli á kr. 6.24 hver kKWst., án rofs. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

Að línur og spennar þoli álagið, að dómi rafveitustjóra. 
Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina. 
Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum rafveit- 
unnar og Rafmagnseftirlits ríkisins. 

Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninga á hitaþörf þess rýmis, er hita skal 
þegar þess er krafist. 

6. Önnur raforka. 

Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 
slíkra staða á kr. 15.60 hverja kWst., enda sé notkun mæld með sér mæli og 
suðutæki fasttengd. 
Til nota um vinnulagir við byggingu meðan á byggingu stendur, kKWst. mælir 

á kr. 29.50 hver kWst. 

Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWst.-mæli á kr. 4.80 hver kWst. 
á tímanum frá klukkan 22 til 8.30 og kr. 13.20 hver kWst. á tímanum frá klukkan 
8.30 til 22. 
Til gatnalýsingar á kr. 15.60 hver kKWst. 

Alla rafmagnsnotkun, sem ótalin er og ekki kemur undir aðra gjaldskrárliði, 
skal setja eftir gjaldskrárlið 1—1.
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7. Mælaleigur. 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja 

veitu og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða af mæli- 

tækjum, sem hér segir: 

Af einfasa mælum upp að 30 amper ....000000.0... kr. 79.20 á mán. 

Af þrífasa mælum upp að 50 amper ......00.0000.. — 9240 á mán. 

Af þrífasa mælum 50—-220 amper 20.00.0000... — 231.60 á mán. 

Af þrífasa mælum yfir 220 amper 22.00.0000... — 310.80 á mán. 

Af liða fyrir álagsstýringu  ........000.0000 00... — 650.40 á mán. 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru Í gjaldskránni, skal ársleiga 

verða sem næst 20% af verði mælitækisins. Leiga er innheimt um leið og gjald fyrir 

raforku. 

8. Opnunargjöld. 

1. Hafi gjald samkv. gjaldskrá þesari eigi verið greitt svo að til lokunar hafi komið 

fyrir veituna, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 1 887.00. 

9. Ef fundin eru við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafar- 

laust, og verður hún eigi opnuð aftur fyrr en notandinn hefur greitt kr. 1 887.00 

á skrifstofu rafveitunnar. 

3. Verði raforkunotandi uppvís að notkun raforku án mælingar, skal hann sæta 

ábyrgð samkv. lið nr. 2 nema þyngri refsing liggi við. 

9. Heimtaugargjöld. 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar og/eða spennistöðvar fyrir 

hverja húsveitu. Umsækjandi heimtaugar skal gera grein fyrir væntanlegri notkun 

húsnæðis og helstu raforkunotkun, jafnframt leggja fram raflagnarteikningar. Ein 

heimtaug er lögð að hverri lóð (hverri eign) og skal greitt heimtaugargjald af hverri 

heimtaug (spennistöð) yfir allt að 15 metra. Jarðstrengsheimtaug frá jarðstrengs- 

kerfi og allt að 30 metra. Loftlínuheimtaug frá loftlínukerfi samkvæmt eftirfarandi 

tölum. 

Málstraumur stofnvara Stofngjald 

1. 63 A 1-fasa 2... 79 584.00 

2. 63 A 3-fasa 85 896.00 

3. 200 ÁA 8-fasa 2... 174 240.00 

4. 350 Á 8-fasa 2... 415 800.00 

Rafveitan leggur ekki jarðlínuheimtaugar að húsum á þeim tíma árs, sem frost 

er Í jörðu. Lengd heimtaugar reiknist frá lóðarmörkum við götu, stystu leið að vara- 

kassa í útvegg. Teljist hagkvæmara að hafa kassa í innvegg, skal leita samþykkis 

rafveitustjóra um gerð og frágang pípu, sem strengurinn verður dreginn Í. 

Sé jarðlínuheimtaug lögð frá loftlínu samkv. ósk heimtaugarbeiðanda skal lengd 

heimtaugar reiknuð frá loftlínustólpa að inntakskassa, en skeri heimtaugin akbraut, 

skal breidd akbrautar dregin frá, yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern 

metra umfram fyrstu 15 metra þannig: 

Yj — (8124 KVA) kr./m. Yfirlengdargjald loftlínu reiknast á hvern metra 

umfram fyrstu 30 metra þannig: YI — (62 KVA) kr./m. að viðbættum kr. 18 216.00 

á hvern staur Í umframlengd. 

Sé bráðabirgðaheimtaug lögð í vinnuskúr eða hús í byggingu, er greitt fyrir 

hana eins og hér segir:
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Stofngjald Jarðstrengur Loftlína 
Málst: aumur Kr- kr./m kr./staur 

63 A I-fasa 14 112.00 2 100.00 26 580.00 
63 A 3-fasa 19 812.00 2 100.00 30 912.00 

100 A 3-fasa 21 012.00 2 700.00 35 436.00 

Séu aðstæður þannig að kostnaður við lagningu bráðabirgðaheimtaugar verði 
óeðlilega hár, má taka gjald fyrir hana samkv. kostnaði. Telji rafveitustjóri að 
auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða spennis, skal notandi greiða mismun, sam- 
kvæmt gjaldskrá. Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja upp spennistöð að mestu 
leyti vegna eins notanda, skal hann leggja lóð og/eða húsnæði fyrir spennistöðina, 
eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra vegna staðsetningar stöðv- 
arinnar. Þegar húsnæði er lagt til, skal það fullnægja settum skilyrðum um gerð 
húsa spennistöðva að dómi rafveitustjóra. Eðlilegur kostnaður notenda við gerð 
húsnæðis fyrir spennistöðina greiðist af rafveitunni í leiguformi t.d. fyrir lengri 
tíma kemur þannig til frádráttar heimtaugargjaldi. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt hverfi að ræða 
eða aðstæður óeðlilegar, skal greiða heimtaugargjald samkv. kostnaðarreikningi. 
Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. 

10. Ýmis ákvæði. 
Söluskattur 18%, 1% viðlagasjóðsgjald, 1% í sjóð til að draga úr áhrifum verð- 

hækkana á olíu til íbúðarhitunar og 13% verðjöfnunargjald til að bæta fjárhag 
Rafmagnsveitna ríkisins, samtals 33%, eru talin í upphæð gjalda þeirra, sem um 
ræðir Í gjaldskrá þessari, nema á töxtum 5—1, 5—2 og 5—3. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orku- 
lögum nr. 58 29, april 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað og 
birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjald- 
skrá sama efnis nr. 293 30. júní 1976. 

Iðnaðarráðuneytið, 9. febrúar 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson. 
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GJALDSKRÁ 

Rafveitu Sauðárkróks. 

I. RAFORKA 

Rafveita Sauðárkróks selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

1. Lýsing: 

1.1. Til almennrar lýsingar, um kWst.-mæli: 
Mælisleiga samkvæmt kafla II. 

Orkugjald ...............20.2. 00. kr. 54.70 á kWst. 
1.2. Til almennrar lýsingar um kWst.-mæli: 

Mælisleiga samkvæmt kafla II. 
Orkugjald ...............000 000. -— 19.60 á kWst.
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Fastagjald af gólffleti í rúmi því, er lýsa skal: 

Verslanir, skrifstofur, vinnustaðir o.þ.h. ........ — 289.00 á mé? á ári 

Geymslur og gangar þeim tilheyrandi ............ — 96.00 á m? á ári 

1.3. Til hafnarlýsingar um kWst.-mæli: 

Mælisleiga samkvæmt kafla 11. 

Orkugjald ........020000 000. — 15.80 á kWst. 

1.4. Baforku til ljósa í Þeituskúrum má selja án mælis.. — 40 715.00 árskW. 

enda sé spennan 32 volt og skriflegur samningur 

gerður um notkunina. 

2. Almenn heimilisnotkun: 

9.1. Um kWst.-mæli þannig reiknað: 

a. Grunngjald #........2.0.00000 00. nnv ven. kr. 95.00 á mán. 

b. Orkugjald af allri notkun .....0000000.00.00.. — 1240 á kWst. 

c. Fastagjald af hverju herbergi .........00..0000.. — 95.00 á mán. 

Við útreikning á herbergjagjöldum, skal telja öll herbergi sem ætluð eru til 

íbúðar og eldhús. Herbergi 5 m?, eða minna, reiknast hálft, en 25 m? eða stærra, tvö. 

3. Vélanotkun. 

3.1. Um kWst.-mæli: 
Mælisleiga samkvæmt kafla II. 

Orkugjald .........0000000 0. nes kr. 31.70 á kWst. 

Eftir þessum gjaldskrárlið má einnig selja raforku til lýsingar, og reiknast þá 

að auki fermetragjald af gólffleti eftir sömu reglum og gilda um lið 1.2., en er 

þriðjungi lægra. 
Raforku til nota um vinnulagnir, meðan á byggingu stendur, má selja um 

kWst.-mæli eftir þessum gjaldskrárlið. Þá eru engin fastagjöld reiknuð, önnur en 

mælaleiga, samkvæmt kafla 11. 

3.2. Um afl- og orkumæla: 

Fastagjald .........002000000snr enn kr. 14 189.00 á ári 

Orkugjald ........002000 000 — 4.77 á kWst. 

Aflgjald af notuðu afli, lágm. 2 KW ......0....... -— 14 189.00 hv. árs kW. 

Heimilt er að selja alla raforkunotkun fyrirtækja eftir þessum gjaldskrárlið. 

Fastagjald vegna lýsingar skal þá reiknað samkvæmt gjaldskrárlið 1.2., og 

lágmarksaflgjald, sem svarar 20 kW. 

3.3. Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig um kWst.-mæli: 

Fast gjald .........000000 00 eens — 14 189.00 á ári 

Orkugjald ..........000000 00 ens — 4.77 á kWst. 

Fastagjald, miðað við málraun véla, lágmark 2 kW — 11 768.00 hv. árs kW. 

Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra tækja, sem valda til- 

finnanlegum truflunum eða takmarka notkun þeirra við tiltekna tíma sólarhrings. 

4. Hitun: 

4.1. Til húshitunar, roftimi 2 X 1% klst. á dag, um kWst.-mæli: 

Mælisleiga samkvæmt kafla Íl. 

Orkugjald án söluskatts .........00000000 0000... kr. 3.50 á kWst. 

4.9. Önnur hitanotkun, roftími 2 X 1% klst. á dag, um 

kWst.-mæli:
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Mælisleiga samkvæmt kafla II. 

Orkugjald ..........00...0 — 4.50 á kWst. 
4.3. Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra 

hliðstæðra nota, roftími allt að 11 klst. á dag, um 
kWst.-mæli: 

Mælisleiga samkvæmt kafla II. 
Orkugjald ...........000.. — 3.60 á kWst. 
Um framangreinda hitagjaldskrárliði gilda eftirfarandi ákvæði: 
Minnsta ársnotkun sé 6000 kWst. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

á. Áð vélaafl, línur og spennar þoli álagið. 
b. Að notandi kosti tengingu klukkurofa, sem rafveitan leggur til, og greiði leigu 

af þeim samkvæmt reglum, sem gilda um mæla. 
c. Áð hitatæki, lagnir og búnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar 

og önnur hitafæki fasttengd. 

TI. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja 
veitu, og er ákvörðun sú skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu sem 
hér segir: 

I. Af einfasa mælum 30 amp. og minna ................ kr. 74.00 á mán 
2. Af þrifasa mælum 50 amp. og minna .............. — 124.00 á mán 
3. Af þrífasa mælum 50—100 amp. ........0.0.0.. — 174.00 á mán. 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í skránni, skal ársleigan vera 
sem næst 20% af verði mælitækjanna. Leigan skal innheimt um leið og gjald fyrir 
raforku. 

MI. HEIMTAUGARGJÖLD 

Heimtaugargjald skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu. 
Fari lengd jarðstrengs heimtaugar fram úr 15 m. skal greitt yfirlengdargjald 

eins og taflan sýnir: 

Jarðstrengur, 
Málstraumur Lágmark yfirlengd 
stofnvara kr. kr./m. 

3 A Ifasa 63 632.00 2 088.00 
63 A fasa 68 160.00 2 088.00, 

100 A 3fasa 81 078.00 2 318.00 
125 A 3-fasa Gl. 98 693.00 2 815.00 
200 A ð-fasa Gr 130 658.00 3 113.00 
300 A B-fasa 272 400.00 4 372.00 

Af loftlinuheimtaug reiknast gjald, sem er 20% lægra en að framan greinir, fyrir 
heimtaug allt að 40 m. Það, sem þar fer fram yfir greiðist samkvæmt kostnaði. 

Lengd jarðlinuheimtaugar 60--200 A reiknast frá stystu greiðfærri leið að lóðar- 
mörkum. Lengd stærri jarðlínuheimtauga reiknast frá varkassa að rofalinudreifistöð. 

Yfirlengd reiknast ekki af vegalengd, sem er umfram 100 m frá varkassa. 
Óski húseigandi eftir, að heimtaug verði breytt úr 1-fasa heimtaug eða flutn- 

ingsgeta jarðstrengsheimtaugar verði aukin, skal hann greiða fyrir breytingarnar 
samkvæmt kostnaði, þó aldrei minna en mismun á heimtaugargjaldi samkvæmt 
gjaldskrá.
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Gjaldskrá þessi gildi í skipulögðum hverfum innan lögsagnarumdæmis Sauð- 
árkróksbæjar. Sé um óskipulagt svæði að ræða, eða aðstæður óvenjulegar, er heimilt 
að krefjast sérstaks aukagjalds af húseisanda eða gera honum að greiða fyrir heim- 
taugina samkvæmt kostnaði en gera skal honum aðvart um það fyrirfram. 

IV. OPNUNARGJÖLD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veituna, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 1 000.00. 

2. Ef fundin er við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafarlaust, 
og verður hún eigi opnuð aftur fyrr en notandi hefur greitt kr. 1000.00 gjald 

á skrifstofu rafveitunnar. 

Söluskattur 20% auk 13% verðjöfnunargjalds, til Rafmagnsveitna ríkisins, sam- 
tals 33%, eru talin með í upphæð gjalda þeirra, sem um ræðir í I. kafla gjaldskrár 
þessarar, nema á taxta 4.1. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1928 og orku- 

lögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað og 
birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjald- 
skrá sama efnis nr. 291 14. júlí 1976. 

Iðnaðarráðuneytið, 9. febrúar 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Kristmundur Halldórsson. 
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GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Miðneshrepps. 

I. RAFORKA 

Rafveita Miðneshrepps selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 

A—1 Um kWst.-mæli á kr. 52.30 hverja kWst. Við þessu verði skal selja hvers 
konar notkun raforku, sem ekki kemst undir aðra liði þessarar gjaldskrár. 

A—2 Um kWst.-mæli á kr. 25.80 hverja kWst. auk fastagjalds, sem er kr. 160.00 
á hvern fermeter gólfflatar í rúmi því er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal 

greiða af gólffleti í búðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur 

og ganga skal greiða kr. 78.00 á ári af hverjum fermeter. 

B. Raforka til almennrar heimilisnotkunar. 

Um kWst.-mæli á kr. 13.20 hverja kWst. auk mælaleigu. 

C. Vélanotkun o. fl. 

1 Um kWst.-mæli á kr. 25.80 hverja kWst. Hafi vélar mjög stuttan notkunar- 
tíma má krefjast minnsta árgjalds kr. 14 556.00. 

(—2 Vélanotkun til bráðabirgða um kWst.-mæli á kr. 25.80 hverja kWst. 
B 19 

  Cc
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C—3 Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla er yfir 20 kW: 

a) Um kWst.-mæli á kr. 4.40 hverja kWst. auk fastagjalds kr. 14 556.00 Notað 
afl telst vera mesta meðalálag á árinu mælt yfir stundarfjórðung hvert kW. 

b) Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig: Um kWst.-mæli á 
kr. 4.40 hverja kWst. auk fastagjalds kr. 13 772.00 á hvert kW. í málraun 
uppsettra véla á árinu. 

Heimilt er að rjúfa straum í allt að þrem stundum á dag samkv. gjald- 
skrárlið C—3 kl. 10.30—12.00 og kl. 17.30-—-19.00. 

C—4 Um afl- og orkumæla: 
a) Af notuðu afli mælt í stundarfjórðung kr. 14 556.00 á kW á ári. 
b) Af allri notkun kr. 4.40 hverja kWst. 

Samkvæmt gjaldskrárlið þessum heimilast að selja raforku til vélareksturs, 

hitunar og ljósa, en reikna skal gólfflatargjald vegna ljósa á kr. 160.00 hvern 
ferm. í vinnusölum, kaffistofum og öðrum slíkum, en kr. 64.00 á hvern ferm. 

í vörugeymslum, efnisgeymslum, frystiklefum og þess háttar. Þar sem erfitt 
er að greina á milli hverjum þessara flokka gólfflatargjald skal reikna eftir, 
skal greiða kr. 126.00 á hvern ferm. á ári. 

  

D. Hitun. 

D—1 Um kWst.-mæli á kr. 5.05 hverja kWst. án rofs. 
D—2 Um kWst.-mæli með rofi í eina til þrjár klst. á dag, kr. 3.60 hverja kWst. 
D—3 Um afl- og orkumæla: 

a) á kr.3.60 hverja kWst. auk fastagjalds af mestu aflnotkun á ári kr. 2 820.00 

hvert kW. 
b) Ef ekki eru tök á að mæla aflnotkun, skal greiða samkv. ástimplun hita- 

tækja og fullt álag. 
D—4 Um kWst.-mæli á kr. 1.95 hverja kWst. með rofi frá kl. 08.00--23.00. 

Skilyrði fyrir raforkusölu til húsahitunar. 

a) Að aflvél, spennar, götustrengir og línur þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
b) Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina. 
c) Að notandi kosti tengingu og uppsetningu á álagsstýrirofum sem rafveitan leggur 

til og greiði af þeim samkv. gjaldskrá. 
d) Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkv. fyrirmælum rafveitunnar 

og Rafmagnseftirlits ríkisins, ofnar fasttengdir með sér rofum og hitastillar 
notaðir þegar þess er krafist. 

e) Að húsnæði fullnægi lágmarkskröfum um einangrun sem rafveitan kann að 
setja. 

f) Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninga á hitaþörf þess húsrýmis sem hita 
skal og tekið fram um stærð hitatækja sem sett verða upp. 

E. Önnur raforkusala. 

Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra slíkra 
staða á kr. 15.60 hverja kWst. enda sé notkunin mæld um sérmæli og suðutæki 
fasttengd. 

Til nota við vinnulagnir við byggingar eða aðra mannvirkjagerð, meðan á 
byggingu stendur um kWst.-mæli á kr. 25.80 hverja kWst. 

Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWst.-mæli á kr. 4.80 hverja kWst. 
ef straumur er rofinn frá kl. 8.30 til 22.00 eða um tvígjaldsmæli kr. 3.85 hver kWst. 
á tímanum frá kl. 22.00 til 8.30 og kr. 11.40 hver kWst. frá kl. 8.30 til 22.00.
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Til gatna- og hafnarlýsinga á kr. 15.60 hverja kWst. 
Öll rafmagnsnotkun sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjald- 

skrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A—1. Þegar sérstaklega stendur á má rafveitu- 
stjóri þó að tilskyldu samþykki rafveitustjórnar veita afslátt á gjaldskrárliðum 
C—E (báðir meðtaldir) á orku, sem notuð er á sumrin, sé um aukningu frá vetrar- 
notkun að ræða. Ennfremur að selja orku eftir sérstökum samningi sé það hagstætt 
vegna orkunýtingar rafveitunnar. 

  

II. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja veitu 
og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandan, sem skal greiða leigu af mæli- 
tækjum sem hér segir: 

1. Af einfasa mælum 60 amp. og minni „....0.000000. 0. kr. 85.00 á mán. 
2. Af þrífasa mælum 50 amp. og minni .......0.0.0000... —  95.00 á mán. 
3. Af þrífasa mælum 50 amp. og 100 amp. 2.0..000.0000... — 166.00 á mán. 
4. Af þrífasa mælum 100 amp. og yfir ....0..00000. 0. — 276.00 á mán. 
5. Af mesta aflsmælum 100 amp. og minni .............. — 252.00 á mán. 
6. Af mesta aflsmælum yfir 100 amp. .....000000.. — 480.00 á mán. 
7. Af álags stýriliðum minni gerð ..........0200000000.0.. — 270.00 á mán. 
8. Af álags stýriliðum stærri gerð  ..........000000. 0000... — 480.00 á mán. 

Af öðrum mælitækjum en þeim sem nefnd eru í gjaldskránni, skal ársleigan 
vera sem næst 20% af verði mælitækis. 

Ill. HEIMTAUGARGJÖLD 

Heimtaugargjöld miðast við aflþörf notanda sem gerir grein fyrir væntanlegri 
notkun sinni í umsókn um heimtaug og ákveður rafveitustjóri stærð og gerð heim- 
taugar Í samræmi við það. Heimtaugargjöld ákveðast þannig: 

Málstraumur stofnvara Hámarksafl Heimtaugargjald 
amp. kVA . 

1. 3 > 60 22 66 540.00 

2. 3 >< 100 38 96 600.00 

3. 9 < 200 75 sp. 190 200.00 

4. 3 > 350 132 316 800.00 

Ofangreint gjald miðast við 15 metra langan jarðstreng eða 30 metra loftlínu 
heimtaug. Þar sem heimtaug þarf að vera lengri en að framan greinir, skal það sem 

fram yfir er, greiðast samkv. kostnaðarreikningi. 

Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stystu greiðfæra leið að 
varkassa á útvegg. Teljist hagkvæmara að hafa varkassann á innvegg skal leita sam- 

þykkis rafveitustjóra um gerð og frágang pípu, sem strengurinn er dreginn í, svo 
og staðsetningu varkassa svo aðgengilegt sé að komast að honum, enda greiðir hús- 
eigandi kostnað af því. 

Sé lögð bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu, skal greiða fyrir 
hana sem hér segir: 

Fyrir 60 amp. einfasa ........2000000 00... kr. 13 800.00 
Fyrir 60 amp. þrífasa .........0..000. 0000... — 17 400.00 

Verði þörf á að skipta um heimtaug vegna aukinnar raforkuþarfar skal notandi 
greiða hina síðari samkvæmt kostnaðarreikningi. 

Heimtaug verður ekki lögð meðan frost er í jörð, eða óveður há útivinnu.
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Sé um óskipulagt svæði að ræða, eða óeðlilegar eða erfiðar aðstæður skal greiða 
samkvæmt reikningi. 

Ef fleiri en ein heimtaug er lögð að húsi skal húseigandi greiða allan kostnað 
við síðari heimtaugar eftir kostnaðarreikningi. 

Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja upp spennistöð að mestu eða öllu leyti 
vegna eins notanda, skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir 
því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra, vegna staðsetningar spenni- 

stöðvarinnar svo og allan kostnað af spennistöðinni (búnaði). 
Þegar lóð er lögð til, er það rafveitunni gert að kostnaðarlausu og skal í öllu 

hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. 
Þegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja skilyrðum um gerð spennistöðvar- 

húsa, að dómi rafveitustjóra. 

IV. OPNUNARGJÖLD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 
komið, skal greiða gjald fyrir enduropnun kr. 1 885.00. 
Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni tafarlaust lokað 
og ekki opnuð fyrr en notandinn hefur bætt úr því og greitt kr. 1885.00 fyrir 
enduropnun til innheimtu rafveitunnar. 
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V. HEIMILD TIL GJALDSKRÁRBREYTINGA 

Hækki innkaupsverð á raforku, kaupgjald eða verðlag er hreppsnefnd heimilt 
að fengnum tillögum rafveitunnar, að hækka rafmagnsreikninga um allt að 50% af 
hækkuninni. Breyting til hækkunar skv. þessari gr. er háð samþykki iðnaðarráðu- 
neytisins. Innifalin í gjaldskrá eru 33% vegna söluskatts og verðjöfnunargjalds. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orku- 
lögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað og 
birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjald- 
skrá sama efnis nr. 263 30. júní 1978. 

Iðnaðarráðuneytið, 9. febrúar 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Kristmundur Halldórsson. 

Nr. 96. 1. febrúar 1977. 

REGLUGERÐ 

fyrir Vatnsveitu Suðureyrarhrepps. 

1. gr. 
Hreppsnefnd Suðureyrarhrepps hefur einkarétt til reksturs og sölu vatns á því 

svæði, er hún nær yfir, og getur fullnægt, svo og á Suðureyrarhöfn. 

2. gr. 
Hreppsnefnd fer með yfirstjórn vatnsveilunnar. Hreppsnefnd og sveitarstjóri 

annast öll framkvæmdastörf, er vatnsveituna varða, svo og viðhald vatnsveitunnar 
og umsjón alla. Hreppsnefnd skal heimilt að ráða sérstakan umsjónarmann vatns-
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veitunnar, er hafi eftirlit með vatnsveitukerfinu og annist öll þau störf í þágu vatns- 

veitunnar, er henta þykir. Hreppsnefnd getur löggilt sérstaka vatnsvirkja til að 

annast viðhald og viðauka við vatnsveituna Í samráði við hreppsnefnd og er þeim 

skylt að fara í öllu eftir þeim reglum, er hreppsnefnd setur þar um. 

ð. gr. 

Reikningsár vatnsveitunnar er almanaksárið, og annast sveitarstjóri reiknings- 

haldið, innheimtu og greiðslur. Reikningar vatnsveitunnar skulu endurskoðaðir af 

endurskoðendum hreppsreikninga og fylgja hreppsreikningum ár hvert. 

4. gr. 

Hreppsnefnd lætur leggja vatnsæðar svo víða um kauptúnið sem fært þykir og 

þörf krefur, svo að húseigendur eigi greiðan aðgang að þeim við veg, götu, eða annað 

almenningssvæði, er lóðir þeirra liggja að eða eru í námunda við. 

Vatnsveitan skal sjá um viðhald og endurbætur á stofnæðum hinna eldri vatns- 

veitna, sem tengdar hafa verið við vatnsæðar vatnsveitu hreppsins. 

5. gr. 

Hver sá, sem komast vill í samband við vatnsveitu Suðureyrarhrepps, skal senda 

hreppsnefnd umsókn þar um. Umsóknin skal vera skrifleg og henni skulu fylgja 

upplýsingar um áætlaða vatnsnotkun og til hvers vatn skuli notað. 

6. gr. 

Enginn má leggja vatnsæðar frá vatnsæðum vatnsveitunnar, nema að fengnu 

leyfi hreppsnefndar og eftir fyrirmælum hennar, bæði um efni og tilhögun verksins. 

Hverjum húseiganda ber að greiða allan kostnað við lagningu vatnsæða frá aðal- 

æð í hús sín og annast viðhald þeirra. 

7. gr. 

Skylt er hverjum húseiganda, er vatnsæð hefur, að halda vatnsæðum sínum vel 

við og láta tafarlaust gera við þær, ef leki kemur að þeim. Hann skal sérstaklega gæta 

þess, að ekki frjósi í æðunum. 

Enginn má eyða vatni að óþörfu. 

8. gr. 

Hreppsnefnd, umsjónarmanni og löggiltum vatnsvirkjum er heimilt að fara um 

hús manna þar sem vatnsæðar liggja, til þess að athuga þær og tæki þau, er sett eru 

í samband við þær. Ef þeim þykir útbúnaði í einhverju ábótavant, skal tafarlaust 

bætt úr því á kostnað eigenda. 

9. gr. 

Heimilt er hreppsnefnd að loka vatnsæðum fyrir þeim, sem vanrækja að láta gera 

við bilanir á pípum eða tækjum, eyða vatni að óþörfu eða greiða ekki vatnsskatt á 

réttum gjalddaga. Fullan vatnsskatt ber einnig að greiða fyrir þann tíma, sem vatns- 

æðar eru lokaðar af þessum sökum. 

Hreppsnefnd getur fyrirskipað takmörkun á vatnsnotkun sé skortur á vatni, þá 

getur hún lokað fyrir vatnið, þegar þörf krefur vegna hreinsunar eða annarra fram- 

kvæmda við vatnsveituna, enda skal það tilkynnt áður, sé þess nokkur kostur. 

10. gr. 

Skylt er hverjum manni að láta af hendi land og landsafnot í þarfir vatnsveitunn- 

ar, svo og mannvirki, ef rök mæla með því, og þola þær eignakvaðir, óhagræði og tak-
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markanir á afnotarétti, sem vatnsveitan kann að hafa í för með sér, sé ekki önnur 
úrlausn fyrir hendi, enda komi fullar bætur fyrir samkvæmt mati, ef ekki næst sam- 
komulag. 

11. gr. 
Af öllum húsum á vatnsveitusvæðinu, sem metin eru til fasteignamats, og tengd 

eru vatnsveitu hreppsins, skal greiða vatnsskatt 0.15% af fasteignamati húsa og lóða 
árlega, eins og það reiknast til fasteignaskatts á hverjum tíma, þó þannig að lægsta 
gjald af íbúð skal vera kr. 3.500. Af beitingaskúrum og slíkum húsum, skal lægsta 
gjald vera kr. 3.500. Af húsum, sem tengd eru við vatnsveituna skal greiða tengigjald 
kr. 15.000. 

12. gr. 
Af húsum þeim, sem nota mikið vatn til annarra þarfa en heimilisnotkunar, svo 

sem hraðfrystihúsum, fiskverkunarstöðvum, verksmiðjum, þvottahúsum, iðnaðarfyr- 
irtækjum, bifreiðaþvottastöðvum o. s. frv. skal greiða 0.5% af fasteignamati húsa og 
lóða, ef vatn er ekki selt eftir mæli skv. 13. gr. 

13. gr. 
Hreppsnefnd er heimilt að setja upp vatnsmæla hjá þeim fyrirtækjum eða ein- 

staklingum, sem nota mikið vatn, og skal þá greiða kr. 10.00 fyrir hverja smálest. 
Ársleiga fyrir hvern mæli skal vera kr. 2.400 og gjald fyrir uppsetningu mælis skal 

vera kr. 4.500 er húseigandi ber kostnað af. 

14. gr. 
Ef vatn er selt til skipa, skal söluverð vera kr. 70.00 fyrir hverja smálest, en 

minnsta gjald skal þó vera kr. 450.00 fyrir fiskiskip, en kr. 900.00 fyrir önnur skip. 
Þá er hreppsnefnd heimilt að ákveða, að hafnarsjóður Suðureyrarhrepps greiði 
vatnsveitunni eftir mæli eða ákveðna upphæð á ári í vatnsskatt eftir nánari ákvörðun 
hreppsnefndar, enda hafi höfnin allar tekjur af vatnssölu þeirri er fram fer við höfn- 
ina, að undanskildum framleiðslugjöldum sjávarafurða. 

15. gr. 
Skip, sem vatnsveitan hefur selt vatn má ekki, að viðlögðum sektum, fara úr höfn- 

inni fyrr en vatnið er greitt, nema gjaldfrestur hafi verið veittur. 

16. gr. 
Gjöld samkvæmt reglugerð þessari getur hreppsnefnd hækkað eða lækkað um 

allt að 50% bæði einstaka liði og í heild, án staðfestingar ráðuneytisins. 

17. gr. 
Gjaldár vatnsveitunnar er almanaksárið, gjalddagi vatnsskatts er sá sami og fast- 

eignaskatts og greiðist vatnsskatturinn í einu lagi fyrir liðið ár. 
Húseigandi ber ábyrgð á greiðslu vatnsskatts, sem má taka lögtaki og einnig er 

hann tryggður með lögveði í húseigninni næstu 2 ár eftir gjalddaga með forgangsveði 
fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði, án tillits til eigendaskipta. Þar sem 
vatnsskattur er ákveðinn samkvæmt mæli, er heimilt að greiða hann á 4 gjalddögum 
í lok hvers ársfjórðungs. 

18. gr. 
Bannað er að taka vatn úr brunahönum vatnsveitunnar eða setja hreyfivélar í 

samband við hana, nema með leyfi hreppsnefndar, eða þess aðila, sem hreppsnefnd 
hefur falið slökkvistörf í kauptúninu.
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19. gr. 

Brot á reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 300.000 nema þyngri refsing liggi 

við að lögum, sektarfé rennur í sveitarsjóð. Valdi nokkur skemmdum á vatnsveitu- 

kerfinu, skal hann bæta það eftir mati tveggja óvilhallra manna. Mál út af brotum á 

reglugerð þessari skal farið með að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem hreppsnefnd Suðureyrarhrepps hefur samið og samþykkt, 

staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, sbr. lög nr. 93 5. júní 

1947, til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. 
Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá um vatnsskatt í Suðureyrarkauptúni, Súganda- 

firði, nr. 185 4. júní 1973. 

Félagsmálaráðuneytið, 1. febrúar 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. - 

Skúli Sigurðsson. 

14. febrúar 1977. Nr. 97. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Keflavíkurflugvöll. 

1. GILDISSVIÐ 

1.1 Gjaldskrá þessi gildir fyrir afnot loftfara í millilandaflugi af Keflavíkurflugvelli. 

2. LENDINGARGJALD 

2.1 Fyrir hverja skráða lendingu loftfars skal greiða gjald samsvarandi US8$ 347 

fyrir hver byrjuð 1000 kg af þunga þess. 

3. STÆÐISGJALD 

3.1 Stæðisgjald er ekkert fyrir fyrstu 6 klst. 

3.2 Fyrir næstu 24 klst., eða brot þar af, skal greitt stæðisgjald samsvarandi US $ 

0.10 fyrir hver byrjuð 1000 kg af þunga loftfarsins. 

4. UNDANÞÁGUR 

Eftirfarandi undanþágur eru veittar frá lendingar- og stæðisgjöldum: 

41 Loftför í sjúkraflugi eða leitar- og björgunarflugi. 

4.9 Loftför, sem verða að snúa við til brottfararflugvallar vegna veðurs eða annarra 

orsaka. 

4.3 Loftför í áætlunarflugi, sem lenda eftir að hafa farið í prófflug eftir viðgerð, 

enda hafi ekki verið lent á öðrum flugvelli. 

44 Loftför, sem eingöngu flytja erlenda þjóðhöfðingja eða aðalframkvæmdastjóra 

Sameinuðu þjóðanna og fylgdarlið þeirra. 

4.5 Loftför í eigu íslenska ríkisins eða eru rekin af því. 

4.6 Að öðru leyti er flugvallarstjóra heimilt að fella niður lendingar- og stæðisgjöld, 

þegar sérstaklega stendur á.
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5. ÞJÓNUSTUGJALD 
5.1 Heimilt er að innheimta þjónustugjald af loftförum samkvæmt gjaldskrá stað- 

festri af utanríkisráðuneyti. 
ö.2 Sé þjónustugjald ekki innheimt af flugmálastjórn, skal það greitt til félags, sem 

hlotið hefur heimild flugmálastjórnar til að annast þjónustu við loftför. 

6. ALMENN ÁKVÆÐI 
6.1 Þar sem getið er um þunga loftfars er átt við leyfilegan hámarksflugtaksþunga 

þess eins og hann er skráður í lofthæfisskíirteinið. 
6.2 Gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari skulu staðgreiðast. Þó skal Ílugvallarstjóra 

heimilt að veita allt að 60 daga greiðslufrest sé sérstaklega um það samið. Verði 
gjöld ekki greidd á gjalddaga er flugvallarstjóra heimilt að stöðva notkun loft- 
fara hlutaðeigandi flugrekanda. 

7. GILDISTAKA 
7.1 Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt 78. gr. laga um loftferðir nr. 34 91. maí 1964, 

og tekur gildi 1. mars 1977. Frá sama tíma fellur úr gildi gjaldskrá nr. 178 91. 
apríl 1975. 

Utanríkisráðuneytið, 14. febrúar 1977. 

Einar Ágústsson. 
  

Páll Ásg. Tryggvason. 

Nr. 98. . 30. janúar 1977. 
AUGLÝSING 

um umferð í Kópavogi. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 1968, og að fengnum 
tillögum bæjarstjórnar Kópavogskaupstaðar, eru hér með settar eftirgreindar regl- 
ur um umferð í Kópavogi: 

1. Umferð um Túnbrekku skal njóta aðalbrautarréttar gagnvart umferð Lundar- 
brekku og Selbrekku samkvæmt ákvæðum 2. málsgreinar, sbr. 3. málsgrein 
48. gr. umferðarlaga. 

2. Umferð um Smiðjuveg frá Reykjanesbraut að Skemmuvegi og umferð um 
Skemmuveg frá gatnamótum hans og Smiðjuvegar að Nýbýlavegi skal njóta 
aðalbrautarréttar fyrir umferð úr aðliggjandi götum samkvæmt ákvæðum 29. 
málsgreinar sbr. 3. málsgrein 48. gr. umferðarlaga. 

Reglur þessar eru setlar samkvæmt heimild í 2. mgr. 65. gr. umferðarlaga nr. 
40 23. apríl 1968 og koma til framkvæmda þegar í stað. 

Bæjarfógetinn í Kópavogi, 30. janúar 1977. 

Sigurgeir Jónsson. 

  

Stjórnartíðindi B 8, nr. 81—98. Útgáfudagur 21. febrúar 1977.
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17. febrúar 1977. 157 Nr. 99. 

REGLUGERÐ 

um bann við línuveiðum á Breiðafirði og við Snæfellsnes. 

1. gr. 

Til 1. mars 1977 eru línuveiðar bannaðar á eftirgreindum svæðum: 

a) austan línu, sem dregin er milli Öndverðarnessvita, (64?53'1 n.br., 249027 v.lgd.) 

og Skorarvita (6524'9 n.br., 2357 2 v.lgd.). 

b) á svæði, sem afmarkast að sunnan af línu réttvísandi suður frá Malarrifsvita 

(64743'7 n.br., 23?48'2 v.lgd.), að norðan af línu réttvísandi vestur frá Öndverð- 

arnessvita að vestan afmarkast svæðið af línu, sem dregin er 7 sjómílur utan 

við viðmiðunarlínu sbr. lög nr. 81 31. maí 1976 um veiðar Í fiskveiðilandhelgi 

Íslands. 

2. gr. 

Með mál þau, sem rísa út af brotum á reglugerð þessari, skal farið að hætti opin- 

berra mála, og varða brot viðurlögum skv. ákvæðum laga nr. 81 31. maí 1976 um 

veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. 

3. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 81 31. mai 1976 um veiðar í fisk- 

veiðilandhelgi Íslands til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum 

þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 17. febrúar 1977. 

F.h.r. 

Þórður Ásgeirsson. 
  

Þórður Eyþórsson. 

  

Stjórnartíðindi B 9, nr. 99. Útsáfudagur 18. febrúar 1977. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg 
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Nr. 100. 158 1. febrúar 1977. 

REGLUGERÐ 

um holræsi og holræsagjöld á Suðureyri, Súgandafirði. 

1. gr. 
Sveitarstjórn hefur ein heimild til þess að leggja holræsi um Suðureyrarkauptún. 

Holræsagerð staðarins er sjálfstætt fyrirtæki með sérstöku reikningshaldi. 

Þar sem sveitarstjórn hefur látið leggja holræsi í götu, veg, eða opið svæði, er 
hverjum húseiganda, sem lóð á þar að, skylt að leggja á sinn kostnað ræsi frá húsinu, 
sem flytji skólp frá húsinu út að aðalræsi og haldi við sinni heimæð. Regnvatn af 
húsi eða lóð skal einnig, að svo miklu leyti sem unnt er, leitt í húsræsið. Ef hús- 
eigandi vanrækir að leggja holræsi innan hæfilegs frests, sem sveitarstjórn tiltekur, 
skal verkið unnið á hans kostnað. Greiða skal kr. 15 000 í tengigjald. 

3. gr. 
Áður en húseigandi byrjar að leggja holræsi, skal hann leggja fram uppdrátt 

af holræsalögn innanhúss og í grunni, er sýni legu, halla og stærð, gerð og annað 
því viðkomandi. Uppdráttur skal gerður af pípulagningarmanni eða öðrum sér- 
fróðum mönnum. 

Aðeins pípulagningarmanni eða öðrum, sem sveitarstjórn hefur samþykkt skal 
heimilt að leggja holræsalagnir. 

Engar lagnir má hylja fyrr en byggingarfulltrúi hefur samþykkt þær. 

4. gr. 
Sveitarstjórn löggildir menn, sem teljast skulu hæfir að leggja og ganga frá 

holræsum, bæði innanhúss og utan. 
Þeir einir sem sveitarstjórn löggildir til holræsalagningar skulu hafa rétt til 

að leggja og ganga frá holræsum, sem standa í sambandi við holræsakerfi staðarins. 

5. gr. 
Kostnaður við holræsagerð staðarins greiðist af holræsagerðinni. Til þess að 

standast útgjöld þau, sem stafa af lagningu holræsanna, ber hverjum þeim, sem 
hús á, lóð eða lóðarréttindi við götu, veg eða opið svæði, sem hreppurinn hefur lagt 
holræsi í, að greiða árlega til holræsagerðarinnar 0.15% af fasteignamati húss og 
lóðar, eins og það reiknast á hverjum tíma, þó aldrei minna en kr. 3500 af húsi eða 
hluta af húsi, sem talin er sér í fasteignamati enda sé skólplögn að viðkomandi hús- 
eign eða húshluta. Gjöld samkvæmt grein þessari er sveitarstjórn heimilt að hækka 
eða lækka um 50 af hundraði, án þess að samþykki ráðuneytisins komi til. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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6. gr. 

Heimilt er sveitarstjórn að yfirtaka núverandi holræsakerfi einstakra manna 

samkvæmt samkomulagi við hlutaðeigendur eða samkvæmt mati, ef ágreiningur 

verður. 

7. gr. 
Húseigandi ber ábyrgð á greiðslu holræsagjalds. 
Gjaldið hefur lögtaksrétt og er það tryggt með lögveði í lóð og mannvirkjum 

lóðareiganda á henni næstu 2 ár eftir gjalddaga, með forgangsrétti fyrir hvers konar 

samningsveði og aðafararveði. Árlegur gjalddagi holræsagjalds er sá sami og fast- 

eignaskatts. 

8. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varðar sektum allt að kr. 300 000 sem rennur í 

sveitarsjóð. Mál út af brotum gegn reglugerð þessari skal fara með sem almennt 

lögreglumál. 
Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júni 1923, 

til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 

að máli. 
Jafnframt er úr gildi felld reglugerð um holræsi og holræsagjöld í Suðureyrar- 

kauptúni nr. 184 4. júní 1973 með síðari breytingum. 

Félagsmálaráðuneytið, 1. febrúar 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
Skúli Sigurðsson. 

3. febrúar 1977. Nr. 101. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 250/1976 um tilbúning og dreifingu matvæla 

og annarra neyslu- og nauðsynjavara. 

1. gr. 
Við 3. gr. bætist 3. tl. sem orðist svo: 

3.3. Bannað er að geyma ónothæf tæki eða áhöld í framleiðslu- og matvælageymslum 

fyrirtækis, eða annað sem ekki tilheyrir starfseminni. 

Tæki og áhöld, sem finnast kunna á framleiðslu- eða sölustað, skulu talin 

tilheyra rekstrinum. 

2. gr. 
5. gr. 2. tl. orðist svo: 

5.2. Viðkvæmum matvælum skal halda nægjanlega köldum (undir 5*C) eða nægjan- 

lega heitum (50*C eða þar yfir) eftir eðli vörunnar. Ekki má geyma slík mat- 

væli á hitastiginu 5“ til 50%C lengur en Á klst. 
Ílát, áhöld, rör, vélar og fleira, sem notað er við framleiðslu og tilbúning 

slíkra matvæla, skal hreinsa og sótthreinsa vandlega með viðurkenndum 

aðferðum. 

3. gr. 
7. gr. 2. tl. stafl. b. orðist svo: 

7.2.b. Þegar aðskotaefni eru í vörunni.
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9.6. 
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4. gr. 
9. gr. 1., 2., 6. og 8. tl. orðist svo: 
Neysluvörur í luktum umbúðum eða hylkjum (dósum, flöskum, loftþéttum um- 
búðum, úr gerviefnum og því um líku) má ekki dreifa til sölustaða án þess að 
nafn og heimilisfang framleiðanda eða pökkunarfyrirtækis sé skráð á um- 
búðirnar. Heilbrigðiseftirlit ríkisins getur krafist fyllri merkingar telji það 
ástæðu til. 
Djúpfrystar nauðsynjavörur (undir = 20*C) skal framleiðandi eða eftir atvik- 
um umboðsmaður eða innflytjandi merkja með „Djúpfryst" á umbúðir. 
Séu kjöt, fiskur eða aðrar viðkvæmar neysluvörur, t.d. álegg, seldar í luktum 
umbúðum eða hraðfrystar, skal á pökkunarstað skráð dagsetning á umbúðir 
og síðasti leyfilegur söludagur þannig: „Pakkað ...... " „Síðasti söludagur ....". 
Framangreint gildir ekki um niðursoðnar (dauðhreinsaðar) vörur. 
Við sölu og dreifingu á matvælum, sem nefnd eru í 6. tl. þessarar greinar, skal 
sæta hita- og kuldastigs vörunnar samkvæmt ákvæðum 5. gr. 2. tl. og 9. gr. 2. tl. 
og auðkenna eftir atvikum: „Geymist í kæli“. 

5. gr. 
9. gr. 7. tl. falli niður. 

6. gr. 
10. gr. orðist svo: 
Sá sem reka vill sláturhús, búa til matvæli eða neysluvörur, eða selja eða 
dreifa manna á meðal kjöti, kjötmeti, nýjum fiski, fiskmeti, mjólk, mjólkur- 
afurðum, brauði, kökum, ávöxtum, aldinum eða grænmeti, skal leita leyfis 
viðkomandi heilbrigðisnefndar. Verði slíku ekki við komið skal leita leyfis 
Heilbrigðiseftirlits ríkisins. Heilbrigðisnefnd skal ganga úr skugga um það, 
hvort umsækjandi fullnægi skilyrðum laga nr. 94/1936 og þessarar reglugerðar 
svo og öðrum ákvæðum, sem sett hafa verið eða sett kunna að vera um þess 
háttar starfsemi og skal í þeim tilgangi krefjast vottorðs héraðsdýralæknis 
eða Heilbrigðiseftirlits ríkisins. Slíkt leyfi þarf einnig til fyrirhugaðra breyt- 
inga á húsakynnum og rekstri þ. á m. sé skipt um eiganda eða sé starfsemi 
flutt. Heilbrigðiseftirlit ríkisins setur krafist þess að fá tilkynningar um veitt 
leyfi. 

- Undanþegnir ákvæðum 10. gr. 1. tl. eru sjómenn, sem sjálfir annast sölu á 
óunnum fiski beint upp úr báti á lendingarstað. 

7. gr. 
13. gr. orðist svo: 

Ílát, áhöld, vélar og umbúðir, sem seta snert matvæli, neyslu- og nauðsynja- 
vörur, sem dreift er manna á meðal, skulu vera þannig úr garði gerð að þau 
skaði ekki né mengi matvælin, neyslu- og nauðsynjavöruna. 

8. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í lögum nr. 24/1936 um eftirlit með mat- 
vælum og Öðrum neyslu- og nauðsynjavörum og með stoð í lögum nr. 12/1969 um 
hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit og með stoð í lögum nr. 85/1968 um eiturefni og 
hættuleg efni, öðlast gildi 1. mars 1977. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðureytið, 3. febrúar 1977. 

Matthías Bjarnason. 

Páll Sigurðsson.
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AUGLÝSING 

um afgreiðslutíma verslana á Eskifirði. 

1. gr. 
Auglýsingin tekur til hvers konar smásöluverslana á Eskifirði, þ. á m. söluturna 

og til brauð- og mjólkurbúða. 

Undanþegnar ákvæðum auglýsingarinnar eru þó lyfjabúðir, bifreiðastöðvar og 
bensínafgreiðslur. Ekki ná ákvæðin heldur til sjálfsala, blaðasölu á götum, merkja- 

sölu og annars slíks. 
Ef ágreiningur rís um skilning á ákvæðum auglýsingar þessarar, úrskurðar 

bæjarstjórn það, að fenginni umsögn lögreglustjóra, en skjóta má þeim úrskurði til 

ráðherra. 

2. gr. 
Daglegur afgreiðslutími smásöluverslana og annarra sölustaða, er auglýsing þessi 

tekur til, skal vera sem hér segir, nema öðruvísi sé sérstaklega ákveðið í auglýsingunni. 
Virka daga skal heimilt að opna sölustaði kl. 8.00 og loka skal þeim eigi siðar 

en kl. 18.00. 
Á þriðjudögum og föstudögum skal heimilt að halda öllum sölustöðum opnum 

til kl. 22.00. 
Á laugardögum skal heimilt að halda sölustöðum opnum til kl. 12.00 Fyrsta 

laugardag í desember má þó halda sölustöðum opnum til kl. 16.00, en aðra laugar- 

daga í þeim mánuði til kl. 18.00. Hinn 18. desember má halda verslunum opnum 

til kl. 22.00 en sé 18. desember sunnudagur gildir sú regla 19. desember. 
Síðasta virkan dag fyrir aðfangadag jóla skal heimilt að hafa verslanir opnar 

til kl. 24.00. Á miðvikudag fyrir páska skal heimilt að hafa verslanir opnar til kl. 22.00. 
Bæjarráð getur heimilað að sölustaður verði opnaður fyrr en segir í þessari grein. 

ð. gr. 
Afgreiðslutíma brauð- og mjólkurbúða skal vera heimilt að hafa hinn sama 

og afgreiðslutíma almennra verslana, og enn fremur skal vera heimilt að hafa þær 

opnar til kl. 16.00 á laugardögum og frá kl. 9.00—-16.00 þá daga, sem um ræðir í 
B-lið 7. gr. 

4. gr. 
Í sérhverri verslun skal auglýstur fastur afgreiðslutími hennar. Afgreiðsla um 

söluop er ekki heimil í þeim verslunum, sem hafa afgreiðslutíma skv. 2. og ð. gr. 

þessarar auglýsingar. 

5. gr. 
Bæjarráð getur leyft, að vikið sé frá ákvæðum 2. gr., þegar um er að ræða sölu- 

turna og sambærilega sölustaði, þannig að þeir verði opnir til kl. 23.30. 
Sölustaðir þeir, sem um ræðir í 1. mgr. skulu aðgreindir frá verslunum eða 

birgðageymslu verslunar. 
Á sölustöðum þeim, er kvöldsöluleyfi hafa má selja eftirtaldar vörur: 
Sælgæti, súkkulaðikex, tóbaksvörur, öl og gosdrykki, blöð og tímarit, ískökur, 

íssósur, skyndiplástur, blöðrur, flugelda, saltstengur, öryggi, eldspýtur, dömubindi, 
rakblöð, sólgleraugu, kort, frímerki, bolluvendi, spil, greiður, hárlakk, filmur, hár- 

krem, stílabækur, reikningsbækur, blýanta, vinnuvetlinga, rakspíritus, raksápu og 
rakkrem, sokka, sokkabuxur, kaffi, te, kakó, ávaxtasafa, grænar baunir, sveppi, 

aspargus, niðursoðna ávexti, strásykur, molasykur, salt, kornflakes, sinnep, tómat-
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sósu, súpur, appelsínur, epli, banana, steiktar kartöflur, búðinga, (búðingsdutt), 
harðfisk, kex, kartöflumús, maís, egg, smjör, samlokur, handsápu og WC pappír, 

niðursoðna saxbauta, kjötbollur, fiskbollur og niðursoðinn barnamat. 
Vegna sölu á eftirgreindum vörutegundum ber að sækja um það sérstaklega 

til heilbrigðisnefndar: Ís, heitar pylsur og smurt brauð (samlokur). 
Bæjarráð getur breytt framangreindum vörulista. 

6. gr. 
Bæjarráð getur að fenginni umsögn heilbrigðisnefndar heimilað, að verslanir, sem 
eingöngu selja heitar pylsur, smurt brauð, öl og gosdrykki, mjólk og vörutegundir 

innan þeirra marka, er um ræðir í 3. mgr. 5. gr. megi vera opnar alla daga, nema þá, 
sem um getur í A-lið 7. gr., sbr. einnig C-lið sömu greinar. 

Bæjarráð getur að fengnum meðmælum lögreglustjóra leyft, að slíkar verslanir 
verði opnar eftir kl. 23.30. Í leyfi skal þá tilgreint hvenær loka skuli, svo og nánari 
skilyrði um umbúnað allan á hlutaðeigandi sölustað. 

7. gr. 
Um lokun sölustaða á einstökum helgidögum og hátíðisdögum gilda eftirfarandi 

reglur: 

A. Föstudaginn langa, páskadag, hvítasunnudag og jóladag skal öllum sölustöðum 
lokað allan daginn. 

B. Alla sunnudaga, nýársdag, skírdag, annan páskadag, annan hvítasunnudag, 
sumardaginn fyrsta, 1. maí, uppstigningardag, 17. júní, fyrsta mánudag í ágúst 
og annan jóladag skal sölustöðum lokað allan daginn, sbr. þó undantekningar- 

ákvæði 3., 5., 6. og 10. gr. 
C. Aðfangadag jóla og gamlársdag skal öllum sölustöðum lokað eigi síðar en kl. 15.00. 

8. gr. 
Í kvikmyndahúsum, leikhúsum, á íþróttavöllum, útiskemmtistöðum og slíkum 

stöðum skal heimilt að fengnu leyfi heilbrigðisnefndar að selja sælgæti, tóbak, gos- 
drykki og annað slíkt, sem ætla má að neytt verði á staðnum. Einnig má selja sýn- 
ingarskrár, minjagripi og annað slíkt sem eðlilegt telst, að þar sé til sölu, utan þess 
tíma, er um getur í 2. gr. þó aldrei eftir að sýningu lýkur eða skemmtistað er lokað. 

9. gr. 
Eftir lokunartíma sölustaða er óheimilt að selja þann varning, sem verslunar- 

leyfi þarf til sölu á, þó skal heimilt að afgreiða það fólk sem komið er í verslun eða 

sölustað, þegar lokað er. 

10. gr. 
Bæjarráð getur leyft rýmri afgreiðslutíma, þegar um er að ræða sölu á blómum, 

sarðplöntum, jólatrjám, minjagripum, svo og vörum til tækifærisgjafa. 
Bæjarstjóri getur heimilað í einstökum tilvikum rýmri sölutíma en segir Í aug- 

lýsingu þessari, þegar hann telur sérstaklega ástæðu til, m.a. þegar ágóði af sölu 
skal renna til almenningsheilla eða góðgerðarstarfsemi. 

11. gr. 
Fyrir leyfi skv. 5. gr. skal greiða gjald í bæjarsjóð skv. ákvörðun bæjarstjórnar. 
Bæjarráð getur veitt aðila, er rekur biðskýli fyrir strætisvagnafarþega í sam- 

bandi við söluturn, undanþágu frá greiðslu gjalds, skv. 1. mgr.
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Ef leyfishafi brýtur gegn ákvæðum auglýsingar þessarar eða skilyrðum, sem 
bæjarráð og heilbrigðisnefnd setja fyrir leyfi, greiðir ekki gjaldið á gjalddaga, eða 
rekstur sölustaðar þykir ekki fara vel úr hendi, getur bæjarráð svipt leyfishafa 
leyfinu, enda hafi leyfishafi ekki látið segjast við aðvörun. 

12. gr. 
Brot gegn auglýsingu þessari varða sektum. Með mál út af brotum á auglýs- 

ingunni skal farið að hætti opinberra mála. 

Auglýsing þessi, sem bæjarstjórn Eskifjarðar hefur samið og samþykkt sam- 
kvæmt lögum nr. 17 frá 1. febrúar 1936 um samþykktir um lokunartíma sölubúða, 
öðlast þegar gildi, þó með þeim takmörkunum, sem lög nr. 45 frá 15. júní 1926 setja 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 3. febrúar 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Skúli Sigurðsson. 

7. febrúar 1977. Nr. 103. 

REGLUGERÐ 

um gatnagerðargjald Á í Suðureyrarhreppi. 

1. gr. 

Almenn ákvæði. 

Sveitarstjórn er heimilt að leggja gatnagerðargjald á lóðir í kauptúninu, eftir 

því sem nánar segir í reglugerð þessari. 
Gatnagerðargjald A er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í kostnaði við undir- 

byggingu götu fyrir bundið slitlag. 

Þegar veitt er byggingarleyfi án undangenginnar lóðarveitingar er greiðsla 
satnagerðargjalds áskilin og skal húsbyggjandi greiða gatnagerðargjaldið samkvæmt 
gjaldskrá, en þó aðeins af byggingaráfanga hverju sinni, sbr. þó 5. mgr. 

Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir breytingu eða endurbyggingu húsnæðis, sem 
felur í sér breytta notkun þess, þannig að húseignin eða hluti hennar færist í hærri 
gjaldflokk, þá skal húseigandi greiða gatnagerðargjald af hinu breytta húsnæði, 
sem nemur mismuni á gjaldinu reiknuðu af hinu breytta húsnæði fyrir og eftir 
breytinguna. 

Hafi byggingarleyfi verið veitt og aðeins hluti þess notaður innan tilskilins 
tíma, skal við endurnýjun leyfisins greiða fullt gjald af þeim hluta byggingarinnar, 
sem byggingarleyfið er endurnýjað fyrir, að frádregnu því gatnagerðargjaldi, sem 
áður hefur verið greitt af sama áfanga. 

Lóðin er veitt í því ástandi, sem hún er í við afhendingu hennar, og á lóðarhafi 
engar kröfur á hendur sveitarfélagsins síðar, vegna ástands hennar. Lóðarhafi skal 

hlíta byggingarskilmálum svo og öðrum þeim lögum og reglum, sem til greina kunna 
að koma og settar kunna að verða.
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2. gr. 

Gjalds!ofn. 

Upphæð gatnagerðargjalds skal miðast við ákveðinn hundraðshluta byggingar- 
kostnaðar per rúmmetra „vísitöluhússins“. 

Gjaldskráin er háð vísitölu byggingarkostnaðar og skal breytast árlega. 
Gjöldin skulu miðast við brúttórúmmál húss. 
Rúmmál skal reiknað eftir samþykktum uppdráttum. Sé uppdráttur nýrra húsa 

ekki fyrir hendi, skal til bráðabirgða miða við þá stærð húss, sem skipulag gerir 
ráð fyrir, en sé slíkt ekki ákveðið í skipulagi skal miðað við eftirtaldar stærðir: 

Einbýlishús ásamt bílgeymslu .......... senn... UU Mm 
Par-, rað-, keðju-, stalla-, tvíbýlis- og þríbýlishús ....00.0.0...... 400 möð/íbúð 
Fjölbýlishús ........000020000.0...... ones... 0... 900 mö/íbúð 

Fyrir önnur hús skal áætla nýtingarhlutfall lóðar 0.3—0.5 eftir nánari ákvörðun 
bygginga- og skipulagsnefndar hverju sinni, þ. e. ef samþykkt deiliskipulag kveður 
ekki á um nýtingarhlutfallið. 

Meðalhæð skal reikna 3.5 m. 

3. gr. 

Um afsögn veittrar lóðar og lækkun gatnagerðargjalds. 

Óski lóðarhafi eftir að segja sig frá veittri lóð, skal hann eiga rétt á endur- 
greiðslu á greiddu gatnagerðargjaldi. Heimilt er þó að fresta endurgreiðslunni eins 
og hér segir: 

50% gatnagerðargjaldsins greiðist eftir 6 mán. Eftirstöðvar greiðast eftir 12 mán. 
Verði lóðin veitt að nýju innan þess tíma, skal fyrri lóðarhafi fá gatnagerðar- 

gjaldið endurgreitt að fullu, þegar sú lóðarúthlutun fer fram. 

Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem það er lagt á samanber 
lög nr, 51/1974, og gengur það ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni 
hvíla og tekur einnig til vátryggingafjár eignarinnar. 

Heimilt er að taka gjöld semkvæmt lögum þessum lögtaki skv. lögum nr. 29/1885. 

4. gr. 

Um ágreining. 

Sveitarstjórn sker úr ágreiningi er rísa kann um álagningu og innheimtu sam- 
kvæmt reglugerð þessari. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af sveitarstjórn Suðureyrarhrepps, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 til að öðlast gildi þegar í stað og 

birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut kunna að eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 7. febrúar 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.
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GJALDSKRÁ 

fyrir gatnagerðargjald A á Suðureyri. 

1. gr. 

Gjaldstuðlar til A-gjalds: 

Einbýlishús rúmmál allt að 550 m3 .....0000000.0.. 7.0% 
Einbýlishús rúmmál umfram 550 móð .......0.02.0.. 10.0% 
Tvíbýlishús 2 hæðir ..........2.00000 00... 4.5% 
Þríbýlishús 3 hæðir  ........0.20220 0000... 4.0% 

Fjölbýlishús ............ FRIÐ 1.8% 
Par-, rað- og keðjuhús 1 hæð .........00000000000.. 6.0% 
Par-, rað- og keðjuhús 2 hæðir ........0.00000....... 4.5% 

Stallahús  ..........0.2000.0 nn 5.0% 
Verslunar- og skrifstofuhús  .........0..0..0....... 8.0% 
Skemmubyggingar 1 hæð ............0.200........... 3.0% 
Annað atvinnuhúsnæði  ..........02.0000 000... 2.5% 

Af kjöllurum, jarðhbæðum og rishæðum, sem ekki eru notaðar til íbúðar eða 
atvinnureksturs svo og bifreiðageymslum skulu gjöld samkvæmt 1. mgr. vera 50% 
af gjaldstuðli viðkomandi húss. 

2. gr. 

Gjaldeining og vísitöluákvæði. 

Gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari skulu miðuð við bygsingarkostnað „vísitölu- 
hússins" og er sá kostnaður kr. 21 193.00 per. rúmmetra miðað við vísitölu 119 stig 
1, okt. 1976. 

Sveitarstjórn skal vera heimilt að hækka eða lækka gjaldstuðlana sbr. 1. mgr. 
1. gr. hvern um sig eða alla í einu, um allt að 50% án frekari staðfestingar ráðu- 

neytisins. 

3. gr. 

Um gjalddaga og gjaldfrest. 

Sveitarstjórn setur reglur um gjalddaga við hverja úthlutun lóða og tekur 
ákvörðun um gjaldfrest. 

Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasleign þeirri, sem það er lagst á samanber 

lög nr. 51/1974, og gengur það ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni 
hvíla og tekur einnig til vátrygsingarfjár eignarinnar. Heimilt er að taka gjöld sam- 
kvæmt lögum þessum lögtaki skv. lögum nr. 29/1885. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af sveitarstjórn Suðureyrarhrepps, 

staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 til að öðlast gildi þegar í stað og 
birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

    

Félagsmálaráðuneytið, 7. febrúar 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Skúli Sigurðsson. 

B21
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AUGLÝSING 

um staðfestingu félassmálaráðuneytisins á breytingu á samþykkt fyrir 

Byggingarsamvinnufélag atvinnubifreiðastjóra. 

Samkvæmt lögum nr. 58 30. april 1973 um breytingu á lögum nr. 30 12. maí 1970 
um Húsnæðismálastofnun ríkisins hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi breytingu 
á samþykkt fyrir Byggingarsamvinnufélag atvinnubifreiðastjóra í Reykjavík og 
nágrenni, sem staðfest var af ráðuneytinu 2, apríl 1971. 

1. gr. samþykktar félagsins breytist þannig, að í staðinn fyrir „Félagið heitir 
Byggingarsamvinnufélag atvinnubifreiðastjóra í Reykjavík og nágrenni, skammstafað 
B.S. A.B.". kemur „Félagið heitir Byggingarsamvinnufélagið Aðalból, skammstafað 
B.S. A.B.". 

Staðfest 1. febrúar 1977. 

Félagsmálaráðuneytið, 8. febrúar 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Jón Sigurpálsson. 

Nr. 106. 10. febrúar 1977. 
REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um notkun eiturefna og hættulegra efna í landbúnaði 

og garðyrkju og til útrýmingar meindýra nr. 132/1971. 

1. gr. 
ö. gr. 5. málsgr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Ráðherra getur, að fenginni umsögn landlæknis og eiturefnanefndar, veitt lyf- 
sölum leyfi til þess að versla með efni og efnasamsetningar í hættuflokkum X, A og 
B, enda mæli sérstakar ástæður með veitingu slíkra leyfa „t.d. mikil fjarlægð frá 
viðurkenndri sölubúð. Slík leyfi gilda til 5 ára í senn. Þau má takmarka við sölu 
á tilteknum efnum í X eða Á hættuflokkum eða við sölu á efnum og efnasamsetn- 
ingum í B hættuflokki eingöngu. Ákvæði b- og c-stafliða 3. málsgr. eiga ekki við 
um lyfjabúðir sem fengið hafa slík söluleyfi, sbr. og 17. gr. stafliður f í reglugerð 
um búnað og rekstur lyfjabúða nr. 151/1968. 

2. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 14. gr. laga um eiturefni og hættuleg efni nr. 
85/1968 og öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 10. febrúar 1977. 

Matthías Bjarnason.   
Páll Sigurðsson.



  

10. febrúar 1977. 167 Nr. 107. 

GJALDSKRÁ 

yfir gjald af einkasöluvörum. 

Áhöfnum og farþegum sem við komu til landsins hafa meðferðis meira magn af 

einkasöluvörum en heimilt er án greiðslu gjalda, sbr. ákvæði 6. gr. reglugerðar nr. 

272/1969 og 2. gr. reglugerðar nr. 362/1975, skal heimilt að greiða einkasölugjald 

samkvæmt gjaldskrá þessari af því magni sem umfram er, enda hafi viðkomandi 

vörum verið framvísað við tollgæslu áður en tollskoðun hófst á farangri viðkomandi: 

A. Áfengi: 0,375 1 0,751 
1. Rauðvín, hvítvín, heit vín, vermouth og aperitivar kr. 500 1000 

9. Íslenskar áfengistegundir ..........00..0000.00. — 1350 2450 
3. Koníak, brandy, whisky, vodka, gin, genever, rom, 

líkjörar svo og aðrar sterkar tegundir, ót. a. .... — 2150 3600 

B. Tóbak: 

1. Reyktóbak .......00000000 nn kr. 2400 pr. tylft eða lb. 

2. Vindlingar  .......02020000 eens — 1850 pr. karton 

3. Smávindlar .......000000000 000. nn. — 200 pr. 10 stk. 

Meðalstærð  ........000000. 00 nn... — 600 pr. 25 stk. 

Vindlar aðrir ..........00000.0 000... — 1000 pr. 25 stk. 

Sé um að ræða aðrar pakkningar en að ofan greinir skal greitt hlutfallslega. 

Gjaldskrá þessi er sett skv. heimild í 5. mgr. 76. laga nr. 59/1969 um tollheimtu og 

tollaeftirlit til að öðlast gildi þegar í stað. Jafnframt er úr gildi numin gjaldskrá nr. 

107/1976 um sama efni. 

Fjármálaráðuneytið, 10. febrúar 1977. 

F.h.r. 

Þorsteinn Geirsson. 
  

Björn Hafsteinsson. 

10. febrúar 1977. Nr. 108. 
GJALDSKRÁ 

Hitaveitu Mosfeilshrepps. 

I. KAFLI 

1. gr. 
Hitaveita Mosfellshrepps selur afnot hitaorku úr hitaveitukerfum þeim, sem gerð 

hafa verið eða verða gerð í Mosfellssveit og til þeirra húsa, sem fá vatn frá aðfærslu- 

æð, eftir þeim reglum, sem settar eru Í gjaldskrá þessari sbr. og reglugerð fyrir 

Hitaveitu Mosfellshrepps. 

2. gr. 
Hitaveita Mosfellshrepps lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar 

hennar, í té vatnsmagn, er ætla má að nægi til hitunar á húsinu, enda séu ofnar 
hússins nægilega stórir að dómi hitaveitunnar. Hitaveitan lætur setja stillanlegan 
hemil fyrir hámarksrennsli til hvers upphitunarkerfis og miðast gjald hitaveitunnar, 
fyrir selda orku við það hámark sem hemillinn er stilltur.
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3. gr. 
Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils. Hita- 

veitan breytir stillingu hemils eftir óskum húseiganda fyrstu tvo mán., sem hús hans 
er tengt við hitaveitukerfið, en síðar verður hemilstillingu að jafnaði einungis breytt 
einu sinni á ári, 1. desember ár hvert. Hámar rksstilling hemils gildir allt árið þótt 
orkunotkun verði minni hluta úr ári. 

II. KAFLF 

4. gr. 
Gjald fyrir afnot heita vatnsins er sem hér segir: 
Fastagjald kr. 330.00 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 
Vatnsgjald kr. 840.00 á mánuði fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu 
hemils. sem skiptist þannig: 

Flutningsgjald #................ kr. 280.00 
Heitt vatn ............ —  560.00 

Þ 

5. gr. 
Hitaveitugjöld skv. 4. gr. verða krafin annan hvern mánuð, og skulu þau greiðast 

til innheimtumanns eða innheimtustofnunar, sem sveitarstjórn ákveður. Það eru 
vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 15 daga frá gjalddaga. 

III. KAFLI 

6. gr. 
Heimæðagjald Hitaveitu Mosfellshrepps skal vera sem hér segir, fyrir eina 

heimæð: kr. 195 800.00. 
Heimæðagjald skal greiðast þegar heimæð hefur verið lögð, áður en hún tengist 

hitakerfi hússins skv. þá gildandi gjaldskrá. 

1. gr. 
Gjöld skv. 6. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 2 184 stig. Er hita- 

veitunefnd heimilt að breyta þeim í samræmi við þær breytingar, sem á nefndri 
vísitölu verða. Að óbreyttum nú gildandi lögum um verðstöðvun, er hækkun gjalda 
skv. þessari gr. háð samþykki ríkisstjórnarinnar. (1975). 

8. gr. 

Nú eru leyfð afnot hitaveitunnar til annars en húshitunar, og er þá hitaveitu- 
nefnd heimilt að ákveða gjald fyrir þan afnot sérstaklega í hverju tilviki með hlið- 
sjón af gjaldskrá þessari. 

9. gr. 
Öll gjöld samkv. gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

10. gr. 
Hitaveitan hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð not- 

anda, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber að tilkynna 
með 3 daga fyrirvara. 

Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá. sem í vanskilum er, kr. 1 100.00 
í hvert skipti. 
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11. gr. 

Eftirlitsmanni Hitaveitu Mosfellshrepps skal, hvenær sem er, frjáls aðgangur 

að öllum hitakerfum, sem tengd eru við hitaveituna. Er húseiganda skylt að hlíta 

tafarlaust fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum 

til varnar gegn misnotkun heita vatnsins. 

Gjaldskrá þessi, sem samþykkt er af hitaveitunefnd og sveitarstjórn Mosfells- 

hrepps staðfestist hér með skv. Orkulögum nr. 58, 29. april 1967, til að öðlast þegar 

gildi og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi 

felld gjaldskrá sama efnis nr. 98 24. mars 1975. 

Iðnaðarráðuneytið, 10. febrúar 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Kristmundur Halldórsson. 

10. febrúar 1977. Nr. 109. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um gerð lyfseðla og afgreiðslu lyfja nr. 338 20. nóv. 1973. 

1. gr. 
5. gr. stafliður j orðist svo: 
Þegar lyf er afgreitt í fyrsta skipti eftir lyfseðli, skal auðkenna hann stimpli 

lyfjabúðarinnar. Dagsetningar afgreiðslu skal geta á lyfseðlinum. 

Verð lyfs skal ávallt rita á lyfseðil. Hæfilegt verð umbúða, samkvæmt gildandi 

reglum lyfjaverðskrár, skal vera innifalið í verði lyfsins. 

2. gr. 
6. gr. reglugerðarinnar, 2. töluliður orðist svo: 

Eigi má ávísa einstaklingi í einu þeim ávana- og fíknilyfjum, er nú verða talin, 

eða söltum þeirra, Í meira magni eða stærri einstökum skömmtum en hér greinir: 

I. Diazepamum. Óheimilt er að ávísa hylkjum, skömmtum eða töflum í stærri 

einstökum skömmtum en 5 mg, og ekki í meira magni en sem svarar 0.5 g 

af hinu virka efni. 

II. Nitrazepamum. Hámarksmagn á lyfseðli 0.25 g. 

III. Medazepamum. Hámarksmagn á lyfseðli 0.5 g. 

IV. Chlordiazepoxidum og Oxazepamum. Hámarksmagn á lyfseðli 1.0 g. 

V. Flurazepamum. Hámarksmagn á lyfseðli 15 g. 

VI. Aethallymalum, Allypropymalum, Diallymalum, Hexemalum, Heptamalum, 

Meballymalum, Mebumalum og Pentymalum. Hámarksmagn á lyfseðli 3.0 g. 

VII. Apronalum, Diemalum, Enhexymalum, Glutethimidum, Methaqualonum og 

Secumalum. Hámarksmagn á lyfseðli 5.0 g. 

VIII. Meprobamatum. Hámarksmagn á lyfseðli 20 g. 

EK. Carisoprodolum, Methocarbamolum og Phenprobamatum. Hámarksmagn á lyf- 

seðli 25 g.
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ð. gr. 
8. gr. 15. töluliður m-liðs orðist svo: 
Própanól, ísóprópanól og joðáburð skal auðkenna rauðum merkimiða og auk 

þess tveimur aðvörunarmiðum: Varúð — Hæ!tulegt með ljósu letri á dökkum grunni, 
og Varúð — Geymið þar, sem börn ná ekki til, með rauðum bókstöfum á ljósum 
grunni. 

4. gr. 
8. gr. 20. töluliður m-liðs orðist svo: 
Lyf þau, sem seld eru í lausasölu með undanþágu samkv. viðauka 1, töflur, 

sem selja má Í lausasölu og eru annað hvort sykurhúðaðar eða litaðar og járnlyf, 
til inntöku, skulu öll auðkennd aðvörunarmiða með rauðu letri á ljósum grunni: 
Varúð — Geymið þar, sem börn ná ekki til. 

ð. gr. 

Við 10. gr. staflið a bætast eftirtalin lyf í upptalningu: 
Kalii jodidum. 
Natrii jodidum. 

6. gr. 
T viðauka T falla niður undanþágur varðandi lausasölu joðs og Tinctura opii 

benzocia. 

        

7. gr. 
Ákvæði í viðauka Í um lausasölu fenasóns og noskapins orðist svo: 

Lyf eða Samsetningar er selja 
samsetningar má Í lausasölu Athugasemdir Dæmi 

Phenazonum Lyf Í afmældum Einstakur Dosipulveres phenazoni 
skömmtum skammtur 1 g DD63 Tablettae 

mest Í g coffeini phenazoni 
DD63 

Noscapinum Saftir, ekki Áletrun: Hósta- Syrupus noscapini. 
yfir Í mg/ml saft. 1 matskeið 

að styrkleika mest 3 sinnum á 

sólarhring handa 
fullorðnum. Gefið 
börnum aðeins 

eftir læknisráði. 

8. gr. 
Viðauki 2 við regluserðina fellur niður. 

9. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 23. gr. lyfsölulaga nr. 30 29. apríl 

1963 og öðlast gildi 15. mars 1977, nema hvað varðar ákvæði 2. gr., er taka gildi 1. 
maí 1977. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 10. febrúar 1977. 

Matthías Bjarnason. nn 

Páll Sigurðsson.
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AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á frystum hörpudiski 

fyrir framleiðslutímabilið 1. janúar til 15. maí 1977. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 

og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftir- 

farandi verðgrundvöll á frystum hörpudiski fyrir framleiðslutímabilið 1. janúar til 

15. maí 1977: 
Ísl. kr. á lb. Gif. 

Lausfrystur hörpudiskur  .......0.0000000000.. 331.47 

Blokkfrystur hörpudiskur .......000000000. 00. 308.61 

Verðbil verður 2%%. 

Greiðslur í sjóðinn eða úr miðast við 50% af verðbreytingu frá grundvallarverði 

að viðbættu eða frádregnu verðbili. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 11. febrúar 1977. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. 
  

Gylfi Þórðarson. 

10. febrúar 1977. . Nr. 111. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á freðfiski 

fyrir framleiðslutímabilið 1. janúar til 30. júní 1977. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 

og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, hefur ráðuneytið 

staðfest eftirfarandi verðgrundvöll á freðfiski fyrir framleiðslutímabilið 1. janúar 

til 30. júní 1977: 

Þorskur: Ísl. kr. á lb. Cif. 

414 m/r interl. ...........0200 0000... 147.85 
414 r/1 og SX7 EM 2... se 161.49 

10X5, 3X<18, 4X12 og 4X13 „00.00.0000... 207.50 

BIÐ Ll 207.50 
AX16 ....0000000 nn 187.04 

AX15 2020. 216.03 

KI err 207.50 
Blokk  ......200 00 183.87 

Blokk 24 2... 187.76 

Ýsa: 

414 m/r interl. ......2.0000000 0. enn n nn. 158.23 

10X5 og 413 2...cc00csnernnenenr 207.50 

318 err 216.03 
12X1 .....0000 esne 207.50 

Blokk .....ccceeees ess 193.55
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Steinbítur: Ísl. kr. á Ib. Cif. 
SXT FM... 121.20 
10X5 2. 212.24 
TEXT 212.24 
Blokk ........0.0..0 000 164.52 

Karfi: 

SXT Mr 2... 121.20 
105 FY 2... 156.34 
10X5 M/r ......... 152.93 
10X<5 m/r og m/b (Sea Star) ..........0000 142.69 
410 m/r og m/b flokkað (Sea Star) .......... 151.22 
5xX8 m/r og b/1 .......0....000 0 190.45 
TAXI 1 ÍR 156.34 
12X<1 m/r flokkað ...........0.0.0.00000 0. 165.62 
125 0... 138.34 
AÐ18 2... 138.34 
Blokk ..........200 000 131.62 

Ufsi 

SXT FL ..........0 00 90.26 
46 Rg. f/l 00... 94.56 
105 .......0000 113.70 
EX12 113.70 
Blokk .........0..0 000 108.02 
Blokk 24%% ......... 00 108.02 

Langa: 
SXT EM 2... 121.20 
10X5 ....0....00 00 161.08 
Blokk ....000200 0000 145.18 

Grálúða: 
GXI0 ..........000 00 126.39 
Heilfryst (.............. 86.87 
Blokk USSR. .........0.0200 0000 121.20 
Blokk USA. ........0000..0 00 126.96 
Heilfrystur fiskur ...........0.0.000.0 0. 55.86 

Verðbil verður 4%, miðað við verðhækkun eingöngu. 
Greiðslur í sjóðinn miðast við 62.5% af verðbreytingu frá grundvallarverði að 

viðbættu verðbili, en greiðslur úr sjóðnum miðast við 62.5% af verðbreytingu frá 
srundvallarverði án verðbils. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 10. febrúar 1977. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. 
  

Gylfi Þórðarson.
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GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Keflavíkur og Rafveitu Gerðahrepps. 

I. RAFORKA 

Rafveita Keflavíkur og Rafveita Gerðahrepps selja raforku á þann hátt og við 
þvi verði, sem hér segir: 

þe
 

þa
 

N
O
 

2.1. 

3.1. 

3.2. 
33. 

34. 

3.ð. 

A. Lýsing. 

Um kWest.-mæli á kr. 52.80 hver kWst. 
Um kWst.-mæli á kr. 20.65 hver kWst., auk fastagjalds, er nemi kr. 230.00 á ári 
af hverri einingu gólfflatar í rúmi því, sem lýsa skal. Fyrir verslanir, vinnustofur 
og skrifstofur skal reikna í fermetra í hverri einingu, en fyrir geymslur og ganga 
3 fermetra. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kWst.-mæli á kr. 13.20 hver kKWst. 

C. Vélanotkun. 

Um kWst.-mæli á kr. 29.30 hver kWst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunar- 
tíma, má krefjast minnsta ársgjalds kr. 5 261.00 hvert uppsett kW vélanna. 
Til fiskiðnaðar, með fasttengdum vélum kr. 12.00 hver kWst. 

Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla við fisk-, kjöt- eða mjólkuriðnað er yfir 

20 kW: 
a. Um kWst.-mæli á kr. 8.46 hver kWest., enda megi rjúfa strauminn í allt að 

3 klst. á das, á tímum mesta álags rafveitunnar, um hádegið og síðdegis, en 
þó ekki lengur en 1% klst. í senn. Notandi kosti klukkurofa fyrir vélalagnir 

eða tvígjaldsmæli, sem settur er til eftirlits með að rofið sé á tilsettum tíma. 
b. Um tvígjaldsmæli á kr. 50.15 hver kKWest. í 114 klst. tvisvar sinnum á tímum 

mesta álags rafveitunnar, en þó ekki lengur en 1 klst. í senn, en 9.36 kr. hver 
kKWst. utan þess tíma. 

Um mæli á kr. 10 824.00 fyrir hvert KW. mesta notaðs afls á árinu, mælt sem 
15 mínútna meðalálag og auk þess kr. 5.71 á notaða kWst. 
Ef ekki eru tök á að mæla mesta notaða afl má selja þannig: 

Um mæli á kr. 7 098.00 fyrir hvert uppsett kW. vélanna og auk þess kr. 
5.71 á notaða kWst. Ef fasviksstuðull er lægri en 0.85 getur rafveitan krafist af 
notanda að hann sé hækkaður upp í það gildi. 

Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra straumfrekra tækja, 
sem valda truflunum og/eða takmarka notkun þeirra við tiltekinn tíma sólar- 
hrings. 

D. Hitun. 

. Um kWst.-mæli á kr. 5.86 hver kWst., án rofs. 

. Um kWst.-mæli á kr. 293 hver kWst., enda megi þá rjúfa strauminn í alli að 
3 klst. á dag, á tímum mesta álags rafveitunnar, en þó eigi lengur en 1% klst 
Í senn. 

. Um kWst.-mæli á kr. 1.58 hver kWst., í 9 klst. á tímanum frá kl. 22.00 til 08.00. 

B 22
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Önnur skilyrði til raforkusölu til hitunar. 

a. Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
b. Rafveitan leggur til álagsstýringarrofa og annast viðhald þeirra. Kostar not- 

andinn tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim, samkvæmt reglum sem gilda 
um leigu mæla. 

c. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum rafveit- 

unnar, ofnar fasttengdir, með sérstökum rofum og hitastillir notaður. 

E. Önnur raforkusala. 

5.1. Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 
slíkra staða, á kr. 15.84 hver kWst., enda sé notkunin mæld um sér mæli og 

suðutæki fasttengd. 

ð.2. Til nota fyrir vinnuljósalagnir meðan á byggingu stendur, um kWst.-mæli á kr. 
29.57 hver kWst. 

5.3. Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWst.-mæli á kr. 3.84 hver kWst. á 
tímanum frá kl. 22 til 8.30 og kr. 12.00 hver kWst. frá kl. 8.30 til kl. 22. 

o.4. Til gatnalýsingar á kr. 12.00 hver kWst. 

Alla rafmagnsnotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjald- 
skrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A—1. Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitu- 
stjóri þó að tilskildu samþykki rafveitustjórnar, veita afslátt frá gjaldskrárlið 
C—E (báðir meðtaldir) á orku, sem notuð er á sumrin, sé um aukningu frá vetrar- 

notkun að ræða. Ennfremur að selja orku eftir sérstökum samningi, sé það hagstætt 
vegna orkunýtingar rafveitunnar. 

F. Mælaleigur. 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja veitu 
og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af mæli- 
tækjum, sem hér segir: 

1. Af einfasa mælum upp að 30 amp. .....0000000 0. kr. 80.00 pr. mán. 
2. Af þrífasa mælum upp að 50 amp. 22.00.0000... —  96.00 pr. mán. 
3. Af þrífasa mælum 50 til 200 amp. .......0000000.... —- 240.00 pr. mán. 
4. Af þrífasa mælum yfir 200 amp. .......000000 0... —- 360.00 pr. mán. 
5. Af álagsstýringarliðum ...............0. 0000. 00... —- 360.00 pr. mán. 

Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 
laust og verður hún eigi enduropnuð fyrr en notandinn hefur greitt kr. 1700.00 
gjald á skrifstofu rafveitunnar. Ef lokað er fyrir veitu vegna vanskila, skal greiða 

á skrifstofu rafveitunnar, gjald fyrir enduropnun kr. 1 300.00. 

HEIMTAUGARGJÖLD 

Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug, er tengir húsveitu við veitu- 
kerfi Rafveitu Keflavíkur og Rafveitu Gerðahrepps. Heimtaugargjaldið skal greitt 
við umsókn. 

Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar fyrir fullgerðar húsveitur og bráðabirgða- 
heimtaugar fyrir byggingastaði. 

Aðalheimtaugar. 

Heimtaugargjöld fyrir aðalheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu:



9. febrúar 1977. 175 Nr. 112. 

Yfirlengdargjald 
Málstraumur/ Heimtaugargj. Jarðstr. Loftlina 
málraun kr. kr./m kr./stólpa 

GJA 1-fasa 87 542.00 2 110.00 27 800.00 
GJA 9-fasa 94 486.00 2 520.00 34 700.00 

100A — 112 320.00 2 860.00 43 200.00 
2004 —- 181 038.00 Samkv. kostn. 
31ðA —- 377 296.00 — 
300kKVA — 527 261.00 — 
500kVA — 880 172.00 — 
8S00kVA — 1407 424.00 — 

Bráðabirgðaheimtaugar. 

Heimtaugagjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi 

töflu: 
Lengdargjaldi)?) 

Málstraumur Stofngjald Jarðstrengur Loftlina 

GJA 1-fasa 15 523.00 Sama og aðalheimtaugar 
G3A 3-fasa 21 793.00 Sama og aðalheimtaugar 
1004 — 23 113.00 Sama og aðalheimtaugar 

A merkir málstraum stofnvara Í amper. 

kVA merkir málstraum spennis í kílóvoltamper, þegar um sér spennistöð er 

að ræða. 
Telji rafveitustjóri að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða spennis, skal 

notandi greiða mismun samkvæmt gjaldskrá. Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja 

upp spennistöð að mestu eða öllu leyti vegna eins notanda, skal hann leggja til lóð 

eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitu- 

stjóra, vegna staðsetningar stöðvarinnar. Þegar lóð er lögð til er það rafveitunni 

gert að kostnaðarlausu og skal í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð og 

staðsetningu stöðvarinnar. Þegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja skilyrðum 

um gerð spennistöðvarhúsa, að dómi rafveitustjóra. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt hverfi að ræða 

eða aðstæður óeðlilegar skal greiða heimtaugargjald samkvæmt kostnaðarreikningi. 

Helmingur heimtaugargjalds skal greiddur við umsókn, en síðari hlutinn áður en 

notkun hefst. 
Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orku- 

lögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað og 

birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjald- 

skrá sama efnis, nr. 260 30. júní 1976. 

Iðnaðarráðuneytið, 9. febrúar 1971. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson. 
    

1) Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast í heilum metrum frá næsta útitengiskáp eða rofa 

í spennistöð að stofnvarkassa eða stofntengikassa í húsveitu. 
Sjái eigandi húsveitu um lögn frá útitengiskáp eða rofa í spennistöð að stofnvarkassa 

eða stofntengikassa húsveitu á sinn kostnað, greiði hann aðeins stofngjald, en annist þá 

sjálfur viðhald heimtaugarinnar. 
2) Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5; metra innan lóðarmarka í jarðstrengs- 

heimtaug og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlíinuheimtaug.
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GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Snæfjalla- og Nauteyrarhrepps og Rafveitu 

Reykjafjarðar- og Ögurhrepps. 

I. RAFORKA 

Rafveiturnar selja raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

A. Notkun til búreksturs, heimilisþarfa o. fl. 

Um orkumæli (aflmarksmæli), sem stilltur er á tiltekið afl og sýnir annars 
vegar heildarnotkun og hins vegar orkunotkun yfir aflstillingu. 

Notandi greiðir sem hér segir fyrir aflstillingu og orkunotkun: 

1. Aflgjald, lágmarksstilling 4 KW .................. kr. 48 000.00 á ári 
Aflgjald umfram 4 KW 2...... 0... —- 7 200.00 á KW. á ári 
Orkugjald af allri notkun .......0...00020..000 — 1.56 á kWst. 
Orkugjald af notkun yfir aflstillingu .............. — 9.60 á kKWest. 

B. Vélanotkun, til skóla, radiostöðva, samkomuhúsa o. fl. 

Notandi greiði sem hér segir fyrir aflstillingu og orkunotkun: 

Í. Aflgjald 2... kr. 18 000.00 á kW. á ári 
Orkugjald af allri notkun .............00000000... — 5.52 á kWst. 
Orkugjald af notkun yfir aflstillingu .............. — 12.00 á kWest. 

I. Lýsing — orkugjald ..........0....0000.. 0... kr. 48.00 á kWst. 
2. Um vinnulagnir — orkugjald .................... —- 18.00 á kWst. 
3. Kirkjur — orkugjald ................0.0.50.00. — 12.00 á kWst. 
4. Sumarnotkun, til sumarbústaða o.fl. .............. — 7.20 á kWst. 

D. Utanhússlýsing. 

1. Fast gjald á ljósker ...........0.0.0..0 0. kr. 960.00 á ári 
Orkugjald, ómæld notkun á uppsett afi .......... — 12.00 á W. á ári 

II. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja og rofa, sem nota skal fyrir hverja 
veitu og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann. 

Af mælitækjum og rofum er heimilt að taka leigu sem næst 20% af verði tækis- 
ins á ári. 

II. HEIMTAUGARGJÖLD 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar og/eða spennistöðvar fyrir 
húsveitu. Umsækjandi heimtaugar skal gera grein fyrir væntanlegri notkun hús- 
næðis og helstu raforkunotkun, jafnframt leggja fram raflagnateikningar. 

Hreppsnefndir ákveða heimtaugargjald hverju sinni, að fengnum tillögum raf- 
veitunefnda, og skal það vera sem næst kostnaðarverði.
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IV. OPNUNARGJÖLD 

í. Hafi verið lokað fyrir veitu vegna vanskila á gjöldum til rafveitunnar er óheimilt 

að opna aftur fyrr en notandi hefur greitt áfallin gjöld og kr. 1 800.00 í opnunar- 

gjald. 
2. Ef fundinn er óleyfilegur rafbúnaður eða of stór vör, skal veitunni lokað tafar- 

laust, og ekki opnuð aftur fyrr en notandinn hefir bætt úr því og greitt kr. 

1 800.00 í opnunargjald. 

V. ÝMIS ÁKVÆÐI 

1. Notendum skal skylt að gefa upp tölur á kKWst. mælum í síma þegar óskað er 

en reglulegur aflestur og reikningsskil fara fram ársfjórðungslega. 

Reikningur fyrir raforku er gjaldfallinn um leið og hann hefur borist 

notanda. 
9. Rafveitustjóri getur bannað notkun rafsuðuspenna, súgþurrkunarblásara og 

heyblásara eða takmarkað notkun slíkra straumfrekra tækja við tiltekna tíma 

sólarhrings. 

3. Hreppsnefndum er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru Í gjald- 

skrá þessari Í samræmi við kaupgjald og seðla að fenginni heimild ráðu- 

neytisins, enda verði breytingin auglýst í Lögbirtingablaðinu, áður en til hennar 

kemur. 

  

Ví. ANNAÐ 

Söluskattur og hliðstæð gjöld 20% og 13% verðjöfnunargjald eru innifalin í 

gjaldskrárliðum nema raforku til húshitunar og kWest.-gjaldi á gjaldskrárlið A. 

Gjaldskrá árverðið breytist til samræmis við söluskattsbreytingar, sem kunna að verða. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orku- 

lögum nr. 58 29. april 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað og 

birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjald- 

skrá sama efnis nr. 438 24. september 1975. 

Iðnaðarráðuneytið, 15. febrúar 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson. 

7. febrúar 1977. Nr. 114. 

REGLUGERÐ 

fyrir Vatnsveitu Kópaskers. 

1. gr. 

Vatnsveita Kópaskers er sjálfstætt fyrirtæki, sem Presthólahreppur á og rekur 

og hefur einkaleyfi til sölu vatns á því svæði, er hún nær yfir og getur fullnægt. 

2. gr. 

Vatnsveitunefnd, sem kosin er af hreppsnefnd til fjögurra ára í senn, annast 

öll framkvæmdastörf, viðhald og endurbætur vatnsveitunnar, fjárreiður hennar og 

umsjón eigna í samráði við oddvita og hreppsnefnd. Í vatnsveitunefnd skulu vera 

þrír menn og aðrir þrír til vara. Vatnsveitunefnd skiptir sjálf með sér verkum.
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3. gr. 
Þegar vatnsveitukerfið hefur verið byggi og aðalvatnsæðar lagðar, skal hverjum 

húseiganda og vatnsnotanda heimilt að tengja vatnsæð við hús sitt, enda sæki hann 
um það til vatnsveitunefndar. 

4. gr. 
Skylt er húseiganda eða lóðareiganda að halda vatnsæðum sínum vel við og 

láta tafarlaust gera við allar bilanir. Hann skal sérstaklega gæta þess að ekki frjósi 
í þeim. Enginn má setja aflvél í samband við veituna nema með samþykki vatns- 
veitunefndar. 

5. gr. 
Vatnsveitunefnd getur fyrirskipað takmörkun á vatnsnotkun, ef skortur er á 

vatni og lokað getur hún fyrir vatnið, ef þörf krefur vegna hreinsunar og viðhalds 
á valnsveitukerfinu. Tilkynna skal fyrirfram um slíka lokun, ef mögulegt er. Fullan 
vatnsskatt ber að greiða, þótt slík lokun fari fram. 

6. gr. 
Vatnsveitunefnd er heimilt að loka, án fyrirvara, fyrir vatn hjá þeim, sem eftir 

itrekaða áminningu eyða vatni að óþörfu, vanrækja að gera við bilanir á leiðslum 
sínum, greiða ekki vatnsskatt á réttum gjalddaga eða brjóta á annan hátt gegn reglu- 
gerð þessari. 

7. gr. 
Skylt er manni að láta af hendi land og landsafnot í þarfir vatnsveitunnar, svo 

og þola þær eignakvaðir, óhagræði og takmörkun á afnotarétti, sem vatnsveitan 
kann að hafa í för með sér, enda komi fullar bætur fyrir samkvæmt mati, ef ekki 
næst samkomulag. 

8. gr. 
Hver sá, sem tekur vatn úr vatnsveitunni án heimildar eða á annan hátt en ráð 

er fyrir gert, í þeim tilgangi að losna við að greiða gjald fyrir, skal sæta sektum, 
nema þyngri refsing liggi við samkvæmt lögum, auk þess sem honum er skylt að 
greiða fyrir vatnið samkvæmt mati vatnsveitunefndar. 

9. gr. 
Hver sá, sem veldur skaða eða skemmdum á vatni eða veitukerfi, greiðir fullar 

fébætur auk sekta, nema þyngri refsing liggi við að lögum. 

10. gr. 
Vatnsveitunefnd eða trúnaðarmönnum hennar er heimilt að fara um hús manna, 

þar sem vatnsæðar liggja, til athugunar og aðgerða. Ef útbúnaði er að einhverju 
leyti ábótavant, skal húseigandi svo fljótt sem við verður komið bæta úr því, ella 
er vatnsveitunefnd heimilt að gera það á hans kostnað. 

11. gr. 
Af öllum húseignum á vatnsveitusvæðinu, sem sérmetnar eru til fasteignamats 

og vatni er veitt í eða úr næst til vatnsæða, skal greiða vatnsskatt, sem nemur 0.60% 
— núll komma sex af hundraði — af fasteignamatsverði árlega.
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12. gr. 

Fyrir önnur vafnsafnot skal greiða, sem hér segir: 

1. Fyrir hvern stórgrip, sem inni er að vetri ......00000.0... kr. 90.00 

2. Fyrir hverja sauðkind, sem inni er að vetri .............. — 6.00 

3. Fyrir hverja sauðkind, sem slátrað er í sláturhúsi ........ —  6.00 

4. Fyrir hvern stórgrip, sem slátrað er í sláturhúsi ........ — 30.00 

Heimilt er að leggja vatnsskatt á hverja skrásetta bifreið á Kópaskeri, ef að- 

staða er til þvotta. Fyrir önnur vatnsnot hverju nafni, sem nefnast, skal greiða eftir 

samkomulagi við yfirstjórn vatnsveitunnar. 

13. gr. 

Fyrir vatn til skipa greiðist kr. 150.00 fyrir hverja smálest, en minnsta gjald 

skal vera kr. 150.00 fyrir fiskiskip og kr. 300.00 fyrir önnur skip. 

14. gr. 

Stofngjald húsa, þesar heimæð er tengd skal ákveðið af hreppsnefnd árlega. 

15. gr. 

Húseigandi ber ábyrgð á greiðslu vatnsskatts húsa. Eigandi framleiðslustöðvar 

ber ábyrgð á, að vatnsskattur sé greiddur af vatnsskattsskyldri framleiðslu eða 

verkun á stöð hans. 

16. gr. 

Hreppsnefnd er heimilt að breyta vatnsgjöldum samkvæmt reglugerð þessari 

um allt að 50% til hækkunar eða lækkunar, bæði í heild og einstökum liðum fyrir 

eitt ár Í senn. 

17. gr. 

Hreppsnefnd setur krafist þess, að fyrirtæki og aðrir vatnsnotendur, greiði 

vatnsskatt eftir mæli. Ber þá hverjum vatnsnotanda að greiða andvirði vatnsmælis, 

uppsetningu og viðhald, svo og vatnsskattinn sjálfan eftir nánari ákvæðum hrepps- 

nefndar. 

18. gr. 

Reikningsár vatnsveitunnar er almanaksárið og endurskoðast reikningar af 

endurskoðendum hreppsins árlega. Vatnsskatturinn samkvæmt 11. og 12. gr. að við- 

bættri 16. gr. ef til kemur, innheimtist af oddvita um leið og útsvör og aðrar skatt- 

tekjur Presthólahrepps og er skylt að greiða eigi síðar en 31. desember ár hvert. 

19. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 1 000.00 nema þyngri refsing 

liggi við að lögum. Með mál út af brotum gegn reglugerðinni skal farið að hætti opin- 
þ? 

Reglugerð þessi, sem samin er af hreppsnefnd Presthólahrepps í Norður-Þings- 

eyjarsýslu, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 frá 20. júní 1923, til 

þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 

að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 7. febrúar 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Skúli Sigurðsson.
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SAMÞYKKT 

um hundahald í Neskaupstað. 

1. gr. 
Hundahald er bannað í Neskaupstað að undanskildum hundum til aðstoðar 

blindu fólki. 

2. gr. 
Bæjarstjórn er heimilt að veita einstaklingum búsettum í bænum undanþágu 

til hundahalds með eftirfarandi skilyrðum: 

a) Hundurinn skal skráður á skrifstofu lögreglunnar, og þar fái eigandi hundsins 
merkia plötu, sem jafnan skal vera í ól um háls hundsins. 

b) Arlega skal greiða bæjarsjóði leyfisgjald fyrir þá hunda, sem undanþága er 
veitt fyrir. Gjaldið, sem bæjarstjóri ákveður fyrir eitt ár í senn skal renna til 
Þess að standa straum af kostnaði við eftirlit með hundum í bænum og skal 
upphæðin við það miðuð. Gjaldið skal greitt við skráningu fyrir eitt ár í senn 
og síðan fyrirfram árlega. 

ce) Skylt er hundeiganda að hafa hund sinn ábyrgðartryggðan hjá viðurkenndu 
vátryggingarfélagi. Við greiðslu árlegs le /íisgjalds, skal leggja fram kvittun 
frá tryggingafélasinu sem sýni að fryggingin sé í fullu gildi. 

d) Hundurinn skal aldrei ganga laus á almannafæri, heldur vera í taumi í fylgd 
aðila, sem hefur fullt vald yfir honum. Eigi er leyfilegt að fara með hunda inn 
á leikvelli, skóla, matvöruverslanir eða aðra staði, þar sem matvara er um hönd 
höfð. 

e) Hundeiganda ber að hlíta að öðru leyti lögum og reglum er hundahald varða 
(þ. á m. reglum um árlega hreinsun hunda og greiðslu hundaskatts) svo og 
fyrirmælum, er heilbrigðisnefnd setur. 

3. gr. 
Við brot á skilyrðum fyrir undanþágu til hundahalds skal fjarlægja viðkomandi 

hund. Skal hundinum komið fyrir, sé um minni háttar brot að ræða í fyrsta skipti. 
Eigandi hundsins yrði þá að leysa hann þaðan út Segn greiðslu alls kostnaðar vegna 
brotsins. Sé um að ræða alvarlegt brot eða ítrekuð brot, afturkallast viðkomandi 
undanþága til hundahalds. Bæjarstjórn er heimilt, hvenær sem er, að afturkalla 
leyfi fyrir einstökum hundum eða öll veitt leyfi, telji hún þess þörf. 

4. gr. 
Ofangreind samþykkt bæjarstjórnar Neskaupstaðar staðfestist hér með sam- 

kvæmt 1. gr. laga nr. 7/1953 um hundahald og varnir gegn sullaveiki og lögum nr. 
12/1969 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 7. febrúar 1977. 

F.h.r. 

Páll Sigurðsson. 
  

Ingimar Sigurðsson. 
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GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Akureyrar. 

I. RAFORKA 

Rafveita Akureyrar selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

  

AA 
A—-9 

B—1 

B-2 

B-3 

G-1 
Cc 

C-3 

GA 

C-5 
C—6 
C-7 

A. Lýsing. 

Kr. 57.20 hver kWst. til lýsingar. 
Kr. í6.23 hver kWest. til lýsingar auk fastagjalds, er nemi kr. 8 272.00 á ári 
fyrir 25 m? gólfflöt, eða minna af gólffleti af rúmi því, er lýsa skal, og kr. 
246.00 fyrir hvern ferm. umfram 25 mé. 

Þennan gjaldskrárlið má nota í verslunum fyrir kæliskápa og 1-fasa 
mótora upp að 3 kW. og greiði notandi aukagjald fyrir hver kW. sem svarar 

til gjalds fyrir 38 fermetra gólfflatar. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um tvo kWst.-mæla, annan til ljósa, hinn til suðu og hitunar. Kr. 57.20 hver 

kWst. til ljósa og kr. 13.10 hver kWst. til suðu og hitunar. 
Kr. 10.82 hver kWst. til heimilisnotkunar. Auk þess greiðist fastagjald kr. 87.00 
á ári af hverjum fermetra gólfflatar íbúðar. Við útreikning á gólffleti skal 
telja öll herbergi og eldhús, ennfremur sanga, baðherbergi, seymslur og 
bilskúra. 
Sértaxti Sundlaugar Akureyrar. Kr. 11.27 hver kWst. og fastagjald ákveðið af 
stjórn Rafveitu Akureyrar. 

C. Vélanotkun. 

Kr. 27.60 hver kWst. til iðnaðar. 
Um mestastraumsmæli, ef um meira en 50 kw. er að ræða og notkunartími er 

meiri en 1000 klst. á ári, kr. 9 114.00 hvert kw. upp að 50 kw. og kr. 4.68 hver 
kWst. fyrir fyrstu 200 000 kWst. ársnotkun. 

Um mestastraumsmæli, ef um meira en 50 kw. er að ræða og notkunartími er 
meiri en 1000 klst. á ári, kr. 8 096.00 hvert kw. sem er fram yfir 50 kw. og kr. 
4.41 hver kWst. sem er umfram 200 000 kKWst. 

Kr. 16.19 hver kWst., ef um meira en 30 kw. er að ræða og notkunartími er 

meiri en 1000 klst. á ári. 
Kr. 17.01 hver kWst., fyrir búrekstur. 

Sérstaxti Gefjunar, kr. 2.08/1.88 hver kWst. og kr. 17 246.00 hvert kw. 
Sértaxti Iðunnar, gufuketill, kr. 259 hver kWst. 
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D. Hitun. 

D—1 Kr, 3.25 hver kWst. til upphitunar, ef straumur er rofinn í allt að þrjár klst. 
á dag á tímum mesta álags rafveitunnar, en þó ekki lengur en 1'% klst. í senn. 

D—2 Kr. 4.40 hver kWest. til upphitunar um tvígjaldsmæli, á tímabilinu kl. 8 til 23. 
3 Kr. 256 hver kWst. til upphitunar um tvígjaldsmæli, á tímabilinu kl. 23 til 

kl. 8. 

D—4 Kr. 1.98 hver kWst. til upphitunar (næturhitun), ef straumurinn er rofinn á 
tímabilinu kl. 8 til 23. 

D—>5 Sértaxti Sundlaugar Akureyrar, kr. 201 hver kKWst. á tímabilinu 1. okt. til 

30. apríl. 
D—6 Sértaxti Sundlaugar Akureyrar, kr. 1.76 hver kWst. á tímabilinu 1. maí til 

30. sept. 

D—"7 Sértaxti til upphitunar kr. 2.71 hver kWst. utan mesta álagstíma á vetrum 
Rofið í um það bil 6 mánuði. Bundið því skilyrði að annar upphitunarmögu- 
leiki sé fyrir hendi. 

E. Hitun í iðnaði. 

E— 1 Kr. 7.38 hver kWst. til iðnaðarhitunar, enda sé lágmarksnotkun 10 000 kKWet. 

á ári. 
E—2 Kr. 9.60 hver kWsí. um tvígjaldsmæli, á tímabilinu kl. 8 til 23. 
E—3 Kr. 4.68 hver kWst. um tvígjaldsmæli, á tímabilinu kl. 23 til 8. 
E—4 Kr. 5.58 hver kWst. til súgþurrkunar. 

F—1 Sértaxti Málmhúðunarinnar, kr. 508 hver kKWst. til iðnaðar. 

Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

Að vélaafl, götulínur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 

Að notandi kosti tengingu stjórntækis fyrir hitalögnina og greiði leigu fyrir 

það samkvæmt reglum, er gilda um leigu mæla. 

Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerðar samkvæmt fyrirmælum raf- 
veitunnar, ofnar fasttengdir og hitastillar notaðir. 

Önnur notkun. 

Rafveitustjórn getur, með sérstökum samningi, selt raforku þeim notendum, 

sem hafa eigin vélar til orkuvinnslu, með því skilyrði, að stöðva megi raforku- 

sölu til þeirra hvenær sem þarf að dómi rafveitustjóra. 
Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitustjóri, Í samráði við rafveitustjórn, 

selja raforku eftir sérstökum samningi í hvert sinn. 
Gjald fyrir götu- og hafnarlýsingu ákveður bæjarstjórn. 

II. MÆLALEIGUR 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir veitu 

hverja, og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða ársleigu 
af mælitækinu samkvæmt eftirfarandi skrá: 

Upp að 30 30—50 50—100 100—-500 Yfir 500 
Amp. kr. Amp. kr. Amp. kr. Amp. kr. Amp. kr. 

1-fasa kKWst.-mælar -....... 835.00 1 030.00 1121.00 

3-fasa kKWst.-mælar ........ 1372.00 2173.00 2 800.00 4 662.00 10255.00 

Tvígjalds- og mestastr. mælar 2 800.00 4 662.00 7 509.00 15 035.00 
Skiptirofar/skiptiklukkur .. 3 463.00
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Af öðrum tækjum en þeim, sem nefnd eru í skránni, skal leigan vera sem næst 

15% af mælitækisverðinu, og semur rafveitustjóri nánari skrá um leiguna. Leigan 
skal innheimt um leið og gjald fyrir raforku. 

IV. HEIMTAUGAGJÖLD 

1. Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug er tengir húsveitu við veitu- 
kerfi Rafveitu Akureyrar, og skal það greitt við umsókn, eða samtímis og 
greiðsla annarra byggingargjalda fer fram. 

9. Heimtaugagjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Stofngjald Lengdargjald Umframgjald 
Málstraumur Jarðstr. Loftlina Jarðstr. — Loftlína Loftlína 
Málraun kr. kr. kr./m. #kr./stólpi kr./stólpi 

25 A 1-fasa — 9.400.00 — Innif. 16 850.00 
25 Á 3-fasa -—— 14 9000.00 — — 23 400.00 
63 A 1-fasa 68 000.00 14 000.00 Innif. — 23 400.00 
63 A 3-fasa 74. 200.00 15 800.00 — - 26 200.00 

110 A 3-fasa 92400.00 18 700.00 — — 32 800.00 
200 A 3-fasa 52 700.00 —  3860.00 —- — 
9315 ÁA 9-fasa 160 000.00 —  5270.00 — — 
300 KVA 3-fasa 426 000.00 — Skv. kostn.  — — 
500 KVA 3-fasa 679 000.00 — — — — 
800 KVA 3-fasa 1 100 000.00 — —- — — 

3. Séu aðstæður óvenjulegar að því er snertir fjarlægð húsveitu frá veitukerfi, eða 
fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar, skal heimtaugagjald ákveðið sam- 

kvæmt sérstökum samningi hverju sinni. 

4. Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekins notanda og hún að mestu 
leyti notuð í hans þágu, skal notandanum skylt að leggja lóð undir stöðina, 
rafveitunni að kostnaðarlausu og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar 
um stærð lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar. 

5. Þegar heimtaug er stækkuð eða henni breytt úr loftlinuheimtaug í jarðstrengs- 
heimtaug, samkvæmt beiðni notanda, skal greiða fullt heimtaugagjald fyrir 
hina nýju heimtaug, að frádregnu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, samkvæmt 
gildandi gjaldskrá, þegar breyting fer fram. 

6. Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá næsta útitengiskáp eða rofa í spenni- 
stöð að stofnvarskassa eða stofntengikassa í hitaveitu. 

7. Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 m. innan lóðamarka í jarð- 
strengs-heimtaug og fyrir hvern stólpa innan lóðamarka í loftlínuheimtaug. 

IV. ÝMIS ÁKVÆÐI 

1. Hafi gjald fyrir raforku eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið, skal 
taka gjald fyrir enduropnun veitunnar kr. 760.00. Ennfremur skal sama gjald 
tekið ef farið er á stað til lokunar, jafnvel þótt lokun sé ekki framkvæmd. 

2. Ef fundin eru við skoðun óleyfileg vör eða of stór, skal veitunni lokað tafarlaust 

og verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandinn hefir greitt gjald til rafveit- 
unnar kr. 750.00 og sett viðeigandi vör. 

3. Söluskattur 17%, 2% viðlagasjóðsgjald og 1% í sjóð til að draga úr áhrifum 

verðhækkana á olíu til íbúðarhitunar, eru innifalin í upphæð gjalda þeirra, 
sem um ræðir Í gjaldskrá þessari, að undanteknum. D-liðum.
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4. Verðjöfnunargjald 13% samkvæmt lögum um verðjöfnunargjald af raforku, 

er innifalið í gjöldum þeim, sem um ræðir í gjaldskrá þessari, að undanteknum 
D-liðum. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orku- 
lögum nr. 58 29. april 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað og 
birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjald- 
skrá sama efnis nr. 261 29. júní 1976. 

Iðnaðarráðuneytið, 18. febrúar 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 

Kristmundur Halldórsson. 
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REGLUGERÐ 

um lágmarksbúnað loftfara til sjónflugs, næturflugs, blindflugs, 

óbyggðaflugs og flugs yfir sjó. 

1. Almennt. 

1.1. Auk þess búnaðar sem krafist er fyrir lofthæfi, þá skulu íslenskar flugvélar 

a.m.k. hafa búnað þann, sem hér greinir, í sjónflugi, næturflugi, blindflugi, 
óbyggðaflusi og flugi yfir sjó. 

1.2.  Mælitækjum og öðrum búnaði skal þannig fyrir komið að flugliðar geti auð- 
veldlega lesið af þeim eða náð til þeirra, eftir því sem við á, úr sæti sínu. 

1.3.  Björgunarvesti fyrir áhöfn og farþega skulu ávallt vera í íslenskum loftförum. 
Þó þarf ekki björgunarvesti í svifflugum sem notaðar eru fjarri sjó og stórum 
vötnum. 

Í.4.  Viðurkenndir sjúkrakassar skulu ávallt vera um borð í íslenskum loftförum. 
15. Slökkvitæki af viðurkenndri gerð skulu ávallt vera um borð í vélknúnum 

íslenskum loftförum. 

2. Flugmælitæki. 

2.1. 'Til sjónflugs skal flugvél a.m.k. hafa eftirfarandi búnað: 
a) Hraðamæli. 
b) Hæðarmæli (mælikvarði í fetum). 

c) Seguláttavita. 

2.2. Til blindflugs og næturflugs skal flugvél a.m.k. hafa eftirfarandi búnað: 
a) Hraðamæli tengdan kerfi sem hefur búnað til að hindra skekkjur vegna 

ísmyndunar eða vatnsþéttingar (t.d. pitot-hitara). 
b) Tvo hæðarmæla, með mælikvarða í fetum, og skal a.m.k. annar þeirra 

vera næmur (sensitive) og vera við sæti flugmanns. 
ce) Seguláttavita. 

d) Klifurmæli (rate of climb). 

e) Snúðu-beygju og hallamæli (turn and bank). 

f) Snúðu- gervisjóndeildarhring (artificial horizon). 
gs) Stefnusnúðu (directional gyro). 
h) Búnað sem sýnir hvort aflgjafi snúðumælitækjanna er í lagi. 
Ii) Klukku með sekúnduvísi.
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3.1. 

4.1.3. 

4.2. 

62. 

Við næturflug samkvæmt sjónflugsreglum innan 15 sjómílna frá lýstum flug- 

velli þarf aðeins búnað a) til og með e) og einn næman hæðarmæli. Pitot- 

hitara þarf ekki. 

3. Ljósabúnaður. 

Í næturflugi skal flugvél hafa a.m.k. eftirfarandi ljós: 

a) Siglingaljós (navigation lights) og rautt Þblikandi varúðarljós (anti 

collision light) í samræmi við ákvæði flugreglna. 
b) Eitt lendingarljós. 
c) Lýsingu fyrir öll mælitæki, svo og fyrir annan búnað sem þarf til óruggrar 

stjórnar flugvélarinnar. 

d) Vasaljós við hvert sæti flugliða. 
Eigi má nota blikandi siglingarljós með blikandi varúðarljósum. 

4. Fjarskipta- og flugleiðsögutæki. 

Fjarskipta- og flugleiðsögubúnaður flugvélar skal a. m.k. vera sem hér segir: 

Til sjónflugs innan flugstjórnarsviðs þarf VHF-sendi og viðtæki til fjarskipta 

við hlutaðeigandi flugturn. 
Til blindflugs svo og til næturflugs utan 15 sjómílna frá lýstum flugvelli þarf 

eftirfarandi búnað: 
a) VHF-sendi og viðtæki til fjarskipta við flugstjórnarmiðstöð, flugturn og 

flugradíóstöðvar. 

b) Tvo radíóðáttavita (ADF), eða einn radíóáttavita og eitt VOR-viðtæki, svo 

og viðtæki fyrir markvita (marker beacon). 
Ath.: Fjarskiptatækin skulu þannig gerð að hægt sé að hlusta stöðugt á til- 

tekna tíðni og samtímis nota flugleiðsögutækin. 

Til blindflugs þarf radarsvara (SSR-transponder) fyrir 4096 merki (codes) 

og hætti (modes) A og C í allar fjölhreyfla flugvélar, sem notaðar eru í blind- 

flugi til og frá flugvöllunum í Reykjavík og Keflavík. 

Flugvélar, sem notaðar eru í reglubundnu áætlunarflugi skv. blindflugsreglum, 

svo og þær vélar, sem notaðar eru við kennslu og þjálfun í blindflugi (þar á 

meðal PFT/I) skulu auk þess búnaðar sem skráður er í 4.1.2., hafa a. m. k. eitt 

ILS viðtæki. 

5. Neyðarsendir. 

Öll vélknúin loftför, sem hafa mesta leyfilegan flugtaksþunga 5700 kg. eða 

minni, skulu búin sjálfvirkum neyðarsendi sem getur sent í tíðnum 121. og 

243 MHz og fullnægir kröfum flugmálastjórnar um slíka senda. 

Undanþegnar þessu ákvæði eru flugvélar þegar þeim er flogið til staða þar 

sem setja á neyðarsenda í þær eða gera á við bilaða neyðarsenda. 

6. Útbúnaður í óbyggðaflugi. 

Með „óbyggðum er hér átt við svæði, sem fjær liggja byggðu bóli en 25 km. 

Í óbyggðaflugi á eins hreyfils loftförum skal hafa útbúnað meðferðis, sem 

tryggi öryggi áhafnar og farþega í a.m.k. sólarhring, komi til nauðlendingar 

í óbyggðum. Útbúnaðurinn miðist við árstíma og aðstæður hverju sinni, svo 
sem skjólfatnaður, tjöld og vatn.



Nr. 117. 186 22. febrúar 1977. 

7. Flug yfir sjó. 

7.1. 0 Eins hreyfils landflugvélum skal ekki flogið lengra frá landi en svo, að hægt sé 
að ná til lands í renniflugi. Sjúkraflug og annað neyðarflug er undanþegið 
ákvæðum þessarar málsgreinar og loftferðaeftirlitið getur veitt sérstakar 

undanþágur til ferjuflugs o. þ. h. Sé loftförum flogið fjær landi en 50 sjómílur, 
skulu vera um borð björgunarbátar, sem rúmi alla um borð. 

8. Gerð og frágangur búnaðar. 

Flugmálastjórn veitir nánari upplýsingar um kröfur sem varða gerð, frágang, 

isetningu og viðhald framangreinds búnaðar. 

9. Refsiákvæði. 

Brot gegn reglugerð þessari, varða sektum, varðhaldi eða fangelsi allt að 3 árum 
enda taki eigi önnur refsiákvæði XMI. kafla laga nr. 34 21. maí 1964 yfir atferlið. 

10. Gildistaka. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 89., 155., 163. og 186. gr. laga nr. 34 21. 
maí 1964 um loftferðir, og tekur til íslenskra loftfara og erlendra loftfara sem ís- 
lenskur aðili notar eða ræður yfir, staðfestist hér með til að öðlast gildi frá og með 
1. maí n.k. Ákvæði 4.1.3, taka þó ekki gildi fyrr en 1. október n.k. Jafnframt eru úr 
gildi felldar reglur um óbyggðaflug og flug yfir sjó nr. 253 23. maí 1975. 

Samgönguráðuneytið, 22. febrúar 1977 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Birgir Guðjónsson. 

Nr. 118. 22. febrúar 1977. 

REGLUGERÐ 

um loðnuveiðar árið 1977. 

1. gr. 
Á tímabilinu 15. mars til 15. maí 1977 eru loðnuveiðar bannaðar fyrir Norður- 

og Austurlandi frá 20 v.lgd. austur um að línu réttvísandi suðaustur frá Eystra- 
Horni, utan línu, sem dregin er 25 sjómílur utan viðmiðunarlínu sbr. lög nr. 81 31. 
mai 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. 

Á tímabilinu 15. maí til 15. júlí 1977 eru allar loðnuveiðar bannaðar. 

2. gr. 
Bannað er að veiða smáloðnu minni en 12 em að lengd, sé hún verulegur hluti 

loðnuafla fiskiskipa. 
Lágmarksstærð loðnu er mæld frá trjónuoddi að sporðsenda.
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ð. gr. 

Sé skipstjóri fiskiskips í vafa um hlutfall smáloðnu í aflanum, þá ber honum, 

áður en verulega hefur verið þrengt að loðnunni Í nótinni, að taka sýnishorn af 

aflanum Í smáriðinn háf og mæla 100 loðnur valdar af handahófi. Reynist fleiri en 

50 loðnur vera undir 12 em að lengd, ber honum að sleppa loðnunni þegar í stað. 

4. gr. 

Nú kemur loðnuveiðiskip með loðnufarm til hafnar blandaðan smáloðnu og 

er þá loðnumóttakanda skylt að ganga úr skugga um, hvert sé hlutfall smáloðnu 

í aflanum, á þann hátt að tekin skulu þrjú sýnishorn valin af handahófi með 100 

loðnum í hverju. Sé hlutur smáloðnu, sbr. 2. gr., að meðaltali úr þessum þremur 

sýnishornum meiri en 56%, skal loðnumóttakandi gera Framleiðslueftirliti sjávar- 

afurða aðvart, sem gengur úr skugga um stærðarhlutföllin á sama hátt og að framan 

greinir og gerir sjávarútvegsráðuneytinu aðvari, sé hlutur smáloðnu yfir 55%. 

5. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 1. gr., er sjávarútvegsráðuneytinu heimilt að veita, að fengnu 

áliti Hafrannsóknastofnunarinnar, leyfi til loðnuveiða á svæðum, þar sem loðnuveiðar 

eru bannaðar samkvæmt Í. gr. 

6. gr. 

Framleiðslueftirlit sjávarafurða skal hafa eftirlit með því, að ákvæðum þessarar 

reglugerðar sé fylgt. 

7. gr. 

Með mál, sem rísa út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra 

mála og varða brot viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 31. maí 1976, um 

veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. 

8. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 81 31. maí 1976 um veiðar í fisk- 

veiðilandhelgi Íslands til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum 

þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 22. febrúar 1977. 

Matthías Bjarnason. nu 

Jón B. Jónasson.



Nr. 119. 188 21. febrúar 1977. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Borgarness, nr. 147 4. mars 1975. 

1. gr. 
2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en í0 brúttórúmlestir greiði leslagjald einu sinni á ári kr. 770.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið sert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 
út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 9. gr. skulu vera sem hér segir: 

1. Fyrir vörur í 1. flokki kr. 210.00 fyrir hver 1000 kg. 
2. Fyrir vörur í 2. flokki kr. 445.00 fyrir hver 1000 kg. 
3. Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg. 
4. Fyrir vörur í 4. flokki kr. 190.00 fyrir hvern rúmmetra. 
5. Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100.00. 

Reglugerð þessi, sem seti er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. april 1973, staðfest- 
ist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Samgönguráðuneytið, 21. febrúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson.



21. febrúar 1977. 189 Nr. 120. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Grímseyjarhafnar, nr. 190 7. mars 1975. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 
Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 
út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 Þbrúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í Í. flokki kr.  210.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 445.00 fyrir hver 1000 Kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr.  120.00 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100.00. 

T
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfest- 
ist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 172 29. apríl 1976. 

Samgönguráðuneytið, 21. febrúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Kristinn Gunnarsson. 
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Nr. 121. 190 21. febrúar 1977. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Blönduóshrepps, nr. 263 30. maí 1975. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 
Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 

400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest. 
b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 

Gjalddagi er Í. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 
Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 

út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láia í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu, 

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr.  210.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 445.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr.  120.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100.00. 

i
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfest- 
ist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 296 20. júlí 1976. 

Samgönguráðuneytið, 21. febrúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Kristinn Gunnarsson.



21. febrúar 1977. 191 Nr, 122. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Ólafsfjarðar, nr. 213 7. maí 1976. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 
Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 

400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest. 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 
Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 

út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 

að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 

3. gr. orðist þannig: 
Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 

en 10 Þbrúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 
Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 
Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

8. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 210.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 445.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr. #120.00 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100.00. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfest- 

ist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Samgönguráðuneytið, 21. febrúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Kristinn Gunnarsson.



Nr. 128. 192 21. febrúar 1977. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Grundarfjarðar, nr. 136 4. mars 1975. 

1. gr. 
2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á Þbrúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á Þbrúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lesiagjald einu sinni á ári kr. 770.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 
út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 2 300.00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 5.80 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 
úr höfninni greiðist sama gjald. 

b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 500.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

1. Fyrir vörur í 1. flokki kr.  210.00 fyrir hver 1000 kg. 

2. Fyrir vörur í 2. flokki kr. 445.00 fyrir hver 1000 kg. 

3. Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg. 

4. Fyrir vörur Í 4. flokki kr.  120.00 fyrir hvern rúmmetra. 
5. Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100.00.



21. febr. 1977. 193 Nr. 123. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfest- 
ist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 297 20. júlí 1976. 

Samgönguráðuneytið, 21. febrúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Kristinn Gunnarsson. 

21. febrúar 1977. Nr. 124. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Skagastrandar, nr. 269 11. júní 1975. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 
Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 
Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 

út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 

að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 

3. gr. orðist þannig: 
Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. $.80 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 
Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 

en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 
Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 2 300.00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 5.80 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 
úr höfninni greiðist sama gjald. 

b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 500.00 í hafnsögusjóð.
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4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr.  210.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr.  446.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 120.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100.00. 

o
r
 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfest- 
ist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 159 29. apríl 1976. 

Samgönguráðuneytið, 21. febrúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 195. 21. febrúar 1977. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð landshafnarinnar í Rifi 

á Snæfellsnesi, nr. 195 25. apríl 1975. 

1. gr. 
2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 
út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 
ð. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld.
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Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlesi. 

m
j
 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
10. gr. orðist þannig: 
Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 2 300.00 fyrir hvert skip, 

auk kr. 5.80 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 

úr höfninni greiðist sama gjald. 
Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 500.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr.  210.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 445.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr.  120.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100.00. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfest- 

ist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 

að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 188 11. maí 1976. 

Samgönguráðuneytið, 21. febrúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Kristinn Gunnarsson. 

21. febrúar 1977. Nr, 126. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Breiðdalsvíkur, nr. 140 20. mars 1975. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 
Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest. 

Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 

Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 
þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
Bátar minni en 10 Þbrúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði.
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Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 
út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 Þrúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 2 300.00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 5.80 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 
úr höfninni greiðist sama gjald. 

b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 500.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 210.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr.  445.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1230.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 120.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100.00. 

o
 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafn:lögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfest- 
ist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 194 11. maí 1976. 

Samgönguráðuneytið, 21. febrúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Kristinn Gunnarsson.



17. febrúar 1977. 197 Nr. 127. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 343 12. desember 1972 um holræsi í Neskaupstað. 

1. gr. 
6. gr. hljóði svo: 

Kostnaður allur við holræsakerfið greiðist úr bæjarsjóði. Til að standast þann 
kostnað ber húseigendum, sem húseignir eiga að eða í námunda við götu, veg eða 
annað opið svæði, sem holræsi er lagt í, að greiða árlegt holræsagjald o.15% af 
festeignamafi húsa og lóða, skv. lögum um fasteignamat og fasteignaskráningu nr. 
28 29. april 1963. 

Upphæð holræsagjalds skal þó aldrei vera lægri en kr. 1000.00 — eitt þúsund 
krónur — af einbýlishúsi, af íbúðarhúsi með tveim íbúðum eða fleiri, skal lægsta 
sjald vera kr. 600.00 — sex hundruð krónur — af íbúð. 

Holræsagjaldið miðast við byggingarvísitölu 1986 stig að breytist einu sinni 
á ári til samræmis við byggingarvísitölu, eins og hún er í árslok hverju sinni. 

Hækkanir samkvæmt þessari málsgrein mega ekki vera hærri en 50% án stað- 

festingar ráðuneytis. 

Reglugerðarbreyting þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Neskaup- 
staðar staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að 
öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 17. febrúar 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Skúli Sigurðsson. 

17. febrúar 1977. Nr. 128. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 342 12. desember 1972 fyrir Vatnsveitu Neskaupstaðar. 

1. gr. 

8. gr. hljóði svo: 
Vatnsskatt skal greiða af öllum húseignum á vatnsveitusvæðinu, sem vatni er 

veitt í eða næst til vatnsæðar frá. Skal hann vera 0.20% af fasteignamati húsa og 
lóða samkv. lögum um fasteignamat og fasteignaskráningu nr. 28 29. apríl 1963. 
Lágmarksvatnsskattur skal vera kr. 2000.00 á ári. 

2. gr. 
9. gr. hljóði svo: 

Vatnsveitan getur þar sem ástæða þykir til. selt vatnsnot samkvæmt mæli fyrir 

kr. 5.00 hverja smálest. 
Árleg leiga af vatnsmælum skal nema kr. 2 000.00. 

3. gr. 

10. gr. hljóði svo: 
Fyrir tímabundin eða sérstök vatnsnot skal greiða, sem hér segir, auk vatns- 

skatts.
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a) Vatnsnotkun í steypu til mannvirkjagerðar og iðnaðar fyrir hver 100 kg. 

sementsnotkun kr. 10.00. 
b) Fyrir þvottaplön, sem rekin eru til þvotta á bifreiðum t.d. í sambandi við 

eldneytissölur, skal greiða kr. 10.000.00 á ári fyrir vatnsnotin. 
c) Fyrir vatnsnotkun í sláturhúsum skal greiða kr. 4.00 fyrir hverja slátraða 

sauðkind. 
d) Fyrir vatnsnotkun við síldarsöltun skal greiða kr. 20.00 á uppsaltaða tunnu 

síldar. Sama gjald er fyrir tunnu af söltuðum hrognum. Fyrir sjósaltaða sild, 
sem lögð er á land til pökkunar og pæklunar, skal greiða kr. 10.00 fyrir hverja 
útskipaða tunnu. 

e) Fyrir vatnsnotkun til bræðslu síldar, loðnu eða annars bræðslufisks skal greiða 
kr. 25.00 fyrir hvert landað tonn. 

f) Vatnsnot við fiskverkun skal greiða með kr. 50.00 á hverja smálest af innvegnum 
fiski. 

sg) Vatnsnot til mjólkurvinnslu skal greiða með kr. 50.00 á hverja 1000 lítra af 
innveginni mjólk. 

h) Fyrir hverja smálest af vatni til skipa greiðist kr. 50.00. 
Lágmarksgjald kr. 2 000.00 — tvö þúsund krónur -——. 

i) Greiðsla fyrir önnur vatnsnot, en hér eru talin, fer eftir ákvörðun bæjarráðs. 

4. gr. 
13. gr. hljóði svo: 

Framantalin gjöld samkv. 8., 9. og 10. gr. eru miðuð við byggingarvísitölu 1986 
stig Í. nóv. 1975 og breytast einu sinni á ári til samræmis við byggingarvísitöluna, 
eins og hún er 1. nóv. ár hvert, þó má hækkunin ekki nema meira en 50% án sam- 
Þykkis ráðuneytisins. 

Reglugerðarbreyting þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Neskaup- 
staðar staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að 
öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 17. febrúar 1977. 

F. h. r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Skúli Sigurðsson. 

Nr. 129. 28. febrúar 1977. 

GJALDSKRÁ 

fyrir afnot flugvalla. 

1. Gildissvið. 

1.1. Gjaldskrá þessi gildir fyrir afnot flugvalla á Íslandi, annarra en Keflavíkur- 

flugvallar. 
1.2. Gjöld fyrir millilandaflug verða innheimt fyrir afnot flugvallanna við Akureyri, 

Egilsstaði, Hornafjörð, Reykjavík og Sauðárkrók. 
1.3. Gjöld fyrir innanlandsfiug verða innheimt fyrir afnot flugvallanna við Akur- 

eyri, Egilsstaði, Hornafjörð, Húsavík, Ísafjörð, Patreksfjörð, Reykjavík, Sauð- 
árkrók og Vestmannaeyjar.
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3.1. 

6.1. 

6.2. 

2. Lendingargjald. 

. Fyrir hverja skráða lendingu loftfars í millilandaflugi á flugvöllum, sem upp 

eru taldir í gr. 1.2., skal greiða gjald samsvarandi 3.47 Bandaríkjadölum fyrir 

hver byrjuð 1000 kg af þunga þess. 
. Fyrir hverja skráða lendingu loftfars í innanlandsflugi á flugvöllum, sem upp 

eru taldir í gr. 1.3., skal greiða kr. 150.00 fyrir hver byrjuð 1000 kg. af þunga 

þess. 

„ Fyrir notkun flugvallar utan auglýsts þjónustutíma er flugmálastjórn heimilt 

að innheimta viðbótar-lendingargjald vegna tilfallandi launakostnaðar við flug- 

vallar- og/eða flugumferðarþjónustu. 

3. Stæðisgjald. 

Stæðisgjald er ekkert fyrir fyrstu 6 klst. 

Fyrir næstu 24 klst., eða brot þar af, skal fyrir loftfar í millilandaflugi greitt 

stæðisgjald samsvarandi 1.00 Bandaríkjadal fyrir hver byrjuð 1000 kg. af þunga 

þess. 
4. Undanþágur. 

Eftirfarandi undanþágur eru veittar frá lendingar- og stæðisgjöldum: 

„ Loftför í sjúkraflugi eða leitar- og björgunarflugi. 

„ Loftför, sem verða að snúa við til brottfararflugvallar vegna veðurs eða annarra 

orsaka. 

. Loftför, sem lenda eftir að hafa farið prófflug eftir viðgerð. enda hafi ekki verið 

lent á öðrum flugvelli. 
4. Loftför, sem eingöngu flytja erlenda þjóðhöfðingja eða aðalframkvæmdastjóra 

Sameinuðu þjóðanna og fylgdarlið þeirra. 

Eins-hreyfils loftför í innanlandsflugi, sem ekki hafa skráð fleiri en fjögur sæti. 

. Loftför í eigu Íslenska ríkisins eða eru rekin af því. 

. Að öðru leyti er flugmálastjórn heimilt að fella niður lendingar- og stæðisgjöld, 

þegar sérstaklega stendur á. 

5. Þjónustugjald. 

, Heimilt er að innheimta þjónustugjald af loftförum í millilandaflugi samkvæmt 

gjaldskrá staðfestri af samgönguráðuneyti. 

Sé þjónustugjald ekki innheimt af flugmálastjórn, skal það greitt til félags, sem 

hlotið hefur heimild flugmálastjórnar til að annast þjónustu við loftför í milli- 

landaflugi. 
6. Eldsneytisgjald. 

Af öllu eldsneyti, sem ætlað er til notkunar í innanlandsflugi, skal greiða flug- 

málastjórn gjald sem hér segir: 

a) Flugbensin  ............ kr. 1.00 á hvern lítra. 

b) Þotueldsneyti #.......... — 0.70 á hvern lítra. 

Gjald þetta greiðir hlutaðeigandi olíufélag mánaðarlega til flugmálastjórnar. 

7. Flugskýlisgjald. 

.„ Fyrir afnot flugskýlis á vegum flugmálastjórnar skal greiða eftirfarandi leigu- 

gjöld fyrir hver byrjuð 1000 kg af þunga loftfarsins: 

a) Innanlandsflug: kr. 150.00 fyrir hvern byrjaðan sólarhring, eða kr. 2 250.00 

á mánuði. 
b) Millilandaflug: samsvarandi 2.20 Bandaríkjadölum fyrir hvern byrjaðan 

sólarhring.
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7.2. Flugskýlisgjöld samkvæmt gr. 7.1. miðast við óupphituð flugskýli. Sé flugskýli 
upphitað er hitunarkostnaður innheimtur sérstaklega. 

7.3. Fyrir afnot heilla flugskýla eða tiltekinna hluta þeirra, svo og fyrir afnot annarra 
bygginga og lóða á vegum flugmálastjórnar, skal greiða leigugjöld samkvæmt 
leigusamningi milli flugmálastjórnar og leigutaka. Upphæð leigugjalda skal 
almennt við það miðuð að þau standi straum af tilkostnaði flugmálastjórnar 
við umrædd mannvirki. 

t 

8. Almenn ákvæði. 

8.1. Þar sem getið er um þunga loftfars er átt við leyfilegan hámarksþunga þess eins 
og hann er skráður í lofthæfisskírteinið. 

8.2. Gjöld sem ekki eru staðgreidd, verða innheimt með útsendingu reikninga eða 
gíróseðla. Greiðslu ber að inna af hendi innan 30 daga frá útsendingardegi 
reiknings eða gíróseðils. Verði gjöld ekki greidd á gjalddaga er flugmálastjórn 
heimilt að stöðva notkun loftfara hlutaðeigandi flugrekanda. 

9. Gildistaka. 

9.1. Gjaldskrá þessi sem sett er samkvæmt 78. gr. laga um loftferðir nr. 34/1964, 
staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim 
sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt eru felldar úr gildi gjaldskrá fyrir nánar tiltekna flugvelli og sjó- 
flughafnir nr. 183 18. október 1951, gjaldskrá fyrir Reykjavíkurflugvöll nr. 211 15. 
júní 1973 og auglýsing um breytingu á þeirri gjaldskrá nr. 334 16. júlí 1975. 

Samgönguráðuneytið, 28. febrúar 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Birgir Guðjónsson. 

Nr. 1390. 17. febrúar 1977. 

VIÐAUKI 

við Byggingasamþykkt fyrir Þingvallahrepp, Grímsneshrepp og 

Grafningshrepp í Árnessýslu. 

Um sumarbústaði. 

1. gr. 
Sumarbústaður skv. samþykkt þessari er hús, sem aðeins er ætlað til sam- 

felldrar dvalar að sumri til, en á öðrum tímum árs aðeins endrum og eins, einkum 
um helgar. 

2. gr. 
Reisa má sumarbústaði á þeim svæðum í hreppum, þar sem slíkt er ákveðið 

í aðalskipulagi, svo og á þeim svæðum öðrum, þar sem hreppsnefnd og skipulags- 
stjórn ríkisins samþykkja. 

3. gr. 
Nú óskar eigandi (eigendur) lands, þar sem reisa má sumarbústaði, heimildar 

til að skipta því í sumarbústaðalönd, og skal hann þá senda hreppsnefnd uppdrátt 
af landinu ásamt tillögum sínum um skipulag landsins í stórum dráttum, sbr. reglu- 
serð nr. 217/1966 25. gr.
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Ef hreppsnefnd eða skipulagsstjórn geta ekki fallist á tillögur skv. 1. mgr., skal 
hún svo fljótt sem verða má tilkynna landeiganda hverju hún telur áfátt. 

4. gr. 
Hreppsnefnd getur ákveðið, að landeigandi leggi fram land undir vegi og sam- 

eiginleg útivistarsvæði allt að “% af heildarflatarmáli þeirra sumarbústaðalanda, er 
samþykkt hennar nær til, sbr. 30. gr. í lögum nr. 19/1964. 

5. gr. 
Þegar hreppsnefnd og skipulasgsstjórn hafa samþykkt tillögu að skipulagi 

landsins og heimilað skiptingu, skv. 3. gr., skal eigandi láta gera uppdrátt að hverju 

landi fyrir sig, sem hann selur eða leigir, í mælikvarða ekki minni en 1:1000, og 

skal sá uppdráttur fylgja afsali. 
A uppdrætti skal sýna: 

1. Hugsanlega staðsetningu húss, bílastæða og bílskýlis, ef um slíkt verður að 
ræða. 

2. Vatnsból (þar með taldar borholur eftir vatni), sem kunna að vera á landinu 

eða í næsta nágrenni þess, ef hætta er talin á mengun þess. 

3. Fyrirhugaða rotþró, nema sýnt sé fram á að veita megi skolpi brott á annan 
hátt, en ekki má setja rotþró nær mörkum en 10 metra. 

Raflínur og aðrar lagnir, sem taka þarf tillit til í sambandi við notkun landsins. 

5. Hvar aðkoma að landinu sé fyrirhuguð frá opinberum vegi og hver sé stærð 
landsins, en að jafnaði skulu sumarbústaðalönd ekki vera minni en 0.5 hektarar, 

nema Í sumarbústaðahverfum, þar skal lágmarksstærð lóðar vera 2000 m?. 

6. gr. 
Þegar eigandi sumarbústaðalands táðstafar slíku landi með afsali eða leigu- 

samningi, skal hann kynna kaupanda (leigutaka) hverjum skilyrðum byggingalevfi 
og notkun lands er háð. 

Ekki má þinglýsa afsali eða leigusamninsi, nema hreppsnefnd hafi hafnað for- 
kaupsrétti (forleigurétti) og staðfest þá ákvörðun með áritun á afsal eða leigu- 

samning. Við áritun og afsal eða leigusamning skal þess gætt að skilyrða, skv. 1. mgr., 
sé getið í texta eða á viðfestu blaði, þannig að ekki verði um villst. 

Í afsali (leigusamningi) eða á viðfestu blaði skal taka fram eftirfarandi atriði 

eftir því sem þau geta átt við: 

1. Til hve langs tíma byggingaleyfið gildir, en hreppsnefnd ákveður þann tíma 
fyrir hvert einstakt svæði, þar sem heimilt er að reisa sumarbústaði. Leyfistími 

skal þó aldrei vera lengri en 25 ár í senn. 

2. Hámarksstærð sumarbústaðar er 45 m?. Að jafnaði má hann ekki vera hærri 
en ein hæð og skulu teikningar af bústaðnum lagðar fram í þríriti ásamt af- 
stöðumynd. 

3. Sumarbústaður má ekki standa nær mörkum en 10 metra og ekki vera nær vegi 
en 15 metra. Girðingar á mörkum skulu vera limgerði eða lágar einfaldar girð- 
ingar, nema hreppsnefnd heimili annars konar girðingu. 

4. Sumarbústaðir skulu gerðir úr timbri eða öðru léttu efni. 

5. Eiganda sumarbústaðar er skylt að ganga frá rotþró eða skolpveitu, olíugeymi 
vegna upphitunar, þar sem slíkt er leyft og seymslu sorps svo og eyðingu þess 

(brottflutningi) þannig að fullnægjandi sé að dómi hreppsnefndar (heilbrigðis- 
nefndar).
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6. Eiganda er skylt að hlíta reglum, er hreppsnefnd kann að setja um lagnir vatns 
og frárennslis, rafmagns og síma og annan tæknilegan umbúnað. 

1. Eftir að byggingarleyfi er fallið úr gildi, getur hreppsnefnd krafist þess, að 
sumarbústaður og önnur mannvirki verði fjarlægð henni að kostnaðarlausu. 
Tilkynna skal slíka ákvörðun með a.m.k. 1 árs fyrirvara. 

Ef sumarbústað er svo illa við haldið eða ásigkomulag hans að öðru leyti 
Þannig, að til verulegrar óprýði er, og eigandi sinnir ekki áminningu um að 
bæta úr innan hæfilegs tíma, er hreppsnefnd heimilt að láta fjarlægja hann á 

kostnað eiganda. Heimild er þó háð því að tveir dómkvaddir menn votti, að 
ástand bústaðarins sé slíkt, sem að framan greinir. 

8. Um þrifnað á sumarbústaðalöndum og aðkeyrslu, skulu gilda ákvæði heil- 
brigðis- og lögreglusamþykkta hreppsins, eftir því sem þær geta átt við. 

9. Í leigusamningi eða afsali skal auðkenna land með nafni og/eða númeri, þannig 

að ekki verði um villst. 
10. Jafnframt því, að hreppsnefnd veitir leyfi til skiptingar lands í sumarbústaða- 

lönd greiðir landkaupandi eða leigjandi: Við afhendingu byggingaleyfis í hrepps- 
sjóð sérstakt gjald efíir reglum, er hreppsnefnd setur. Gjald þetta skal vera 
fyrir 25 m? hús kr. 50 000.00,. síðan kr. 5 000.00 til viðbótar á hvern fermeter 
umfram 25 m?. Hámarksgjald skal þó vera kr. 125 000.00 og er þá miðað við 
hámarksstærð, skv. 2. tl. 6. gr. 

11. Hreppsnefnd er heimilt að innheimta eftirlitsgjald að fjárhæð kr. 5 000.00 árlega 

af hverju sumarbústaðalandi vegna nauðsynlegrar gæslu og eftirlits, auk sér- 
staks gjalds, sem hreppsnefnd ákveður, þegar sorphirðing verður tekin upp. 

12. Á gjöld samkvæmt þessari grein má koma álag sem nemur hækkun vísitölu 

byggingarkostnaðar, eftir að reglugerð þessi öðlast gildi. 

7. gr. 

Byggingarnefnd veitir bygsingaleyfi fyrir sumarbústöðum, og skulu upp- 
drættir gerðir eftir þeim reglum, sem settar eru í byggingasamþykkt, eftir því sem 
þær seta átt við. 

8. gr. 
Nú óskar eigandi lands, þar sem reisa má sumarbústaði, að skipuleggja þar 

sumarbústaðasvæði, er sé undir stjórn félagssamtaka, og skulu þá gilda reglur 2. 

—6. gr., eftir því sem þær geta átt við. Heimila má, að land slíks sumarbústaðasvæðis 

sé óskipt, og er þá leyfilegt að reisa stærri sumarbústaði en segir í 6. gr., þó eigi 
stærri en 50 m?. 

Ef um er að ræða sumarbústaðasvæði, eins og að ofan greinir, getur hrepps- 

nefnd áskilið tiltekna samræmda gerð húsa, að því er varðar þök og útlit. Hún getur 
og áskilið, að á skipulagi séu sýnd sameiginleg leiksvæði, gróðurbelti, gangstígar, 
hílstæði og annað slíkt. Um serð og viðhald sameiginlegra mannvirkja, skal höfð 
hliðsjón af 3. kafla laga nr. 59/1976 um réttindi og skyldur sameigenda í fjölbýlis- 

húsum frá 17. maí 1976. 

9. gr. 
Nú vill eigandi sumarbústaðalands selja það, með eða án mannvirkja, og hefur 

þá hreppssjóður forkaupsrétt. 

10. gr. 
Nú rís ágreiningur milli landeiganda (leigutaka) og hreppsnefndar um skilning 

á samþykkt þessari eða framkvæmd hreppsnefndar á henni, og sker þá ráðherra úr.
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Viðauki þessi, sem samin er og samþykktur af hreppsnefndum Þingvallahrepps, 
Grímsneshrepps og Grafningshrepps, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 19/1905 
sbr. lög nr. 84/1943 til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 17. febrúar 1977. 

F. hr. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Skúli Sigurðsson. 

17. febrúar 1977. . Nr. 191. 

AUGLYSING 

um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á Byggingasamþykkt fyrir Þing- 

vallahrepp, Grímsneshrepp og Grafningshrepp í Árnessýslu. 

Samkvæmt lögum nr. 19 20. október 1905 um byggingarsamþykktir, sbr. lög nr. 
84 16. desember 1943 um breytingar á þeim lögum og skipulagslög nr. 19 21. maí 
1964, hefur ráðuneytið í dag staðfest Byggingasamþykkt fyrir Þingvallahrepp, Gríms- 
neshrepp og Grafningshrepp í Árnessýslu. 

Byggingasamþykkt þessi er í samræmi við fyrirmynd þá, sem félagsmálaráðu- 
neytið hefur staðfest og birt með auglýsingu nr. 23/1967 í B-deild Stjórnartíðinda. 

Félagsmálaráðuneytið, 17. febrúar 1977. 

F. h. r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Skúli Sigurðsson. 

18. febrúar 1977. Nr. 132. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 186 6. júní 1973 um Vatnsveitu Búðardals. 

1. gr. 
1. mgr. 16. gr. orðist svo: 
Vatnsskattur hvers árs fellur í gjalddaga með fasteignaskatti 15. Janúar. Greiðist 

skatturinn ekki á réttum gjalddaga falla á hann dráttarvextir. 

Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Laxárdalshrepps 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 15 21. júní 1923 til þess að öðlast gildi þegar 
í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 18. febrúar 1977. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Skúli Sigurðsson.
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REGLUGERÐ 

um hækkun bóta almannatrygginga. 

1. gr. 
Upphæðir bóta almannatrygginga samkvæmt lögum um almannatryggingar nr. 

67/1971 með áorðnum breytingum skulu hækka um 8% frá 1. mars 1977 frá því sem 
þær voru Í febrúar 1977. Greiðslur samkvæmt 73. gr. skulu breytast með sama hætti. 

Hámark tekjutryggingar (uppbót á lífeyri) samkvæmt 1. mgr. 19. gr. skal hækka 
um 6% frá sama tíma. Skertar tekjutrvggingar umreiknast samkvæmt því. 

2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 78. gr. laga nr. 67/1971. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 25. febrúar 1977. 

Matthías Bjarnason. 
  
Páll Sigurðsson. 

  

Stjórnartíðindi B 11, nr. 116— 133. Útgáfudagur 3. mars 1977.
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2. mars 1977. 205 Nr. 134. 

REGLUGERÐ 

um netaveiðisvæði á Selvogsbanka. 

1. gr. 
Skipum, sem stunda veiðar með öðrum veiðarfærum en netum og handfærum 

eru bannaðar allar veiðar, frá 20. mars til 15. maí 1977, á svæði, sem markast af 

línum, sem dregnar eru á milli eftirgreindra punkta: 

a) 6391870 n.br., 2191070 v.lgd. 
b) 639136 n.br., 20936'3 v. lgd. 
c) 63905'6 n.br., 20936'3 v.lgd. 
d) 63*1070 n.br., 21910/0 v. lgd. 

2. gr. 
Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða refsingu samkvæmt 17. gr. laga 

nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Með mál út af brotum 
skal farið að hætti opinberra mála. 

8. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 5. gr. laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar 

í fiskveiðilandhelgi Íslands til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 

öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 2. mars 1977. 

Matthías Bjarnason. 
  

Jón B. Jónasson. 

2. mars 1977. Nr. 135. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 66 24. janúar 1977, um grásleppuveiðar. 

1. gr. 
Síðasta málsgrein 4. gr. hljóði svo: 
Ráðuneytinu er heimilt í veiðileyfum báta frá ákveðnum byggðarlögum, að víkja 

frá ofangreindum ákvæðum um veiðitíma og veiðisvæði, ef sérstakar ástæður þykja 
til vegna veiða þeirra undanfarin ár. 

2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í fisk- 

veiðilandhelgi Íslands til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum 
þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 2. mars 1977. 

Matthías Bjarnason. 
  

Jón B. Jónasson. 

B 26 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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REGLUGERÐ 

um bann við netaveiðum í Faxaflóa og Breiðafirði. 

1. gr. 
Á eftirgreindum svæðum eru þorskfiskveiðar í net bannaðar allt árið: 

a) Í Faxaflóa innan línu, sem dregin er úr Þormóðsskeri í Gölt. 
b) Á Breiðafirði innan línu, sem dregin er úr Skorarvita (6529 N 23957/9 VN 

um suðvesturhorn Selskers í Eyrarfjall við Grundarfjörð. 

2. gr. 
Brot á ákvæðum reglugerðar þessarar varða refsingu samkvæmt ákvæðum laga 

nr. 44 5. apríl 1948. Mál út af brotum skulu sæta meðferð opinberra mála. 

ð. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 44 5. apríl 1948, um vísindalega 

verndun fiskimiða landgrunnsins til þess að öðlast þegar gildi og Þirtist til eftir- 
breytni þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er felld úr gildi reglugerð nr. 547 
29. desember 1975, um skiptingu veiðisvæða eftir veiðarfærum fyrir Suðvestur- og 
Vesturlandi. 

Sjávarítvegsráðuneytið, 3. mars 1977. 

Matthías Bjarnason. 0 

Jón B. Jónasson. 

Nr. 1387. 3. mars 1977. 

REGLUGERÐ 

um bann við þorskveiðum með flotvörpu fyrir Suður- og Vesturlandi. 

1. gr. 
Frá 10. mars til 1. júní 1977 eru þorskveiðar með flotvörpu bannaðar í íslenskri 

fiskveiðilandhelgi á svæði, sem að austan takmarkast af línu, sem dregin er í rétt- 
vísandi austur frá Stokksnesi, og vestur um að línu, sem dregin er í réttvísandi 
vestur frá Látrabjargi. 

2. gr. 
Með mál þau, sem rísa út af brotum á reglugerð þessari, skal farið að hætti 

opinberra mála og varða brot viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 44 5. apríl 
1948, um vísindalega verndun fiskimiða landgrunnsins. 

3. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 1. gr. laga nr. 44 5. apríl 1948, um vísindalega 

verndun fiskimiða landgrunnsins, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftir- 
breytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 3. mars 1977. 

Matthías Bjarnason. 0 
Jón B. Jónasson.
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GJALDSKRÁ 

fyrir Vatnsveitu Vestmannaeyja. 

Fastagjald. 

1. gr. 
Fyrir hverja húseign í lögsagnarumdæmi Vestmannaeyja skal árlega greiða 

vatnsskatt. 
Þó skal gjald þetta ekki innheimt fyrr en viðkomandi hús getur fengið vatn 

úr dreifikerfi vatnsveitunnar. 

2. gr. 

Vatnsskattur skv. 1. gr. skal vera 0.3% af fasteignamatsverði húss. Hafi fast- 
eignamat ekki farið fram á húsi, sem hægt er að tengja dreifikerfi vatnsveitunnar, 
áætlar vatnsveitan gjaldið. 

Notkunargjald. 

3. gr. 
Vatnsveitan leggur til vatnsmæla í hvert hús (hverja íbúð) og skal notandi 

greiða kr. 40.00 fyrir hvern teningsmetra vatns. 
Notkunargjald þetta innheimtir Rafveita Vestmannaeyja á tveggja mánaða 

fresti, og annast mælaaflestur. 

Vatn til skipa og báta. 

4. gr. 
Greiðsla fyrir vatn, sem afgreitt er til skipa og báta í Vestmannaeyjahöfn, skal 

vera kr. 80.00 fyrir hvern teningsmetra, og auk þess kr. 600.00 í afgreiðslugjald, 
ef vatnið er afgreitt frá kl. 08.00—17.00 á virkum dögum en kr. 1 200.00 ef afgreiðsla 
fer fram á öðrum tímum. 

Vatn til skipa skal staðgreitt, nema um annað hafi verið samið fyrir fram. Skip, 
sem fengið hefur vatn afhent, má ekki, að viðlögðum sektum, fara úr höfninni fyrr 

en vatnið er greitt eða um greiðslu verið samið. 

5. gr. 
Vatnsveitunni er heimilt að ákveða fast árlegt vatnsgjald fyrir skip og báta, 

sem heimahöfn eiga í Vestmannaeyjum eða eru að staðaldri gerð þaðan út. Fellur 

þá niður vatnsgjald skv. 4. grein. 

6. gr. 

Fyrir önnur vatnsnot en þau, sem að framan eru talin, eða þegar mælingu verður 
ekki við komið, skal greiða gjald eftir ákvörðun vatnsveitunnar hverju sinni. 

Stofngjöld. 

7. gr. 

Vatnsveitan sér um lagningu heimæða í hús og setur þar upp vatnsmæla á sinn 
kostnað. 

8. gr. 

Í stofngjald skal greiða 1% af fasteignamatsverði húss. Hafi endanlegt fast- 
eignamat ekki farið fram, ákveður vatnsveitan gjaldið hverju sinni.



Nr. 138. 208 28. febrúar 1977. 

9. gr. 
Ef um sérstaklega langar og kostnaðarsamar heimtugar er að ræða, skal hús- 

eigandi greiða það, sem talist getur umfram eðlilegan kostnað. 

10. gr. 

Stofngjald skv. ákvæðum þessarar gjaldskrár skal greitt í einu lagi, áður en 
tenging við dreifikerfi vatnsveitunnar er framkvæmd. 

11. gr. 

Stofngjöld skulu greiðast á skrifstofu bæjarsjóðs. Hins vegar mun Rafveita 
Vestmannaeyja annast innheimtu fastagjaldsins ásamt notkunargjöldum. 

12. gr. 

Ef loka þarf fyrir vatnsinntak svo sem vegna þess, að notkunar- eða fastagjald 
hefur ekki verið greitt innan 10 daga frá útsendingu reiknings rafveitunnar eða 
stofngjald innan tilskilins frests skv. kröfubréfi bæjarsjóðs eða af öðrum þeim 
ástæðum, sem greindar eru í 10. gr. reglugerðar fyrir Vatnsveitu Vestmannaeyja, 
skal húseigandi greiða kr. 5 000.00 í opnunargjald áður en enduropnun fer fram. 

13. gr. 

Bæjarstjórn getur hækkað eða lækkað framantalin gjöld, öll þeirra eða hvert 
um sig um allt að 50%, án þess að leita þurfi staðfestingar ráðuneytis. 

Fiskiðnaður. 

14. gr. 

Bæjarstjórn getur ákveðið sérstaka gjaldskrá fyrir fiskiðnaðinn og aðra vatns- 
freka starfsemi. 

15. gr. 

Þegar rætt er um fasteignamalsverð í gjaldskrá þessari er átt við fasteignamat 
Það, er öðlaðist gildi um áramótin 1976—-1977. 

Gjaldskrá þessi, sem bæjarstjórn Vestmannaeyja hefur samið og samþykkt, 
staðfestist hér með skv. vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að öðlast gildi þegar 
í stað. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Vestmannaeyja nr. 356 
frá 20. nóvember 1974. 

Félagsmálaráðuneytið, 28. febrúar 1977. 

F. h. r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Skúli Sigurðsson. 
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SAMÞYKKT 

um breyting á samþykkt um sveitarstjóra í Ölfushreppi í Árnessýslu 

nr. 225 22. okt. 1970. 

1. gr. 

1. gr. orðist svo: 
Hreppsnefnd kýs sveitarstjóra eftir hverjar almennar hreppsnefndarkosningar 

að undangenginni opinberri auglýsingu um starfið. 
Kjörtímabil hans er hið sama og kjörtímabil hreppsnefndar. 

Samþykkt þessi sem hreppsnefnd Ölfushrepps í Árnessýslu hefur samið og 
samþykkt staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 58 29. mars 1961 til þess að 

öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 21. febrúar 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

Skúli Sigurðsson. 

21. febrúar 1977. Nr. 140. 

REGLUGERÐ 

um búfjárhald á Húsavík. 

1. gr. 

Búfjárhald (nautgripa, hrossa, svína, geita, sauðfjár og alifugla) er óheimilt 
innan afgirts, skipulagðs bæjarlands Húsavíkur, nema með sérstöku leyfi bæjar- 
stjórnar. Allt búfjárhald í bæjarlandinu er þó gjaldskylt samkvæmt 5. gr. 

2. gr. 
Sá sem hyggst sækja um leyfi samkvæmt Í. grein skal senda skriflega umsókn 

til bæjarstjórnar. Í umsókninni skal sera grein fyrir fjölda búfjárins, geymslu þess 
og öðru er máli skiptir um öryggi þess og aðhald. 

3. gr. 
Telji bæjarstjórn að skilyrði séu fyrir hendi skal hún veita leyfið, (til lengri 

eða skemmri tíma). Má veita það ákveðinn tíma eða tiltaka ákveðinn frest til aftur- 
köllunar. Ef leyfishafi brýtur reglur um meðferð búfjár t.d. gætir þess ekki á full- 
nægjandi hátt, má afturkalla leyfið að undangenginni aðvörun. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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4. gr. 
Ef maður heldur búfé án heimildar sem samþykkt þessi nær til, skal lögreglu- 

stjóri hlutast til um að það sé tekið úr vörslu hans og er heimilt að selja það á upp- 
boði eða slátra því að undangenginni aðvörun. Sama gildir ef leyfishafi sætir ekki 
settra reglna um meðferð búfjárins, þannig að það veldur tjóni eða óþrifum. 

5. gr. 
Bæjarstjórn getur ákveðið að greiða skuli í bæjarsjóð gjald fyrir veitt leyfi 

þó eigi hærra en kr. 1000.00 á ári. Gjaldi þessu sé varið til vörsla bæjarlandsins. 

6. gr. 
Bæjarstjórn skal skylt að láta gera búfjárhelda girðingu umhverfis byggð í 

bænum og skipuleggja landssvæði fyrir búfjárhald utan þeirra bæjarmarka. Stefnt 
skal fljótt og skipulega að því að allt búfjárhald flytjist út fyrir ofangreinda girðingu. 

7. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varðar sektum allt að kr. 5 000.00. Með mál út af 

brotum skal farið að hætti opinberra mála. 
Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Húsavíkur stað- 

festist hér með samkvæmt lögum nr. 44 23. maí 1964, um búfjárhald í kaupstöðum 
og kauptúnum, til þess að öðlast gildi frá 1. október 1977 og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 21. febrúar 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Skúli Sigurðsson. 

Nr. 141. 21. febrúar 1977. 

REGLUGERÐ 

um búfjárhald í lögsagnarumdæmi Akureyrar. 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 
Tilgangur reglugerðar þessarar er að stemma stigu við óhóflegu búfjárhaldi 

innan lögsagnarumdæmis Akureyrar og tryggja að gróðurlendi bæjarins verði ekki 
spillt. Skal reglugerð þessi endurskoðuð í síðasta lagi 1982 með tilliti til þess, hvort 
rétt sé að takmarka búfjárhald enn frekar. 

2. gr 2. gr. 
Búfjárhald (nautgripa, hrossa, svína, sauðfjár, geita, alifugla) er óheimilt innan 

lögsagnarumdæmis Akureyrar, nema með sérstöku leyfi bæjarstjórnar. 

3. gr. 
Sá sem hyggst sækja um leyfi samkv. 2. gr. skal senda um það umsókn til 

bæjarráðs. Í umsókninni skal gera grein fyrir fjölda búfjárins, sem óskað er leyfis 
fyrir, hvernig geymslu þess skuli háttað og öðru, er máli kann að skipta. Leyfis- 
veiting fyrir hesta og sauðfé er háð því, að umsækjandi sé félagi í viðkomandi félaga-
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samtökum (hestamanna eða fjáreigenda) og skal vottorð þess efnis fylgja um- 

sókninni. 
4. gr. 

Nú telur bæjarstjórn að skilyrði til búfjárhalds séu fyrir hendi og getur hún 

þá veitt leyfi, sem bundið er við tiltekinn hámarksfjölda. Veitt leyfi til búfjárhalds 

skuldbindur þó Akureyrarbæ ekki til þess að sjá leyfishöfum fyrir beitiandi handa 

búfé né veita þeim aðra aðstöðu til búfjárhaldsins. Leyfið er veitt til óákveðins tíma, 

en er uppsegjanlegt með árs fyrirvara miðað við 1. júní ár hvert. Leyfið er háð 

gildandi reglugerð um búfjárhald á hverjum tíma og er gefið út á nafn og er ekki 

framseljanlegt. 
ð. gr. 

Bæjarstjórn getur ákveðið, að greiða skuli gjald fyrir veitt leyfi til búfjárhalds. 

Má ákveða gjald fyrir hvern grip, sem leyfi er veitt fyrir, eða ákveðna upphæð fyrir 

hvert leyfi. 

6. gr. 

Sá, sem fær leyfi til búfjárhaldsins samkvæmt reglugerð þessari skal hafa 

búféð í öruggri vörslu og ber hann ábyrgð á öllu því tjóni, sem það kann að valda. 

7. gr. 

Ef leyfishafi brýtur reglugerð þessa um meðferð búfjárins, má afturkalla leyfið 
og getur þá umsjónarmaður hlutast til um. að búféð sé tekið úr vörslu eiganda 
og er heimilt að selja það á opinberu uppboði eða slátra því. Þannig má og fara 

með búfé, sem ekki hefir verið fengið leyfi fyrir. 

8. gr. 
Enginn má hafa búfé nema hann hafi yfir það hús, sem samræmist kröfum 

heilbrigðisregluserðar. Leyfishafi ber einn ábyrgð á því að hann hafi beitiland handa 
búfé sínu á sumrum og fóður að vetri svo og allri meðferð búfjárins. Ef búfjár- 
eigandi vill láta búpening ganga úti að vetri eða beita búfé skal það því aðeins 
heimilt að búféð sé í öruggri vörslu. 

9. gr. 

Eigendum sauðfjár er gert að greiða árlegt gjald í bæjar sjóð, nefnt búfjárgjald. 

Ennfremur er þeim skylt að kosta fjallskil og greiða hagatoll ár hvert fyrir beit á 
Glerárdal. Á sama hátt er eigendum hesta sert að greiða búfjárgjald og hagatoll fyrir 

beit á Glerárdal. Jarðeisnanefnd gerir árlega lögur til bæjarráðs um upphæð 
búfjárgjalds og hagatolls. Fyrrgreind gjöld falla í gjalddaga í nóvember ár hvert og 

skulu reiknuð eftir skýrslum forðagæslumanns. Búfjárgjaldið reiknast fyrir 

komandi ár en hagatollur fyrir liðið sumar. Forðagæslumaður heldur skýrslu um 

leyfðan fjölda búfjár. Um upprekstur og beit sauðfjár og hesta á Glerárdal nyrðri 

ofan fjallsgirðingar og hagtoll fyrir beitarréttindin vísasi til samkomulags milli 

eigenda landsins. 

II. KAFLI 

Um nautgripahald, svína, geitfjár og alifugla. 

10. gr. 
Nautgripi skal hafa neðan fjallsgirðingar á afgirtum túnum eða löndum og 

bera eigendur alla ábyrgð á að þeir sleppi ekki út af "löndum þeirra. 

11. gr. 

Utanhúss skulu svín og alifuglar vera í vönduðum afgirtum girðingum eða 

stíum.
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12. gr. 
Vörslu geitfjár utanhúss skal hverju sinni hagað í samráði við umsjónarmann. 

HI. KAFLI 

Um sauðfjárhald. 

13. gr. 
Félagssamtök fjáreigenda tilnefna trúnaðarmann, sem í samvinnu við um- 

sjónarmann skal fylgjast með, að leyfður fjöldi sauðfjár fari ekki yfir sett hámark 
og umsækjendur hafi hús og möguleika til fóðuröflunar og aðra nauðsynlega aðstöðu. 

14. gr. 
Afréttur Akureyrar er Glerárdalur og allt land ofan og vestan fjallsgirðingar þ. e. 

vestan Hamratúns, Breiðumýrar og jarða norðan Glerár. Réttir eru tvær, Miðhúsa- 
rétt vestan Jaðars, sem er aðalrétt og Glerárrétt norðan Glerár, aukarétt. Leyfis- 
hafar skulu hafa sem jafnastan rétt til afnota á afrétti Akureyrar sbr. 18. gr. 

15. gr. 
Óheimilt er að hafa sauðfé neðan afréttargirðingar á tímabilinu 15. júní til 1. 

september nema með sérstöku leyfi umsjónarmanns og skal slíkt leyfi vera skrif- 
legt. Nauðsynleg skilyrði má setja í leyfið. 

16. gr. 
Heimilt er umsjónarmanni að láta smala og reka til afréttar fé, sem er neðan 

fjallsgirðingar eftir 15. júní og ekki er leyfi fyrir samkvæmt 15. gr. Lausagöngufé 
má reka fyrr til afréttar. Eigendur slíks fénaðar má krefja um allan kostnað, sem 
af smölun hlýst. 

17. gr. 
Skyldir eru fjáreigendur að gera fjallskil fyrir allt vetrarfóðrað fé, nema sannan- 

legt sé að féð hafi verið rekið á aðra afrétt eða gengið í öðrum sumarhögum og getur 
umsjónarmaður krafist vottorðs þar um. Sá sem fóðrar fé fyrir aðra ber ábyrgð 
á fjallskilum og búfjárhaldi fyrir það. Vorsmölun er ekki skyld á afrétt Akureyrar. 
Að öðru leyti fer um fjallskil samkvæmt fjallskilareglugerð Eyjafjarðarsýslu, nr. 
310/1973. 

18. gr. 
Leyfður fjöldi á afrétti (ítala) skal ákveðinn að hausti ár hvert eftir að bæjar- 

ráð eða jarðeignanefnd í umboði þess hefur kannað ástand gróðurlendis á Glerárdal. 
Reynist nauðsynlegt að fækka sauðfé (lækka ítölu) á afrétti, skal að jafnaði fækka 
sauðfé þeirra einstaklinga, sem eiga fleiri en 10 vetrarfóðraðar kindur og/eða þeirra 
fjölskyldna, sem eiga fleiri en 20. Ákvæði þetta tekur þó ekki til lögbýlisjarða innan 
lögsagnarumdæmisins. 

IV. KAFLI 

Um hestahald. 

19. gr. 
Félagssamtök hestamanna tilnefna trúnaðarmann, sem í samvinnu við um- 

sjónarmann skal fylgjast með því að leyfður fjöldi hesta fari ekki yfir sett hámark 
og umsækjendur hafi hús, möguleika til fóðuröflunar og aðra nauðsynlega aðstöðu 
svo sem beitiland.
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20. gr. 
Með tilvísun til samkomulags milli eigenda jarðanna Glerár, Hlíðarenda, Hesju- 

valla og Lögmannshlíðar, getur bæjarstjórn heimilað hestamannafélagi að beita 
hestum á afrétt Akureyrar eftir 1. göngur ár hvert (um 15. september). Leyfður 
fjöldi er nú takmarkaður við 60 hross á norðurdalnum en 40 hross á suðurdalnum 
og er heimilt að endurskoða þann fjölda ef þurfa þykir. Reynist nauðsynlegt að 
fækka hestum á afrétti, skal að jafnaði fyrst fækka hestum þeirra einstaklinga, 
sem eiga fleiri en 2 hross og/eða þeirra fjölskyldna, sem eiga fleiri en 3 á afrétti. 
Bæjarstjórn getur falið hestamannafélagi eða öðrum að hafa umsjón með leyfis- 

veitingu fyrir hrossbeit á afrétti Akureyrar. 

21. gr. 
Komi hestar á Glerárdal yfir sumarið fyrir 15. september eru eigendur þeirra 

skyldir að fjarlægja þá þegar í stað, að öðrum kosti skal umsjónarmaður láta fjar- 
lægja þá á kostnað eigenda. 

22. gr. 
Skyldir eru hestaeigendur að annast og kosta smölun hesta sinna af afréttinum. 

Sá, sem fóðrar hesta fyrir aðra, ber ábyrgð á búfjárgjaldi fyrir þá. Smölun hesta 
af afrétti til réttar skal fara fram fyrir 20. nóvember ár hvert. Að öðru leyti fer um 
smölun hrossa samkvæmt fjallskilareglugerð Eyjafjarðarsýslu nr. 310/1973. 

V. KAFLI 

Um byggingar peningshúsa o. fl. 

23 gr. 
Byggingar peningshúsa eru aðeins leyfðar á skipulögðum búfjársvæðum, sem 

bundin eru í aðalskipulagi bæjarins. Bæjarráð eða byggingarnefnd gerir tillögur til 
bæjarstjórnar um veitingu byggingarlóða að fenginni umsögn jarðeignanefndar. 

24. gr. 

Undantekning frá ofansögðu eru peningshúsabyggingar á lögbýlisjörðum og 
býlum í bæjarlandinu. Veiting byggingarlóða á þeim fer hverju sinni eftir tillögum 
bæjarráðs eða bygginganefndar í umboði þess, umsögn jarðeignanefndar og sam- 
þykki bæjarstjórnar. 

25. gr. 
Bæjarstjórn getur ákveðið bann við öllu búfjárhaldi innan ákveðins svæðis 

bæjarlandsins, er nái út fyrir hin skipulögðu byggingarsvæði ef þurfa þykir. 
Geymsla búfjár á erfðafestulöndum þar sem leyft er skv. framansögðu skal því aðeins 
heimil, að girðingar umhverfis þau séu örugglega fjárheldar. Sama gildir um býli og 

lögbýlisjarðir. 

26. gr. 

Halda skal skrá um leigð lönd. Leitast skal við að taka til greina tillögur stjórna 
hestamanna- og fjáreigendafélaganna um leigu á löndum, sem miða að því að jafna 
aðstöðu félagsmanna. 

27. gr. 

Einstaklingar og félög hesta- og fjáreigenda, sem hafa lönd á leigu til grasnytja, 
skulu leitast við að viðhalda gróðri landsins og efla hann m.a. með því að bera á 
löndin eftir þörfum. Leigutaki skal gæta þess, að löndin verði aldrei ofbeitt. Um- 
sjónarmaður jarðeigna skal fylgjast með ástandi leigulanda, en getur einnig kvatt 
til óvilhalla menn, ef ástæða þykir til. 

B 27
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28. gr. 
Daglegt eftirlit með jarðeignum bæjarins og vörslu bæjarlandsins skal vera 

undir stjórn umsjónarmanns jarðeigna bæjarins, eða þess, sem bæjarstjórn ákveður. 

29. gr. 

Jarðeignanefnd er ráðgefandi um málefni jarðeigna bæjarins, og annað er bú- 

fjárhald snertir. Bæjarráð getur falið henni umboð til að gera tillögur til bæjar- 

stjórnar um afgreiðslu erinda um búfjárhald og leigur á löndum til beitar og ræktunar. 

Nefndin skal skipuð 5 mönnum, tveimur kosnum af bæjarstjórn til 4 ára í senn. 
Sjálfkjörnir í nefndina eru lóðarskrárritari, umsjónarmaður jarðeigna og bæjar- 

verkfræðingur. 

30. gr. 
Fjallskilastjórn skipa 5 menn, fjórir kosnir af bæjarstjórn til 4 ára í senn. 

Sjálfkjörinn í nefndina er umsjónarmaður jarðeigna, sem jafnframt er formaður 
nefndarinnar eða staðgengill hans, sem bæjarráð tilnefnir. Öllum eigendum búfjár 

er skylt að hlíta fyrirmælum fjallskilastjórnar um upprekstur á afrétt og smölun 
afrétta og heimalanda. Fjallskilastjórn jafnar niður vinnu eða dagsverkum við fjall- 
skil eftir ásetningsskýrslu um fjáreign. Skal leggja jafnmargar kindur í dagsverkið 
hjá öllum fjáreigendum, hvort sem þeir eiga margt eða fátt. Einnig getur hún jafnað 

kostnaðinum niður í peningum eftir sömu reglu, þyki betur henta. Setji fjáreig- 
endur fé sitt upp fyrir fjallgirðingu að loknum 1. göngum er fjallskilastjórn heimilt 
að jafna niður á þá aukadagsverkum við 2. göngur eftir fjáreign. Á sama hátt skal 
nefndin fylgjast með því að hrossasmölun fari fram á afrétti. Oskilafé og óskila- 
hross skal farið með samkvæmt ákvæðum VIH. kafla fjallskilalaga, nr. 42 12. maí 
1969. 

VI. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

31. gr. 
Greini fjallskilareglugerð Eyjafjarðarsýslu á við reglugerð þessa, ræður reglu- 

serð þessi. 

32. gr. 
Auk ákvæða reglugerðar þessarar gilda ákvæði heilbrigðisreglugerðar, kafla 

KVIN um peningshús, búrekstur og skepnuhöld. 

3ð. gr. 

Umsjónarmaður skal láta handsama og taka í vörslu bæjarins búfé, svo sem 

hesta, nautgripi og sauðfé, sem látið er ganga laust í bænum, gagnstætt fyrirmælum 

samþykktar þessarar. Ennfremur geta þeir, sem fyrir ágangi verða, látið handsama 
ágangsfénað en þeir skulu skýra umsjónarmanni frá því tafarlaust. Eigendum slíks 
fénaðar ber að greiða allan kostnað af handsömun þess, fóðrun og annan kostnað, 

sem af slíku leiðir og má láta selja búfénaðinn á opinberu uppboði til lúkningar 

kostnaðinum verði fénaðurinn ekki leystur út innan sólarhrings frá því eigandinn 
fékk vitneskju um handsömunina eða ef eigi er vitað um eiganda innan hæfilegs 
tíma eftir að auglýsing um fénaðinn hefur verið birt. Einnig skal eigandi slíks bú- 
fjár bæta það tjón, er búféð hefur valdið. Ef um ítrekað brot verður að ræða á lausa- 

söngu fjár varðar það sektum og leyfissviptingu. 

34. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varðar sektum. Með mál út af brotum skal farið að 

hætti opinberra mála.
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VII. KAFLI 

Ákvæði til bráðabirgða. 

30. gr. 
Allir þeir, sem við gildistöku reglugerðar þessarar eiga eða hafa í umsjá sinni 

búfé, sem fellur undir reglugerðina, skulu innan 6 mánaða frá gildistöku hennar 
hafa tilkynnt um búfjárhald sitt, og sótt um leyfi, ella fellur niður heimild þeirra 

til þess að halda búfé. 

Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Akureyrar staðfestist 

hér með samkvæmt lögum nr. 44 23. maí 1964 og lögum nr. 31/1973, svo og með 

heimild í lögreglusamþykkt fyrir Akureyri nr. 45/ 1954, til þess að öðlast gildi þegar 
í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 21. febrúar 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Skúli Sigurðsson. 

28. febrúar 1977. Nr. 142. 

REGLUGERÐ 

um heilsugæslu og félagslega aðstoð við andlega vanþroska fólk, sem 

ekki dvelst í fávitastofnunum. 

1. gr. 
Vangefið fólk, sem ekki er vistað í fávitastofnunum, skal njóta aðstoðar, er 

miðar að því að gera því fært að búa í heimahúsum, hvort heldur er hjá foreldrum, 

ættingjum, eða öðrum, sem taka að sér umönnun þess. 

2. gr. 
Við Kópavogshælið skal reka göngudeild, er hefur með höndum umsjón og 

skipulagningu þessarar þjónustu. 

Göngudeild Kópavogshælis getur falið öðrum þeim stofnunum þjóðfélagsins, 
er aðstöðu hafa hver á sínu sviði, framkvæmd. Þær stofnanir geta verið heilsu- 
sgæslustöðvar, geðverndarstöðvar, sálfræðideildir skóla, æfingastöðvar fyrir fatlaða, 
heimilishjálp, leikskólar, félagsmálastofnanir og endurhæfingarstöðvar. 

3. gr. 
Sérstaka skrá skal halda yfir alla vangefna bæði þá, sem eru í heimahúsum og 

stofnunum og færa á hana alla örvita, fávita og vanvita. Skrá má annað vanþroska 

fólk ef óskað er aðstoðar fyrir það samkvæmt reglugerð þessari. 

Skráning vangefinna skal vera á vegum heilbrigðis- og tryggingamálaráðu- 
neytisins. 

Göngudeild Kópavogshælis skal sjá um skráningu og þar skal varðveisla spjald- 
skrár vera. Við deildina skal starfa sálfræðingur, er annast skráningu og athuganir 
og mælingar á stigi og eðli vanþroskans. 

4. gr. 

Um fræðslu vangefinna fer að lögum um grunnskóla nr. 63/1974 og reglugerð 

um sérkennslu.
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Við upphaf fræðsluskyldu skulu sálfræðideildir skóla fá afrit af spjaldskrá 

umdæmis síns vegna vangefinna, er þurfa sérkennslu. Þær annast endurathuganir 
vangefinna eftir því sem nauðsyn krefur til þess að fylgjast með þroskabreytingum 
og meta námshæfni meðan fræðsluskylda varir. 

ð. gr. 
Þessir eru aðalþættir félagslegrar aðstoðar og heilsugæslu: 

1. Rannsókn, hæfileikakönnun og önnur tiltæk greining á stigi og eðli vanþroskans 
ásamt skráningu (sbr. 3. gr.). 

2. Sérfræðileg læknisþjónusta. 

3. Tannlækningar. 

4. Geðvernd. Viðtöl vegna vandkvæða hins vangefna og ýmiss konar vanda. 

5. Sjúkraþjálfun. 

6. Heimahjúkrun. Leiðbeining til foreldra og annarra, er annast vangefna, um 
uppeldi, þjálfun og hjúkrun þeirra í heimahúsum. 

7. Leikkennsla fyrir börn, leiðsögn í tómstundaiðju og iðjulækningum fyrir full- 
orðna. Þetta skal veitt í leikskólum, vernduðum vinnustöðum, endurhæfingar- 

stofnunum og tómstundaheimilum eftir því, sem við verður komið. 

8. Vinnumiðlun. Hún skal veitt á vegum vinnumiðlunar endurhæfingarráðs eins 
og öðrum öryrkjum. 

9. Heimilishjálp til að aðstoða forsjármenn og koma í þeirra stað, þegar nauðsyn 
krefur. Hún skal tengd heimilishjálp sveitarfélaga. 

10. Tímabundin vistun í stofnunum fyrir vangefna í forföllum forsjármanns. 
Fávitastofnunum, er njóta daggjalda frá ríkinu, er skylt að mæta þessari þörf 
eftir því sem unnt er. 

6. gr. 
Um beina fjárhagsaðstoð við vangefna í heimahúsum fer að ákvæðum trygginga- 

laga, örorkumati tryggingayfirlæknis og reglum Tryggingastofnunar ríkisins um 
bætur. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 14. gr. laga nr. 53/1967 um fávitastofnanir 

og tekur þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 28. febrúar 1977. 

Matthías Bjarnason. FE 
Páll Sigurðsson. 

Nr. 143. . 1. mars 1977. 

AUGLÝSING 

um niðurfellingu aðflutningsgjalda af ýmsum vörum til nota í flugvélum 

eða í beinum tengslum við þær. 

1. gr. 

Ráðuneytið hefur ákveðið að nýta heimild í 21. tl. 3. gr. laga nr. 120 31. desember 

1976, um tollskrá o. fl., til að fella niður aðflutningsgjöld af eftirtöldum vélum, 
tækjum, fylgihlutum og viðgerðarefnum, sem ætluð eru til nota í flugvélum eða 
í beinum tengslum við þær.



1. mars 1977. 

Tollskrárnúmer 

27.10.81 

27.10.89 

28.35.00 

28.54.00 

29.02.20 

29.04.20 
29.04.50 
32.12.00 
34.02.05—09 
34.05.01 
35.06.01 
36.04.00 
36.08.00 
97.01.01 
38.17.00 
38.19.10 
38.19.31 
38.19.36 
38.19.49 

39.01.29 
39.01.61 
39.02.13 
39.07.35 

39.07.47 
39.07.63 
39.07.76 
39.07.99 

40.09.09 
40.11.30 
40.11.50 
40.11.69 
40.14.04 

40.14.05 
42.02.49 

42.04.00 
45.04.03 
48.18.00 

48.19.09 

49.06.00 
49.11.11 
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Vöruheiti 

Smurningsolía, þ. á m. háhitasmurningsolía. 

Háþrýstivökvi. 
Mólýbden dísúlfíd duft. 

Tvíildi. 

Arklone P, L og EF. Hreinsiefni fyrir ýmis nákvæmnistæki flugvéla 
sem hreinsuð eru í þar til gerðum vélum. 
Ísóprópylalkóhól (Ísvarnarvökvi). 
Etylenglykol (Ísvarnarvökvi). 
Súrþéttiefni; þéttiefni, t. d. Epocast og kísilefnablanda. 
Yfirborðsvirk hreinsiefni, t.d. Alkaline 280, Ardrox og Cee Bee. 
Flugvélabón, t.d. Jove Wadpol. 
Lím til flugvélaviðgerða. 
Hvellhettur fyrir slökkvitæki. 
Hylki með eldfimum efnum vegna lóðninga. 
Röntgenfilmur (Crystallex Films, Microtex Films). 
Slökkviefni. 
Hvatar. 

Háþrýstivökvi, t.d. Skydrol. 
Herðar. 
Framkallari vegna röntgenskoðunar. 

Rakasalt. 
Magnaglo efni (Dry Concentrate) til notkunar við leit að sprungum 
með seguláhrifum. 
Fenóplast (Phenolic Microballons). 
Pólyúretan. 

Teflonpipur. 
Bréfamöppur fyrir vinnuskjöl frá framleiðendum flugvéla, enda 
merktar þeim, t. d. Boeing o.s.frv. 
Ljósskýlur (Lens) úr plasti fyrir flugvélar. 
Plastrúður, sérstaklega gerðar fyrir flugvélar. 
Plastvörur til tækninota í flugvélum. 
Plötur úr plasti með áletrun, t.d. upplýsingum um hvar neyðarút- 
gangur sé. 
Slöngur úr gúmmii. 
Hjólbarðar fyrir flugvélar, nýir. 
Slöngur fyrir flugvélahjólbarða. 
Sólaðir hjólbarðar fyrir flugvélar. 
Þéttingar, t. d. í háþrýstitæki og mæla fyrir hemla, glugga og hurðir 
í flugvélum. 

Vörur úr gúmmíi til tækninota í flugvélum. 

Plastpokar til hlífðar björgunarvestum í flugvélum, enda sérstak- 

lega auðkenndir, t.d. með áletruninni „LIFE VEST“. 
Vörur úr leðri til tækninota í flugvélum. 
Þéttingar úr korki, t.d. fyrir ýmiss konar skoðunarlúgur í flugvélum. 
Bréfamöppur fyrir vinnuskjöl frá framleiðendum flugvéla, enda 
merktar þeim; flugvéladagbækur (Aircraft Log). 
Áprentaðir merkimiðar á farangur farþega (Baggage Tags). 
Áprentaðir merkimiðar fyrir gáma og fleiri tegundir flutningsumbúða. 
Tæknilegir uppdrættir. 
Prentað mál, t.d. sérfræðilegir  upplýsingabæklingar (Service 
Bulletins).
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Tollskrárnúmer 

49.11.29 

58.02.40 

62.02.89 

62.05.02 

62.05.19 

68.06.00 

68.13.01 
68.13.09 
68.14.00 
70.08.00 
73.14.02 
13.20.01 
73.24.00 
13.29.03 
73.32.00 

73.35.09 

13.40.56 
73.40.59 

74.03.02 
74.08.00 
14.15.00 

76.02.01 
76.03.09 
76.04.00 
16.06.01 
76.06.09 
76.07.00 
76.16.04 

82.03.10—30 

82.04.00 

82.05.00 

83.01.09 
83.02.01 

83.07.02 
83.09.00 
83.14.00 
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Vöruheiti 

Óútfyllt prentuð eyðublöð, t.d. farseðlar. 
Gólfteppi, tilsniðin í flugvélar. 
Gluggatjöld, tilsniðin í flugvélar. 
Björgunarvesti. 
Björgunarrennur (Chutes), viðurkenndar sem slíkar fyrir flugvélar. 
Viðvörunarborðar. 
Öryggisbelti. 
Sætahlifar (Seats Covers) úr eldþolnu efni til notkunar á sætum 
ákveðinna tegunda flugvéla. 

Hálkuvari (Safety Walk). 
Trefjaull (Scotchbrite) með slípiefni. 
Þéttingar í útblásturskerfi flugvéla. 
Vörur úr asbesti til tækninota í flugvélum. 
Bremsuborðar fyrir flugvélar. 
Glerrúður, sérstaklega gerðar fyrir flugvélar. 
Öryggisbindivír. 
Tengi, t.d. fyrir háþrýstikerfi í flugvélum. 
Súrefnisflöskur. 
Keðjur, notaðar í stjórnkerfum flugvéla. 
Boltar, rær, skífur, notaðar á fjölmörgum stöðum í flugvélum, t.d. 
í sambandi við festingu á hjólabúnaði, hæðar- og hliðarstýrum; enn 

fremur varnaglar, augaboltar, spenniklemmur o. fl. 

Fjaðrir og gormar, notað á fjölmörgum stöðum í flugvélum, t.d. í 

sambandi við hjóla- og stýrisbúnað o. fl. 

Slönguklemmur. 

Baulur. 

Læsingasmellur og krækjur á varningsfestingabönd í flugvélum. 
Öryggisbindivír. 
Tengi í súrefnis- og mælitækjakerfi í flugvélum. 
Boltar, rær, skrúfur, skífur og hnoð, t.d. notað við festingar flus- 
mælitækja. 
Prófílar úr áli. 
Álplötur. 
Álborðar. 

Prófílpípur úr áli. 
Álpípur. | 
Tengi í súrefnis- og mælitækjakerfi í flugvélum. 

Hnoð, boltar, skrúfur o. þ.h. úr áli, notað við smíði (samsetningu) 
flugvéla. 

Tengur, gatjárn, pípuskerar, þjalir, skrúflyklar, klippur, enda sér- 

staklega gert til viðgerða á flugvélum. 

Handverkfæri ýmiss konar, m.a. dragar (Pullers), enda sérstaklega 
gerð til viðgerða á flugvélum. 
Skiptiverkfæri, t.d. í loftbora (til að hnoða, skrúfa o.s.frv.), enda 
sérstaklega gerð til viðgerða á flugvélum. 
Lásar, sérstaklega gerðir fyrir flugvélar. 
Dyralokur og lamir, t.d. úr áli, notað m.a. á skoðunarlúgur. stang- 
arlamir. 

Siglingaljós. 

Holhnoð úr áli, notuð við smíði og viðgerðir á flugvélum. 
Plötur með áletrun, m.a. í mælaborð flugvéla, t.d. metaeal.



1. mars 1977. 

Tollskrárnúmer 

84.06.10—20 

84.08.10—-20 

84.08.50 

84.10.20 
84.10.39 
84.10.41 
84.10.49 

84.11.12 
84.11.30 
84.11.49 
84.17.23 

84.17.29 
84.18.29 

84.21.00 

84.22.13 
84.22.69 
84.49.10 

84.59.89 

84.61,01—-19 

84.62.00 

84.63.01 
84.64.00 
85.01.10—-29 
85.01.59 
85.01.79 

85.01.80 
85.03.09 
85.04.10 
85.08.00 
85.12.69 

85.13.20 
85.14.10 

85.15.11—-19 
85.15.51—-59 
85.15.71 
85.15.83—-89 
85.17.01 
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Vöruheiti 

Flugvélahreyflar og hlutar til þeirra. 
Þotuhreyflar og skrúfuþotuhreyflar. 

Hlutar til flugvélahreyfla í tnr. 84.08.1020. 

Háþrýstidælur og eldsneytisdælur í flugvélar. 

Sogdælur og þjöppur í flugvélar. 

Rafmagnskaffivélar, enda gerðar fyrir straum og spennu sem notuð 

eru í flugvélum. 
Olíukælar í flugvélar. 

Olíusíur í flugvélahreyfla. 
Síur með ávirka eiginleika (Alumina). 

Fjarstyrð slökkvitæki í flugvélahreyfla, sérstaklega hönnuð fyrir 
Það hlutverk. 

Blásturshreinsitæki. 
Talíur til að lvfta stórum hlutum flugvéla. 
Tjakkar til að lyfta flugvélum og stórum hlutum þeirra. 
Loftborar, mikið notaðir við viðhald og viðgerð flugvéla, hnoðun 
o. fl., enda sérstaklega gerðir í því skyni. 
Loftknúinn ræsibúnaður (Auxiliary Power Units), notaður við ræs- 

ingu þotuhreyfla. 
Rúðuþurrkur, hannaðar fyrir flugvélar. 
Hreyflar (Actuators), t.d. til að lyfta og setja niður hjólbúnað, opna 
og loka hjólhúsi flugvéla o. s. frv. 
Lokar og hanar, notaðir t.d. á fjölmörgum stöðum í háþrýstikerfi og 
eldsneytiskerfi flugvéla. 
Kúlu-, kefla- og nálaleg, notuð víða í flugvélum, t.d. hjólaleg og 
leg í jafnvægis-, hæðar- og hliðarstýrum. 
Drifásar, tannhjól, tannhjólasamstæður og ásleg til flugvéla. 
Þéttihringir (plötur), t.d. í olíusíur flugvélahreyfla. 
Rafhreyflar með spennu og/eða tíðni sem hæfir flugvélum. 
Hreyfilrafalar til nota við ræsingu flugvélahreyfla. 
Spennar til notkunar í flugvélum. 
Spennar til nota við ræsingu flugvélahreyfla. 
Afriðlar. 
Rafhlöður fyrir flugvélar. 
Rafgeymar með spennu sem hæfir flugvélum. 
Rafbúnaður, t.d. rafkerti o. fl. fyrir flugvélahreyfla. 
Rafmagnshitaclement, t.d. til varnar gegn ísmyndun svo og lil 
hitunar á Pitot-pipu fyrir flughraðamæla o. fl. 
Sambyggðir heyrnar- og hljóðnemar fyrir flugáhafnir (Headset). 
Eyrnaskjól með heyrnartæki. 

Hljóðnemar. 

Radíósendi- og móttökutæki (þ.m.t. neyðarsendar) fyrir flugvélar. 
Radíóviðtæki fyrir flugvélar. 
Ratsjár og loftskeytamiðunartæki í flugvélar. 
Loftnet fyrir fjarskiptatæki í flugvélum. 

Rafmagnsbrunaáðvörunarkerfi í flugvélar.
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Tollskrárnúmer 

85.17.09 

85.18.00 
85.19.11 
85.19.12 
85.19.13 
85.19.16 

85.19.18 
85.19.19 
85.19.40 
85.20.10 
85.21.10—-20 
85.21.31 
85.21.32 
85.21.40 
85.21.50 
85.22.20 

85.23.09 

85.24.00 
85.25.10—30 
87.14.29 
87.14.39 
87.14.49 
88.03.01 

89.01.61 
90.02.09 

90.14.10 

90.16.10-—20 

90.18.09 
90.22.00 

90.23.02 
90.24.01 
90.24.09 

90.26.09 

90.27.01 
90.27.09 
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Vöruheiti 

Rafmagnsbúin hljóð- og ljósmerkjatæki fyrir flugvélar, t.d. blikk- 
andi ljós. 

Rafmagnsþéttar í radió- og ratsjártæki flugvéla. 
Rofar allt að 5 og yfir 30 amper; skiptar og liðar. 
Aðrir rofar fyrir flugvélar, ót. a. 
Vör til og með 5 amper. 

Falir; tenglar, klær og tengibúnaður til og með 5 amper og 30—-200 
amper. 
Annar tengibúnaður fyrir flugvélar, ót. a. 
Tengikassar. 

Viðnám. 
Rafmagnsperur í ýmis lýsingartæki í flugvélum. 
Rafeindalampar í ratsjár og radíótæki í flugvélum. 
Ljósnemar. 

Transistorar og díóður. 
Rafeindadvergrásir. 

Uppsettir þrýstirafmagskristallar. 
Rafmagnshituð affrysti- og daggarþurrktæki fyrir rúður í flugvél- 
um. 
Einangraður rafmagnsþráður, sérstaklega hannaður fyrir rafmagns- 
kerfi, ratsjár og radíókerfi í flugvélum. 
Burstakol til notkunar í ýmis rafmagnstæki fyrir flugvélar. 
Einangrarar, t.d. fyrir flugvélaloftnet. 
Farangursvagnar. 

Farþegatröppur byggðar á vagn. 
Hjól fyrir hreyfilstól. 
Hlutar þeir til flugvéla sem samkvæmt athugasemdum við XVII. 
flokk tollskrár geta fallið undir 88. kafla og teljast ekki til annarra 
tollskrárnúmera. 
Björgunarbátar, viðurkenndir sem slíkir fyrir flugvélar. 
Linsur í umgerð (stækkandi), t.d. vegna álesturs á lóran og fleiri 
tæki í flugvélum. 
Áttavitar, sjálfstýritæki, hæðarmælar, lofthraðamælar, stig- og fall- 
mælar, snúðuhallamælar ( Artificial Horizons), beygju- og hallamælar, 
Mach-mælar, hraðabreytimælar (Accelerometers), allt til nota í 
flugvélum. 

Reikniskífur, hornamælar, mikrómælar, hnoðamælar (Gauge-Rivets), 

átaksmælar, enda notaðir sérstaklega í sambandi við viðgerðir flug- 
véla. 
Súrefnisblöndunartæki til nota í flugvélum. 
Tæki til mekanískrar prófunar á styrkleika og þrýstiþoli, t.d. hörku- 
mælar og styrkmælar fyrir dúka vegna flugvélaviðgerða. 
Hitamælar, sérstaklega ætlaðir til notkunar í flugvélum. 
Hitastillar, t.d. notaðir í hitakerfi flugvéla. 
Þrýstimælar, t.d. í háþrýstikerfi og fyrir þrýsting andrúmslofts í 
flugvélum. 
Magnmælar og rennslismælar, t.d. fyrir eldsneyti flugvéla. 
Mælar sem sýna t.d. eyðslu eldsneytis o.fl. miðað við ákveðinn 
tíma eða vegalengd, sérstaklega gerðir fyrir flugvélar. 
Snúningshraðamælar fyrir flugvélar. 
Ýmsir teljarar til notkunar í flugvélum.
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Tollskrárnúmer Vöruheiti 

90.28.50 Amper- og voltmælar; einnig aðrir rafmagnsmælar í stjórnborði 
flugvéla. 

90.29.09 Varahlutir í mælitæki sem njóta undanþágu í vöruliðum 90.23, 90.24 
og 90.26 til 90.28. 

91.03.00 Klukkur, sérstaklega gerðar fyrir flugvélar. 
91.11.00 Varahlutir í klukkur sem flokkast undir tnr. 91.03.00. 
94.01.13 Sæti í flugvélar. 

2. gr. 

Það skilyrði er sett fyrir framangreindri niðurfellingu, að innflytjandi lýsi 
því yfir á aðflutningsskýrslu við tollafgreiðslu hverju sinni, að varan sé eingöngu 
ætluð til nota í flugvélum eða í beinum tengslum við þær. 

Niðurfellingin tekur einungis til þeirra innflutningsaðila sem stunda rekstur, 
viðgerðir eða framleiðslu á flugvélum í atvinnuskyni. Í vafatilvikum ber innflytjanda 
að sýna tollyfirvöldum fram á með vottorði viðkomandi skattstofu, að hann hafi 
haft meiri hluta atvinnutekna sinna af rekstri, viðgerðum eða framleiðslu flugvéla 
næstliðið skattár. 

3. gr. 
Auglýsing þessi birtist til að öðlast gildi þegar í stað og fellur þá jafnframt úr 

gildi auglýsing ráðuneytisins nr. 86 frá 6. mars 1975 um sama efni. 

Fjármálaráðuneytið, 1. mars 1977. 

F.h.r. 

Þorsteinn Geirsson.   
B jörn Hafsteinsson. 
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GJALDSKRÁ 

fyrir eftirlit með öryggisráðstöfunum á vinnustöðum. 

1. gr. 

Eigendur eða umráðamenn  eftirlitsskyldra atvinnufyrirtækja skulu árlega 
greiða gjald í ríkissjóð fyrir eftirlit með verksmiðjum, vinnustöðum og vélum, svo 
sem hér segir: 

A. Persónugjald: 

Fyrir verkamann eða konu, sem vinnur í fyrirtæki, skal greiða árlega kr. 270.00. 
Skal tala verkafólks miðuð við það, sem hún er þegar fyrirtæki er í fullum gangi 
við venjulegan rekstur, t.d. vertíðarrekstur frystihúsa eða sildarverksmiðju. 

B. Eimkatlar og hylki fyrir þrýsting: 

1. flokkur: Gjald kr. 1 500.00. 

Lágþrýstieimkatlar með allt að 2 kg/em? þrýstingi og katlar með hærri þrýstingi, 
sem hafa allt að 2 m? hitaflöt. Opnir eimhitaðir geymar og lokuð eimhituð hylki 
með allt að 2 mö? rúmtaki. Þrýstiloftshylki og hylki fyrir aðrar gastegundir með 
allt að 2 mö rúmtaki. 

2. flokkur: Gjald kr. 2 250.00. 

Eimkatlar, sem hafa meiri þrýsting en 2 kg/em? og eru með hitafleti frá 2 m? 

til 30 m?. Lokuð eimhituð hylki, sem hafa stærra rúmtak en 2 mö. Eimhitaðir suðu- 

B 28
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katlar og þurrkarar. Þó suðuketill eða þurrkari sé með hræribúnaði eða öðrum 
hreyfibúnaði reiknast aðeins gjald vegna aflvélar, en ekki vegna vélabúnaðar. Reyk- 
hitaðir forkatlar og yfirhitunarkerfi. Þrystiloftshylki og hylki fyrir aðrar gastegundir 
með þrýstingi meira en 2 mó rúmtaki. 

3. flokkur: Gjald kr. 6 000.00. 

Eimkatlar með meira en 30 m? hitafleti. 

C. Aflvélar: 

Af hverju hestafli aflvélar greiðist kr. 48.00. 
Fyrir hvern rafmótor, sem notaður er Hl aflyfirfærslu frá eigin rafstöð fyrir- 

tækis greiðist kr. 48.00. 

D. Vinnuvélar: 

1. flokkur: Gjald kr. 48.00. 

Dælur sem nota allt að 5 hö., ádráttarsteinar (smergelskifur), fægivélar skó- 

smiða, hnappagatavélar, sníðavélar, saumavélar, leðurgerðarvélar, loftblásarar 
undir 2 hö. 

2. flokkur: Gjald kr. 180.00. 

Dælur sem nota frá 5 til 10 hö., hræritæki í kerjum, málmsmíðavélar, loftblás- 

arar yfir 2 hö., plastiðnaðarvélar, gúmmígerðarvélar, reykblásarar, þrýstilofts- 
þjöppur allt að 5 hö., brjóstssykurgerðarvélar, gosdrykkjagerðarvélar, bókbands- 
vélar, mjólkurstöðvarvélar, brauðgerðarvélar, skógerðarvélar, prjónavélar, roðfletti- 
vélar, marningsvélar, færibönd 2—5 m að lengd. 

3. flokkur: Gjald kr. 450.00. 

Trésmíðavélar, prentvélar, vökvaþrýstipressur, hjámiðjuþrýstipressur, skrúfu- 
pressur, niðursuðuvélar, sápugerðarvélar, málningagerðarvélar, fataþvottavélar, 

særurotunarvélar, sútunarvélar, steinsmíðavélar, grjótmulningsvélar, flöskuáfyll- 
ingarvélar, síldar- og fiskimjölsvélar, olíuskilvindur, ullarþvottavélar, flókagerðar- 
vélar, tuskutætarar, dælur yfir 10 hó., hampvinnsluvélar, pappagerðarvélar, fisk- 
þvottavélar, pönnufrystitæki, færibönd 5—10 m. 1. 

4. flokkur: Gjald kr. 900.00. 

Ullarvinnsluvélar, skipadráttarvindur, einfaldar lyftivindur, þrýstiloftsþjöppur 
10 hö. og meira, gasframleiðslutæki, flöskuþvottavélar, matarlyftur að 50 kg. Færi- 

bönd 10 m og lengri, lokubúnaður í vatnsorkuverum, rækjupillunarvélar, hausunar- 
vélar. 

5. flokkur: Gjald kr. 1 800.00. 

Brettatrillur og brettalyftarar, bifreiðalyftur, sjálfvirkar pappaprentvélar, vöru- 
lyftur 50—-350 kg. Rúllustigar, sýningarklefar, málarastólar, verkpallar í strengjum, 
steypuhrærivélar, flatningsvélar, flökunarvélar, skipadráttarvagnar, tvíbrauta lyfti- 
búnaður, málmbræðsluker með hreyfibúnaði. Fisklöndunartæki (grabbar). 

6. flokkur: Gjald kr. 4.500.00. 

Fólkslyftur og aðrar sjálfvirkar lyftur með fallhemlum, fallhamrar (aflvélagj. 
innifalið). Vörulyftarar með sæti, vörulyftur yfir 350 kg, færibrautir í sláturhúsum. 

7. flokkur: Gjald kr. 6.000.00. 

Dráttarvélar, vegaþjöppur, vegheflar og aðrar vegagerðarvélar, jarðýtur, 

ámokstursvélar, skurðgröfur og aðrar svipaðar vélar, litlir farandkranar (bómul. 

minna en 8 m, lyftigeta minna en 2 tonn). Litlar steypustöðvar. 
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8. flokkur: Gjald kr. 9 000.00. 

Farandkranar, byggingakranar, fisklöndunarkranar, malarvinnslusamstæður og 

aðrar svipaðar vélar, steypustöðvar stórar. 

E. Frystivélar: 

1. flokkur: Gjald kr. 450.00. 

Frystivélar með allt að 10 000 kcal/h afköstum. 

2. flokkur: Gjald kr. 1 200.00. 

Frystivélar með 10.000 til 20 000 keal/h afköstum. 

3. flokkur: Gjald kr. 2 100.00. 

Frystivélar með 20 000 til 50 000 keal/h afköstum. 

4. flokkur: Gjald kr. 4500.00. 

Frystivélar með yfir 50 000 keal/h afköstum. 

F. Byggingamannvirki og verkpallar: 

Vegna byggingamannvirkja, sem eru Í smíðum, greiðist kr. 240 af hverjum 

rúmmetra þess. Heimilt er þó að veita 50% afslátt af gjaldi af stórum byggingum 

með mjög litlum innréttingum. 

Ef verkpallar eru notaðir við endurbætur, lagfæringar eða málun húsa eða 

skipa eða við hleðslu á vörum, greiðist kr. 9.00 fyrir hvern hlaupandi lengdarmetra 

verkpalls. Þó skal ekki greiða gjald af verkpöllum, sem eru í minna en tveggja 

metra hæð frá jörðu. 

G. Losun og lestun: 

Í hvert sinn, sem skip kemur frá erlendri höfn eða affermir vörur hér við land 

skal það greiða gjald vegna öryggiseftirlits þannig: 

Skip, sem eru 100 til 1000 brúttólestir greiði kr. 3 000.00. 

Skip, sem eru 1009 til 2000 brúttólestir greiði — 6 000.00. 

Skip, sem eru 2000 til 3000 brúttólestir greiði — 9 000.00. 

Skip, sem eru 3000 brúttól. og þar yfir greiði -- 12 000.00. 

Er viðkomandi embættismönnum falið að innheimta eftirlitsgjaldið samkvæmt 

gjaldskránni með öðrum skipagjöldum við tollafgreiðslu skipanna við komu þeirra 

frá erlendri höfn, enda verði gjöldin aðeins tekin þar sem eftirlitsmenn eru starfandi. 

Skip, sem fermir eða affermir vörur Í strandferðum, skal einu sinni fyrir hvern 

mánuð, sem það siglir milli milli hafna greiða gjald skv. gjaldskránni, enda hafi 

það ekki flutt vörur milli Íslands og annarra landa á sama tíma. 

Gjald skv. 3. mgr. innheimtist eftir reikningi, sem Öryggiseftirlit ríkisins gefur 

út með sama hætti og önnur gjöld fyrir öryggiseftirlit á föstum vinnustöðum. 

H. Húsakynni án véla: 

Fyrir íbúðarskála verkafólks greiðist kr. 18.00 af hverjum fermetra gólfflatar. 

Fyrir hverja eftirlitsskylda vinnustofu án véla, svo sem saumastofur, þvottahús, 

netagerðarstofur, seglasaumastofur, vinnustofur í frystihúsum, sláturhús o. s. frv., 

greiðist kr. 9.00 fyrir hvern fermetra gólfflatar. Fyrir víðáttumikil vinnuhús, þar 

sem tiltölulega fáir vinna að staðaldri. svo sem fiskþvottahús og opin vinnuskýli, 

greiðist kr. 450 fyrir hvern fermetra gólfflatar. 

I. Hávaðamæling, gasmæling eða þrýstiraun rýma, kerja eða geyma 

og önnur sérþjónusta: 

Fyrir hverja hávaða- eða gasmælingu rýmis, kers eða geymis í landi greiðist 

kr. 3 000.00.
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Fyrir gasmælingu olíugeyma í skipum greiðist kr. 3000.00 fyrir fyrsta geymi 
og síðan kr. 1 125.00 fyrir hvern geymi. Fyrir gasmælingu vélarrúms eða dælurúms 
greiðist ekki gjald, nema eingöngu sé mælt í því. Sé gasmæling eða önnur þjónusta 
framkvæmd utan hins reglulega vinnutíma öryggiseftirlitsins samkvæmt ósk eiganda 
eða notanda geymis eða skips, skal hann greiða þeim starfsmanni öryggiseftirlitsins, 
sem þjónustuna framkvæmir, yfirvinnu þá sem þjónustan leiðir af sér. 

Fyrir þrýstiraun katla eða seyma, sem eru minni en 2 mö að rúmtaki eða með 
minni þrýsting en 2 kg/em? greiðist kr. 1 800.00 en fyrir stærri katla kr. 2 400.00. 

2. gr. 
Fyrir vinnuvélar, sem ekki eru nefndar í gjaldskránni, greiðist hlutfallslega 

eftir því hve stór og margbrotin vélin er, frá kr. 48.00 til kr. 9 000.00. 
Þó skoðun fari fram oftar en einu sinni á ári, greiðist skoðunargjald aðeins 

einu sinni, nema framkvæma þurfi aukaeftirskoðun vegna vanrækslu á framkvæmd 
fyrirskipaðra umbóta, en fyrir slíka skoðun greiðist fullt gjald sbr. 10. gr. starfs- 
reglna fyrir Öryggiseftirlit ríkisins. Sé að beiðni fyrirtækis skoðun framkvæmd 
auk hinnar árlegu skoðunar greiðist minnst kr. 2 000.00. Árlegt lágmarksgjald vegna 
skoðunar hjá fyrirtæki er kr. 2 500.00. 

3. gr. 
Vegna meðferðar hættulegra efna, sbr. lög nr. 85/1968 um eiturefni og hættuleg 

efni og reglugerð nr. 455/1975 um eftirlit með framkvæmd ákvæða sömu laga, greiði 
eftirlitsskyld fyrirtæki, sem nota, flytja, framleiða eða geyma þessi efni, tvöfalt 
persónugjald, samanber A-lið þessarar gjaldskrár og auk þess fast 
gjald kr. 4000.00 séu starfsmenn færri en 5, 
gjald kr. 8000.00 séu starfsmenn frá 5—10, 
gjald kr. 12 000.00 ef starfsmenn eru fleiri. 

Er þá aðeins átt við verkamenn, sem hættuleg efni ná eða geta náð til á vinnu- 
staðnum. Vegna gassuðutækja eða rafsuðutækja greiðist kr. 1 500.00. 

4. gr. 
Fyrir skoðunarskyld heitvatns- eða miðstöðvarkerfi greiðist kr. 8000.00 fyrir 

hvert ár, sem skoðun fer fram að beiðni ráðamanna kerfisins eða skoðun er fram- 
kvæmd samkvæmt skoðunarskyldu. 

5. gr. 
Reynist tekjur eftirlitsins ekki nægar samkvæmt gjaldskrá þessari, til að standa 

undir kostnaði við framkvæmd eftirlitsins, er öryggismálastjóra heimilt, að fengnu 
samþykki ráðuneytisins, að hækka gjöldin um allt að 25% eftir því sem með þarf. 

6. gr. . 
Þegar teikningum af fyrirhuguðum breytingum fyrirtækis eða fyrirkomulagi 

fyrirtækis, sem fyrirhugað er að reisa, eru sendar eftirlitinu til umsagnar, greiðist 
ekki gjald fyrir umsögnina. Þurfi eftirlitsmaður, að ósk eiganda að takast sérstaka 
ferð á hendur vegna umsagnar um öryggismál, úttektar eða fyrirkomulags utan 
hinna áætluðu skoðunarferða skal eigandi greiða þann kostnað, sem af ferðinni leiðir. 

7. gr. 
Fyrir önnur störf en þau, sem gjaldskráin gerir ráð fyrir en eðlilegt eða skylt 

er að stofnunin gegni, greiðast gjöld með hliðsjón af gjaldskránni eftir því hve um- 
fangsmikil störfin eru.
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8. gr. 
Fyrirtæki, þar sem fimm verkamenn eða færri vinna eða notuð er orka, sem 

eigi fer fram úr 3 hö., skulu undanþegin eftirlitsgjaldi, nema annað sé ákveðið af 
öryggismálastjóra, enda sé vinnu þannig háttað, að eftirlits sé eigi brýn þörf. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt 47. gr. laga nr. 23 1. febrúar 1952, um 
öryggisráðstafanir á vinnustöðum, sbr. lög nr. 52 20. maí 1955, um breytingu á þeim 

lögum, öðlast gildi 1. janúar 1977 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir eftirlit með öryggisráðstöfunum 
á vinnustöðum nr. 72 24. mars 1976. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, Í. mars 1977. 

Ólafur Jóhannesson.   
Baldur Möller. 
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GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Húsavíkur. 

I. RAFORKA 

Rafveita Húsavíkur selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 
11. Um kWst.-mæli á kr. 51.60. 
12. Um kWst.-mæli á kr. 21.60 hverja kWst. auk fastagjalds af gólffleti í rúmi því, 

er lýsa skal. 
Fastagjald reiknast þannig: 
a. Fyrir verslanir, vinnustofur og skrifstofur kr. 17.20 á ferm. á mánuði. 
bh. Fyrir geymslur, verbúðir o. þ. h. kr. 8.50 á ferm á mánuði. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

21. Um kWst.-mæli kr. 12.70 á hverja kWst. auk fastagjalds er nemi kr. 94.00 á 
mánuði af hverju herbergi. 

Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja öll herbergi, sem ætluð eru sem 
íbúðarherbergi, hol og eldhús, en ekki baðherbergi, ganga eða geymslur. Herbergi 
sem er minna en 5 ferm. telst sem hálft, en stærra en 25 ferm. sem tvö. 

C. Vélanotkun. 

31. Um einn kWst.-mæli þannig: Á kr. 35.30 hverja kWst. ársnotkun. 
32. Kr. 10.70 hver kWst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 1% klst. á dag á 

tímum mesta álags rafveitunnar. 

ðð. Kr. 14.00 hver kWst. án skilyrðis um lokun fyrir straum. 
Til iðnaðar, ef uppsett vélaafl fasttengdra véla er yfir 20 KW. 

34. Um afl- og orkumæla (mestaaflsmæla) þannig reiknað: 
Aflgjald af notuðu afli kr. 13 344.00 á kWst. á ári. 
Orkugjald af allri orkunotkun kr. 4.80. 

30. Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig: 
Um kWst.-mæli á kr. 4.80 hverja kWst., auk fastagjalds kr. 10.538.00 á ári fyrir 
hvert kW. í málraun véla.
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D. Hitun. 

.„ Til húsahitunar um kWst.-mæli kr. 5.96 hver kWst. 

. Til húsahitunar um kWst.-mæli kr. 3.12 hver kWst., enda megi rjúfa strauminn 
í allt að 2 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegi og síðdegis. 

Önnur skilyrði fyrir raforkunotkun til hitunar. 

Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
Að notendur setji sjálfvirka rofa fyrir hitalagnir og kosti viðhald þeirra. 
Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð eftir fyrirmælum rafveitunnar, 

ofnar fasttengdir með sérstökum rofa og hitastillar notaðir. 

E. Önnur raforkunotkun. 
„ Til vinnulagna við byggingar meðan á byggingu stendur, um kWst.-mæli kr. 

21.60 hver kWst. 
Alla raforkunotkun, sem ótalin er og ekki kemur undir aðra liði þessarar gjald- 

skrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A-1. 

Þegar sérstaklega stendur á er rafveitustjóra þó heimilt að selja raforku, 
eftir sérstökum samningi í hvert skipti, þó eigi lengur en til eins árs Í senn. 

Il. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja 

veitu og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notanda. 

1. 
2. 
3. 
4. 

Greiða skal leigu af mælitækjum sem hér segir: 

Af einfasa mælum  ........0.00000 0000 kr.  94.00 á mán. 
Af þrífasa mælum allt að 100 amp. ......0000.... — 125.00 á mán. 
Af þrífasa mælum yfir 100 amp. 20.00.0000... —  300.00 á mán. 
Af mestaaflsmælum ..........00000. 00... —  550.00 á mán. 

Af öðrum mælitækjum en þeim sem nefnd eru, skal ársleigan vera sem næst 15% 
af verði mælitækja. 

3. 
4. 

Leigan innheimtist um leið og gjald fyrir raforku. 

TIl. HEIMTAUGARGJÖLD 

Heimtaugargjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Stofngjald kr. Lengdargjald 

60 A l-fasa  ......... 93 000.00 innif. allt að 40 m 

60 A 3-fasa 2... 140 000.00 innif. allt að 40 m 

100 A ð-fasa 2... 180 000.00 innif. allt að 40 m 

200 A 3-fasa 2... 250 000.00 innif. allt að 40 m 

Gjaldskrá þessi gildir á skipulögðum svæðum í Húsavík. Sé um óskipulögð svæði 
að ræða eða aðstæður óvenjulegar er heimilt að krefjast aukagjalds af húseiganda. 

Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna ákveðins notanda og hún að mestu 
leyti notuð í hans þágu, skal notandanum skylt að leggja til húsnæði undir stöðina 
rafveitunni að kostnaðarlausu. 

Heimtaugar í peningshús, beitingar- og bílskúra greiðist eftir reikningi. 
Heimtaugargjald greiðist við umsókn.
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IV. OPNUNARGJALD 

1. Hafi gjald skv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið 
fyrir reikning, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 1 000.00. 
Ef fundin eru óleyfileg eða of siór vör, skal veitunni lokað og verður hún ekki 
opnuð fyrr en notandinn hefur greitt kr. 1000.00 gjald á skrifstofu rafveitunnar. 

NI
 

Hækki innkaupsverð á raforku, er rafveitunefnd heimilt að hækka gjaldskrá 
þessa um allt að 55% af þeirri hækkun. 

Breyting og hækkun gjaldskrár samkvæmt ofanrituðu er því aðeins gild, að 
til komi sérstakt samþykki iðnaðarráðuneytisins. 

Innifalið í gjaldskrá þessari er 20% söluskattur og 13% verðjöfnunargjald. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orku- 
lögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað og 
birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjald- 
skrá sama efnis nr. 262 29. júní 1976. 

Iðnaðarráðuneytið, 7. mars 1977. 

F.h.r. 

Árni Þ. Árnason. 
  

Kristmundur Halldórsson. 
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningargjafasjóð Sigurðar B. 
Gunnarssonar, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 3. mars 
1977. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningargjafasjóð Sigurðar B. Gunnarssonar. 

Í samræmi við fundarsamþykkt sóknarnefndar Skeiðflatarsóknar, dags. 25. febr. 
1974, stofnar sóknarnefndin til sjóðsstofnunar, í minningu um Sigurð B. Gunnars- 
son Litla-Hvammi, með eftirfarandi skipulagsskrá. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Minningargjafasjóður Sigurðar B. Gunnarssonar. 

9 gr 2. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja Skeiðflatarkirkju, með fjárframlögum. 

ð. gr. 
Stofnfé sjóðsins er krónur tuttugu þúsund, kr. 20 000.00, og skal það vera 

óhreyft í sjóðnum. 
Fjármunir sjóðsins skulu ávaxtaðir í innlánsstofnun. 

4. gr. 

Höfð verði til sölu minningargjafakort til eflingar sjóðnum. 

5. gr. 
Ráðstöfunarfé sjóðsins má verja árlega í þágu Skeiðflatarkirkju, eftir mati 

sjóðsstjórnar.
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6. gr. 
Stjórn sjóðsins skipar sóknarnefnd Skeiðflatarsóknar. 

7. gr. 
Breitingar á skipulagsskrá þessari, eða ákvörðun um að leggja sjóðinn niður, 

þarf samþykki % hl. sóknarnefndar og skulu þá eignir sjóðsins renna til Skeið- 
flatarkirkju. 

  

  

  

Nr. 147. 

REIKNINGUR 

Líknarsjóðs Margrétar Árnadóttur, Alviðru. 

Rekstrarreikningur 1976. 

Gjöld 
Tekjuafgangur  .............0...00000 0 kr. 210 120.00 

Kr.  210.120.00 

Tekjur 
Vextir 1976 af sparisj.bók 31373 .......00..0 0 kr. 12 479.00 
Vextir 1976 af sparisj.bók 31373 ........0.000 0000 — 711.00 
Vextir 1976 af vaxtaaukal. 1256 ...........0.0.0.00..00 000 — 136 864.00 

Kr.  210.120.00 

Efnahagsreikningur pr. 31. 12. 1976. 

Eignir: 
Sparisjóðsbók 31878  ............020 000 kr.  178.256.00 
Vaxlaaukal. 1255 ...............0. 0200 — 1136 864.00 

Kr. 1315 120.00 

Skuldir 
Höfuðstóll ........... BRANN kr. 1 000 000.00 
Tekjuafgangur 1975 ..........000000000 kr. 105 000.00 
Tekjuafgangur 1976 ...........000.00.0 0. — 210 120.00 

  — #15 120.00 
  

Kr. 1315 120.00 

Selfossi, 14. janúar 1977. 

f.h. Kvenfélags Selfoss, 

Arndís Þorbjarnardóttir, form. 

Yfirfarið og eignir staðreyndar. Engar athugasemdir. 

Skrifstofa Árnessýslu, 11. febrúar 1977. 

Páll Hallgrímsson, sýslumaður Árnessýslu. 
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REGLUGERÐ 

um happdrættislán ríkissjóðs 1977, Skuldabréf J, vegna Norður- og Austurvegar. 

1. gr. 

Fjármálaráðherra, f. h. ríkissjóðs, gefur út til sölu innanlands happdrættis- 
skuldabréf, samtals að fjárhæð 250 millj. króna, skv. heimild í LII. lið 6. gr. fjárlaga 
1977, sbr. lög nr. 36 frá 23. maí 1975 og lög nr. 7/1974. 

2. gr. 

Happdrættisskuldabréf, skv. reglugerð þessari skulu nefnd Skuldabréf J. 
Þau skulu gefin út til handhafa. Verðgildi hvers skuldabréfs er 2500.00 krónur 

og eru þau í töluröð. Skuldabréfin skulu seld á nafnverði. Sala þeirra hefst í april 
1977 og henni lýkur fyrir fyrsta útdráttardag, sem er 15. júní 1977. 

Happdrættisskuldabréfin falla í gjalddaga eftir 10 ár eða hinn 1. apríl 1987. 
Á happdrættisskuldabréfunum skal tilgreindur árlegur útdráttardagur, tala 

vinninga og fjárhæð þeirra hvers um sig. 

3. gr. 
Við innlausn happdrættisskuldabréfs greiðir ríkissjóður verðbætur á höfuðstól 

bréfsins í hlutfalli við þá hækkun, er kann að verða á lánstímanum á þeirri vísitölu 
framfærslukostnaðar, sem í gildi er í apríl 1977, til gjalddaga hinn 1. apríl 1987. 
Miðað er við skráningu Hagstofu Íslands á vísitölu framfærslukostnaðar. Kauplags- 
nefnd reiknar vísitölu framfærslukostnaðar, og eru núgildandi lög um hana nr. 70 
frá 29. nóv. 1967, sbr. lög nr. 1 frá 30. janúar 1959. Happdrættisskuldabréfin skulu 
innleyst á nafnverði, þótt vísitala framfærslukostnaðar hafi á tímabilinu til gjald- 
daga þeirra verið lægri en hún var í apríl 1977 og sé lægri á gjalddaga þeirra. Happ- 
drættisskuldabréfin verða ekki innleyst að hluta. 

4. gr. 
Rísi ágreiningur um framkvæmd ákvæða 3. gr. um greiðslu verðbóta á höfuðstól 

happdrættisskuldabréfanna, skal þá vísa málinu til nefndar þeirrar, sem um er fjallað 
í 8. gr. laga nr. 71 frá 6. maí 1966 en hana skipa: Hagstofustjóri og er hann formaður, 
maður nefndur af Hæstarétti og annar nefndur af Seðlabankanum. Sama gildir, ef 
breyting verður á grundvelli vísitölu framfærslukostnaðar, og skal þá nefndin úr- 
skurða, hvernig umreikna skuli á milli hinna tveggja vísitölugrundvalla. Úrskurðir 
nefndar þessarar eru fullnaðarúrskurðir. 

ö. gr. 

Af happdrættisskuldabréfunum eru ekki greiddir vextir en vinningum úthlutað 
Í samræmi við útdrátt númera, sbr. 6. gr. 

B 29 

Rikisprentsmiðjan Gutenberg



Nr. 148. 230 17. mars 1977. 

6. gr. 
Árleg fjárhæð vinninga í þessum flokki happdrættisláns ríkissjóðs skal nema 

10% — tíu af hundraði — af heildarfjárhæð skuldabréfa flokksins og skal dregið 
um þá einu sinni á ári, í fyrsta sinn miðvikudaginn 16. júní 1977 og síðan 15. júní 
ár hvert þar á eftir, þar til dregið hefur verið samtals 10 sinnum. Síðasti dráttar- 
dagur er því 15. júní árið 1986. 

Vinningum skal úthlutað skv. skrá þeirri, sem hér fer á eftir: 

ö vinningar á kr. 1000000 ==  65000000 
5 vinningar á kr.  500000 ==  2500000 

100 vinningar á kr.  100000 = 10000000 
150 vinningar á kr. 10000 == 7500 000 

860 vinningar kr. 25 000 000 

Vinningaskrár skulu birtar í Lögbirtingablaðinu sem fyrst eftir dráttardag, auk 
þess sem vinningaskrár skulu lHggja frammi á sölustöðum. 

Notarius publicus í Reykjavík annast útdrátt vinninga að viðstöddum fulltrúa 
fjármálaráðuneytisins og fulltrúa Seðlabanka Íslands. 

Heimilt er að nota tölvu Reiknistofnunar Háskólans við útdrátt vinninga skv. 
reglum nr. 27 frá í4. janúar 1977, um útdrátt vinninga í happdrættislánum ríkis- 
sjóðs, útgefnum árið 1972 og síðar vegna fjáröflunar til vegagerðar. 

7. gr. 
Happdrættisskuldabréfin eru undanbegin framtalsskyldu og eignarsköttum, en 

vinningar svo og verðbætur undanþegnar tekjuskatti og tekjuútsvari, sbr. 4. gr 
laga nr. 36/1975, sbr. og lög nr. 7/1974 og lög nr. 99/1971. 

8. gr. 
Innlausn happdrættisskuldabréfa og greiðsla vinninga fer fram í Seðlabanka 

Íslands, Reykjavík. 
Handhafar skuldabréfa, sem hlotið hafa vinning eða við innlausn eftir 10 ár, 

seta snúið sér til allra banka, bankaútibúa eða sparisjóða og afhent þeim skuldabréf 
segn sérstakri kvittun. Viðkomandi banki, bankaútibú eða sparisjóður sér síðan um 
að fá greiðslu úr hendi útgefanda með því að senda Seðlabankanum skuldabréfið til 
fyrirgreiðslu. 

Eftir gjalddaga greiðas! engar verðbætur vegna hækkunar vísitölu framfærslu- 
kostnaðar. 

Skuldabréf þessi fyrnast á Í0 árum frá gjalddaga og verða ekki innleyst að 
þeim tíma liðnum. 

Falli happdrættisvinningur á skuldabréf, skal hans vitjað innan fjögurra ára 
frá útdrætti ella verður hann eign ríkissjóðs. 

Sé gölluðum eða rifnum skuldabréfum framvísað til greiðslu vinnings eða inn- 
lausnar með þeim hætti, að bæði númer sjáist og meira en helmingur bréfsins fylgi, 
fer innlausn fram að fullu, en sjáist aðeins annað númerið, verður innlausn eða 

greiðsla vinnings innt af hendi að hálfu, enda sé meira en fjórðungi bréfsins 
framvísað. 

9. gr. 

Reglur XIK kafla laga nr. 85 frá 23. júní 1936, um mál til ógildingar skjala o. fl. 
gilda ekki um skuldabréf samkvæmt reglugerð þessari.
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10. gr. 

Fjármunir þeir, sem inn koma fyrir sölu happdrættisskuldabréfanna, skulu renna 
til Vegasjóðs og skal þeim varið að % hlutum til að greiða kostnað við gerð Norður- 
vegar milli Akureyrar og Reykjavíkur og að 3 hluta til að greiða kostnað við gerð 
ÁAusturvegar milli Reykjavíkur og Egilsstaða, um Suðurland, sbr. 7. gr. laga nr. 
36/1975. 

Kostnaður við framkvæmd þessarar fjáröflunar greiðist af söluandvirði skulda- 
bréfanna. 

11. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er skv. 2. gr., sbr. 3. gr. laga nr. 7 frá 13. mars 1974, 
sbr. og 5. gr. laga nr. 36 frá 23. maí 1975, öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 17. mars 1977. 

Matthías Á. Mathiesen.   
Jón Sigurðsson. 
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REGLUGERÐ 

um dagvistarheimili fyrir börn. 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 

Samkvæmt lögum nr. 112/1976 um byggingu og rekstur dagvistarheimila fyrir 

börn leggur ríkið fram fé samkvæmt fjárveitingu hverju sinni til þess að reisa dag- 

vistarheimili fyrir börn í því skyni að búa þeim góð uppeldisskilyrði, er efli per- 

sónulegan og félagslegan þroska þeirra. 
Sveitarfélög leggja fram fé til rekstrar dagvistarheimila. 

2. gr. 
Aðilar, er njóta ríkisframlags til byggingar dagvistarheimila og rekstrarstyrks 

úr sveitarsjóði samkvæmt 3. gr. laga nr. 112/1976 eru: sveitarfélög og áhugafélös, 

svo og húsfélög í fjölbýlishúsum, starfsmannafélög og aðrir þeir aðilar, sem reka 

vilja dagvistarheimili í samræmi við markmið laganna, en þau taka ekki til dag- 

vistar á einkaheimilum og eigi heldur til húsnæðis, sem ekki uppfyllir lágmarks- 

kröfur um aðbúnað, samkvæmt lögunum og reglugerð þessari. Hið sama gildir, ef 

reglum um starfsmannahald er eigi fullnægt. 

3. gr. 

Þegar aðili, samkvæmt 3. gr. laga nr. 112/1976, óskar að njóta styrks úr ríkis- 

sjóði til að reisa og/eða leyfis til að reka dagvistarheimili fyrir börn skal hann 

senda beiðni sína á sérstöku umsóknareyðublaði menntamálaráðuneytisins. Með 

umsókn þessari skulu fylgja þau gögn, sem tilgreind eru í II. og II. kafla þessarar 

reglugerðar. 

II. KAFLI 

Um stofnkostnað dagvistarheimilis. 

4. gr. 

Aðili, sem hyggst setja á stofn dagvistarheimili og óskar að njóta styrks úr 

ríkissjóði, samkvæmt lögum nr. 112/1976, skal með umsókn sinni senda þau gögn, 

sem við eiga og tilgreind eru hér á eftir: 

A. Nýbygging: 

Áætlun um starfsemi heimilisins og upplýsingar um rekstraraðila. 

Uppdrátt er sýni staðsetningu heimilis og stærð lóðar. 

Áætlun um fjölda barna og aldur þeirra og um fjölda starfsfólks. 

Áætlun um byggingarkostnað og byggingartíma. im
 

vo
 
O
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B. Kaup á húsnæði: 

Áætlun um starfsemi heimilisins og upplýsingar um rekstraraðila. 

Uppdrátt er sýni staðsetningu heimilisins og stærð lóðar. 

Áætlun um fjölda barna og aldur þeirra og um fjölda starfsfólks. 

Málsetta teikningu af viðkomandi húsnæði og væntanlegu leiksvæði. 

Upplýsingar um kaupverð og greiðsluskilmála og áætlun um kostnað vegna 

væntanlegra breytinga og innréttingar húsnæðis og frágang á leiksvæði. Upp- 

lýsingar um lóðarréttindi. 

M
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C. Leiguhúsnæði: 

Sömu gögn og talin eru í lið B hér að framan, nema hvað upplýsingar um 

leigutíma og leigukjör komi í stað upplýsinga um kaupverð og greiðsluskil- 

mála. 

D. Viðbygging eða breyting: 

Ef um er að ræða verulega breytingu eða viðbyggingu við dagvistarheimili, 

skal senda sömu gögn sem um nýbyggingu væri að ræða. 

FE. Ef um aðra aðila er að ræða en sveitarfélagið, skal umsögn sveitarstjórnar fylgja 

umsókn. 

5. gr. 

Menntamálaráðuneytið lætur athuga umsóknir um styrki til stofnkostnaðar 

og gögn þau, sem fylgja, með sérstöku tilliti til þeirrar starfsemi, sem fram á að 

fara í húsnæðinu. Að lokinni athugun tilkynnir ráðuneytið, hvort það hafi fallist 

á umsóknina. 
Ef ráðuneytið getur ekki fallist á umsókn, skal það tilkynnt aðila, og skal í 

synjun ráðuneytisins tekið fram, hvort hafnað sé í heild hugmyndum um téð heim- 

ili eða hvort synjun stafi af því að frumathugun sé áfáti, þannig að bæta megi úr 

og skal bent á, hverju sé áfátt. 
Allar beiðnir um þátttöku ríkisins í stofnkostnaði skulu berast ráðuneytinu 

fyrir 1. júní ár hvert. 
Þegar ráðuneytið hefur samþykkt slíka umsókn sæki það til Alþingis um að fé 

til stofnkostnaðarins verði veitt í fjárlögum í samræmi við gildandi reglur um þátt- 

töku ríkisins í stofnkostnaði dagvistarheimila. 

6. gr. 

Ríkssjóður greiðir stofnkostnað fullbúins dagvistarheimilis að hálfu og skal 

þessi kostnaður greiðast á fjórum árum, en þó þannig, að kostnaðarhluti byggingar- 

aðilans sé eigi minni en framlag ríkisins hverju sinni. Í lok hvers árs, sem bygg- 

ingarframkvæmdir standa yfir, skal aðili leggja fram endurskoðaða reikninga um 

greiddan kostnað og skal þetta uppgjör lagt til grundvallar framlagi ríkisins í stofn- 

kostnaði, þangað til ráðuneytið hefur látið gera norm um stofnkostnað dagvistar- 

heimila. Eftir það greiðist stofnkostnaður í samræmi við normin. 

7. gr. 

Eigi má hefja framkvæmdir fyrr en fé hefur verið veitt í fjárlögum og fyrir 

liggur skriflegt samþykki menntamálaráðuneytisins. Ef hafnar eru framkvæmdir án 

samþykkis ráðuneytisins, verður stofnkostnaður ríkissjóði óviðkomandi.
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Hafi sveitarfélög tvö eða fleiri dagvistarheimili í smíðum samtímis, skal heim- 
ilt að greiða framlög ríkissjóðs miðað við heildarkostnað, án viðmiðunar við fram- 
kvæmdastig einstakra heimila. Framlag ríkisins skal greitt á ákveðnum gjalddögum, 
sem tilgreindir skulu í samningi milli ríkis og byggingaraðila. 

8. gr. 
Eftir að ráðuneytið hefur fallist á umsókn sveitarstjórnar eða annars aðila, er 

óskar að stofna dagvistarheimili, skal framkvæmdaaðili afla sér teikninga og ráða 
sérfræðinga til að annast undirbúningsvinnu. 

Til undirbúnings telst m.a.: 

1. Staðfest skilríki, um að uppmælt og afnnarkað landrými samkvæmt normum 
sé fyrir hendi kvaðalaust. 

2. Uppdráttur að lóð, þar sem færðar séu inn hæðarlínur — mælikvarði 1:500. 
3. Uppdrættir að fyrirhuguðu mannvirki í mælikvarða 1:100 (bygginganefndar- 

teikningar). Á teikningar skal rita flatarmál herbergja og til hverra nota 
þau eru ætluð. 
Séruppdrættir að því, sem ráðuneytið kann að áskilja sér. 
Samþykkt teikninga í bygginganefnd viðkomandi sveitarfélags. 
Tíma- og greiðsluáætlun um framkvæmd verksins í samræmi við samþykkta 
kostnaðaráætlun og yfirlýsing frá sveitarstjórn eða byggingaraðila um að 
tryggð verði þau fjárframlög, sem um er að ræða frá öðrum en ríkissjóði. 
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Er frumteikningar að dagvistarheimili liggja fyrir, skal fulltrúi ráðuneytisins 
hafa möguleika á að gera athugasemdir við teikningar áður en fullnaðarteikningar 
eru unnar. Enn fremur skal fulltrúi ráðuneytisins hafa frjálsan aðgang að dagvist- 
arheimili, sem er í smíðum og styrkt er úr ríkissjóði. Hann skal enn fremur sjá 
um að gerð sé úttekt á mannvirkinu, er því er lokið. 

9. gr. 
Þegar ráðuneytið hefur gengið úr skugga um, að undirbúningur sé fullnægjandi 

samkvæmt framansögðu, og fjárframlög tryggð, sér það um að gerður verði samn- 
ingur milli þess og viðkomandi byggingaraðila um greiðslur, samkvæmt 6. gr. laga 
nr. 112/1976, og heimilar að hafinn verði tæknilegur undirbúningur. 

Ekki má breyta samþykktum uppdráttum án samþykkis menntamálaráðuneytis- 
ins. 

Óheimilt er að hefja verklegar framkvæmdir né gera bindandi samninga við 
verksala, fyrr en nauðsynlegum tæknilegum og fjármálalegum undirbúningi svo og 
samningum samkvæmt framanskráðu er lokið. 

Til tæknilegs og fjármálalegs undirbúnings telst: 

Í. Vinnuteikningar í mælikvarða 1:50, svo og sérteikningar í stærri mælikvarða 
eftir því, sem þörf krefur. 

2. Afstöðumynd í mælikvarða 1:500 með hæðarlínum og áttum, bílastæðum o. fl. 
3. Teikningar að leiksvæði í mælikvarða 1:100 með hæðarlínum og fyrirhuguð- 

um leiktækjum. 
4. Nákvæm útboðs- og verklýsing, efnisáætlun og tímaáætlun gerð og sundurlið- 

uð á sérstakt eyðublað. 
5. Tíma- og greiðsluáætlun sbr. 6. lið 8. gr. reglugerðarinnar. 
6. Afrit af samþykki viðkomandi eldvarnareftirlits og heilbrigðisnefndar.
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10. gr. 

Ríkissjóður greiðir 50% áætlaðs stofnkostnaðar fullbúins dagvistarheimilis, 

sem fullnægt hefur þeim skilyrðum, sem greint er frá í lögum nr. 112/1976 og reglu- 

gerð þessari. 

Til stofnkostnaðar telst auk húsnæðis: 

a) innanstokksmunir 

b) leiktæki og ýmisleg áhöld, sem börnin nota í leikjum sínum og starfi 

c) hljómburðartæki, nýsitæki og hljóðfæri af einfaldari gerðum. 

d) frágangur á lóð og leiktæki þar. 

Eigi síðar en mánuði áður en rekstur hefst, skal rekstraraðili ganga frá skrá 

um muni, sem falla undir líði a—-d. 

Ef sveitarfélag mælir með stofnun dagvistarheimilis eða er sjálft byggingar- 

aðili, skal það á sinn kostnað leggja til lóð handa stofnuninni. 

Heimilt er að verja allt að 1% af áætluðum stofnkostnaði til listskreytinga dag- 

vistarheimila, samkvæmt samkomulagi ráðuneytisins og annarra eignaraðila. 

  

lí. gr. 

Kosnaðaráætlun dagvistarheimilis skal miða við byggingarvísitölu á þeim tíma, 

sem kostnaðaráætlun er staðfest. Um leiðréttingu kostnaðaráætlunar og greiðslu- 

samnings gilda sömu ákvæði og um skólamannvirki. 

12. gr. 

Menntamálaráðuneytinu er heimilt að fresta greiðslu fjárveitingar að einhverju 

eða öllu leyti til byggingar þeirra dagvistarheimila, sem fyrirsjáanlegt er, að hvorki 

er hægt að ljúka að fullu né nothæfum áfanga með þeim fjárveitingum í fjárlögum, 

sem veittar eru, og fjárframlögum sveitarfélaga eða byggingaraðila. Beitir mennta- 

málaráðuneytið sér fyrir því, að slíkar fjárveitingar verði geymdar í ríkissjóði, en 

jafnframt er þá heimilt að veita lán af þeim til þess að hraða byggingu þeirra heim- 

ila, sem unnið er að, til þess að ljúka þeim sem fyrst. 

13. gr. 

Ríkissjóður skal að jafnaði greiða sinn hluta af stofnkostnaði á næstu fjórum 

árum, eftir að fyrsta fjárveiting til framkvæmdarinnar hefur verið samþykkt. 

Ríkisframlagið er þó bundið því skilyrði, að bvyggingaraðili hafi hverju sinni 

greitt eigi lægri fjárhæð á móti. 

14. gr. 

Sé dagheimili skipt í deildir, skal fjöldi barna í hverri deild eigi vera meiri en 

hér segir og er þá miðað við það, að tveir starfsmenn séu á deild: 

Í deild fyrir 3ja—12 mánaða aldur, 6 börn. 
Í deild fyrir 1—2ja ára aldur, 10 börn. 
Í deild fyrir 2—3ja ára aldur, 14 börn. 
Í deild fyrir 3—4ra ára aldur, 17 börn. 

Í deild fyrir 3—6 ára aldur, 20 börn.  
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Sé um! að ræða blandaða aldursflokka, skal hámarksfjöldi í hópi vera sem hér 
segir: 

Hópar með 3ja mánaða til 6 ára, 15 börn. 
Hópar með ðja mánaða til 12 ára, 16 börn. 
Hópar með 2ja til 6 ára, 17 börn. 

Fjölda starfsliðs í blönduðum aldurshópum, skal meta hverju sinni miðað við 
aldursskiptinguna. 

Á skóladagheimili fyrir 6—12 ára börn, 20 börn. 
Í leikskólum skal barnafjöldi vera sem hér segir, ef skipt er eftir aldri: 
Í 2ja ára deild, 14 börn. 
Í Sja ára deild, 20 börn. 
Í 4—6 ára deild, 22 börn. 

Þegar um blandaða aldurshópa er æð ræða í leikskólum, skal barnafjöldi í hópi 
vera hliðstæður því sem; segir hér að framan. 

Raskist aldursskipting af óviðráðanlegum ástæðum, eru frávik heimil frá því 
sem að framan greinir. 

Ef afbrigðileg börn eru vistuð á dagvistarheimili, er heimilt með samþykki 
rekstraraðila að fækka um börn í deild, en meta skal slíkt í hverju tilviki. 

15. gr. 
Með heildargólfrými er hér átt við innanmál, þ.e. stærð innan útveggja, og 

skilrúm reiknast ekki með í stærðarmálinu. 
Hámarksstærð dagheimilis og skóladagheimilis, þar sem ríkið greiðir 50% af 

stofnkostnaði, skal svara til þess að í heildargólfrými komi 10 m!? á hvert barn, sem 
heimilið er ætlað fyrir og 5? m í leikskólum. 

Heildarleikrými gólfflatar skal vera að jafnaði a. m.k.: 

a) dagheimili 3.5 m? á hvert barn 
b) leikskóli 2.0 m? á hvert barn. 

Útileiksvæði skal eigi vera minna en 20 m? á hvert barn. Heimilt er að víkja frá 
Þessu ákvæði með samþykki ráðuneytisins, ef aðstæður eru þannig að ástæða þyki til. 

TII. KAFLI 

Um rekstrarkostnað. 

16. gr. 
Þegar hafinn er rekstur á dagvistarheimili og óskað er eftir styrk úr sveitar- 

sjóði til rekstrarins, samkvæmt lögum nr. 112/1976, skal aðili senda sveitarstjórn 
um það beiðni. Með þessari beiðni skal senda eftirfarandi upplýsingar. 

1. Áætlun um starfsemi heimilisins og upplýsingar um rekstraraðila. 
2. Uppdrátt, er sýni staðsetningu heimilisins og stærð lóðar. 
3. Áætlun um fjölda barna og aldur þeirra, fjölda starfsfólks, menntun þess og 

starfsskiptingu. 

17. gr. 
Þegar ráðuneytið hefur samþykkt leyfi til rekstrar dagvistarheimilis, skal ákveð- 

inn daglegur starfstími heimilisins. Dvelji barn lengur en 5 stundir samfellt á dag- 
vistarheimili, ber rekstraraðila skylda til að láta börnin fá heita máltíð.
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18. gr. 
Af rekstrarkostnaði greiðir sveitarfélag sem hér segir: 

1. Til dagheimila og skóladagheimila allt að 60%. 
2. Til leikskóla allt að 40%. 

Heimilt er að greiða allt að helmingi af áætluðum rekstrarstyrk fyrirfram. 

Til rekstrarkostnaðar telst: 

Laun starfsfólks. 
Launatengd gjöld. 
Matvæli fyrir vistbörn. 
Rafmagns- og hitunarkostnaður. 
Hreinlætisvörur og ræsting. 
Viðhald húsa, lóðar, húsbúnaðar, leiktækja og leikfanga. 

Sími, tryggingargjöld, heilsugæsla og ýmsir ótaldir smáir rekstrarliðir. M
R
 

19. gr. 
Rekstraraðili hvers dagvistarheimilis skal láta halda nákvæma skrá yfir dvalar- 

daga, aldursskiptingu og fjölda á deild á heimilinu og skal skýrsla um nýtingu 
þess og kostnað á dvalardag send ráðuneytinu ásamt endurskoðuðum rekstrar- 

reikningi. , 

IV. KAFLI 

Endurgreiðslur á ríkisframlagi vegna þess að rekstur hættir. 

20. gr. 
Þegar rekstraraðili ákveður að hætta rekstri dagvistarheimilis, sem byggt eða 

keypt hefur verið með styrk úr ríkissjóði, samkvæmt lögum nr. 112/1976, og óskar 

að taka húsnæðið til annarra nota skal kveðja til sérstaka matsmenn, sem meta skulu 

eign ríkisins á viðkomandi byggingu og skal rekstraraðili semja við ríkið um endur- 

greiðslu samkvæmt þessu mati. 
Ríkið áskilur sér þó rétt til að ráðstafa viðkomandi húsnæði til annars rekstrar- 

aðila. Þó tekur þetta ákvæði ekki til sveitarfélaga. 

21. gr. 
Þegar breytt er um rekstrarform dagvistarheimilis, sem hlotið hefur styrk 

til stofnkostnaðar frá ríkinu, fellur skuldbinding ríkisins við rekstraraðila niður 
og endurkröfuréttur vegna eignarhluta ríkisins tekur gildi, ef eignarrýrnun er sam- 
fara breytingunni. 

Sérstaklega skal semja við ríkið um rekstraraðild að nýjum rekstri svo og að 
stofnkostnaði, ef um hann er að ræða. 

V. KAFLI 
Heilsuvernd. 

22. gr. 
Læknar skulu hafa eftirlit með heilsufari barna á dagvistarheimilum, og skal 

læknir koma a.m.k. einu sinni í mánuði á hvert dagheimili. 

B 30



Nr. 149. 238 28. janúar 1977. 

Dagvistarheimili skulu njóta þjónustu sálfræðings og ráðgjafaþjónustu eftir 
því sem við verður komið. Tengja skal þessa þjónustu við ráðgjafar- og sálfræði- 
þjónustu skóla og félagsmálastofnana, eftir því sem við á í hverju sveitarfélagi. 

Um eftirlit með heilsufari starfsfólks skal farið samkvæmt ákvæðum í heil- 

brigðisreglugerð. 

23. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 112/1976, um dagvistarheimili 

fyrir börn, og öðlast þegar gildi, 

Í menntamálaráðuneytinn, 28. jannar 1977. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 

Birgir Thorlacius. 

Nr. 150. 3. mars 1977. 

SAMÞYKKT 

um sveitarstjóra í Skútustaðahreppi í Suður-Þingeyjarsýslu. 

1. gr. 
Sveitarstjórn kýs sveitarstjóra eftir hverjar almennar sveitarstjórnarkosningar, 

og er kjörtímabil hans hið sama og kjörtímabil sveitarstjórnar. 

2. gr. 

Sveitarstjóri á sæti á fundum sveitarstjórnar og hefur óbundið málfrelsi og 
tillögurétt, en atkvæðisrétt hefur hann því aðeins. að hann sé sveitarstjórnarmaður. 

3. gr. 
Sveitarstjóri hefur á hendi framkvæmd ákvarðana þeirra, sem sveitarstjórn 

gerir, og hreppsmála yfirleitt. Hann sér um, að öll störf, sem sveitarstjórnin á að 

annast, séu framkvæmd. Hann annast innheimtu á öllum tekjum sveitarsjóðs og 

fyrirtækja hans, eftir því sem sveitarstjórn ákveður. Hann er féhirðir sveitarstjórnar 

og reikningshaldari, semur allar skýrslur hennar og reikninga, annast alla bókun 
og bréfaviðskipti. Hann seymir bækur nefndarinnar, innstæðufé hreppsins, verðbréf 
og önnur skjöl og hvað annað, sem hreppnum tilheyrir og sveitarstjórnin á að bera 
ábyrgð á. 

Í forföllum sveitarstjóra skal oddviti annast störf hans. 

4. gr. 
Laun sveitarstjóra skulu ákveðin í ráðningarsamningi þeim, sem um getur í 

ð. gr. og greiðast þau úr sveitarsjóði. 

5. gr. 
Oddviti skal fyrir hönd sveitarstjórnar gera ráðningarsamning við sveitarstjóra, 

eftir að ráðning hans hefur verið samþykkt af sveitarstjórn, og skal þar nánar 
kveðið á um kjör hans, orlof, skrifstofutíma, lífeyri og annað það, sem nauðsynlegt 
er hverju sinni, og skal ráðningarsamningurinn samþykktur af sveitarstjórn. 

Uppsagnarfrestur af hendi hvors aðila er 6 mánuðir.
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6. gr. 
Nú gerist sveitarstjóri sekur um stórfellda og ítrekaða vanrækslu og hirðu- 

leysi í starfi og skeytir ekki áminningum sveitarstjórnar, getur hún þá með fundar- 
samþykkt vikið honum frá störfum, en tilkynna skal hún félagsmálaráðuneytinu þessa 

frávikningu, svo fljótt sem við verður komið. Sveitarstjórn ákveður, hvort oddviti 

eða annar sveitarstjórnarmaður taki við starfi sveitarstjóra og gegni því uns sveitar- 

stjóri hefur verið ráðinn að nýju. 

Samþykkt þessi, sem hreppsnefnd Skútustaðahrepps í Suður-Þingeyjarsýslu 
hefur samið og samþykkt, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 58 29. mars 

1961 til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 3. mars 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. Sn 

Skúli Sigurðsson. 

14. mars 1977. Nr. 161. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Hitaveitu Flúða og nágrennis. 

1. gr. 
Hitaveita Flúða lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatasæðar hennar í té 

vatnsmagn, er ætla má að nægi til hitunar á húsinu, enda séu hitafletir hússins 
nægilega stórir að dómi hitaveitunnar. 

Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil fyrir hámarksrennsli til hvers upp- 
hitunarkerfis og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það hámark, sem 

hemiilinn er stilltur á. 
Hitaveitan lætur húseigendum í té aukahemil, ef þess er óskað. 

2. gr. 
Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils þess, er 

um getur í 1. gr. Hitaveitan breytir stillingu hemils eftir óskum húseigenda fyrsta 

árið, sem hús hans er tengt við hitaveitukerfið, en síðan verður hemilstillingu að 
jafnaði einungis breytt einu sinni á ári og skal beiðni um breytingu komið á fram- 
færi við hitaveituna fyrir Í. janúar ár hvert. Hámarksstilling hemils gildir allt árið, 
þótt orkunotkun verði minni hluta úr ári. 

3. gr. 
Gjöld fyrir notkun heita vatnsins eru sem hér segir: 

a) Fastagjald fyrir gróðurhús fyrir 1 sek.l. kr. 2 827.00 á mánuði, fastagjald fyrir 
meiri notkun en Í sekl.. skal vera samsvarandi eftir vatnsmagni. Fyrir önnur 

hús kr. 1 807.00 á mánuði. 

b) Vatnsgjald fyrir gróðurhús kr. 209.00 á mánuði og kr. 1004.00 á mánuði fyrir 
önnur hús fyrir hvern mínútulítra. 

ce) Þeir sem taka vatn gegnum hemil gróðurhúsa til hitunar á pökkunar og geymslu- 

húsnæði, skulu greiða fastagjald sem hér segir: Fyrir hvern rúmmetra kr. 8.00 
á mánuði. Á gjöld þessi leggst söluskattur eftir gildandi reglum á hverjum tíma.
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4. gr. 
Hitaveitugjöld samkv. 3. gr. verða krafin til greiðslu ársfjórðungslega og skulu 

þau greiðast til skrifstofu hitaveitunnar eða annars innheimtuaðila sem hitaveitan 

vísar til. Gjalddagi er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupphæð. 
Það eru vanskil ef gjöldin eru ekki greidd að fullu innan 14 daga frá gjalddaga. 

5. gr. 
Heimæðagjald Hitaveitu Flúða skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: Hús 

allt að 300 mð að utanmáli kr. 117 100.00. Hús 300 mö til 2000 mó að utanmáli kr. 
117 100.00 fyrir 300 mð og kr. 87.00 á hvern rúmmetra þar yfir. Hús stærri en 2000 mö? 
að utanmáli kr. 267 648.00 fyrir 2000 mö og kr. 74.00 á hvern rúmmetra þar yfir. 

Stofngjald fyrir aðrennslihemil umfram einn á sama inntaki er kr. 15 055.00. 

Heimæðagjöld á gróðurhús skulu vera þannig: 

Gróðurhús að 200 m? skal greiða kr. 117 100.00. Gróðurhús stærri en 200 m? skal 
greiða kr. 117 100.00 fyrir 200 m? og kr. 193.00 fyrir hvern fermetra umfram 200 m?. 

6. gr. 
Gjöld skv. 3. gr. og 5. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar des. 1976, 

sem var 126 stig. Er hitaveitunefnd heimilt að breyta þeim í samræmi við þær breyt- 

ingar, sem á nefndri vísitölu verða. 

7. gr. 
Nú eru leyfð afnot hitaveitunnar til annars en húshitunar og er þá hitaveitu- 

nefnd heimilt að ákveða gjald fyrir þau afnot sérstaklega í hverju tilviki með hlið- 

sjón af gjaldskrá þessari. 

8. gr. 
Öll gjöld samkv. gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldenda. 

9. gr. 
Hitaveita Flúða hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð 

notanda, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber að til- 
kynna með þriggja daga fyrirvara. Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir 
sá sem í vanskilum er, kr. 2000.00 í hvert skipti. 

10. gr. 
Eftirlitsmanni Hitaveitu Flúða skal hvenær sem er frjáls aðgangur að öllum 

hitakerfum, sem tengd eru við hitaveituna. Er húseiganda skylt að hlíta tafarlaust 
fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar 
gegn misnotkun heita vatnsins. 

11. gr. 
Þeir neytendur, sem ekki fá vatnið eftir hámarksskammti, skulu greiða eftir 

áætluðum hámarksskammti þar til þeir hafa fengið hemil. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkv. Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist 
hér með til að taka þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 
Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis, nr. 146 28. apríl 1976. 

Iðnaðarráðuneytið, 14. mars 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Kristmundur Halldórsson.
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GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Ísafjarðar. 

AFLA I. Orku- og aflverð, fastagjöld og mælaleigur. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Fastar greiðslur í kr. Númer 

Númer Heiti gjaldskrárliða með skýringum Orkuverð á 

gjaldskrár. kr/kWst. Mánaðargr. Ársgr. mælal. 

A— LÝSING 
1.1 Án fastagjalds ..............000... 60,00 ol 

1.2 Með fastagjaldi ..........0.......- 33,00 19 kr/m? 228 01 

13 Götu og hafnarlýsing ............... 12,50 03 

14 Við húsbyggingar .........00.0....- 28,00 ol 

B — HEIMILI 
2.1 Með fastagjaldi .........0.00000... 16,30 120 kr/herb 1440 ol 

C — IÐNAÐUR OG VERSLUN 
3.1 Smávélar ........0000 0000... 33,00 02 

3.2 Stór notkun .......00000 00... 0... 6,10 1378 kr/kW 16 536 04 

D — HITUN 
4.1 Án rOfS 22000000 0 13,20 01 

4.2 Með rofi 1 klládag ...............- 1.10 03 

4.3 Með rofi 3 kllá dag ....0.0..000000... 4.70 03 

44 Með rofi 3 kl/á dag, sumarhitun ..... 2,25 03 

4.5 Með rofi 14 klládag .........0..... 2,25 03 

F — ANNAÐ 
5.1 Sérsamningar 

5.2 Lokun húsveitna og enduropnun kr. 

1100,00 2... srun 

5.3 Súgþurrkun ......0000.000. 0... 1,90 

MÆLALEIGUR 
0.1 Einfasa almenn án stjórnart. ........ 120 1440 

0.2 Einfasa með stjórnart. og þrífasa án 

stjórmart. ......00000000 ee... 240 2 880 

0.3 Þriggja fasa m/stjórnart. ........... 360 4 320 

0.4 Þriggja fasa m/aflmæl. ............- 1378 16 536 

  

Upplýsingar og ýmis ákvæði. 

1. Mælieiningar raforku eru kílowattstundir (kWst.) og kilowött (kW.). Þó er 

heimilt að miða mælingu við voltamper (VA) er raunstuðull á mælistað verður 

lægri en 0,85. 

9. Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má miða aflúttak við 80% af uppsettu afli. 

3. Auk fyrrnefndra mælieininga er reiknað fast lágmarksgjald, er miðast við stærð 

húsnæðis. Í íbúðarhúsnæði miðast gjaldið við fjölda herbergja, en fermetra- 

fjölda í öðru húsnæði, þar sem það á við. 

4. Notkun eftir gjaldskrárliðum A—1.2 og C—3.1 má mæla með sama mæli og 

einnig notkun B—2.1 og D-4.1 til 4.3. 

Rafveitunni er heimilt að áætla notkun notanda í samræmi við meðalnotkun 

hans og innheimta greiðslur samkvæmt þeirri áætlun. 

G
t
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6. Ef reikningur samkvæmt gjaldskrá er ekki greiddur fyrir 15. dag næsta mánaðar 
eftir að álestur fór fram er rafveitustjóra heimilt að innheimta vexti af skuld- 
inni. Vextir reiknast mánaðarlega og miðast við yfirdráttarvexti á almennum 
hlaupareikningum. 

Stofngjöld heimtauga skulu vera að fullu greidd þegar tengingu er lokið, og 
miðast við gildandi gjaldskrá þegar greiðsla fer fram. 

6. Hafi gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari ekki verið greidd, svo að til lokunar hafi 
komið, eða lokunarmaður sendur út, skal taka gjald skv. lið 5.2 á hverja inn- 
heimtu (reikning) sem krafin er. Ef óskað er eftir opnun utan venjulegs dag- 
vinnutíma, skal gjaldið vera tvöfalt. Lokunarmaður tekur ekki við greiðslu. 

9. Ef fundin eru við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafarlaust, 
og eigi opnuð aftur fyrr en úr hefur verið bætt og notandinn hefur greitt gjald 
skv. lið o.2 á skrifstofu Rafveitunnar. 

10. Raforkusala til hitunar er háð flutningsgetu kerfisins að dómi rafveitustjóra og 
fyrirmælum hans um tengingu og búnað hitunartækja, svo sem að notandi kosti 
segulrofa fyrir hitalagnir. Rafmagnsofnar og önnur hitatæki skulu vera fasttengd. 
Rafveitustjóri ákveður stillingu á rofaklukkum. 

I
 

Tenging við veitukerfið. 

Í samræmi við umsókn, ákveður rafveitustjóri stærð, gerð og búnað tengingar 
(heimtaugar) eða spennistöðvar. Stofngjöld tenginga samkvæmt töflu Í miðast við 
ðja fasa jarðlínutengingu og notkunarstaði á skipulögðum svæðum, og umsækjandi 
hafi fengið byggingarleyfi án kvaða. 

Húsbyggjanda ber að sjá svo um, að áður en bygging hefst berist Rafveitunni 
umsókn frá löggiltum rafverktaka um leyfi til að leggja raflögn í húsið. Með um- 
sókninni skal fylgja afstöðumynd er sýnir inntak heimtaugar. Ef lengd heimtaugar 
fer yfir 15 metra, reiknast yfirlengdargjald samkvæmt töflu HM. Er þá mælt frá stofn- 
vari notanda, eftir greiðfærri leið, að lóðarmörkum við götu. Bráðabirgðatenging, 
breyting á tengingu, viðbótartenging eða aukning á flutningsgetu tengingar og tenging 
utan skipulagðra svæða, greiðast samkvæmt útlögðum kostnaði. Áður en heimtaug 
er tekin í notkun skulu fullnægjandi gögn varðandi raflögn hússins hafa borist 
rafmagnseftirliti R. Í. Tenging um loftlínu skal vera 20% ódýrari en greint er í töflu 
Il. Ef loftlínu er breytt í jarðlínuheimtaug, skal greitt fullt heimtaugargjald fyrir 
hina nýju heimtaug að frádregnum kostnaði hinnar fyrri heimtaugar, hvort tvegsja 
miðast við gildandi gjaldskrá, þegar breyting fer fram. 

Ef setja þarf spennistöð, sem að mestu leyti er í þágu eins notanda, skal hann 
leggja til lóð og húsnæði fyrir stöðina, sem fullnægir settum reglum um gerð og 
frágang spennistöðva, rafveitunni að kostnaðarlausu. Þegar um er að ræða tengingu 
á nýjum húsum, ber væntanlegum nolanda að fá samþykki rafveitunnar fyrir stað- 
setningu og fyrirkomulagi heimtaugarinnar, áður en byggingarframkvæmdir hefjast. 
Ef svo er ekki gert, er rafveitunni heimilt að krefja notanda um greiðslu á sannan- 
legum aukakostnaði sem hún hefur lagt í vegna þess. 

Séu aðstæður að einhverju leyti óvenjulegar, er varða tengingu við veitukerfið, 
er heimilt að krefjast aukagjalds. 

Rafveitunni er ekki skylt að leggja heimtaug á tímabilinu frá 1. des. til 1. maí 
nema ef notandi samþykkir að greiða þann umframkostnað sem af frosti í jörð kann 
að leiða.
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Tafla IH. Tenging við veitukerfið /heimtaugargjöld. 

Stofngjöld Yfirlengdargjald 

Málstraumur tenginga eða eða kostnaður 

Stofnvara/spenna heimtauga kr./meter 

63 amp 220/380 volt 2... kr. 83 380.00 kr. 3 267.00 

100 —- 220/380 — — 181 516.00 — 3 795.00 
125 — 220/380 — — 164 186.00 — 4 125.00 
200 — 220/380 — 257 873.00 — 5 676.00 
300 — 220/3880 —— — 369 622.00 — 6 875.00 

Tenging með meiri flutningsgetu eða annarri spennu, greiðist samkvæmt kostnaði. 

Greiða skal fyrirfram upp í gjöld fyrir tengingu utan skipulagðra svæða samkvæmt 

kostnaðaráætlun. 

Skýringar með töflu 1. 

A. Lýsing. 

1.1 Lýsing án fastagjalds. Taxti fyrir alla notkun, sem ekki er seld undir öðrum 

liðum í þessari gjaldskrá. 
1.2 Lýsing með fastagjaldi af stærð húsnæðis. Taxtinn aðallega ætlaður fyrir versl- 

anir, vinnustofur, skrifstofur o. þ. h. staði. Tveir fermetrar jafngilda einum í 
göngum, geymslum og þvílíkum stöðum. 

14 Eftir þessum gjaldskrárliðum má selja rafmagn til notkunar á vinnustöðum 

meðan á byggingu stendur, án fastagjalds. 

B. Heimili. 

2.1 Fastagjald miðast við stofur, hol, svefnherbergi og eldhús 5—25 m? ef herbergin 

eru minni, reiknast hálft gjald, en af stærri tvöfalt. Ef um atvinnurekstur er að 
ræða, er fær raforku um heimilismæ!linn, þá reiknast þar tvöfalt fastagjald 
samkvæmt lið 1.2 og eftir sömu reglum. 

C. Iðnaður og verslun. 

3.1 Fyrir litlar vélar og tæki í verslun og iðnaði. Þegar rafmagn ljósa (taxti 1.2) 
er mælt með sama mæli, reiknast fast gjald af m? gólfflatar samkvæmt þeim taxta. 

3.2 Afl- og orkumæling. Gjaldstofn fastagjalds er aflúttak í kílowöttum. Ársafl 
reiknast hæsta meðalafl mælt í 15 mínútur. Ársafl reiknast aldrei lægra en 
3 kW þegar um hreina vélanotkun er að ræða, en lágmark 10 kW ef raforka til 
ljósa er einnig seld um sama mæli. Reiknast þá til viðbótar fastagjald samkvæmt 
lið 1.2 þar sem lýsing er. Heimilt er að takmarka aflúttak samkvæmt þessum 
lið í allt að 2 klst. á dag á mesta álagstímum. 

D. Hitun. 

Heimilt er að selja órofna heimilisnotkun (B—2.1) um sama mæli og D-4.1 til 
4.3 reiknast þá til viðbótar fastagjald 4.3 samkvæmt taxta B—2.1 margfaldað með 
íölunni 5. 

Í sumarbústöðum skal reikna hverja heila 25 m? af heildarflatarmáli bústaðar- 

ins sem eitt herbergi, enda sé eingöngu um sumarnotkun að ræða. 

4.4 Sumarhitun. Gildistímabil sumarhitunarleyfa er 1. maí til 30. sept. ár hvert. 
Ef notkun sumarorku fellur niður eða verður óeðlilega lítil yfir fyrrgreint 
tímabil, að mati rafveitustjóra, endurnýjast viðkomandi leyfi ekki sjálfkrafa á 
næsta ári eins og ef um eðlilega notkun hefði verið að ræða.
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F. Annað. 

5.1 Sérsamningar. Ef sérstaklega stendur á, getur notandi leitað eftir sérstökum 
samningi um raforkukaup. 

Rafveitustjóra er heimilt að leyfa tengingu einstakra tækja við kerfi raf- 
veitunnar án mælis um stundarsakir, að því tilskildu, að greiðsla komi fyrir í 
samræmi við áætlaða notkun tækisins. 

Bæjarstjórn ákveður greiðslur fyrir götu- og hafnarlýsingu að fengnu áliti 
rafveitustjórnar. Einnig greiðslur fyrir stofn- og viðhaldskostnað götulýsingar. 

Ýmis gjöld. 
Söluskattur, verðjöfnunargjald og önnur slík lögskyld gjöld eru innifalin í 

upphæð gjalda þeirra, sem um ræðir í töflu Í þessarar gjaldskrár, nema á töxtum 
4.2, 4.3, 44 og 45. 

Ýmis ákvæði. 
Hækki innkaupsverð á raforku er rafveitustjórn heimilt að hækka orkureikninga 

um 35% af þeirri hækkun. Fyrir hver 5% sem kaupgjald hjá Rafveitu Ísafjarðar 
hækkar eða lækkar, hvort heldur er sökum breytinga grunnkaups eða kaupgjaldsvísi- 
tölu frá og með 1. janúar 1977, er rafveitustjórn heimilt að hækka eða lækka 
gjaldskrá um 2%. 

Hækkanir skv. ofanrituðu eru þó því aðeins gildar að heimild iðnaðarráðuneytis 
sé fyrir hendi. 

Ef fyrirsjáanlegt er að dómi rafveitustjóra, að örðugleikar verði á rekstri Raf- 
veitunnar sakir vatnsskorts, getur rafveitustjórn með samþykki iðnaðarráðuneytis 
gert bráðabirgðaráðstafanir er hún telur heppilegar til að draga úr orkunotkun á 
veitusvæðinu meðan á vatnsskorti stendur. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og 
Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað 
og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld 
gjaldskrá sama efnis nr. 9 5. janúar 1977. 

Iðnaðarráðuneytið, 14. mars 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson. 

Nr. 1538. 14. mars 1977. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Grindavíkur. 

1. RAFORKA 

Rafveita Grindavíkur selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

A. Lýsing. 

A—1. Um kwst. mæli á kr. 52.27 hverja kwst. Við þessu verði skal selja hvers 
konar notkun raforku, sem ekki kemst undir aðra liði þessarar gjaldskrár. 

A—2. Um kwst. mæli á kr. 25.74 hverja kwst., auk fastagjalds sem er kr. 160.00
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hvern fermeter gólfflatar í rúmi því er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal greiða af 

sólffleti í búðum, vinnustofum og skrifstofum en fyrir geymslur og ganga skal 

greiða kr. 78.41 á ári af hverjum ferm. 

B. Raforka til almennrar heimilisno:kunar. 

Um kwst. mæli á kr. 13.20 hverja kwst. auk mælaleigu. 

C. Vélanotkun o. fl. 

C—1. Um kwst. mæli á kr. 25.74 hverja kwst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkun- 
attíma má krefjast minnsta árgjalds kr. 14 555.00. 

(—2. Vélanotkun til bráðabirgða um kwst. mæli á kr. 25.74, hverja kwst. 
C—-3. Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla er yfir 20 kw: 

a) Um kwst. mæli á kr. 4.36 hverja kwst. auk fastagjalds kr. 14 555.00. Notað afl 
telst vera mesta meðalálag á árinu, mælt yfir stundarfjórðung á kw. 

b) Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig: Um kwst. mæli á kr. 4.36 
hverja kwst. auk fastagjalds kr. 13 772.00 á hvert kw. í málraun uppsettra véla 

á árinu. 

Heimilt er að rjúfa straum allt að þrem stundum á dag samkv. þessum gjald- 
skrárlið (C—-3) kl. 10.30—12.00 og kl. 17.30—19.00. 

C—4. Um afl- og orkumæli: 

a) Af notuðu afli mælt í stundarfjórðung kr. 14.555.00 á kw. á ári. 
b) Af allri notkun kr. 4.36 hverja kwst. 

Samkvæmt þessum gjaldskrárlið heimilast að selja raforku til vélareksturs, 
hitunar og ljósa, en reikna skal gólfflatargjald vegna ljósanotkunar kr. 160.00 á 
hvern ferm. í vinnusölum, kaffistofum og öðrum slíkum, en kr. 63.89 á hvern ferm. 
í vörugeymslum, efnisseymslum, frystiklefum og þess háttar. Þar sem erfitt er að 
greina milli hverjum þessara flokka gólfflatargjald skal reikna eftir, skal greiða kr. 
126.00 á hvern ferm. á ári. 

  

D. Hitun. 

Söluskattsfritt frá 1. desember 1973. 
D—1. Um kwst. mæli á kr. 5.54 hverja kwst. 
D--2. Um kwst. mæli með rofa í eina til þrjár klst. á dag kr. 4.04 hverja kwst. 
D—3. Um afl- og orkumæli: 

a) Á kr. 4.04 hverja kwst. auk fastagjalds af mestu aflnotkun á ári kr. 2 820.00 
hvert kw. 

b) Ef ekki eru tök á að mæla aflnotkun, skal greiða samkv. ástimplun hitatækja 

og fullt álag. 

D—4. Um kwst. mæli á kr. 1.88 hverja kwst. með rofi frá kl. 8—23. 

Skilyrði fyrir raforkusölu til húsahitunar. 

a) Að vélaafl, spennar, götustrengir og línur þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
b) Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina. 

c) Að notandi kosti tengingu og uppsetningu á álagsstýrirofum sem rafveitan leggur 
til, og greiði leigu af þeim samkv. gjaldskrá. 

d) Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkv. fyrirmælum rafveitunnar 
og Rafmagnseftirlits ríkisins, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hita- 
stillar notaðir þegar þess er krafist. 

e) Að húsnæðið fullnægi lágmarkskröfum um einangrun sem rafveitan kann að 
setja. 

B 31
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f) Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninga á hitaþörf þess húsrýmis er hita 
skal og tekið fram um stærð hitatækja sem sett verða upp. 

E. Önnur raforkusala. 

Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 
slíkra staða á kr. 15.60 hverja kwst. enda sé notkunin mæld um sérmæli og suðutæki 
fasttengd. 

Til nota um vinnulagningar við byggingar, meðan á byggingu stendur um kwst. 
mæli á kr. 25.74 hverja kwst. 

Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kwst. mæli á kr. 4.82 hver kwst. ef 
straumur er rofinn frá kl. 8.30 til 22.00 eða um tvígjaldsmæli kr. 3.83 hver kwst. á 
tímanum frá kl. 22.00 til 8.30 og kr. 12.54 hver kwst. frá kl. 8.30 til 22.00. 

Til gatna- og hafnarlýsingar svo og vinnulýsingar við nýbyggingar og aðra 
mannvirkjagerð á kr. 25.74 hver kwst. 

Alla rafmagnsnotkun sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar 
gjaldskrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A--i. Þegar sérstaklega stendur á má 
rafveitustjóri þó að tilskildu samþykki rafveitustjórnar veita afslátt frá gjaldskrárlið 
C—E (háðir meðtaldir) á orku, sem notuð er á sumrin sé um aukningu frá vetrar- 
notkun að ræða. Enn fremur að selja orku eftir sérstökum samningi, sé það hagstætt 
vegna orkunýtingar rafveitunnar. 

II. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja 
veitu, og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af 
mælitækjum sem hér segir: 

1. Af einfasa mælum 60 amp. og minni .............. kr. 79.00 á mán. 
2. Af þrífasa mælum 50 amp. og minni .............. —-  92.00 á mán. 
3. Af þrífasa mælum 50 amp. og 100 amp. ............ —- 158.00 á mán. 
4. Af þrífasa mælum 100 amp. og yfir .............., — 277.00 á mán. 
ö. Af mesta aflsmælum 100 amp. og minna ............ —- 250.00 á mán. 
6. Af mesta aflsmælum yfir 100 amp. ......0....... — 475.00 á mán. 
7. Af álags styriliðum minni gerð .................. — 270.00 á mán. 
8. Af álags stýriliðum stærri gerð .................. — 475.00 á mán. 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í gjaldskránni, skal ársleigan 
vera sem næst 20% af verði mælitækis. 

II HEIMTAUGAGJÖLD 

Heimtaugagjöld miðast við aflþörf notanda, sem gerir grein fyrir væntanlegri 

notkun sinni í umsókn um heimtaug og ákveður rafveitustjóri stærð og gerð heim- 
taugar í samræmi við það. Heimtaugagjald ákveðst þannig: 

Málstraumur stofnvara Hámarksafl Heimtaugargjald 
amp. kwa. . 

1. 360 22 60 984.00 

2. 3 >< 100 38 88 572.00 

ð. 3 > 200 75 sp. 174 240.00 

4. 3 < 350 132 290 400.00 

Ofangreint gjald miðast við 15 metra langan jarðstreng eða 30 metra loftlinu- 
heimtaug. Þar sem heimtaug þarf að vera lengri en að framan greinir, skal það sen: 
fram yfir er, greiðast samkv. kostnaðarreikningi. Lengd heimtaugar reiknast frá
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lóðarmörkum við götu, stystu greiðfæra leið að varkassa á útvegg. Teljist hagkvæm- 

ara að hafa varkassann á innvegg skal leita samþykkis rafveitustjóra um gerð og 

frágang pípu, sem strengurinn er dreginn Í, svo og staðseiningu varkassa svo að- 

gengilegt sé að komast að honum, enda greiðir húseigandi kostnað af því. 

Sé lögð bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu, skal greiða fyrir 

hana sem hér segir: 

Fyrir 60 amp. einfasa .....020.00 0. .. kr. 12672.00 

Fyrir 60 amp. þrífasa .......0.0. 000 — 15 972.00 

Verði þörf á að skipta um heimtaug vegna aukinnar raforkuþarfar, skal notand- 

inn greiða hina síðari samkvæmt kostnaðarreikningi. 

Heimtaug verður ekki lögð meðan frost er í jörðu, eða óveður háir útivinnu. Sé 

um óskipulögð svæði að ræða, eða óeðlilegar eða erfiðar aðstæður skal sreiða heim- 

taugargjald samkv. reikningi. 

Ef fleiri en ein heimtaug er lögð að húsi skal húseigandinn greiða allan kostnað 

við síðari heimtaugar eftir kostnaðarreikningi. 

Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja upp spennistöð að mestu eða öllu leyti 

vegna eins notanda, skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir 

því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra vegna staðsetningar spennistöðv- 

arinnar, svo og allan kostnað af spennistöðinni. 

Þegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja skilyrðum um gerð spennistöðvar- 

húsa, að dómi rafveitustjóra. 

IV. OPNUNARGJÖLD 

1. Hafi gjald samkv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt, og að til lokunar hafi 

komið, skal greiða gjald fyrir enduropnun kr. 1 977.00 á hvern mæli. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni tafarlaust 

lokað, og ekki opnuð aftur fyrr en notandinn hefur bætt úr því, og greitt kr. 

1 977.00 fyrir enduropnun til innheimtu rafveitunnar. 

V. SÖLUSKATTUR GJALDSKRÁRBREYTINGAR O. FL. 

Innifalin í gjaldskránni eru söluskattur og verðjöfnunargjald, nema af raforku 

til húshitunar. 
Bæjarstjórn Grindavíkur er heimilt að hækka eða lækka gjöld skv. gjaldskrá 

þessari um allt að 20%, enda verði breytingin auglýst í Lögbirtingablaðinu áður en 

til hennar kemur. 
Hækki innkaupsverð á raforku, kaupgjald eða verðlags, er bæjarstjórn heimilt að 

fengnum tillögum rafveitunnar, að hækka rafmagnsreikningana um allt að 50% af 

hækkuninni. 
Hækkanir skv. ofanrituðu eru háðar samþykki iðnaðarráðuneytisins. 
Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og Orku- 

lögum nr. 58 29. apríl 1987, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað og 
birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjald- 

skrá sama efnis nr. 368 14. október 1976. 

Iðnaðarráðuneytið, 14. mars 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson.
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REIKNINGUR 

Lífeyrissjóðs bænda 1976. 

Rekstrarreikningur 31. desember árið 1976. 

Gjöld: 
Eftirlaun skv. 1. og Il. kafla .......00....00.0 0. 
Laun og önnur rekstrargjöld ............00000.. 0. 
Endurgreidd iðgjöld og réttindaflutningur .................... 

- 209 153 664.00 
7 153 272.00 
1 886 310.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

Kr. 218 193 246.00 
Tekjuafgangur — 369 300 177.00 

Kr. 587 493 423.00 

Tekjur: 
Framlag neytenda skv. áætlun stjórnar ...... kr. 209 137 000.00 
Tilfærsla vegna 1975 .......0..000000 0 — 20 937 747.00 

- kr. 230 074 747.00 
Iðgjöld framleiðenda skv. áætlun stjórnar .. kr. 120 277 000.00 
Tilfærsla vegna 1975 ........0000.... — 14 049675.00 

— 134 326 675.00 
Iðgjöld framl. vegna fyrri ára .............. kr. 49 132.00 
Tilfærsla vegna 1975 ........0.0.00.00000.. — 10 703.00 

— 31 429.00 
Iögjöld launþega og réttindaflutningur ........................ — 184 029.00 
Framlag atvinnurekenda ............0.0.0000.000 0 — 448 442.00 

Framlög vegna eftirlauna: 
Ríkissjóður Íslands .............00.0..000.... kr. 76559 021.00 
Stofnlánadeild landbúnaðarins .............. —— 45 927 588.00 

— 122 486 609.00 
Vaxtatekjur ...........0. 0... kr. 96 035 556.00 
Viðbætur vegna skuldabréfa ................ — 3 905 936.00 

- —  99941 492.00 

Kr. 587 493 4923.00 

Efnahagsreikningur 31. desember 1976. 

  

Eignir: 
Búnaðarbanki Íslands, innstæða .........0.00..000. kr. 105 402 305.00 
Ríkissjóður Íslands vegna framlags neytenda ................ — 80 074 747.00 
Ríkissjóður Íslands vegna eftirlaunagreiðslna ................ — 3 321 742.00 
Oinnheimt iðgjöld skv. áætlun stjórnar ............0.0.0.... — 86 214 478.00 

Veltufjármunir samtals kr. 275 013 272.00 

Skuldabréf ............2.. 0000 — 599 325 000.00 
Skuldabréf, verðtryggð .........00.0.00000 20 — 181 380 227.00 

  

Kr. 1055 718 499.00
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Höfuðstóll 1. janúar 1976 ...............0. 0000. kr. 686418 322.00 
Tekjuafgangur 1976 ...............0. 000. — 369 300 177.00 

  

Kr. 1 055 718 499.00 

Pétur Sigurðsson, 
framkvæmdastjóri. 

Við undirritaðir, sem erum skipaðir endurskoðendur skv. 4. gr. laga um Lifeyris- 
sjóð bænda. höfum endurskoðað framanskráðan rekstrarreikning ársins 1976 og 
efnahagsreikning 31. desember 1976, sem samdir eru eftir bókhaldi sjóðsins. Tilgreind 

skuldabréf og bankainnstæður eru fyrir hendi. 

Reykjavík, 18. febrúar 1977. 

Vigfús Gunnarsson. Örn Marinósson. 

4. mars 1977. . Nr. 155. 

AUGLYSING 

um breyting á samþykkt um afgreiðslutíma verslana í Reykjavík o. fl. 

1. gr. 

1. mgr. 11. gr. orðist svo: 
Fyrir leyfi samkvæmt 4. gr. skal greiða sjald í borgarsjóð kr. 50 000.00 á ári. 

Gjalddagi þess er 15. febrúar ár hvert. Þegar leyfisgjald er greitt fær leyfishafi 
greiðsluviðurkenningu, sem geyma ber á sölustað, yfirvöldum til sýnis, ef óskað er. 

Samþykkt þessi sem borgarstjórn Reykjavíkur hefur samið og samþykkt sam- 
kvæmt lögum nr. 17 1. febrúar 1936 um samþykktir um lokunartíma sölubúða, stað- 
festist hér með til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum 
beim sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 4. mars 1977. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Skúli Sigurðsson. 

14. mars 1977. Nr. 156. 

AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Hrísevjarhrepps, nr. 322 8. nóvember 1973, 
með síðari breytingum. 

4, gr. orðist þannig: 
Hitaveitan tekur leigu af hemlum og skal hún vera kr. 750.00 á hemil á mánuði. 
Vatnsgjald er kr. 1 200.00 fyrir hvern lítra á mínútu. 
Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt Orkulögum nr. 58 29. apríl 

1967, staðfestist hér með til að taka þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum, sem 
hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 14. mars 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Kristmundur Halldórsson.
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REIKNINGUR 

Fiskveiðasjóðs Íslands 1976. 

Efnahagsreikningur 31. desember 1976. 

Eignir: 

. Skuldabréf fyrir lánum út á: 

a) Fiskiskip ............0.%.0 0000 kr. 17 028 795 094 

b) Hraðfrystihús .............0..000.0 0000. —- 2040 347 103 
ce) Sildar- og fiskimjölsverksmiðjur ..................0.... —- 342 347 197 
d) Aðrar fiskvinnslustöðvar  ..........0..0.0. 0... — 393 550 432 

e) Skipasmíðastöðvar og dráttarbrautir (.................. — 111 388 299 
f) Ýmsar fasteignir (verbúðir o.fl.) .........00.00000.... — 124 127 411 

Skuldabréf vegna breytinga á skuldum sjávarútvegs 1975 
fyrir lánum út á: 

  

a) Fiskiskip  .............2%. 0002. kr. 1231 377 094 

b) Fasteignir ...............0.000 00. — 979 558 999 

3. Fyrirframgreiðslur vegna innlendrar skipasmíði o.fl. .... —- 1747 501502 
. Verðbréf ............. 0... — 71 338 907 

5. Ýmsir skuldunautar .........0.0.000.00 0... — 68 309 865 

6. Bankainnstæður: 

a) Fiskveiðasjóður .............0....... kr. 569 622 928 

b) Stofnfjársjóður  ............0.00..... — 477 218 583 
c) Gengisjöfnunarstyrkur # ............. — 8449 194 

— 1055 290 705   

Kr. 25 193 933 208 

Skuldir við innlenda banka ..........0.0.00 000... nn kr. 1579 232391 
Skuldir í erl. mynt .........00000000 0 — 10414 640 761 
Framlagsreikningur Seðlabanka, Landsbanka og Útvegsbanka — 175 393 000 
Skuldir við innlenda banka vegna lausaskuldalána ........ —- 1936 182 110 
Skuld við sengismunarsjóð vegna lausaskuldalána ........ —- 257 592 000 
Innstæður lántakenda vegna erlendra lána tilskipakaupa .... — 5694 179061 
Stofnfjársjóður fiskiskipa  ..........0.0000 000. — 477 218 583 

Viðskiptamenn ............20.0 000 ser — 55 044 835 
Sumarsildveiðar 1968, lög nr. 79/1968 17. gr. B. ............ — 2499 242 
Gengisjöfnunarstyrkur, lög nr. 79/1968 17. gr. A. .......... — 4 239 742 
Gengisjöfnunarstyrkur, 1974 og 1975, lög nr. 106/1974 og 
55/1975  .......2.0.000 senn — 8449 194 

. Eigið fé ............0....0 — 4589 262 289 
  

Kr. 25 193 933 208 

Rekstrarreikningur 31. desember 1976. 

Gjöld: 
Kostnaðarreikningur  ..........0020.. 00. ne en kr. 71 270 886 
Vextir greiddir á árinu .........0.2.0.200 00. — 1747 992 077 
Lagt í Stofnsjóð ...........0..00 000... — 900 000 000 
Lagt í Afskriftarreikning ............0.2..200 0000. — 30 000 000 
Lagt í Varasjóð .........000000 0... — 110 053 152 
Yfirfært til næsta árs .......20000000 00. — 9 262 289   

Kr. 2868 578 404
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Tekjur 
1. Yfirfært frá fyrra ári ............0 0000 kr. 8477 882 
2. Af útflutningsgjaldi ............0....200 20 enn — 600 572 582 
3. Mótframlag ríkissjóðs vegna útflutningsgjalds .............. rn 401 015 032 
4. Framlag ríkissjóðs ........00.000. 0000. —- 33 250 000 
5. Vextir, innheimtir á árinu #..........0..00000 0000... — 1825 262 908 

  

Kr. 2868 578 404 

FISKVEIÐASJÓÐUR ÍSLANDS 

Reykjavík, 3. febrúar 1977. 

Sverrir Júlíusson. rr 

Guðjón Halldórsson. 
Svavar Ármannsson. 

Við undirritaðir höfum endurskoðað reikningsfærslu og bókhald sjóðsins á 
árinu, fylgiskjöl, lánsskjöl, verðbréf og bankareikninga og ekkert fundið athugavert. 

Reykjavík, 3. febrúar 1977. 

Birgir Finnsson. Ásmundur B. Olsen. 

2 CO Með vísun til yfirlýsingar endurskoðenda úrskurðar stjórn Fiskveiðasjóðs 
Íslands ársreikninga sjóðsins 1976 rétta. 

Reykjavík, 8. febrúar 1977. 

Davíð Ólafsson. Bjarni Guðbjörnsson. Björn Guðmundsson. 

Eyjólfur Ísfeld Eyjólfsson. Jónas Þorsteinsson. Jónas H. Haralz. 

Einar B. Ingvarsson. 

Með skírskotun til framanritaðra yfirlýsinga endurskoðenda og sjóðsstjórnar 
eru ársreikningar Fiskveiðasjóðs Íslands 1976 hér með staðfestir. 

Reykjavík, 15. mars 1977. 

Matthías Bjarnason. 

22. mars 1977. . Nr. 158. 

AUGLYSING 
4 

um hækkun á sorptunnuleigu í Reykjavík. 

Ráðuneytið hefur staðfest hækkun á sorptunnuleigu í Reykjavík fyrir árið 1977. 
Mun leiga nema kr. 800.00 pr. tunnu og gildir fyrir árið 1977. 

Félagsmálaráðuneytið, 22. mars 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. rr 
Skúli Sigurðsson.



Nr. 159. 252 9. mars 1977. 

AUGLÝSING 

um afgreiðslutíma Hafnarfjarðar Apóteks og Apóteks Norðurbæjar, Hafnarfirði. 

Samkvæmt heimildum í reglugerð um afgreiðslutíma lyfjabúða utan Reykja- 
víkur nr. 305/1972 skal almennur afgreiðslutími Hafnarfjarðar Apóteks og Apóteks 
Norðurbæjar, Hafnarfirði vera sem hér segir: 

Mánudaga — Föstudaga kl. 9—18.30. 

Auk framangreinds almenns afgreiðslutíma skulu lyfjabúðirnar vera opnar til 
skiptis eina viku í senn um helgar og á almennum frídögum sem hér segir: 

Laugardaga kl. 10— 13. 
Sunnudaga, helgidaga og almenna frídaga kl. 10—12. 

Vaktþjónusta samkvæmt þessu hefst á laugardögum. 

Lyfjabúðir skulu sjá læknum fyrir lyfjum í vakttösku, samkvæmt nánara sam- 
komulagi við héraðslækninn í Hafnarfirði. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 9. mars 1977. 

F.h.r. 

Páll Sigurðsson. 
  

Almar Grímsson. 

  

Stjórnartíðindi B 15, nr. 149— 159. Útgáfudagur 30. mars 1977.
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GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Akraness. 

Tafla 1. Orku- og aflverð, fastagjöld, mæla- og rofaleiga. 
  

  

  

  

Númer Fastar greiðslur í krónum 
Gjald- Orkuverð - 
skrárl. Heiti gjaldskrárliða kr./kWst. Daggreiðslur Arsgreiðslur 

A-LÝSING 
A.1. Með fastagjaldi ...................0.0.......... 11.60 0.63/m? 230/m? 
A.2. Án fastagjalds .............0...0.0. 42.10 

B-HEIMILI OG VINNULJÓS 
B.1. Heimilisnotkun ...............0. 0. 9.84 2.77/herb. 1 0ll/herb. 
B 

C-VÉLANOTKUN 

C.1. Með fastagjaldi ............................... 11.60 8.19/kW 2 989/kW 
C.2. Matvælaiðnaður (rafsuða) ..............0........ 8.71 
C.3. Stórnotkun ............0.....0 00. 3.36 31.02/kW 11 322/kW 

D-HITUN 

DL. Án rofs... 6.03 
D.2. Með rofi 1 1/2 klst. á dag ....................... 3.64 
D.3. Með rofi 2 1/2 klst á dag ........................ 3.38 
D.A. Með rofi 4 1/2 klst. á dag ....................... 2.71 
D.5. Með rofi 14 1/2 klst. á dag ...................... 1.91 
D.6. Sumarhitun með rofi 3 klst. á dag ............... 2.21 

E-ANNAÐ 

E.1. Sérsamningar ..............0..000 0000. 
E.2. Götu- og hafnarlýsing .......................... 
E.3. Lokun og enduropnun veitu .................... 1624 

MÆLA- OG ROFALEIGA 

10 Einfasa ............0.... 0.96 350 
ll Einfasa með rofa ..............0.. 000. 6.44 2350 
20 Þrífasa ................ 0 3.29 1200 
21 Þrífasa með rofa ............000.000. 0... 8.77 3 200 
24 Þrífasa með 2 rofum ...........0.0..00. 0. 11.65 4 252 
30 Þrífasa með aflmæli ............................ 8.90 3 248 

  

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



Nr. 

A. 

A.2. 

B.1. 

B.2. 

C.1. 

C.2. 

C.3. 

E.1. 

E.2. 

E.3. 

160. 254 29. mars 1977. 

Ákvæði og skýringar með töflu 1. 

A. Lýsing. 

Til lýsingar, og reiknast fastagjald af stærð húsnæðis í fermetrum. Reikna 

skal til fastagjalds, aðeins helming gólfflatar í göngum og geymslum. Í sjúkra- 

húsum, elliheimilum og vistheimilum fyrir börn skal reikna hálft fermetra- 

gjald, en ákvæði þetta nær ekki til starfsmannabústaða þessara stofnana. 

Til lýsingar og ýmissa nota, sem ekki verða felld undir aðra liði sjaldskrár- 

innar 

B. Heimili og vinnuljós. 

Til heimilisnota og reiknast fastagjald af hverju herbergi sem ætlað er til íbúð- 

ar, og einnig eldhúsi. Herbergi sem er minna en óm? reiknast sem hálft. Ef 

herbergi er stærra en 25m? skal reikna hverja byrjaða 25m? sem herbergi. 

Til véla og vinnuljósa, fyrir hús sem eru í byggingu, einnig til véla við Akra- 

neshöfn. Eftir þessum lið má selja raforku um tengla við Akraneshöfn. Gjaldið 

miðast þá við hverja byrjaða 12 tíma og allt að 40% af ástimplaðri flutnings- 

getu tengla er verða 3x35 A og 3x63 A, 220 V. 

C. Vélar. 

Til véla og tækja í iðnaði, verslun og þjónustugreinum. Fastagjald reiknast á 

hvert kW í ástimpluðu rafafli fastra vinnuvéla. Eftir þessum lið má einnig 

selja raforku án fastagjalds til eldunar- og þvottatækja í sjúkrahúsum, elli- 

heimilum, vistheimilum fyrir börn og til gisti- og veitingahúsa. 

Til véla í matvælaiðnaði, þar sem uppsett rafafl fastra vinnuvéla er yfir 40 kW 

og árlegur nýtingartími vélanna eigi skemmri en 1200 kWst. á hvert uppsett 

kW þeirra. Rafveitan áskilur sér rétt til að rjúfa strauminn í allt að 1% klst. 

á dag um hádegi á tíma mesta álags. Eftir þessum lið má einnig selja raforku 

til rafsuðu málma. 
Til atvinnufyrirtækja með meira en 40 kW ársafl. Gjaldstofn fastagjalds er 

aflúttak í kílóvöttum. Ársafl reiknast hæsta meðalafl mælt í 15 mínútur. 

E. Annað. 

Ef sérstaklega stendur á getur notandi leitað eftir sérstökum samningi um raf- 

orkukaup. Rafveitustjóra er heimilt að leyfa tengingu einstakra tækja við kerfi 

rafveitunnar án mælis, um stundarsakir, að því tilskildu, að greiðsla komi fyrir 

í samræmi við áætlaða notkun tækisins. 

Bæjarstjórn ákveður greiðslur fyrir gatna- og hafnarlýsingu, að fengnu áliti 

Rafveitunefndar. 
Hafi gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari ekki verið greidd, svo til lokunar veitu 

hafi komið, skal taka gjald fyrir enduropnun samkvæmt þessum lið. 

Ef við skoðun finnast óleyfileg eða of stór vör í veitu, skal henni lokað 

tafarlaust og ekki má opna hana aftur fyrr en úr hefur verið bætt og gjald 

samkvæmt þessum lið greitt á skrifstofu rafveitunnar. 

MÆLA- OG ROFALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja og klukkurofa, sem nota skal 

fyrir hverri veitu, og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann. Ef raunstuðull 

á mælistað verður lægri en 0.8 er rafveitunni heimilt að miða notkun við volt- 

amper (VA).
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D. Hitun. 

D.3. Eftir þessum lið má einnig selja raforku með blönduðu rofi, þannig að hluti 

notkunar sé rofinn í 14% klst. á sólarhring, en á móti sé a.m.k. jafn mikið 
afl órofið. 

D.6. Fyrir notkun sem eingöngu fer fram á tímabilinu frá 1. maí til 15. okt. ár 
hvert. Einnig má selja eftir þessum lið orku, sem rafveitunni er heimilt að 
rjúfa að vild. 

Öll sala raforku til hitunar er háð ákvörðun rafveitustjóra og rafveitunefndar 
m.a. með tilliti til: 

a. 

b. 

c. 

Að raforka sé aflögu vegna almennrar notkunar (forgangsorka). 

Að vélaafl, spennar og rafstrengir þoli álagið. 

Verðlags og hagkvæmni slíkrar sölu miðast verðið við útsöluverð dísel- 
olíu á hverjum tíma. 

Að straumur sé rofinn á tilskildum tíma með sjálfvirkum búnaði, og kosti 
notandinn tengingu slíks búnaðar og greiði leigu af honum. 

Að tæki, lagnir og allur hitunarbúnaður sé samkvæmt fyrirmælum raf- 
veitunnar, og settum reglum. Ofnar séu fasttengdir, hafi rofa og hitastilla. 

Áð notkun sé eigi minni en 6000 kwst. á ári. Undanþegin þessu ákvæði er 
liður D. 1. Ef notkun er minni, er rafveitunni heimilt að krefjast gjalds 
fyrir 6000 kwst á ári, eða færa notkunina yfir á lið D. 1. 

Að notendur fái skrifleg leyfi (hitaleyfi) fyrir slíka notkun. Ef tvö ár líða 
frá útgáfu hitaleyfis, en notkun ekki hafin, fellur leyfið úr gildi. 

TAFLA II. Tenging við veitukerfið (heimtaugar). 
  

  

  
  

Málstraumur aðalvara Flutnings- Tengigjald jarð- 
Gjald- geta miðuð strengsh. allt að 
skrár- 220 V 380 V við stærð 15 m eða lofth. 
liður kerfi kerfi aðalvara allt að 30 m. 
Nr. Amp. Amp. KVA Kr. 

PA 2x60 1x60 13 22 550.00 
22 3x60 2x60 22 31 692.00 
23 or 3x100 3x60 38 45 453.00 
Ad 3x100 66 74 854.00 
DÓ sr 3x200 16 85 151.00 
DÓ ll 3x350 3x200 132 139 672.00 
2T 3x350 231 238 680.00 
28 Vinnuljósaheimtaugar (hús í byggingu) 8 232.00 
  

TAFLA HI. Tenging við veitukerfið (spennistöð). 
  

    

Gjaldskrárliður Stærð spennis Tengigjald 
Nr. kVA kr. 

3.1 150 158 500.00 
3.2 300 317 000.00 
3.3 500 504 000.00 
3.4 7150 148 500.00 
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ÁKVÆÐI OG SKÝRINGAR MEÐ TÖFLU II OG HI. 

a. Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir hús- 

veitu. 
b. Lengd heimtaugar reiknast frá lóðamörkum við götu eða stíg, siystu greiðfæru 

leið að varkassa eða töflu. Yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern meter 
umfram fyrstu 15 metrana þannig: Yj = (1760 13 x kVA) kr. m. og yfirlengd 
loftlínu umfram fyrstu 30 metrana Yj == (488 4- 9 x KVA) kr. m. að viðbættum 

kr. 14813 á hvern stólpa í umfram-linu. 
c. Óski húseigandi eftir að flutningsgeta heimtaugar verði aukin, skal greiða fullt 

gjald fyrir hina nýju heimtaug, að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri, hvort- 
tveggja miðað við gildandi gjaldskrá, þegar breytingin er gerð. 

d. Tengigjald samkvæmt töflu I skal reiknað þegar spennistöð er byggð, að mestu 
eða öllu leyti í þágu eins notanda. Skal notandi leggja til lóð eða húsnæði fyrir 
stöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra. Húsnæðið 
skal fullnægja öllum kröfum um gerð spennistöðvahúsa. Kostnaður notanda 
við gerð húsnæðis kemur til frádráttar tengigjaldi, þó aldrei meir en tengigjaldi 

nemur. 

Ýmis ákvæði. 
Hækki innkaupsverð á raforku, er Rafveitunefnd heimilt að hækka gjaldskrá 

þessa um allt að 50% af þeirri hækkun. 
Breyting og hækkun gjaldskrár samkvæmt ofanrituðu er því aðeins gild, að til 

komi sérstakt samþykki iðnaðarráðuneytisins. 
Söluskattur, verðjöfnunargjald og önnur slík lögskyld gjöld eru innifalin í 

framangreindum verðum þessarar gjaldskrár, nema á D liðum (hitun) sem eru 
undanþegnir þessum gjöldum. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og 
orkulögum nr. 58 29. april 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. april 1977 
og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld 

gjaldskrá sama efnis nr, 264 30. júní 1976. 

Iðnaðarráðuneytið, 29. mars 1977. 

F.h.r. 

Árni Þ. Árnason. 
  

Kristmundur Halldórsson. 

Nr. 161. 29. mars 1977. 
GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Borgarness. 

Í gjaldskrá þessari eru taxtar reiknaðir í gjaldstigum, g. Orkueining: kilówatt- 
stund = kwst. Afleining: kílówatt = kw. 

Frá og með 1. apríl 1977 er verðgildi gjaldstigs: 1 g == 10.40 kr. 

I. KAFLI 

RAFMAGNSSALA 

Rafveifa Borgarness selur rafmagn á þann hátt og við því verði sem hér segir:



29. mars 1977. 257 Nr. 161. 

A. ORKU- OG AFLTAXTAR 
Al Um mestafl-mæli: g. Kr. 

All Orkuverð, hver kílówattstund á ........00.00.. 0... 0.3= 3.10 
A12 Aflverð, hvert árskílówatt á ........... 1600 == 16640.00 
A13 Fast árgjald = grunngjald  mæligjald, skv. E .... 2800 == 29190.00 

A2 Um markafl-mæli: 

A21 Orkuverð, hver kilówattstund á ...........000....... 0.3= 3.10 
— kwst. notkunar umfram markstillingu á ........ 3 = 31.20 

A22 Aflverð, hvert árskílówatt á ........... 1600 - 16 640.00 
A23 Fast árgjald = grunngjald  mæligjald, skv. E .... 2800 == 291920.00 

B. ORKUTAXTAR 
B1 Um kwst.-mæli: 

Bil Orkuverð, hver kílówattstund á .................... 1 = 10.40 
B12 Fast árgjald = grunngjald  mæligjald, skv. E ...... 1200 == 12480.00 
Lágmark fyrir B1: 5000 g/ári, sbr. E. 

B2 Um kwst.-mæli: 
B21 Orkuverð, allt að 1200 kwst/ári, kwst. á .......... 3 = 31.20 

— umfram 1 200 kwst/ári kwst. á ................ 2 = 20 80 
B22 Fast árgjald = mæligjald, skv. E .................. 600 = 6 240.00 

C. TÍMATAXTAR (þ. e. með skilyrðum um nofkunaríma). 

Cl Um kwst.-mæli til hitunar: 

C11 Án rofs |... 0.64== 6.65 
C12 Allt að 1% klst. rof á sólarhring ................ 0.36— 3.74 
C13 Allt að 27 klst. rof á sólarhring ................ 0.34== 3.53 
CI4 Allt að 4% klst. rof á sólarhring ................ 0.27= 2.80 
C15 Allt að 147 klst. rof á sólarhring ................ 0.19== 1.97 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar skv. lið E. 
Taxtar Cl eru án söluskatts, en hann innheimtist ekki af rafmagni til hús- 

hitunar. 

Aðrir tímataxtar, er til greina kunna að koma, falla undir D-lið. 

D. SÉRÁKVÆÐI UM RAFMAGNSSÖLU 

Þegar sérstaklega stendur á ,„ er rafveitustjóra heimilt, að tilskildu samþykki 
rafveitunefndar, að selja rafmagn eftir sérstökum samningi í hvert skipti, þó eigi 
lengur en til tveggja ára í senn. Undir þennan lið fellur raforka til götu- og hafnar- 
lýsingar. með lágmarksgjaldi 1.3 g/kwst. 

E. Ákvæði og skýringar vegna tax!a A—D. 
A1 Aflnotkun mælist sem meðalálag í 15 mínútur. 
A2 Lágmarksstilling markafls er 5 kw. 
B1 Grunngjald, 600 gjaldstig á hvert kw, reiknast þannig: 

a) vegna rafvéla fyrir föst vinnutæki: 
af ástimpluðu rafafli, samanlagt reiknað í heilum kw.
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vegna lýsingar o. fl.: 

miðað er við 0.05 kw á hvern m? gólfflatar í rými því, sem lýsa skal. Saman- 

lagt flatarmál skal reiknað í heilum fermetrum utanmáls rýmisins. 

vegna rafmagns til heimila: 

í stað sólfflatargjalds skv. b-lið, má reikna með 0.3 kw á hvert herbergi, 

sem ætlað er til íbúðar, og eldhús. Herbergi stærra en 25 m? reiknast sem 

tvö. 

Lágmarksgjald skv. taxta B1 (kwst.-gjald fast árgjald) er 5000 gjald- 

stig á ári. Í stað taxta B1 má velja taxta B2, ef hagkvæmara þykir. 

Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

a) 

b) 

c) 

d) 

að raforka sé aflögu vegna almennrar notkunar (forgangsnotkunar), að 

dómi rafveitustjóra. 

að vélaafl, spennar og línur þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 

að straumur sé rofinn á tilskildum tímum með sjálfvirkum búnaði og kosti 
notandinn tengingu búnaðarins og greiði leigu af honum skv. d-lið. 

að tæki, lagnir og allur hitunarbúnaður sé samkvæmt fyrirmælum raf- 
veitunnar og settum reglum, m.a. ofnar fasttengdir, með rofum og hita- 

stillum. 

að notkun sé minnst 6 000 kwst. á ári. 

Ef fasviksstuðull hjá notanda er lægri en 0.85, getur rafveitan krafist þess, 
að notandinn geri ráðstafanir til að hækka stuðulinn á sinn kostnað upp 

í það gildi, en greiði að öðrum kosti hærra verð fyrir raforkuna. 

Rafveitustjóri getur bannað notkun tiltekinna tækja (t.d. rafsuðuspenna) 
eða takmarkað notkun þeirra á tilteknum tímum, ef nauðsyn krefur að 
hans dómi vegna truflana eða annarra annmarka af völdum þeirra. 

Hitunartaxtar Cl standi jafnan á heilum eyri, en allir aðrir taxtar reiknast 

í heilum tug aura. 

Föst árgjöld reiknast þannig: 

grunngjald, í töxtum Al og A? .....0000 1600 gjaldstig 
srunngjald, í taxta BI .........0..020.. 0000. 600 gjaldstig 
mæligjald, í töxtum Al og A2 .....00.000 00 1200 gjaldstig 

mæligjald, í töxtum B1, B2 Og Cl .....000000 00. 600 gjaldstis 
rofagjald, af klukkurofa 80 A eða stærri .............. 800 gjaldstis 
rofagjald, af klukkurofa minni en 80 A .....0000000.... 600 gjaldstig 

rofagjald, af fjarstýribúnaði ..........0.00000000 0000. iR 600 gjaldstig 

Af öðrum mælum og rofum en þeim, sem nefndir eru hér að framan, skal ár- 

gjaldið vera sem næst 20% af verði tækisins. 

II. KAFLI 

TENGIGJÖLD 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir hús- 
veitu. Af hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna skal greiða tengigjald sem 

hér segir:
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1 2 3 4 
Málstraumur 
stofnvara í Flutningsgeta Tengigjöld skv. jöfnu 

skv. stærð g = 1500 150 x< kVA Tengi- 
220 V 380 V stofnvara eða gjald 

Gjaldskrárliður kerfi kerfi spennis Gjaldstig kr. 
A A kVA g 

TI 2x 60 1x 60 0.22< 60= 13 3 400 35 360 
T2 3x 60 2x 60 0.38< 60= 22 4 800 49 920 
73 3x100 3x 60 0.38<100= 38 7 200 74 880 
T4 3x100 0.66x100=- 66 11 400 118 560 
75 3x 200 0.38x200== 76 12 900 134 160 
T6 3x350 3x200 0.66x 200== 132 21 300 221 520 
T7 3x350 0.66x350= 231 36 100 375 440 
18 300 41 500 431 600 
T9 500 16 500 195 600 
  

Fyrir aðrar stærðir stofnvara eða spenna en hér er talið, skal reikna tengigjald 
eftir sömu jöfnu og að ofan, sbr. 3. og 4. dálk. 

a) 

b) 

c) 

Önnur ákvæði: 
um heimtaugar: 

Tengigjaldið miðast við allt að 15 metra jarðstrengsheimtaug eða allt að 
30 metra loftlinuheimtaug. Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við 
götu, stystu greiðfæra leið að varkassa eða töflu. 

Yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern metra umfram fyrstu 16 
metrana, þannig: Y (J) = (200 3 x KVA) gjaldstig á metra. 

Yfirlengdargjald loftlínu reiknast á hvern metra umfram fyrstu 30 metrana, 
þannig: Y(L) = (40 4 2 x KVA) gjaldstig á metra, að viðbættum 2 000 gjald- 
stigum á hvern stólpa í umframlínu. 

um spennistöðvar: 
Tengigjald skal reikna eftir stærð spennis, þegar spennistöð er byggð að 

mestu eða öllu leyti í þágu eins notanda. Skal notandi þá leggja til lóð eða hús- 
næði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitu- 
stjóra vegna staðsetningar stöðvarinnar. Húsnæðið skal fullnægja að öllu leyti 

settum skilyrðum um gerð spennistöðvahúsa. Þegar lóð er lögð til, er það gert 
rafveitunni að kostnaðarlausu, en kostnaður notanda við gerð húsnæðis fyrir 

spennistöðina kemur til frádráttar tengigjaldi skv. þessari gjaldskrá, þó aldrei 
meiri frádráttur en tengigjaldinu nemur. 

almennt: 

Þessi gjaldskrá tengigjalda gildir í skipulögðum hverfum, en í óskipulögð- 
um hverfum skal greiða tengigjald eftir kostnaðarreikningi heimtaugar eða 
spennistöðvar. Tengigjald fellur í gjalddaga, þegar sótt er um heimtaug eða 
spennistöð. Fyrir bráðabirgðaheimtaug skal greiða sem svarar 1500 gjaldstigum 
eða eftir reikningi, ef um verulega hærri kostnað er að ræða. 

111. KAFLI 

OPNUNARGJÖLD 
Opnunargjald nemur allt að 100 gjaldstigum, en skal standa á heilu hundraði 

króna. 

Opnunargjaldið greiðist í þessum tilvikum:
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1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 
laust, og verður hún ekki opnuð fyrr en notandinn hefur greitt á skrifstofu 
rafveitunnar gjald fyrir enduropnun. 

IV. KAFLI 

VERÐGILDI GJALDSTIGS 

Rafveitunni er heimilt að breyta verðgildi gjaldstigs til samræmis við breyt- 
ingar á reksturskostnaði rafveitunnar. Skal þá reiknað eftir hlutfallsgrunni, sem 
fæst úr síðasta ársreikningi og fjárhagsáætlun rafveitunnar, enda sé reiknings- 
grunnurinn samþykktur af rafveitunefnd og hreppsnefnd. 

Gjaldskrárbreytingu má gera, ef reksturskostnaður hefur hækkað eða lækkað 

um 5% eða meira, enda sé heimild iðnaðarráðuneytisins fyrir hækkun. Skal þá að 

jafnaði miðað við 1. janúar eða 1. júlí. 
Verðgildi gjaldsíigs reiknast í heilum tug aura. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orku- 
lögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. april 1977 og 
birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjald- 

skrá sama efnis nr. 273 30. júní 1976. 

Iðnaðarráðuneytið, 29. mars 1977. 

F.h.r. 

Árni Þ. Árnason. 
  

Kristmundur Halldórsson. 

Nr. 162. 24. mars 1977. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 101/1977 um breyting á reglugerð nr. 250/1976 um 

tilbúning og dreifingu matvæla og annarra neyslu- og nauðsynjavara. 

1. gr. 

2. gr. Í. mgr. orðist svo: 
Viðkvæmum matvælum skal halda nægjanlega köldum (undir 4*C) eða nægjan- 

lega heitum (60%C eða þar yfir) eftir eðli vörunnar. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í lögum nr. 24/1936 um eftirlit með mat- 

vælum og öðrum neyslu- og nauðsynjavörum og með stoð í lögum nr. 12/1969 um 
hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit og með stoð í lögum nr. 85/1968 um eiturefni 
og hættuleg efni öðlast gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 24. mars 1977. 

F.h.r. 

Páll Sigurðsson. a 
Ingimar Sigurðsson.
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AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá fyrir Rafveitu Patrekshrepps nr. 264 30. júní 1976. 

Töflur í og 2 í gjaldskránni hljóði þannig: 

Tafla 1. Orku- og aflverð, fastagjöld og mælaleigur. 
  

  

  

Númer Fastar greiðslur í krónum Númer 
gjald- Orkuverð — - á 
skrárl. Heiti gjaldskrárliða með skýringum kr./kWst. Daggreiðslur Ársgreiðslur — mælal. 

A-LÝSING 
1.1 Án fastagjalds ....................... 60.00 ol 
1.2 Með fastagjaldi ......................... 32.00 0.60/m? 219 ol 
1.3 Götu- og hafnarlýsing .................... 12.20 03 
14 Við húsbyggingar .......0........00.0.... 28.00 01 

B-HEIMILI 

2.1 Með fastagjaldi ......................... 16.00 6.00/herb. 2190 ol 

C-IÐNAÐUR OG VERSLUN 

3.2 Stór notkun ......000.0.00 000 6.00 42.00/kKW 15.330 04 

D-HITUN Með taxta B 2.1 

4.1 Án tOfs „0... 12.20 1 herb. 30.00 10 950 01 
4.2 Með rofi 1 klládag ...................... 1.40 2 herb. 60.00 21 900 03 
4.3 Með rofi3 kl/á dag ...................... 3.40 3 herb. 90.00 32 850 03 
44 4 herb. 120.00 43.800 

5 herb. 150.00 54 750 03 
4.5 Með rofi 14 kl/á dag (kl. 1024) ........... 1.70 fleiri sleppt 03 

F-ANNAÐ 

5.1 Sérsamningar ........000.0.. 0... 
5.2 Lokun húsveitna og enduropnun .......... 1 000/reikning 
5.3 Súgþurrkun ..........000000 000. 

MÆLALEIGUR 

ol Einfasa almenn án stjórnart. .............. 6.00/mælingu 2190 
02 Einfasa með stjórnart. og þrífasa án stjórnart. 12.00/mælingu 4 380 
03 Þriggja fasa m/stjórnart. ................. 18.00/mælingu 6 570 
04. Þriggja fasa m/aflmæli ................... 36.00/mælingu 13 140 

  

Tafla II. Tenging við veitukerfið/heimtaugargjöld. 
  

    

Stofngjöld Yfirlengdargjald 
Málstraumur tenginga eða eða kostnaður 

stofnvara/spenna heimtauga kr. kr./meter 

63 amp. 220/380 volt 80 000 3 160 
100 amp. 220/380 volt 127 000 3 660 
125 amp. 220/380 volt 158 000 4 180 
200 amp. 220/380 volt 250 000 5 490 
300 amp. 220/380 volt 357 000 6 650 

  

Tengigjöld með meiri flutningsgetu eða annarri spennu, greiðast samkvæmt 
kostnaði. 

B 33
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Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 
1923 og orkulögum nr. 58 29. april 1967, staðfestist hér með til að taka gildi 1. apríl 
1977 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 29. mars 1977. 

F.h.r. 

Árni Þ. Árnason.   
Kristmundur Halldórsson. 

  

Stjórnartíðindi B 16, nr. 160—163. Útgáfudagur 31. mars 1977.



  

STJÓRNARTÍÐINDI B 17 — 1977 
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REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Sauðárkrókskaupstaðar, 

nr. 265 4. mars 1975. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 

c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest. 
Þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 
Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 

út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugiald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. Í. gr. eru undanþegin bryggjusjaldi. 

3. gr. 
5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 2 300.00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 5.80 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 
úr höfninni greiðist sama gjald. 

b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 500.00 í hafnsögusjóð. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 210.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 445.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr. #120.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 6. fl. skal vera kr. 100.00. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 166 29. apríl 1976. 

Samgönguráðuneytið, 28. mars 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 165. 23. mars 1977. 

HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Kópaskerskauptún. 

I. KAFLI 

Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 

Kópaskershöfn takmarkast að sunnan af línu, sem dregin er úr Brekkuskeri 
réttvísandi Í vestur, að norðan af línu, sem dregin er úr Langaskeri, einnig réttvísandi 
vestur, og að vestan af línu, sem dregin er frá norðri til suðurs, hornrétt á áður- 

nefndar línur og 15 km. vestur úr Brekkuskeri. 

II. KAFLI 

Stjórn hafnarinnar og rekstur. 

2. gr. 

Hreppsnefnd Presthólahrepps hefur á hendi stjórn og rekstur hafnarinnar undir 

yfirumsjón samgönguráðuneytisins. Hún kýs á fyrsta fundi sínum þriggja manna 

hafnarstjórn og jafnmarga til vara og skipar formann hennar og varaformann, sem 

boðar til funda í hafnarstjórn og stýrir þeim. 

Kjörtímabil hafnarstjórnar skal vera hið sama og sveitarstjórnar. 
Hafnarvörður, eða sá sem sér um daglegan rekstur og eftirlit hafnarinnar, á 

sæti á fundum hafnarstjórnar og hefur þar málfrelsi og tillögurétt. 

3. gr. 
Hreppsnefnd skipar hafnarstjóra, hafnarvörð eða umsjónarmann og starfs- 

menn eftir tillögum hafnarstjórnar og setur þeim erindisbréf, þar sem verksvið þeirra 

er ákveðið, ef þurfa þykir. Daglegan rekstur, framkvæmdir, eftirlit og umsjón annast 
hafnarvörður í samráði við hafnarstjórn.
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III. KAFLF 

Um almenna reglu. 

4. gr. 
Skip telst í reglugerð þessari hvert fljótandi far. 

5. gr. 

Sérhver skipstjóri, sem á skipi sinu kemur í höfnina, að bryggju eða hafnar- 
kanti, skal gæta fyllsta öryggis í allri umferð á höfninni. Hann skal vera kunnugur 
ákvæðum reglugerðar hafnarinnar. 

6. gr. 

Hafnarvörður sér um að gætt sé reglu á höfninni og á landi hennar. Er öllum 

skylt að hlýða boði hans og banni svo og þeirra manna, er settir eru til að gæta reglu. 

Þyki einhverjum sér óréttur ger af starfsmönnum hafnarinnar getur hann kært 
fyrir hafnarstjórn, en skipun starfsmannsins ber að hlýða þegar í stað. 

Starfsmenn hafnarinnar skulu gæta allrar kurteisi í starfi sínu. 

7. gr. 
Þeim, sem ekkert lögmætt erindi eiga, er óheimilt að dvelja á landi hafnarinnar, 

ef þeir með því tálma fermingu eða affermingu eða önnur störf, sem þar eru unnin. 
Banna má ónauðsynlegan akstur hvers kyns ökutækja um bryggjur og hafnarbakka. 

8. gr. 
Skylt er að gæta ýtrustu varúðar í meðferð opins elds og óbyrgðra ljósa í skipum 

á höfninni, sem flytja eldfim efni, sem sprengihætta stafar af. Hið sama gildir um 
tóbaksreykingar og ber ef þurfa þykir, að banna þær á þeim stöðum, þar sem um 
eldhættu eða sprengihættu gæti verið að ræða. 

Notkun skotvopna er bönnuð á hafnarsvæðinu. 

9. gr. 
Ekki má kasta í höfnina, hvorki frá skipum né frá hafnarbakka eða bryggjum, 

kjölfestu, ösku, dauðum fiski, fiskúrgangi, veiðarfærum, trossum, vírum, matar- 
leyfum, umbúðum eða neins konar rusli. Allt þess háttar skal flutt á annan stað 
sem hafnarvörður vísar til. 

Ekki má láta olíu eða vatn mengað olíu renna í höfnina. Þegar olía er látin 
í skip eða losuð úr því, skal þess gætt, að ekkert af henni renni í höfnina, á hafnar- 
mannvirki eða á þilfar skipsins. 

, 

IV. KAFLI 

Um legu skipa í höfninni og afgreiðslu þeirra. 

10. gr. 
Þegar skip leitar hafnar, skal skipstjóri eða umboðsmaður skipsins tafarlaust 

snúa sér til hafnarstjóra, er vísar honum á legustað fyrir skipið. 
Leggist skip við hafnarmannvirki, skulu landfestar bundnar, þar sem starfs- 

menn hafnarinnar segja til um. 

11. gr. 
Ef sjúkdómar eru á skipinu eða ástæða þykir til að ætla, að sótthætta geti stafað 

af því, ber hafnarstjóra að sjá um að fylgt sé þeim reglum, sem settar eru í lögum 
um varnir gegn því að næmir sjúkdómar berist til Íslands.
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12. gr. 

Skip, sem ekki er verið að ferma eða afferma, eða ekki er unnið við, mega aldrei 

liggja þannig í höfninni að þau tálmi vinnu við önnur skip, og skal skylt að hlýða 

boðum starfsmanna hafnsrinnar um það, hvert þau skuli flutt. Ef ekki er orðið við 

boðum starfsmanna hafnarinnar í þessu efni, er heimilt að færa skipið á kostnað 

eiganda. 

Brottfarartíma skips skal skipstjóri tilkynna hafnaryfirvöldum með minnsi 

tveggja tíma fyrirvara. 

13. gr. 

Sé nauðsynlegt talið að skipum, sem fermd eru eða affermd sé lagt hverju við 

hliðina á öðru, er heimilt að flytja farm þeirra skipa. er utar liggja yfir þilfar hinna. 

Skipshöfn og farþegum þeirra skipa, sem utar liggja, er einnig heimil umferð um 

þilför þeirra skipa, sem nær liggja. 

14. gr. 

Í sérhverju skipi, sem ekki hefur leyfi hafnarvarðar til að liggja mannlaust í 

höfninni, skal jafnan vera a.m.k. einn maður, er getur tekið við fyrirskipunum 

frá starfsmönnum hafnarinnar og framkvæmt þær í samræmi við það, sem reglugerð 

þessi býður. 

15. gr. 

Eigi má festa skipum við hafnarbakka eða bryggjur nema við festarhringa eða 

festarstólpa, að tilvísun hafnarvarðar. Séu landfestar úr járni, skulu þær vera klæddar 

þar sem þær hvíla á hafnarbakkanum eða bryggjunni. Festum skal bannig komið 

fyrir, að þær hindri sem minnst umferð á bryggju eða hafnarbakka, og skulu festar 

auðkenndar með veifum eða öðrum varúðarmerkjum. Þyki hafnarverði þess ekki 

nægilega gætt, getur hann krafist þess að bætt sé úr því tafarlaust. 

Skylt er að hafa hlífar milli skips og hafnarbakka eða bryggju óski hafnarvörður 

þess. 

16. gr. 

Skip mega ekki láta vélarnar ganga af svo miklu afli, að öðrum skipum eða 

hafnarmannvirkjum stafi af því hætta. 

Ef skip veldur skemmdum á bryggjum, tækjum eða öðrum mannvirkjum, skal það 

að fullu bætt af viðkomandi skipi. 

17. gr. 

Ekki má krækja hökum í bryggjur eða hafnarbakka. Ekki mega skip hleypa 

ratni á bryggju eða hafnarbakka, hvorki við þvott á þilfari né heldur er þau hleypa 

burt vatni á annan hátt. Búa skal svo um með hlífum að vatnið fari beint í höfnina. 

18. gr. 

Ef skip lendir á grynningum og sekkur, þar sem það að áliti hafnarstjórnar 

tálmar greiðri notkun hafnarinnar eða umferð um hafnarsvæðið, skal fjarlægja það 

svo fljótt, sem við verður komið. Verði dráttur á því, má láta færa skipið á kostnað 

eiganda og er, ef nauðsyn krefur, heimilt að láta selja skipið til lúkningar kostnað- 

inum. 

19. gr. 

Áður en kjölfesta er flutt á skip eða úr skipi, skal hafnarverði gert viðvart og 

ákveður hann þá hvar losun eða lestun á kjölfestu, sandi, kolum og öðru þess háttar 

fer fram. Skylt er að hafa nægilega tryggar hlífar á milli skipsins og hafnarbakka, 

bryggjunnar eða bátanna, þannig að ekkert falli fyrir borð. Sé þessa eigi sætt, getur 

hafnarvörður stöðvað verkið, uns umbætur hafa farið fram.



23. mars 1977. 267 Nr. 165. 

Skipstjóri skal sjá um að kjölfesta sú, sem flutt hefur verið á land úr skipi 
hans, sé þegar í stað flutt burt af löndunarstaðnum, þangað sem hafnarvörður 
vísar til. 

20. gr. 
Þegar lokið er fermingu eða affermingu skal eigandi skips láta hreinsa bryggju 

þá eða hafnarbakka, sem notuð hafa verið, sé þess talin þörf. Farist það fyrir, skal 
hafnarstjóri sjá um að það sé gert, en eigandi farms eða skips greiði þann kostnað 
er af því leiðir. 

V. KAFLI 

Um skip, sem lagt er í lægi. 

21. gr. 

Skipum má leggja í lægi á höfninni með sérstöku leyfi hafnarinnar, sé það 
gert undir umsjón hafnarvarðar, sem ákveður legustaðinn, legufærin og fyrirkomu- 
lag allt, er varðar lagningu skipsins. 

22. gr. 
Meðan skip liggur mannlaust í lægi á höfninni, skal ekki sjaldnar en á eins 

mánaðar fresti fara út í það til að líta eftir hvort legufæri eða annað hefur farið úr 
lagi eða bilað. Ef svo reynist, skal lagfæra það svo fljótt, sem auðið er. 

Leyfi hafnarstjórnar til að leggja skipi í lægi, er bundið því skilyrði, að ef skipið 
sekkur, láti eigandi þess taka það upp eða sprengja það sundur, svo það skemmi 
ekki höfnina. Sé því ekki fullnægt innan tiltekins frests, getur hafnarstjórnin látið 
framkvæma verkið á kostnað eiganda. 

23. gr. 
Heimilt er að leggja skipi í lægi á höfninni, þó það sé mannlaust, sé það svo 

þétt, að áliti hafnarstjórnar, sem getur framkvæmt eða látið framkvæma á því rann- 
sókn á kostnað eiganda, að ekki stafi af því nein hætta. 

Á skipum þessum skal tendrað ljós samkvæmt reglum þeim, sem settar eru í 
alþjóðasjóferðareglum um skip, er liggja fyrir akkeri. 

Áður en skipstjóri fer af skipinu, skal hann skriflega tilkynna hafnarstjórn 
um umsjónarmann, búsettan í því lögsagnarumdæmi, sem höfnin er í, sem hafa skal 
umsjón skipsins á hendi og skal skipstjóri ganga úr skugga um, að hafnarnefnd 
sé samþykk útnefningu umsjónarmannsins. Hafnarnefnd getur krafist, ef henni 
finnst ástæða til, að umsjónarmaður hafi skipstjórnarréttindi og hafi búsetu það 
nálægt hafnarsvæðinu að auðvelt sé að ná til hans í tæka tíð, er færa þarf skipið 
eða til annarra þeirra aðgerða, er skipið snerta. 

Hafnarvörður beinir til umsjónarmanns öllum þeim fyrirskipunum er skipið 
varða, en umsjónarmaður annað hvort framkvæmir fyrirskipanir hafnarvarðar, eða 
sér um að þær séu framkvæmdar. Verði dráttur á því, skal hafnarvörður láta fram- 
kvæma verkið á kostnað skipseiganda. 

VI. KAFLI 

Um fermingu og affermingu eldfimra vökva og sprengiefna. 

24. gr. 
Skip, sem flytja eldfim efni svo sem steinolíu, bensín, aceton, terpentínu eða 

aðra álíka eldfima vökva, sprengiefni, svo sem púður, dýnamit, geomit eða þess 
konar efni, mega ekki fara inn á höfnina fyrr en tilkynnt hefur verið um farm til 
hafnarstjóra, og afferming leyfð undir eftirliti brunavarðar, ef til þess þykir ástæða. 
Um útskipun á sams konar farmi gilda sömu varúðarreglur.
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25. gr. 

Skip, sem hafa meðferðis þau efni, sem nefnd eru í næstu grein hér á undan, 

skulu, er þau koma inn á höfnina með þess konar farm, hafa á framsiglutoppi al- 

þjóðlegt merkjaflagg með bókstafnum „B“ að degi til en að næturlagi rautt ljós í 

þess stað. Merki skal hafa uppi svo lengi sem skipið er í höfn og um hættu getur 

verið að ræða. Álíti hafnarstjóri, að hætia geti stafað af fermingu eða affermingu 

eldfimrar vöru, er honum heimilt að stöðva verkið, uns gerðar hafa verið nauðsyn- 

legar varúðarráðstafanir. 

VII. KAFLI 

Um gjöld til hafnarinnar. 

26. gr. 

Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá, er hafnarstjórn 

semur Í samræmi við 26. gr. hafnalaga og samgönguráðuneytið staðfestir. 

VIII. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

27. gr. 

Um skaðabótaskyldu vegna skemmda á höfninni, mannvirkjum hennar, tækjum 

og útbúnaði, fer eftir almennum reglum. 

Hafnarsjóður ber ekki ábyrgð á tjóni, sem verða kann á eignum (skipum, 

munum eða öðrum verðmætum), manna eða félaga, ef þeir hafa vanrækt að fara 

eftir fyrirmælum hafnarstjóra eða starfsmanna hafnarinnar. 

28. gr. 

Engum, sem bakað hefur sér refsingu eða skaðabótaskyldu fyrir brot á reglu- 

gerð þessari, heimilast að fara burtu úr höfninni meðan mál hans er óútkljáð, nema 

hann setji tryggingu, sem hafnarnefnd tekur gilda. 

29. gr. 

Hverja þá skipun, sem samkvæmt þessari reglugerð heimilast að gefa forráða- 

mönnum skips, má gefa stýrimanni, ef skipstjóri er ekki á skipi, né heldur um- 

boðsmaður hans. Ef stýrimaður er fjarverandi, má gefa einhverjum öðrum af skips- 

höfninni skipunina og er það jafngilt, sem skipstjóri hefði fengið skipunina sjálfur. 

30. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum alit að kr. 100 000.00 nema þyngri 

refsing liggi við samkvæmt almennum lögum. Sektirnar renna í hafnarsjóð. 

31. gr. 

Með mál út af reglugerð þessari skal fara að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. april 1973, stað- 

festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 
Jafnframt fellur úr gildi hafnarreglugerð fyrir Kópaskerskauptún, nr. 169 16. 

ágúst 1966. 

Samgönguráðuneytið, 28. mars 1977. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Kristinn Gunnarsson.
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GJALDSKRÁ 

fyrir hafnarsjóð Kópaskerskauptúns. 

I. KAFLF 

Um gjöld tit hafnarinnar. 

1. gr. 

Öll skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 
skulu greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnarinnar, 
þó með þeim undantekningum, er síðar greinir. 

Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttóstærð skipanna eins og hún er mest 

skv. mælibréfi skips. Hálf rúmlest telst sem heil en minni hluta er sleppt. Undan- 
þegin lesta- og bryggjugjaldi eru herskip, íslensk vitaskip og varðskip. 

2. gr. 

Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 

400 brúttórúmlestir, skulu greiða lestagjald kr. 11.60 á brúttórúmlest. 
hb. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip, undir 400 Þbrúttórúmlestum, greiði kr. 11.60 á Þbrúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 
Gjalddagi er í. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 

Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip og skip, sem gerð eru 
út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

3. gr. 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið lHggur 
bundið. 

Fiskiskip greiða gjald þetta eigi oftar en 10 sinnum í mánuði, en bátar minni 

en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjald. 
Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum, minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Undanbþegin bryggjugjaldi eru sömu skip og setur í síðustu mgr. 2. gr. 

4. gr. 

Vörugjöld. 

Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, sem fluttar eru af skipsfjöl 

á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi Í annað, innan takmarka hafnarinnar, 
þó með þeim undantekningum er síðar getur. 

5. gr. 

Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skipsins eru ákveðnar til annarrar hafnar 

og eiga því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins hálft 
vörugjald. 

B 34
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Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara áfram með sama skipi, enda 
sé það ákveðið í farmskrá, greiðist ekkert vörugjald. 

6. gr. 

Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 

a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 

b. Vistir og aðrar nauðsynjar til skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar eru 

úr landi. 

c. Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 
d. Póstur og venjulegur farþegaflutningur. 

7. gr. 
Vörugjald skal reikna eftir máli og þyngd, með umbúðum, og af hverri send- 

ingu sérstaklega. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. 
Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða af- 

greiðslumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 

Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð 

um vörumagn, sem fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða 
til, getur hann hvenær sem er látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann telur 
hentugast. Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið greiðir skipið kostnaðinn. 

Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað, skal reikna vörugjaldið 
eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

8. gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið 
greiðast eins og þar segir. 

Vörugjaldskrá. 

1. fl.: Gjald kr. 210.00 fyrir hver 1000 kg. 

Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 100 t.) 
svo sem bensín, brennsluolía, kol, laust korn, salt, sement laust og sekkjað, vikur, 
sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara. 

2. fl: Gjald kr. 445.00 fyrir hver 1000 kg. 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, aðrar en taldar í 1. fl., óunnið járn og 

stál, útgerðarvörur, smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- og 

byggingavörur, pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir. 

3. fl.: Gjald kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg. 

a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrifstofu- 

vélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, mæli- 
tæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 

b. Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, glys- 
varningur alls konar, vín, tóbak, sælgæti, snyrtivörur, lyf. 

c. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar, eftir þyngd. Af flutningi vinnu- 
tækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald greiðist ekki af ferða- 
mannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

4. fl; Gjald íkr. 120.00 fyrir hvern rúmmetra. 

Vörur flokkaðar eftir rúmmáli. 

5. fl: Gjald 0.85%. 

Sjávarafli lagður á land á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brottflutnings. Gjaldið 
reiknast af heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra 
skýrslu um keyptan afla mánaðarlega, t.d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Íslands.



23. mars 1977. 271 Nr. 166. 

Aflagjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans innheimtir 
gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann vanræki inn- 
heimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mánaðarlega. 

Lágmarksgjald í öllum flokkum er kr. 100.00. 

9. gr. 

Um ýmis gjöld til hafnarinnar. 

Fyrir að leggja vörur á land hafnarinnar, skal greiða kr. 3.00 fyrir hvern fer- 

metra, sem varan þekur, sé hún ekki flutt burtu innan tveggja sólarhringa. Gjald 
þetta reiknast fyrir hvern sólarhring. Sama gjald skal greiða fyrir tæki og áhöld 
hvers konar, sem einstaklingar eiga og láta eða vilja láta standa á landi hafnarinnar. 
Gjald fyrir slík tæki, sem og mikið vörumagn, má ákveða með samningi við hafnar- 

nefnd. 

10. gr. 
Gjald fyrir lóðir, geymsluhús eða tæki, sem leigð eru einstaklingum eða félögum, 

um lengri eða skemniri tíma, skal greiða samkvæmt samningi. 

Önnur þjónusta, sem höfnin kann að láta skipum eða öðrum aðilum í té og ekki 
er talin falla undir gjöld þau, sem hér eru fram talin, skal greidd samkvæmt 
ákvörðun hafnarstjórnar. 

H. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

11. gr. 

Skrifstofa hafnarinnar sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða 
gjöldin þar. 

12. gr. 
Skipstjóri eða formaður báts ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. Ef enginn 

skipstjóri eða formaður er á skipinu ber eigandi þess ábyrgð á greiðslu gjaldanna, 
svo og annarra gjalda, er skipinu ber að greiða. Hafnarsjóður hefur haldsrétt í skipi, 
uns gjöldin eru að fullu greidd. 

Þar sem ekki eru í gjaldskrá þessari ákveðnir fastir gjalddagar, skal greiða 
gjöldin áður en skipið fer burt úr höfninni. 

13. gr. 
Leigugjald fyrir lóðir og seymsluhús hafnarinnar greiðir móttakandi af vörum, 

sem fluttar eru úr húsum eða af lóð hafnarinnar. 
Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 

hafnarskrifstofu skil á greiðslunni. 
Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri, formaður eða 

eigandi ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 
Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjaldið, sem affermir. 
Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga, þegar gengið 

hefur verið frá farmskrá. 
Vörugjald af vörum, sem fluttar eru frá bryggju eða bólvirki, fellur í gjalddaga, 

þegar vörurnar eru komnar á skip. 
Hafnarsjóður hefur haldsrétt í vörum eða andvirði þeirra uns gjaldið er greitt. 

14. gr. 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki, og hafa þau forganss- 

rétt sem önnur opinber gjöld, sbr. 12. gr. hafnalaga. Auk þess eru skipagjöld tryggð 
með lögveði í skipinu og gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum. Dráttar- 
vextir 2% fyrir hvern byrjaðan mánuð reiknast 2 mánuðum eftir gjalddaga.
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Skipagjöld teljast Í gjaldskrá þessari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða til 

hafnarinnar, svo sem lestagjald, bryggjugjald og hafnsögugjald, svo og hvers konar 

aðstoð, sem skipinu er látin í té af hafnarinnar hálfu. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 

festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem 
hlut eisa að máli. 

Samgönguráðuneytið, 23. mars 1977. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 167. . 25. mars 1977. 

AUGLÝSING 

um gjaldskrá fyrir þjónustu Loftferðaeftirlits flugmálastjórnar. 

1. Skoðunargjöld loftfara. 
1.1 Skoðunargjöld vegna skrásetningar eða ársskoðunar loftfara miðast við 

skráðan hámarks-flugtaksþunga þeirra. 
1.2 Fyrir þyrlur og flugvélar allt að 5700 kg að þyngd greiðast kr. 4.00 fyrir 

hvert kg, en lágmarksgjald er kr. 4 000.00. 
1.3 Fyrir flugvélar yfir 5700 kg að þyngd greiðast kr. 20.000.00 að viðbættum 

kr. 1.00 fyrir hvert kg. 
14 Fari skoðun fram erlendis greiðast enn fremur fargjöld skoðunarmanns og 

dagpeningar samkvæmt kjarasamningi starfsmanna ríkisins. 

2. Skírteinisgjöld flugliða. 

2.1 Fyrir skrifleg og verkleg prófskirteini flugliða greiðast eftirfarandi próf- 
sjöld: 

Skriflegt próf Verklegt próf 

Flugnemi  ...........0..00. 00 kr. 1000 kr. 1000 

Einkaflugmaður  ............0.0. 0000. — 2000 — 1400 

fvinnuflugmaður  ............00.00 000... — 4000 — 2000 
Atvinnuflugmaður m.m. prófi ................ — 6000 — 2000 
Blindflugsréttindi  ..............00.0000. 000... — 5000 — 2000 
Flugkennararéttindi #............000.0000000.. — 3000 — 2000 
Loftsiglingafræðingur ........................ — 8000 
Flugumsjónarmaður .............00.00 000... — 6000 
Flugvélavirki (tegundarréttindi) .............. — 2000 

2.2 Við endurnýjun skírteinis greiðast kr. 1 000.00. 

3. Almenn ákvæði. . 
3.1 Gjöld fyrir verkleg próf skirteinis flugliða greiðast til prófdómara. Önnur 

sjöld greiðast hjá gjaldkera flugmálastjórnar Reykjavíkurflugvelli. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt lögum um loftferðir nr. 34 21. maí 1964, 
staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi auglýsing nr. 112 26. mars 1974, um sama efni. 

Samgönguráðuneytið, 25. mars 1977. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Birgir Guðjónsson.



#1. mars 1977. 273 Nr. 168. 

REGLUGERÐ 

um laun skipaskoðunarmanna ríkisins, sem ekki eru á föstum launum. 

1. gr. 

Aðalskoðun. 

Fyrir árlega aðalskoðun á búnaði, vél og bol skips greiði sýslumenn eða bæjar- 
fógetar f.h. ríkissjóðs, laun svo sem hér segir til skipaskoðunarmanna, gegn reikn- 

ingi þeirra: 

Fyrir opinn bát ..........2.0.000 nes kr. 1000 
Fyrir opinn bát með vél ............2.00 0000 — 1800 

Fyrir þilfarsskip minna en Í5 rúml. ......0.000000 000... — 3200 

Fyrir þilfarsskip 15 rúml. allt að 30 rúmi. .......0.000.0.00.0. — 4000 
Fyrir þilfarsskip 30 rúm. allt að 50 rúml. .......000000 0. 000... — 5400 
Fyrir þilfarsskip 50 rúml. allt að 100 rúml. ......0000000... — 6200 

Fyrir þilfarsskip 100 rúml. allt að 200 rúml. ......00.00000... — 9200 

Fyrir þilfarsskip 200 rúml. allt að 300 rúml. ........00.000.0.. — 10400 
Fyrir þilfarsskip 300 rúml. allt að 400 rúml. og stærri ........ — 13000 

Þegar skipta þarf launum, skal það gert þannig, að fyrir búnaðarskoðun greiðist 
1/3 hluti, fyrir vélaskoðun greiðist 1/3 og fyrir bolskoðun greiðist 1/3 hluti. 

Hálf rúmlest eða meira telst heil, en minna broti skal sleppt. 

Fyrir skoðun skipa, sem eru í flokki hjá viðurkenndu flokkunarfélagi og eru 
stærri en 400 rúml., skulu skipaskoðunarmönnum greiddar kr. 4200 enda sé þá 
aðeins um búnaðarskoðun að ræða. 

2. gr. 

Aukaskoðun, eftirlit með nýsmíði o. fl. 

Fyrir aukaskoðun, mælingu skipa, eftirlit með nýsmíði, viðgerðum og breyt- 
ingum greiðist samkvæmt reikningi skoðunarmanna, sama gildir um ferðakostnað. 

3. gr. 

Hleðslumerkjaskoðun. 

Fyrir hleðslumerkjaskoðun og áritun hleðslumerkjaskírteinis greiðist kr. 2 000.00. 

4. gr. 

Reikningar. 

Skipaskoðunarmenn skrifi reikninga fyrir störf sín í fjórriti, í þar til gerðar 
bækur, sem siglingamálastjóri lætur þeim í té. 

Laun samkvæmt 1. gr. skulu sýslumenn eða bæjarfógetar greiða gegn frum- 
riti og einu afriti, en siglingamálastjóra sent annað afrit ásamt skoðunarskýrslu. 

Laun samkvæmt 2. og 3. gr., greiðir Siglingamálastofnun ríkisins gegn reikn- 
ingi skoðunarmanns Í tvíriti og skoðunarskýrslu. 

Reglugerð þessi, um laun fyrir skoðun á skipum, sem framkvæmd er af hinum 
lögskipuðu skoðunarmönnum, sem ekki taka föst laun úr ríkissjóði, er hér með sett 

samkvæmt 6. gr. laga nr. 51 12. maí 1970, um Siglingamálastofnun ríkisins, til að 
öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.
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Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 276 24. september 1973, um laun skipa- 
skoðunarmanna ríkisins, sem ekki eru á föstum launum. 

Samgönguráðuneytið, 31. mars 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 169. 31. mars 1977. 

REGLUGERÐ 

um gjöld fyrir skoðun, skráningu og mælingu skipa o. fl. 

1. gr. 

Aðalskoðun. 
Fyrir árlega aðalskoðun á öryggisbúnaði, vél og bol skips skal eigandi þess 

greiða Í ríkissjóð sem hér segir: 

Fyrir þilfarsskip minna en 15 rúml. ............0.000 000... kr. 3600 
Fyrir þilfarsskip 15 brl. allt að 30 brl. ........0...00000.... — 5400 
Fyrir þilfarsskip 30 brl. allt að 50 brl. ...........00...00.... — 7200 
Fyrir þilfarsskip 50 brl. allt að 100 brl. ........0000.0000.. — 9000 
Fyrir þilfarsskip 100 brl. allt að 200 brl. ......0...00.. 0... — 12600 
Fyrir þilfarsskip 200 brl. allt að 300 brl. ..........000000..... — 15 300 
Fyrir þilfarsskip 300 brl. allt að 500 brl. .......0....... — 18000 
Fyrir þilfarsskip 500 brl. allt að 800 brl. ..........0 0. — 21600 
Fyrir þilfarsskip 800 brl. allt að 1200 brl. ..........0 — 22500 
Fyrir þilfarsskip 1200 brl. allt að 200 brl. ........ — 27 000 
Fyrir þilfarsskip 2000 brl. allt að 5000 brl. .................. — 81500 
Fyrir þilfarsskip 5000 brl. og stærri ................. — 36 000 
Hálf rúmlest eða meira telst heil, en minna broti skal sleppt. 

Fyrir skoðun skipa, sem eru í flokki hjá viðurkenndu flokkunarfélagi, skal 
greitt hálft gjald samkvæmt þessari grein, enda sé þá aðeins um búnaðarskoðun að 
ræða, ella greiðist gjaldið að fullu. 

2. gr. 

Aukaskoðun. 

Fyrir aukaskoðun, hvort heldur hún fer fram að tilhlutun skipstjóra skips, 
eiganda þess eða siglingamálastjóra, skal greiða samkvæmt reikningi hans fyrir 
útlögðum kostnaði. Gjaldið skal miðað við 22. flokk í launakerfi starfsmanna ríkisins. 
Heimilt er að leggja 30% á gjaldið, þó ekki á ferðakostnað. Fari fram öxulskoðun 
utan aðalskoðunar telst hún aukaskoðun. 

3. gr. 

Smíði og viðgerðir. 

í. Fyrir eftirlit með smíði óflokkaðra skipa innanlands skal greitt eftir reikningi 
siglingamálastjóra, þó aldrei minna en fimmfalt gjald samkvæmt 1. gr. Sé um 
opinn bát að ræða, greiðist kr. 3 000.00. 

2. Fyrir hvers konar eftirlit með skipum erlendis, skal greiða útlagðan eftirlits- 
kostnað hverju sinni, samkvæmt reikningi siglingamálastjóra. Heimilt er að
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leggja 30% á gjaldið, þó ekki af ferðakostnaði og dagpeningum eftirlitsmanns. 
Skal siglingamálastjóra heimilt að innheimta allt að kr. 60 .000.00 fyrir fram 
vegna eftirlits samkvæmt þessum tölulið, en endanlegt uppgjör fari fram að 
ferðinni lokinni. 

3. Fyrir eftirlit með viðgerðum og breytingum á skipum, sem framkvæmd eru 
innanlands, skal greitt samkvæmt 2. gr. 

4. gr. 

Eimkatlar. 

Fyrir skoðun á eimkötlum skal greiða: 
Ketill við vél undir 400 hö. ........000000. 0... kr. 2200 

Ketill við vél frá 400 til 800 hö. .........0000.0 0... — 2700 
Ketill við vél yfir 800 hö. .......020000 0... — 4500 

5. gr. 

Hleðslumerki. 

Fyrir hleðslumerkjaútreikninga og útgáfu skírteina ásamt hleðslumerkjaskoðun 
skal greiða: 

Fyrir skip minni en 100 brl. ..........002..00. 000... kr. 7500 

Fyrir skip 100 brl. allt að 500 brl. ..........000000 0000... — 10500 

Fyrir skip 500 brl. allt að 1000 brl. .......000000 000... — 13500 

Fyrir skip 1000 brl. allt að 2000 brl. .......0000000 00... — 18000 
Fyrir skip 2000 brl. allt að 5000 brl. .........00000 000. — 24 000 

Fyrir skip stærri en 5000 brl. greiðist eftir reikningi siglingamálastjóra. 
Fyrir útgáfu hleðslumerkjaskirteinis, sem gefið er út samkvæmt hleðslumerkja- 

útreikningum frá erlendum stjórnvöldum eða viðurkenndu flokkunarfélagi, skal 
greiða kr. 2 000.00. 

Fyrir árlega áritun hleðslumerkjaskírteinis og tilheyrandi skoðun skulu greiddar 
kr. 1 000.00. 

Fyrir endurnýjun á skírteini, sem glatað er eða fallið úr gildi, skal greiða kr. 
3 000.00, enda fari skoðun ekki fram. 

6. gr. 

Endurskoðun uppdrátta. 

Fyrir endurskoðun allra smíðauppdrátta fyrir nýsmíðar skal greitt: 

Fyrir opinn bát .............0.00..0. ne sess kr. 2700 
Fyrir þilfarsbát minni en 15 brl. .......20000000 s.n... — 4500 
Fyrir skip 15 brl. allt að 30 brl. .........020000 0000... — 7200 

Fyrir skip 30 brl. allt að 50 brl. ...........000000 0000. 0... — 10 800 
Fyrir skip 50 brl. allt að 100 brl. ..........00000.00 0... 0... — 14400 
Fyrir skip 100 brl. allt að 300 brl. ........00000000 000... — 22500 

Fyrir skip 300 brl. allt að 1000 Þrl. ........00000 0000... — 24000 

Fyrir skip 1000 brl. allt að 3000 brl. .........000000 0000... — $1500 

Fyrir skip 3000 brl. og stærri ..............0000 0000... — 36 000 

Sé nákvæm rúmlestatala ekki kunn, má áætla hana með smíðamálum skipsins. 
Ef skipið er smíðað undir eftirliti viðurkennds flokkunarfélags greiðist hálft gjald. 

Fyrir endurskoðun uppdrátta vegna breytinga og viðgerða á skipum greiðist 
samkvæmt reikningi siglingamálastjóra. 

Fyrir umsögn og athugun uppdrátta, vegna innflutnings gamalla skipa, greiðast 
kr. 15 000.00.
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7. gr. 

Skráning skipa og útgáfa skjala. 

1. Útgáfa þjóðernisskírteinis ............0..0... 0... kr. 4500 
2. Utgáfa alþjóðamælibréfs .........0..0.0. 000. — 5400 
3. Afrit af alþjóðamælibréfi .........0..0.0..00. 000. — 1000 
4. Útgáfa mælibréfs fyrir opna báta ........00.0002 0. — 2500 
5. Afrit af mælibréfi fyrir opna báta ........0.0.0000000... — 500; 
6. Einkaleyfi á skipsnafni  ...........0..0. 0000. — 30 000 

7. Vottorð um útstrikun skips af aðalskipaskrá ............ — 1500 

8. gr. 

Mæling skipa. 

Opinn bátur  ..........00000. 00 kr. 2700 

Þilfarsskip minni en 30 brl. .......0.0002 000 — 5400 
Þilfarsskip 30 brl. allt að 100 Þrl. .......00 000 — 9000 

Þilfarsskip 109 brl. allt að 200 Þrl. .......0.00 0000 — 13500 

Þilfarsskip 200 brl. allt að 400 brl. .......000.00 0000 — 15 750 
Þilfarsskip 400 Þri. allt að 1000 Þrl. .......00002 00. — 22500 
Þilfarsskip 1000 brl. allt að 3000 brl. 22... — 29 250 
Þilfarsskip 3000 brl. allt að 5000 brl. 0... — 42000 

Fyrir skip stærri en 5000 brl. greiðist eftir reikningi siglingamálastjóra. 
Fyrir endurskoðun á mælingu skips greiðist hálft gjald skv. þessari grein. 
Að auki greiðast ferðaútgjöld mælingamanna eftir reikningi siglingamálastjóra. 

9. gr. 

Tækjaleiga. 

Við röntgenmyndun greiðisi sérstaklega fyrir leigu á tækjum, filmum, fram- 
köllun og mat skv. IH W kr. 750.00 á hverja mynd. Tækjaleiga við þykktar- og aðrar 
örbylgjumælingar, sprungu-, titrings- og hávaðamælingar greiðast kr. 750.00 á klst. 

10. gr. 

Önnur þjónusta. 
Fyrir aðrar skoðanir og þjónustu, skal greitt samkvæmt reikningi siglingamála- 

stjóra. 

Þurfi skipaskoðunar- eða eftirlitsmenn á sérfróðri aðstoð að halda, sbr. 9. gr. 

laga nr. 53/1970, greiði eigandi skips kostnað við slíka aðstoð. Þó ekki þegar um 

árlega aðalskoðun er að ræða og aðstoðarinnar er óskað af skoðunar- eða eftirlits- 

manni. 

11. gr. 

Þjónusta utan skrifstofutíma. 

Gjöld samkvæmt reglugerð þessari miðast við að störf hinna fastráðnu starfs- 
manna Siglingamálastofnunarinnar fari fram á venjulegum skrifstofutíma. 

Sé hins vegar óskað þjónustu utan þess tíma greiðist yfirvinna viðkomandi 
starfsmanna að auki. 

12. gr. 

Innheimta. 

Utan Reykjavíkur skulu gjöld samkvæmt 1. gr. innheimt af bæjarfógetum eða 

sýslumönnum eftir reikningum, er þeir sefa út hver fyrir sitt umdæmi.



öl. mars 1977. 277 Nr. 169. 

Í Reykjavík skulu gjöldin innheimt af tollstjóra, eftir skrá er hann semur árlega 
yfir lesta-, vita- og skipaskoðunargjöld, enda láti hann Siglingamálastofnuninni í 

té afrit af skránni ár hvert. 
Gjöldin skulu greidd í byrjun útgerðartímans, þar sem skipið er skrásett, þó 

aldrei síðar en 1. apríl ár hvert. 
Gjöld samkvæmt öðrum greinum reglugerðarinnar skulu innheimt af sömu 

aðilum eftir reikningum sem Siglingamálastofnunin gefur út, eftir því sem gjöldin 
falla til, þó skal heimili að innheimta gjöldin á skrifstofu Siglingamálastofnunar- 
innar í Reykjavík, er hagkvæmt þykir. 

Ofangreindir innheimtumenn, aðrir en tollstjórinn í Reykjavík, skulu greiða 
skipaskoðunarmönnum Siglingamálastofnunarinnar laun þau, er þeim ber samkvæmt 
settum reglum, gegn reikningi þeirra í tvíriti. 

Gildir þetta einnig fyrir skoðun aðkomubáta í umdæmi innheimtumanns. 
Innheimtumenn skulu skila gjöldum, sem þeir innheimta samkvæmt reglugerð 

þessari í ríkissjóð, en krefja Siglingamálastofnun ríkisins um þóknun skoðunar- 

manna. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 45. gr. laga um eftirlit með skipum, nr. 

52 12. maí 1970, 20. gr. laga um skráningu skipa nr. 53 12. maí 1970 og 16. gr. laga 
um skipamælingar, nr. 50 12. maí 1970, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð um gjöld fyrir skoðun skipa, nr. 48/1974. 

Samgönguráðuneytið, 81. mars 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. Sr 

Kristinn Gunnarsson. 

4. april 1977. . Nr. 170. 

AUGLÝSING 

um virðingar til brunatryggingar á húseignum utan Reykjavíkur (samkvæmt 

lögum nr. 59 24. apríl 1954 og lögum nr. 9 23. mars 1955). 

1. gr. 

Bæjar- og sveitarstjórnir skulu sjá um, að hlutaðeigandi dómari dómkveðji 

malsmenn — tvo aðalmenn og lvo til vara — til þess að framkvæma virðingar til 
brunatryggingar á húseignum þeim, sem lög nr. 59 24. apríl 1954 og nr. 9 23. mars 

1955, um brunatryggingar utan Reykjavíkur, ná til. 

2. gr. 
Markmið virðingarinnar er að finna hið sanna vátryggingarverðmæti eignar- 

innar á þeim tíma sem virðingin fer fram. Í þessu augnamiði skal í virðingunni lýsa 
nákvæmlega hverju einstöku húsi. Á grundvelli þeirrar lýsingar skal svo ákveða 

hvað kosta muni að bvæsja slíkt hús. 

3. Er. 

Þegar um endurmat á eldri húsum er að ræða, skal draga frá nýbyggingarupp- 

hæð hússins hæfilega upphæð fyrir sliti og elli í hlutfalli við aldur þess og Í sam- 

ræmi við meðferð og viðhald á því. 
B 35
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d. gr. 
Við virðinguna má ekki taka neitt tillit til þess, sem hér segir: Verðmætis lóð- 

arinnar, legu hússins, verðmætis þess í kaupum og sölum, tekna er það gefur eða 
réttinda, er því fylgja. 

5. gr. 
Rita skal allar virðingar í sérstaka virðingabók, sem stjórnarráðið löggildir, 

og skal hver virðing undirrituð af virðingarmönnum og umboðsmanni viðkomandi 
tryggingafélags. 

6. gr. 
Fyrir almenna virðingu á hverri áhættu skal vátryggði greiða sem hér segir: 

a. Fyrir hús, sem virt er allt að 3 millj. .................. kr. 2520.00 
b. Fyrir hús, sem virt er á 3 millj. og allt að 7 millj. ........ —  3150.00 
c. Fyrir hús, sem virt er á 7 millj. og allt að 14 millj. ........ — 5 040.00 
d. Fyrir hús, sem virt er á 14 millj. og allt að 23 millj. ...... —  6120.00 
e. Fyrir hús, sem virt er á 23 millj. og allt að 36 millj. ...... — 7 560.00 
f. Fyrir hús, sem virt er á 36 millj. og allt að 50 millj. ...... — 9360.00 
g. Fyrir hús, sem virt er á 50 millj. og allt að 60 millj. ...... — 10 800.00 

Af því sem umfram er 60 milljónir skal greiða kr. 230.00 fyrir hverja milljón 
eða brot úr milljón. 

Ef einhver virðing er sérstaklega erfið, er ráðuneytinu heimilt að ákveða hærra 
gjald fyrir hana. Umsókn virðingarmanna um slíka hækkun skal fylgja greinargerð 
ásamt umsögn framkvæmdastjóra viðkomandi vátryggingarfélags. 

Nú vill eigandi eða vátryggingarfélag eigi sætta sig við mat hinna dómkvöddu 
manna og geta þá aðilar skotið málinu til úrskurðar oddamanns, sem þeir koma 

sér saman um. Ella skal hann tilnefndur af viðkomandi dómara. Þóknun til hans skal 

vera tvöfalt gjald eins virðingarmanns samkvæmt gjaldskránni. Þóknun oddamanns 

greiðist að hálfu af eiganda húseignarinnar og að hálfu af vátryggingarfélaginu. 
Sá aðili, sem eigi getur sætt sig við úrskurð oddamanns, hefur rétt til að óska 

yfirmats. Yfirmatið skal framkvæmt af þremur mönnum, er viðkomandi fógeti eða 
sýslumaður skipar. Fyrir slíkt yfirmat greiðist tvöfalt gjald, samkv. ofangreindri 
gjaldskrá 1/3 til hvers. Kostnað við yfirmat greiðir sá aðili, er matið gengur á móti. 
Skal frummat teljast staðfest, ef mismunur er undir 10 prósent. Bifreiðakostnaður 
og ferðakostnaður greiðist samkv. reikningi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 4. april 1977. 

Matthías Bjarnason.   
Jón Ingimarsson. 

Nr. 171. 4. apríl 1977. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 415 7. desember 1976, um friðunarsvæði við Ísland. 

1. gr. 
1. töluliður 1. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

1. Í Reykjafjarðarál allt árið á svæði, sem markast að vestan af linu, sem dregin 
er 50? réttvísandi frá Horni (viðmiðunarstaður 1), og að austan af 20*40'0 v.lgd.
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Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum 6.—8. gr. laga nr. 81 31. maí 1976, 
um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands til þess að öðlast þegar gildi og birtist til 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 4. april 1977. 

Matthías Bjarnason. nn 
Jón L. Arnalds. 

Nr. 172. 

REIKNINGUR 

Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þorsteinssonar og frú 

Þórunnar Hannesdóttur árið 1976. 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1976. 

Tekjur: 
Vextir af bankainnstæðum ...............2..0 senn kr. 23788 

Kr. 23 788 

Gjöld 
Tekjur umfram gjöld #............0.2.0 000 kr. 23788 

Kr. 23788 

Efnahagsreikningur pr. 31. des. 1976 

Eignir: 
Bankainnstæður  ..............200000 000. sn kr. 178 227 

Kr. 178 227 

Höfuðstólsreikningur: 

Hrein eign pr. Í. jan. 1976 ..........0.0000 000... kr. 154439 
Hreinar tekjur árið 1976 ............0..002 000... — 23788 

—. kr. 178 227 

Kr. 178 227 

Samgönguráðuneytið, 15. mars 1977. 

Brynjólfur Ingólfsson. 

Nr. 173. 

REIKNINGUR 

Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar árið 1976. 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1976. 

Tekjur: 
Vextir af bankainnstæðum ............0.2.00 0... ns kr. 44417 

Kr. 44417
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Gjöld 
Tekjum umfram gjöld ..............2..00 0. 0r ner kr. 44417 

Kr. 44417 

Efnahagsreikningur pr. 31. des. 1976 

Eignir: 
Bankainnstæður  ..........2.00000 0. kr. 327 506 

Kr. 327 506 

Höfuðstólsreikningur: 

Hrein eign pr. 1. jan, 1976 ..........0000 0... kr. 283 089 

Hreinar tekjur árið 1976 ..........0.%2000 0 — 44417 

— kr. 327506 

Kr. 327 506 

Samgönguráðuneytið, 15. mars 1977. 

Brynjólfur Ingólfsson. 

Nr. 174. 23. mars 1977. 

REGLUGERÐ 

um gatnagerðargjöld á Raufarhöfn. 

1. gr. 

Hreppsnefnd Raufarhafnar ákveður að leggja gatnagerðargjöld á lóðir í sveitar- 
félaginu, eftir þeim reglum, sem hér fara á eftir. 

Heimilt er að leggja gatnagerðargjald á land, sem sambærilegt telst, þótt ekki 
sé sérstök lóð. 

2. gr. 
Gatnagerðargjöld eru tvennskonar, A-gjald, sem er gjald vegna þátttöku lóðar- 

hafa í kostnaði við að gera undirbyggða götu með vatns- og holræsalögnum, og 
B-gjald, sem er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í því að setja bundið slitlag á götu 
svo og að ganga endanlega frá gangstétt. Skipting A-gjalds skal vera sem hér segir: 

Til gatna og holræsagerðar ........0..0200 0000. 80% 
Til vatnsveitu ...........0..0.000000 0. 20% 

3. gr. 
A-gjald vegna nýbyggingar skal miða við ákveðinn hluta bygsingarkostnaðar á 

rúmmetra, eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands, svo sem hér segir: 

Einbýlishús .............2.2...02 0000 nnnn rn 1.0% 
Tvíbýlishús og tveggja hæða íbúðarhús ................. 0.5% 
Tveggja hæða raðhús og sambyggð einbýlishús á einni 
hæð (raðhús) ..............2000 0000 0.4% 
Fjölbýlishús ..............0220000 0000 0.2% 
Verslunar- og skrifstofubyggingar .............00.0..... 1.0% 
Opinberar byggingar .............0..0...0 0000 nn nn. 0.8% 
Iðnaðar og annað atvinnuhúsnæði, vörugeymslur ........ 0.4% 
Verbúðir og gripahús .............020. 00 nn nn 0.2%
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Af kjöllurum, rishæðum og jarðhæðum sem ekki eru notaðar til íbúðar eða 

atvinnurekstrar svo og bifreiðageymslum, skal greiða hálft gjald. 
Gjald skal miða við stærð húss, samkv. samþykktum uppdráttum. Nú er ekki 

fyrirliggjandi samþykktur uppdráttur og skal þá miða við þá stærð húss, sem skipu- 
lag gerir ráð fyrir, en sé slíkt ekki ákveðið í skipulagi, skal miða við eftirtaldar 
lágmarksstærðir: 

Einbýlishús ...............0.. 0 500 m 
Tvíbýlishús ll... 400 mö 
Fjölbýlishús ............00.. 300 mö 

Í atvinnuhúsnæði skal við útreikning rúmmáls til gatnagerðargjalds miðað við 
lofthæð 3.3 m að innanmáli, nema uppdráttur sýni annað. Áætla skal nýtingar- 
hlutfall lóðar 0.3—0.5 eftir nánari ákvörðun bygginganefndar hverju sinni, ef það 
er ekki bundið að öðru leyti í samþykktu deiliskipulagi. 

Framangreindar reglur gilda ef hús er stækkað, að því er til stækkuúnarinnar 
tekur. 

4. gr. 
Gjöld samkv. 3. grein breytast árlega í samræmi við vísitölu byggingarkostnaðar, 

sem gildir um hver áramót. 

5. gr. 
Gjalddagar gatnagerðargjalds samkv. 3. gr. skulu vera sem hér segir: Við lóðar- 

veitingu skal greiða 70% af áætluðu gatnagerðargjaldi innan eins mánaðar frá 
lóðarveitingu. Eftirstöðvar skulu greiðast þegar byggingarleyfi er veitt. Þó er heimilt 
að veita gjaldfrest á eftirstöðvum í allt að þrjá mánuði frá lóðarúthlutun. 

6. gr. 
Þegar veitt er byggingarleyfi án undangenginnar lóðarveitingar er greiðsla 

gatnagerðargjalds áskilin og skal húsbyggjandi greiða gatnagerðargjald eftir reglum 
í gjaldskrá þessari, en þó aðeins af byggingaráfanga hverju sinni. Þegar veitt er 
byggingarleyfi fyrir breytingu eða endurbyggingu húsnæðis, sem felur í sér breytta 
notkun þess, þannig að húseign færist í hærri gjaldflokk, þá skal húseigandi greiða 
satnagerðargjald af hinu breytta húsnæði sem nemur mismun á gjaldinu reiknuðu 
af hinu breytta húsnæði fyrir og eftir breytinguna. 

Þó skal gjaldið aldrei vera lægra en sem nemur 25% af byggingarkostnaði á 
rúmmetra í vísitöluhúsinu og er það lágmarksgjald fyrir veitt byggingarleyfi eða 
breytingu á byggingarleyfi svo og önnur erindi afgreidd í byggingarnefnd, sem ekki 
falla undir þessa reglugerð. 

7. gr. 
Byggingarfrestur er 8 mánuðir, þ. e. a. s. lóð fellur aftur til sveitarsjóðs hafi 

framkvæmdir ekki verið hafnar innan þess tíma frá veitingu hennar, nema leyfið 
hafi verið háð öðrum skilmálum um byggingarfrest. 

Óski lóðarhafi að segja sig frá veittri lóð, skal hann eiga rétt á endurgreiðslu 
á greiddu gatnagerðargjaldi svo sem hér segir: 

50% gatnagerðargjalds endurgreiðist eftir 6 mánuði. Eftirstöðvar endurgreið- 
ast eftir 12 mánuði. 

Verði lóðin veitt að nýju innan þess tíma, skal fyrri lóðarhafi fá satnagerðar- 
gjaldið endurgreitt þegar sú úthlutun fer fram.
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8. gr. 
Hafi byggingarleyfi verið veitt í byggingarnefnd og aðeins hluti þess notaður 

innan tilskilins tíma, þ. e. 8 mánaða, nema leyfið hafi verið háð öðrum skilmálum 

um byggingarfrest skal við endurnýjun leyfisins greiða fullt gjald af þeim hluta 
sem endurnýjaður er, eins og það er þá að frádregnu gatnagerðargjaldi, sem þegar 

er greitt af sama áfanga. 

9. gr. 
Lóðin er veitt í því ástandi sem hún er í við afhendingu, og á lóðarhafi engar 

kröfur á hendur hreppsfélaginu síðar vegna ástands hennar. 
Lóðarhafi skal hlíta byggingarskilmálum ef settir eru, svo og öllum þeim lögum 

og reglum sem til greina kunna að koma. 

10. gr. 
Sveitarstjórn getur ákveðið að lækka eða fella niður gatnagerðargjald (A-gjald) 

af fjölbýlishúsum. Þá er sveitarstjórn heimilt að lækka eða fella niður gatnagerðar- 
gjald af iðnaðar- og atvinnuhúsnæði, enda liggi til þess fullgild rök hverju sinni. 
Enn fremur getur sveitarstjórn ákveðið gatnagerðargjald sérstaklega í þeim tilvikum 
að byggingar séu sérhæfðar og afbrigðilegar um notkun og annað slíkt. 

11. gr. 

B-gjald sem er gjald til að ljúka frágangi götu, umfram það sem segir í 3. gr., 

þ. e. til að gera slitlag og gangstétt, skal miða við ákveðinn hluta byggingarkostn- 
aðar á rúmmetra eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands svo sem hér segir: 

Einbýlishús  ............0000000.eeeenrnn nr 2.25% 
Tvíbýlishús og tveggja hæða íbúðarhús .................. 1.50% 
Tveggja hæða raðhús og samb. einbýlish. á einni hæð (rað) 1.20% 
Fjölbýlishús ..........00.000000 000 nn eð 0.60% 
Verslunar- og skrifstofubyggingar ..............0.0...0.... 2.00% 
Opinberar byggingar .............2.00000 0. en nenna 1.50% 
Iðnaðar- og annað atvinnuhúsnæði, vörugeymslur ...... 1.00% 
Verbúðir og gripahús ............0.00.0 00. ens snn nn 0.80% 

Auk þessa gjalds skulu lóðarhafar greiða kr. 40.00 af hverjum fermetra lóðar. 
Gjald skal miða við stærð húss og lóðar samkvæmt fasteignamatsskráningu. 

12. gr. 
Gjöld samkvæmt 11. gr. skal miða við þá vísitölu sem í gildi er við staðfestingu 

þessarar reglugerðar, og síðan við þá vísitölu sem í gildi er þegar lagning bundins 
slitlags fer fram við hlutaðeigandi götu. Nú breytist vísitala meðan verk fer fram 
og skal þá miðað við meðalvísitölu á því tímabili sem um er að ræða. 

13. gr. 
Innheimta skal B-gjald af fasteignum við sötur, sem lagðar hafa verið bundnu 

slitlagi og/eða gangstétt á síðustu 5 árum. 

14. gr. 

Ganga skal frá greiðslum á gatnagerðargjaldi samkvæmt 11. gr. á eftirfarandi 

hátt á því ári sem lagning bundins slitlags á viðkomandi götu er ákveðin. Skal 

við það miðað að gengið hafi verið frá greiðsluskuldbindingum áður en framkvæmdir 

hefjast við lagningu bundins slitlags.
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20% gatnagerðargjalds skulu greidd á framkvæmdaárinu. 
Sveitarstjórn ákveður gjalddaga í hverju tilviki. 
80% gatnagerðargjaldsins skal greiða með skuldabréfum sem greiðast með 

jöfnum afborgunum á næstu fjórum árum. Skuldabréfin skulu tryggð með veði í 
viðkomandi fasteign, þau skulu bera 10% vexti er greiðast eftir á, á gjalddaganum 
1. júlí ár hvert. Sveitarstjórn er heimilt að selja skuldabréfin þriðja aðila. 

Dragist framkvæmdir á langinn við viðkomandi götu eftir að gengið hefur verið 
frá greiðsluskuldbindingum vegna innheimtu B-gjalds færast gjalddagar til í sam- 
ræmi við það. 

Lokagreiðsla af skuldabréfum skal ekki falla í gjalddaga fyrr en gangstétt 
hefur verið lögð við þá götu sem viðkomandi fasteign er skráð við. Staðgreiðslu- 
afsláttur skal vera sá sami og nemur innlánsvöxtum af eins árs sparisjóðsbók á 
hverjum tíma. 

15. gr. 
Hafi gangstéttargjald áður verið greitt af lóð, skal sú greiðsla koma til frá- 

dráttar við álagningu B-gjalds enda hafi það gjald verið innheimt vegna lagningar 
gangstéttar við viðkomandi götu. 

16. gr. 
Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir nýbyggingu eða viðbyggingu við götu sem 

þegar hefur verið lögð bundnu slitlagi, skal greiða bæði A- og B-gjald af viðkomandi 
byggingu. 

17. gr. 
Sveitarstjórn er heimilt að víkja frá gjalddögum á B-gjaldi samkvæmt 14. gr. 

í eftirfarandi tilfellum: 
a) Við innheimtu gatnagerðargjalds af fasteignum við götur sem þegar hafa verið 

lagðar bundnu slitlagi að hluta eða fullu. 
b) Þegar greiða skal á sama tíma bæði A- og B-gjald, sbr. 16. gr. 
c) Þegar í hlut eiga efnalitlir elli- og örorkulífeyrisþegar. 

18. gr. 
Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri sem það er lagt á, og gengur 

það ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum sem á eigninni hvíla og tekur einnig til 
vátryggingarfjár eignarinnar. Heimilt er að taka gjöld þessi lögtaki samkvæmt 
lögum nr. 29/1885. 

Sveitarstjórn sker úr meiriháttar ágreiningi sem rísa kann um álagningu og 
um innheimtu samkvæmt reglugerð þessari. 

Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Raufarhafnarhrepps, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 og nr. 31/1975 til þess að öðlast 
gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 23. mars 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Skúli Sigurðsson.
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LÖGREGLUSAMÞYKKT 

fyrir Seltjarnarnes. 

1. gr. 

Uppþot eða óspektir mega ekki eiga sér stað á almannafæri. Ekki mega menn 

þyrpast saman á almannafæri svo að til tálma sé fyrir umferð eða til óþæginda 

fyrir vegfarendur. Þegar talað er um almannafæri í samþykkt þessari er átt við 

götur, vegi og svæði, sem almenningur fer um, eða ætlað er til almenningsafnota. 

Um samkomuhús gildir ákvæði samþykktar þessarar um almannafæri, eftir því 

sem við á. 

2. gr. 

Þegar fjölmenni safnast saman á almannafæri, þar á meðal við dyr verslana, 

samkomuhúsa eða annars staðar, þar sem almenningur kemur saman, skal raða 

sér þannig, að þeir sem fyrstir koma fái fyrstir afgreiðslu. Við slík tækifæri skulu 

menn í öllu haga sér eftir þeim fyrirmælum, sem lögreglan eða umsjónamaður 

setur til að varðveita góða reglu. 

3. gr. 

Á almannafæri má ekki fljúgast á, né hafa í frammi hávaða eða móðgandi 

háttarlag, sem raskar allsherjarreglu eða ónáðar vegfarendur, eða þá, sem búa Í 

nágrenninu. 

4. gr. 

Bannað er að hafast nokkuð það að, sem raskar næturró manna, og enginn 

má að ófyrirsynju berja á dyr eða glugga, hringja dyrabjöllum eða hafast neitt 

það að, sem veldur ónæði. 

5. gr. 

Á götum bæjarins eða þar sem hætta getur af stafað, má ekki renna sér á sleðum, 

eða hafa um hönd aðrar skemmtanir eða leiki, sem hindra umferð. Sömuleiðis er 

bannað að hanga aftan í bifreiðum, sem eru á ferð um göturnar. 

6. gr. 

Eigi má skjóta af byssum eða öðrum skotvopnum í þéttbýli, nema á sérstökum 

æfingarsvæðum, sem lögreglustjóri samþykkir. Í þéttbýli má ekki kveikja í eld- 

fimum efnum eða sprengiefnum. Þó getur lögreglustjóri veitt undanþágu frá þessu 

ákvæði, ef sérstaklega stendur á. Nauðsynlegar sprengingar vegna mannvirkja- 

gerðar má aðeins gera með sérstöku samþykki lögreglustjóra, og ber bæði verkstjóri 

og sá, sem mannvirkið er unnið fyrir, ábyrgð á, að allrar varúðar sé gætt. 

7. gr. 

Enginn má ganga dulklæddur á almannafæri eða í búningi, sem misbýður 

velsæmi eða getur raskað allsherjarreglu. Sömuleiðis er bannað að sýna af sér 

hneykslanlega hegðun, t. d. með því að ávarpa menn ókurteisum eða ósæmilegum 

orðum, vera áberandi ölvaður eða með því að sýna þar af sér ósæmilegt látbragð 

svo sem að fletta sig klæðum, gera þarfir sínar o. s. frv. 

8. gr. 

Allir eru skyldir til að segja til nafns síns og heimilis, þegar lögreglan 

krefst þess.
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9. gr. 
Almenningi er skylt að hlýða öllum skipunum lögreglumanna. Ef nauðsyn ber 

til, geta lögreglumenn krafið sér til aðstoðar hvern fulltíða mann, sem viðstaddur 
er, en aðstoðarmenn eiga heimtingu á fullum bótum fyrir tjón, sem þeir kunna 
að. bíða á fatnaði eða limum. 

10. gr. 
Enginn má taka vatn úr brunahönum bæjarins eða hreyfa við þeim að neinu 

leyti nema hann hafi til þess leyfi slökkviliðsstjóra eða tæknideildar bæjarins. 

11. gr. 
Atvinnurekstur, sem valdið getur töfum á umferð er óheimill. Þó er heimilt 

að selja blöð og bæklinga á almannafæri. Með leyfi lögreglustjóra má selja á 
almannafæri aðgöngumiða að útisamkomum, dagskrár, merki og annað þessu skylt. 
Bannað er sölumönnum að gera vart við sig með ópum, köllum eða söng frá kl. 
17.00 síðdegis til kl. 9.00 árdegis. 

12. gr. 
Enginn má láta fyrir berast í húsum, á lóðum, í garðhliðum eða á stöðum, 

þar sem inn er gengið í hús eða á lóðir án leyfis hlutaðeigandi húsráðenda, né fara 
inn í híbýli í söluerindum. 

13. gr. 

Á almannafæri má ekki leggja eða setja neitt það, er hindrar umferð. Bannað 
er að leggja í íbúðahverfum stórum vinnuvélum eða bifreiðum, sem notaðar eru til 

fólks- eða vöruflutninga. Þó getur bæjarstjórn í samráði við lögreglustjóra veiti 
undanþágu frá þessari reglu, ef talið er, að slíkt leiði ekki til ónæðis eða óþæginda 
fyrir aðra bæjarbúa. Notkun vélsleða á götum bæjarins er háð leyfi lögreglu. 

14. gr. 

Eigi má hengja utan á hús vöruskápa, sjálfsala, auglýsingaspjöld eða annað 
þess háttar, ef það veldur óþægindum á almannafæri að dómi lögreglunnar. Leyfi 
byggingarnefndar þarf til að setja upp föst auglýsingaspjöld eða aðrar varanlegar 
auglýsinguar. 

15. gr. 
Enginn má fleygja slerbrotum, steinum, nöglum, ávaxtahýði, pappírsrusli eða 

öðru þess konar á almannafæri né heldur skvetta þar vatni eða öðru, sem haft 
getur í för með sér hættu eða óþægindi fyrir vegfarendur eða veldur óþrifnaði. 

16. gr. 
Unglingum yngri en 16 ára er óheimill aðgangur og dvöl á almennum dans- 

leikjum eftir kl. 20.00, öðrum en sérstökum unglingaskemmtunum, sem haldnar 
eru af skólum, æskulýðsfélögum eða öðrum aðilum, sem til þess hafa leyfi og háðar 
eru sérstöku eftirliti. Forstöðumönnum dansleikja er skylt að fylgjast með því, að 
ákvæði þessi séu haldin að viðlögðum sektum og/eða missi leyfis til veitingahalds 
eða skemmtanahalds um lengri eða skemmri tíma. Hvers konar þjónusta við börn 
og unglinga eftir leyfilegan útivistartíma, önnur en heimflutningur, er bönnuð að 
viðlagðri ábyrgð þess, er þjónustuna veitir. Handhöfum þjónustuleyfa er skylt að 
fylgjast með því, að ákvæði þessi séu haldin. 

17. gr. 
Enginn má gera skurð í gangstéttir, götur eða torg bæjarins né raska þeim 

á neinn hátt, nema hann hafi til þess leyfi bæjaryfirvalda og samþykki lögreglu- 

B 36
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stjóra, enda setji hann aftur í samt lag það, sem raskað var. Slík verk skulu unnin 
þannig, að sem minnstur farartálmi sé að, og ætíð skal þess gætt, að vegfarendur 
séu varaðir við farartálmanum með nægilega greinilegum ljósum, er loga skulu 
frá því að dimma fer að kvöldi til þess er bjart er að morgni. Að öðru leyti gerir 
lögreglustjóri þær ráðstafanir, er honum þykir þurfa til að afstýra hættu fyrir veg- 
farendur. Getur hann bannað umferð um götur að nokkru eða öllu leyti, meðan 
á verki stendur, eða skipað fyrir um, hvernig umferðinni skuli hagað. Ef slíkt 
verk dregst úr hófi fram, eftir að byrjað er á því, getur lögreglustjóri látið ljúka 
verkinu eða setja götuna í samt lag aftur á kostnað þess, sem verkið átti að 
framkvæma. 

18. gr. 
Þegar nýtt hús er byggt eða eldra hús rifið og byggt upp að nokkru leyti, er 

eiganda eða þeim, sem sér um verkið, skylt að skýra lögreglustjóra frá, áður en 
verkið byrjar. Eigandi eða verktaki skal haga sér eftir þeim fyrirmælum, sem lög- 
reglustjóri setur til að forðast farartálma og hættu eða óþægindi fyrir vegfarendur. 
Verkfæri og efni má ekki leggja frá sér á almannafæri, nema þar sem lögreglu- 
stjóri leyfir, og eigi má það liggja þar lengur en nauðsyn krefur. Mold, möl, efnis- 
leifar og annað, er af byggingunni stafar, skal eigandinn færa burt, þegar húsa- 
gerðinni er svo langt komið, að því verði við komið. Girðingar, sem kunna að hafa 
verið reistar til að afstýra hættu eða farartálma, skal taka burt þegar í stað, þegar 
lögreglan krefst þess. Nú brennur hús eða annað mannvirki eða það er tekið burt 
án þess að annað sé gert í staðinn. Er eiganda þá skylt að ganga svo frá hússtæðinn, 
að ekki stafi hætta, óþrifnaður eða óprýði af. 

19. gr. 
Pallar, stoðir og annar umbúnaður, sem notaður er við húsasmíðar eða við- 

gerðir á húsum skal vera nægilega traustur. Lausir stigar, sem notaðir eru við 
viðgerðir á húsum, málun, gluggaþvott eða þess konar, skulu vera nægilega traustir 
og kjálkarnir búnir járngöddum að neðan, ef stiginn er meira en 4 metra langur. 

20. gr. 
Nú er hús svo hrörlegt, að hætt er við, að það eða einhver hluti þess hrynji. 

Getur lögreglustjóri þá bannað að nota húsið og lagt fyrir eigandann að rifa það 
innan tiltekins tíma eða endurbæta það svo, sem þörf gerist til að afstýra hættu. 
Enn fremur getur lögreglustjóri á kostnað eigandans gert aðrar ráðstafanir, sem 
hann telur nauðsynlegar til að afstýra hættu fyrir vegfarendur og aðra. Ákvæði 
þetta nær einnig til þess, þegar steinvegg, trévegg eða annarri girðingu liggur við 
hruni eða falli. 

21. gr. 
Ekki má skemma eða færa úr stað, eigi heldur ata eða rispa, tjarga, mála eða 

feikna á mannvirki og hluti, hverju nafni sem nefnast, sem ætlaðir eru til almennings- 
nota, svo sem hús, minnisvarða, símaklefa, biðskýli, götuljósker, nafnspjöld og 

töluspjöld á götum og húsum, bekki, girðingar og annað þess háttar. 

22. gr. 
Enginn má skemma girðingar, né heldur klifra yfir þær eða upp um þær. 

Enginn má skemma eða troða ræktaða bletti, grasreiti eða trjágarða, hvort sem 
þeir eru girtir eða ógirtir. 

23. gr. 
Bæjarstjórn ákveður nöfn á götum og lætur festa upp nafnspjöld, þar sem 

þurfa þykir. Töluspjöldum, sem bæjarstjórnin hefur látið eða lætur festa á hús
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til að tákna húsaröð, skulu húseigendur halda við á sinn kostnað og endurnýja, ef 
á þarf að halda. 

24. gr. 
Bæjarstjórn ákveður, hvar festa skuli upp auglýsingar frá yfirvöldum og öðrum 

stjórnvöldum, og útvegar á kostnað bæjarsjóðs spjöld í því skyni svo mörg sem 
þurfa þykir. Auglýsingar um sýningar og skemmtanir, sem leyft er að halda, má 
festa upp hvar sem er með samþykki hlutaðeigandi húsráðanda. Aðrar auglýsingar 
má festa upp með leyfi húsráðanda. 

25. gr. 
Hlutaðeigendur skulu taka niður uppfestar auglýsingar, þegar þær hafa náð 

tilgangi sínum og hreinsa vel staðinn, þar sem þær voru hafðar. Enginn má rifa 
niður löglega uppfestar auglýsingar eða sera þær ólæsilegar á annan hátt. 

26. gr. 
Allir staðir, þar sem rekinn er almenn veitingasala og gististaðir fyrir almenning 

skulu háðir sérstöku eftirliti lögreglustjórnar. og skal lögreglunni heimill umgangur 
um húsakynni þau, sem notuð eru í sambandi við veitingarnar. Veitinga- og greiða- 
sölu má áðeins hafa um hönd í húsnæði, sem að dómi heilbrigðisnefndar er til 
þess hæft og bæjarstjórnin hefur samþykkt. Þetta ákvæði nær einnig til þeirrar 
veitinga- og greiðasöluhúsa, sem eru eldri en þessi samþykkt. Á öllum gistihúsum 

skal haldin nákvæm gestaskrá. 

27. gr. 
Hverjum þeim, sem hefur á hendi veitingasölu eða selur gistingu, er skylt að 

gera það, sem í hans valdi stendur til að afstýra því, að nokkuð það fari fram í 
veitingastofu hans eða gisthúsi, sem er á móti góðri reglu og velsæmi. Skal hann 
sjá um, að loftræsting og þrifnaður sé í góðu lagi. Verði misbrestur á, að reglum 
þessum sé fylgt, er lögreglustjóra heimilt að banna veitingar á þessum stöðum um 

stundarsakir eða fyrir fullt og allt, ef ekki er bætt þegar úr ágöllum að gefinni 
viðvörun. 

28. gr. 
Enginn má halda sjónleiki fyrir borgun, nema hann fái til þess leyfi lögreglu- 

stjóra. Leyfi lögreglustjóra þarf einnig til að halda sjónleiki borgunarlaust eða Í 
góðgerðarskyni eða til að styrkja fyrirtæki í almennar þarfir. 

29. gr. 
Hver sá, sem samkvæmt framanskráðu hefur fengið leyfi til að halda sjónleik, 

dansleik, samsöng eða einhverja þá skemmtun eða sýningu, sem talið er hér að 
framan, er skyldur að sjá um, að ekkert það fari fram, sem brýtur í bág við reglu 
eða velsæmi. Ef brestur verður á þessu, er lögreglunni heimilt að slíta samkom- 
unni og skipa áhorfendum og öðrum, sem við eru staddir, að fara í burtu. 

30. gr. 
Sérhverjum, sem hefur sjúkling á heimili sínu, eða ef aðrar gildar ástæður eru 

fyrir hendi, er heimilt að krefjast þess, að engar almennar skemmtanir, sem háreysti er 
að, séu hafðar svo nærri húsi hans, að hætta eða tjón geti af því hlotist. 

sl. gr. 
Hundahald er bannað á Seltjarnarnesi að undanskildum leitarhundum og hund- 

um til aðstoðar blindu og fötluðu fólki, enda komi læknisráð til.
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32. gr. 
Bæjarstjórn er þó heimilt að veita undanþágu til hundahalds, með eftirfarandi 

skilyrðum: 

a. Hundurinn skal skráður á skrifstofu fógeta og þar skal eigandi hundsins fá 
afhenda merkta plötu, sem jafnan skal vera í ól um háls hundsins. 

b. Árlega skal greiða í bæjarsjóð leyfisgjald fyrir þá hunda, sem undanþága er 
veitt fyrir. Gjaldið, sem bæjarstjórn ákveður fyrir eitt ár í senn, skal renna til 
þess að standa straum af kostnaði við eftirlit með hundum í bænum og skal 
upphæðin við það miðuð. Gjaldið skal greitt við skráningu fyrir eitt ár í senn og 
síðan fyrirfram árlega. 

ce. Skylt er hundeiganda að hafa hund sinn ábyrgðartryggðan hjá viðurkenndu 
vátryggingarfélagi. Við greiðslu árlegs leyfisgjalds skal leggja fram kvittun frá 
tryggingafélaginu, sem sýni að tryggingin sé í fullu gildi. 

d. Hundurinn skal aldrei ganga laus á almannafæri, heldur vera í taumi í fylgd 

aðila, sem hefur fullt vald yfir honum. Eigi er leyfilegt að fara með hunda inn 
á leikvelli, í skóla, matvöruverslanir eða á aðra staði, þar sem matvara er höfð 
um hönd. 

e. Hundeiganda ber að öðru leyti að hlíta lögum og reglum, sem hundahald varða 
(Þ. ám. reglum um árlega hreinsun hunda og greiðslu hundaskatts), svo og 
fyrirmælum, er heilbrigðisnefnd setur. 

33. gr. 
Broi gegn skilyrðum fyrir leyfi til hundahalds varða sektum eða öðrum viður- 

lögum sbr. 39. gr. 

Ef um alvarleg eða ítrekuð brot er að ræða, getur dómari mælt með því við 
Bæjarstjórn að leyfið verði afturkallað. Bæjarstjórn er heimilt, hvenær sem er, að 
afturkalla leyfi fyrir einstökum hundum eða öll veitt leyfi, telji hún þess þörf. 

34. gr. 
Eigi má kasta á almannafæri né í fjörum, hræjum, dauðum fiski, matarleifum, 

tiskúrgangi né öðru slíku og ekki skilja neitt slíkt þar eftir. Eigi má heldur á þess- 
um stöðum kasta né skilja eftir grjót, möl, sand, slor, ösku, járnarusl, víra, bréf, 
ávaxtahýði, úrgangssalt, eða yfirleitt nokkuð það, þótt eigi sé hér talið sérstaklega, 
sem valdið getur óheilnæmi, óþrifnaði, tálmunum eða óprýði. Óheimilt er að taka 
grjót eða sand í fjörum. 

35. gr. 
Þeir, sem flytja vörur um götur bæjarins, skulu sæta þess vandlega, að flutn- 

ingstæki séu þannig gerð, að ekki valdi óþrifnaði. Ef eitthvað slæðist eða hrynur 
niður á almannafæri við flutninginn, fermingu eða affermingu, skal sá, er flytur eða 
flutningum ræður, skyldur að hreinsa það upp þegar í stað. 

36. gr. 
Á húshliðar, gafla eða girðingar, sem vita að almannafæri, má eigi hengja eða 

festa á annan hátt neitt, sem óþrifnaður er af eða óþefur. Á tún eða garða, sem liggja 
að almannafæri, má ekki bera nokkurn þann áburð, sem megnan óþef leggur af. 

97. gr. 
Bannað er að setja upp girðingar, sem geta valdið vegfarendum hættu eða 

óþægindum, t.d. úr gaddavir eða öðrum slíkum efnum. Skylt er hús- og lóðareis- 
endum að halda vel við girðingum umhverfis lóðir sínar og sjá um, að haldið sé 
hreinum portum og annarri óbyggðri lóð í kringum hús þeirra. Enginn má fleygja 
sorpi eða öðrum óhreinindum inn á lóð annars manns eða orsaka, að þetta berist
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inn á lóðina. Hver, sem gerist sekur um slíkt, skal flytja óhreinindin tafarlaust 

burt á sinn kostnað og gera ráðstafanir til að aftra því, að óhreinindi berist af lóð 

hans á lóð annars manns. 

38. gr. 

Brot gegn samþykki þessari varða sektum, ef ekki liggur við þyngri hegning 

að lögum. Ef kenna má yfirsjón, er barn yngra en 14 ára drýgir, skorti á hæfilegri 

umsjón foreldra eða annarra, sem barninu ganga í foreldra stað, þá skal refsa 

þeim fyrir yfirsjónina en ekki barninu. Hagnaður sá, er sökudólgur kann að hafa 

af broti sínu og enginn einstaka maður á löglegt tilkall til, skal upptækur ger og 

renna, auk sekta, í bæjarsjóð. 

39. gr. 

Ef einhver lætur það ógert, sem skylda hans er samkvæmt samþykktinni, má 

lögreglustjóri láta framkvæma það, eða gera nauðsynlegar ráðstafanir til að hindra, 

að vanrækslan valdi tjóni. Bæjarsjóður greiði kostnað við þetta og kostnað, sem 

leiðir af þeim ráðstöfunum, sem lögreglustjóri gerir til þess að hindra brot gegn 

samþykktinni, en skyldur er hinn seki að endurgreiða kostnaðinn að fullu. 

40. gr. 

Bæjarsjóður greiðir allan kostnað, sem leiðir af framkvæmd á samþykkt þess- 

ari og eigi verður krafist af einstökum mönnum. 

Lögreglusamþykkt þessi, sem bæjarstjórn Seltjarnarness hefur samið og sam- 

þykkt samkv. lögum nr. 1 3. janúar 1890, sbr. lög nr. 67 28. nóvember 1919, um 

lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar 

í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 4. april 1977. 

Ólafur Jóhannesson. nn 
Ólafur W. Stefánsson. 

5. apríl 1977. Nr. 176. 

S.aðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Stefáns Hannessonar 
og Steinunnar Helgu Árnadóttur, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- 

málaráðherra 5. apríl 1977. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Stefáns Hannessonar og Steinunnar Helgu Árnadóttur. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Stefáns Hannessonar og Steinunnar Helgu 

Árnadóttur. 

2. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður með framlögum og að tilhlutan barna og barnabarna þeirra 
sem sjóðurinn ber nafn af: Stefáns Hannessonar, kennara í Litla-Hvammi og konu 

hans Steinunnar Helgu Árnadóttur, Litla-Hvammi.
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3. gr. 
Stofnfé sjóðsins er 600 .000.00 króna framlag stofnenda sjóðsins. Höfuðstól 

sjóðsins má aldrei skerða og skal hann ávaxtaður í verðltryggðum spariskírteinum 

ríkissjóðs og í bankastofnunum og skulu ársvextir lagðir við höfuðstólinn fram til 1. 

janúar, 1981. Eftir þann tíma skal ársvöxtum varið sem hér segir: 1/3 hluti ársvaxta 

renni til Ketilsstaðaskóla í Dyrhólahreppi til bókakaupa fyrir bókasafn skólans eða 
til endurnýjunar á kennslutækjum fyrir skólann. 1/3 hluti til uppgræðslu lands í 
Mýrdal, 1/3 hluti ársvaxta fellur hverju sinni til höfuðstóls. Sjóðurinn tekur við 
sjöfum og áheitum frá þeim mönnum, stofnunum eða félögum, sem vilja efla vöxt 

sjóðsins og styðja tilgang hans. Skal allt fé, sem sjóðnum áskotnast þannig jafnan 
last við höfuðstól. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 5 menn, tveir frá stofnendum sjóðsins eða afkomendum 

Þeirra, oddvitar Dyrhólahrepps og Hvammshrepp og skólastjóri Ketilsstaðaskóla. 
Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. Hún hefir á hendi reikningsfærslu sjóðsins 

og ber ábyrgð á fé hans. Reikningsár sjóðsins er almanaksárið og skulu reikningar 

hans undirritaðir af stjórn sjóðsins árlega og sendir sýslunefnd Vestur-Skaftafells- 
sýslu til athugunar. 

5. gr. 
Stjórnin heldur gerðabók og skulu í hana færðar allar fundargerðir, ályktanir 

og bréf, er hún ritar viðvíkjandi sjóðnum, svo og reikningar sjóðsins. Stjórnin varð- 
veitir og öll bréf hans og önnur skjöl, er henni berast sjóðnum viðkomandi. 

6. gr. 
Eflist sjóðurinn svo, að verksviði hans verði meira en fullnægt, má færa verk- 

sviðið út, en jafnt á þær tvær greinar. sem verksvið hans kveður á um, þ. e. til skóla 
eða annarrar hliðstæðrar menningarstofnunar í Dyrhólahreppi og til landræktar í 
Mýrdal. 

7. gr. 
Leita skal staðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

Nr. 177. 18. apríl 1977. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 415 7. desember 1976, um friðunarsvæði við Ísland. 

1. gr. 
4. töluliður 1. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

4. Fyrir Vesturlandi allt árið á svæði, sem markast af línum, sem dregnar eru á 
milli eftirgreindra punkta: 

1. 65?25“ n.br., 2700 v.lgd. 
2. 6526" n.br., 2654“ v.lgd. 
3. 65708' n.br., 2648 v.lgd. 
4. 6439“ n.br., 2654“ v.lgd. 
ö. 64739“ n.br., 27902/ v.lgd. 
6. 65903" n.br., 2709“ v.lgd. 

2. gr. 
Reglugerð þessi er sell samkvæmt ákvæðum 6.—8. gr. laga nr. 81 31. maí 1976, 

um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni
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öllum þeim, sem hluc eiga að máli. Jafnframt er felld úr gildi reglugerð nr. 80 3. 

febrúar 1977 um bann við togveiðum fyrir Vesturlandi. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 18. apríl 1977. 

Matthías Bjarnason. 

14. april 1977. 

REGLUR 

Jón B. Jónasson. 

Nr. 178. 

um veiði göngusilungs í lasnet í sjó í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu. 

I. Við silungsveiði í sjó má nota lagnet, sem lögð eru út frá strönd. Festa má ytri 

enda þeirra við stjóra í botni. 

9, Bil milli silunganeta í sjó skal vera minnst 100 m. eftir endilangri strönd, þar sem 

skemmst er á milli þeirra. Þó má bil aldrei vera skemmra en fimmföld lengd 

lagnets. Í sundum milli strandar og eyja eða hólma skal bil milli neta eftir endi- 

löngu sundi vera hið sama og að framan getur, hvoru megin sunds, sem net 

liggur. 

3. Merkja skal silunganet í sjó. Skal veiðieftirlitsmaðurinn annast merkinguna. 

4. Veiða má göngusilung Í lagnet í sjó frá 1. apríl til 15. maí og frá 1. ágúst til 20. 

september ár hvert. 

5. Reglur þessar öðlast þegar gildi. 

Landbúnaðarráðuneytið, 14. apríl 1977. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Sveinbjörn Dagfinnsson. 

REIKNINGUR 

Minningargjafasjóðs Landspítala Íslands 1976. 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1976. 

Nr. 179. 

  

  

, Gjöld: 
Ymis kostn. prentun o.fl. 1976 .....2.0000000 0 kr 308 592.60 

Styrkveitingar árið 1976  ........0....0.0. 0. — 2 030 282.00 

Tekjur til ráðstöfunar 1978 .........022000 000 . 6 000 000.00 

Tekjur lagðar við höfuðstól .........2..02.00 00... — 7 126 749.00 

Samtals kr. 15465 623.00 

Tekjur 

Samúðarskeyti Landsímans „.........2..... kr. 9225 840.00 
rs 15% HL F.LS. 2... — 1383 877.00 

kr. 7841 963.00 
Aðrar minningargjafir  ..............220 00... — 63 400.00 

Vaxtatekjur 1976 
  

Samtals kr. 

7 560 260.00 

15 465 623.00
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Efnahagsreikningur pr. 31. desember 1976. 

  

  

  

Eignir: 

Innstæða á ávísanareikningi  ............000000 00... 
Bankainnstæður: 

Vaxtaaukareikningar .............000.... kr. 46 109 691.00 
Bankabækur ...........0.00 00. — 5 450 775.00 

Spariskirteini: 

1. fl. 74 € 1136 40 2... kr 250 000.00 
1. fl. 75 € 10461—65 .........0.00000 0. — 250 000.00 
1. fl. 76 nr. 1968 92 000. — 1 500 000.00 

Hlutabréf í Eimskipafélagi Íslands ........0.00.0 00. 
Afallnir vextir af spariskirteinum  ............00.0. 00... 

Skuldir: 

Til ráðstöfunar 1978 skv. 5. gr. skipulagsskrár 
frá fyrri árum ...........0.0 0. kr. 10 100 000.00 

Af tekjum ársins 1976 .........00000.0 0. — 6 000 000.00 

Höfuðstóll 1/1 1976 ............0 kr. 30 724 053.00 
Lagt við höfuðstól 31/12 1976 .............. — 7 126 749.00 

  

282 086.00 

51 560 466.00 

2 000 000.00 
57 000.00 
51 250.00 

  

kr. 

53 950 802.00 

16 100 000.00 

37 850 802.00 
  

Reykjavík, 11. janúar 1977. 

María Sigurðardóttir. 

53 950 802.00 

Við undirritaðar höfum yfirfarið reikninga þessa, borið þá saman við tilheyrandi . hæð . 

fylgiskjöl og ekkert fundið athugavert. 

Reykjavík, 8. mars 1977. 

Vilborg Gunnlaugsdóttir. Ólöf Pétursdóttir. 
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REIKNINGAR 

sjóða tengdum Minningargjafasjóði Landspítala Íslands 1976. 

Nr. 180. 

Minningargjöf um Hans Natansson og Kristínu Þorvaldsdóttur. 

  

  

Eignir: 

Innstæða í Söfnunarsjóði aðaldeild nr. 4506 .......0000000.. 000... kr. 36 821.00 

Kr 36 821.00 

Skuldir: 

Hrein eign 1/1 1976 ..........2200.0nnnee nr kr. 32 385.00 

Vextir og vaxtabætur  .........000000 00 rn nnne rr — 4 436.00 

Kr 36 821.00 

Minningargjöf um Jóhann Guðmundsson og börn hans: Stefán, Ólafíu, 

Elísabetu, Sveinbjörn og Steinunni. 

  

  

  

  

Eignir: 

Innstæða í sparisj.bók 60749 Búnaðarb. ........0000000 00.00.0000. kr. 47 247.00 

Kr. 47 247.00 

Skuldir: 

Hrein eign 1/1 1976 ........0...000 ns rss kr. 40 731.00 

Vaxtatekjur 1976 ..........20000000n ee nsnn sr -- 6 516.00 

Kr. 47 247.00 

Minningargjöf um Hans Wíum, sýslumann 

Eignir 
Innstæða í Landsbankabók nr. 5468  ......0000000 00. kr. 25 386.00 

Kr. 25 386.00 

Skuldir: 
Hrein eign 1/1 1976 .............0..0 000 rn renn kr. 21 885.00 
Vaxtatekjur 1976 ...........020000. eens -- 3 501.00 

Kr. 25 386.00 
B 37 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



Nr. 180. 294 

Minningargjöf um Þórunni Jónassen. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Eignir 
Innstæða í Landsbankabók nr. 5469 ..........000.00 0000 kr. 52 042.00 

Kr. 52 042.00 

Skuldir 

Hrein eign 1/1 1976 ................00. 00. e0 ns kr 44 864.00 
Vaxtatekjur 1976 ............0.2.2000. 0000 — 7 178.00 

Kr. 52 .042.00 

Minningargjöf um Vigfús G. Melsted 

Eignir 
Innstæða í Landsbankabók 5462 .........0020 0000... kr. 33 148.00 

Kr.  33148.00 

Skuldir 
Hrein eign 1/1 1976  .................002 0000 n enn kr 28 576.00 
Vaxtatekjur 1976 .............2.2..0.0.ee sess — 4572.00 

Kr. 33 148.00 

Minningargjöf um Guðbjörgu Þorsteinsdóttur. 

Eignir 
Innstæða í Landsbankabók nr. 5467 ...........0000 000 kr. 112 189.00 

Kr. 112 189.00 

Skuldir 

Hrein eign 1/1 1976 ................. 0... kr. 96 715.00 
Vaxtatekjur 1976 ............2..0.02000 — 15 474.00 

Kr. 112 189.00 

Minningargjöf um Gísla Oddsson, skipstjóra. 

Eignir 
fnnstæða í Landsbankabók 5466 .........200..200.. 0 ven kr. 93 521.00 

Kr. 93 521.00 

Skuldir: 

Hrein eign 1/1 1976 ..............20.200 0 n en kr 80 622.00 
Vaxtatekjur 1976 ..........0..2020000 0 — 12 899.00 

Kr. 93 521.00
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Sjóður Guðlaugar Jónsdóttur og Guðjóns Björnssonar. 

Nr. 189. 

  

  

  

  

Eignir 
Innstæða í Landsbankabók 5471  .........000200. 0... nn kr. 522 015.00 

Kr. 522 015.00 

Skuldir: 

Hrein eign 1/1 1976 ..........200.2 002. 00nn kr. 450 013.00 
Vaxtatekjur 1976  .........00000. renn — 72 002.00 

Kr. 522 015.00 

Sjóður Marsibilar Ilugadóttur. 

Eignir 
Innstæða í Landsbankabók 5463  ......00.0002. 000... kr. 124 875.00 

Kr. 124875.00 

Skuldir: 

Hrein eign 1/1 1976 ...........200000 0000 nn kr. 107 651.00 
Vaxtatekjur 1976 .........00.2002.0 00 enn — 17 224.00 

Kr. 124875.00 

Reykjavík, 11. janúar 1977. 

María Sigurðardóttir. 

Við undirritaðar höfum yfirfarið reikninga þessa, borið þá saman við tilheyrandi 
bankabækur og ekkert fundið athugavert. 

Reykjavík, 8. mars 1977. 

Vilborg Gunnlaugsdóttir. Ólöf Pétursdóttir. 

REIKNINGUR 

Iðnlánasjóðs árið 1976. 

Rekstursreikningur árið 1976. 

Vextir (..........0 00 kr. 54 832 976 

Vísitölugreiðslur  ...........0.0.000.. 00... — 10 893 491 

Lántökugjöld ...........0.0%.00 00 — 5 000 000 
  

Reksturskostnaður  ............0000200 00. 
Framlag vegna hagrannsókna ...........220000 0000. nn nn 

Afskrifaður gengismunur .............00.0 00... 

Afskriftir af húsbúnaði ..............2220.000 en ns 
Tekjuafgangur 1976  ..............200 0000 ns 

Nr. 181. 

70 726 467 
18 813 090 
6 750 000 

14 195 633 
102 000 

350 231 871 
  

460 819 061
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Tekjur 
Vextir ........020.0 00 kr. 168 600 124 
Vísitöluálag  ............00.0.0 00... — 10 216 636 
Lántökugjöld ..........00.000 00 — 7 333 752 

kr. 186 150 512 
Innborgað iðnlánasjóðsgjald 1976 ...........00000. 0000... — 213 400 000 
Fjárveiting ríkissjóðs ...........20000000 20 nn — 50 000 000 
Innborgað framleiðslugjald af áli .............20200.0 0. ..0.0.. — 11 268 549 

  

Kr.  460819061 

Efnahagsreikningur 31. desember 1976. 

Eignir: 

  

  

  

  

  

  

  

  

Vélalán 1. janúar 1976 „.......00000.0.00.00. kr. 625 636 906 
útlán 1976 .........0000000 0000. — 450 225 198 

kr. 1075 862 104 
= afborganir 1976 ..........0000. 000. 0... — 126 552 912 

kr. 949309192 
Byggingalán 1. janúar 1976 ............0...... kr. 708 682 860 

útlán 1976 ........0..0002.00 0000 — 278 500 000 

kr. 987 182860 
=- afborganir 1976 ...........00000. 0000... — 59 185 686 

— 927 997 174 
Lausaskuldalán 1. janúar 1976 .............. kr. 13 466 112 
—- afborganir 1976 ........0000020 0000... — 5 279 925 

— 8 186 187 
Hagræðingarlán 1. janúar 1976 #............ kr. 4 671 293 

= afborganir 1976 .........0.000000 0000... — 1085 538 
— 3 585 755 

Verðbréf 2... — 20 246 720 
Víxlar ...........0000 0 ern — 4 369 725 
Stofnfé Útflutningslánasjóðs  ............0.0. 000. — 65 000 000 
Hlutabréfaeign í Fjárfestingarfélagi Íslands hf. .............. — 7 000 000 
Innstæða á bankareikningum ...........200. 000. 0... —- 28 409 851 
Áhöld og húsbúnaður ...........2..22.0000 rns — 411 500 
Gengismunur Í. janúar 1976 #................ kr. 57 860 956 
Gengistap 1976 .........0..2000. 0000. — 13 117 208 

kr. 70 978 164 
—- afskrifaðnú .........0000%.0.0 00... — 14 195 633 

— 56 782 531 
  

Kr. 2071 298 635 

Framkvæmdasjóður Íslands ...........000000.. ne. kr. 557 239326 
Íðnþróunarsjóður“  ............20000 200 — 131 796 720 
Skuldir við banka ........0.0.0.0000. 00 sn — 10 600 009 
  

* Skuld við Iðnþróunarsjóð hefur verið færð til skráðs gengis á Bandaríkjadollar 31. desember 
1976. Gengistap, sem myndast, er afskrifað um 1/5, með hliðsjón af því, að útlánsvextir sjóðsins 

voru hækkaðir um %% árið 1970 til að vega upp á móti hugsanlegu gengistapi vegna bessara lána.
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Sérskuldabréfalán: 
v/lausaskuldalána  ..........00.0.000...0... kr. 5 967 225 
v/hagræðingalána  ..........0.02.000.00 0. — 20 000 

Óútborgað af afgreiddum lánum ........000000 000... 
Þinglestur og stimpilgjöld ...........0.002.00. 00 enn 
Stofnsjóður 1. janúar 1976 .................. kr. 1013003433 

—- tekjuafgangur 1976 .........0000.000.... — 350 231 871 
  

Nr. Í8l1. 

5 987 225 
2 440 060 

0 

1 363 235 304 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kr. 2071 298 635 

Veiðarfæradeildar árið 1976. 

Rekstursreikningur árið 1976. 

Gjöld: 
Vaxtagjöld .............00.2.0 0. kr 596 999 
Tekjuafgangur  ..............202.0 000. ss — 16 113 571 

Kr. 16 710 570 

Tekjur 
Vaxtatekjur  ............2.2 0000 kr. 5 355 170 
Vísitöluálag  ...........0..0. 00. — 335 400 
Lántökugjöld  ............00.... 0 — 120 000 

kr 5810 570 
Verðjöfnunargjald af veiðarfærum  ............00. 0. 0... — 10 900 000 

Kr. 16 710570 

Efnahagsreikningur 31. desember 1976. 

Eignir 
Veiðarfæralán 1. janúar 1976 .............. kr. 50 027 276 
- útlán 1976  ..........0..0000 0. — 12 000 000 

kr. 62 027 276 
=- afborganir 1976 ...........0.000.0000 00. — 4 070 067 

kr 57 957 209 
Innstæða á bankareikningi ..............2..000.0..0 0. 0... — 11 089 239 
Skuldabréf S.R.............00... ess — ll) 

Kr. 69 046 448 

. Skuldir: 
Framkvæmdasjóður Íslands  ..........20000.00 000. kr. 3 200 000 
Sérsjóður Í. janúar 1976 .........0.00.0.0.. kr. 49 732 877 
- tekjuafgangur 1976 ................0.... — 16113571 

— 65 846 448 

Kr. 69 046 448 

Reykjavík, 21. febrúar 1977. 

IÐNLÁNASJÓÐUR 
Framkvæmdastjórnin 

Bragi Hannesson. Pétur Sæmundsen.
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Við undirritaðir endurskoðendur Iðnlánasjóðs og Veiðarfæradeildar Iðnlánasjóðs 
höfum yfirfarið reikninga sjóðsins ásamt fylgiskjölum, borið saman við bækur 
sjóðsins, svo og athugað bækur sjóðsins, útlán, verðbréf og bankainnstæður og 
ekkert fundið athugavert. 

Reykjavík, 21. febrúar 1977. 

Bjarni Björnsson. Ingólfur Finnbogason. 

Með tilvísun til yfirlýsingar endurskoðenda Iðnlánasjóðs, samþykkir stjórn 
sjóðsins reikningana. 

Reykjavík, 3. mars 1977. 

Gunnar J. Friðriksson. Gunnar S. Björnsson. Þorvarður Arnason. 

Nr. 182. 

REIKNINGUR 

Samvinnubanka Íslands 1975. 

Rekstursreikningur Samvinnubanka Íslands h/f árið 1975. 

  

Gjöld 
Vaxtagjöld ..............0.2 0000 kr. 417 445 964 
Reksturskostnaður  ...............00.% 0020 n sen — 183 099 438 
Fyrningar  ..............20.00 ss — 7 173 107 
Til varasjóðs  ..........20000. 00 20 000 000 
Til afskriftareiknings ............2..0. 000... — 6 329 891 

Til höfuðstólsreiknings  ..........22.2.00 0000... —- 11 731 950 

Kr. 645 780 350 

Tekjur 
Vaxtatekjur  ........2..00 000. kr. 584 889 409 
Aðrar tekjur  ..........20020 0 — 60 890 941 

  

Kr. 645 780 350 

Efnahagsreikningur Samvinnubanka Íslands h/f pr. 31. desember 1975. 

  

SJÓÐUr ........2.0000. sess kr. 73 363 737 
Seðlabankinn: 

Viðskiptareikningur  ..............0.0.... kr. 12314 012 
Bundinn reikningur # ...............20.... — 765 018 300 

— 711 332 312 
Stofnlánadeild samvinnufélaga  .........200000 0... nn — 20 000 000 

Afurðalán  ..........22000 00 ses —- 128 388 778 

Yfirdráttarlán  ............0.2000. 00. s ns — 836 176 431 
Víxlar .......2.200.0. 0. —  1003599479 
Verðbréf: 

Vaxtabréf  ............. FI kr. 17 605 500 
Skuldabréf „...........002..00 00 — 719 585 975 

  — 131 191 475
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Fasteignir  ..................0.. 0000. — 208 028 009 
Áhöld og búnaður ................2 200 — 41 178 000 
Ógreiddar tekjur ...........0.000000..... — 55 616 219 
Aðrar eigmir ..............200 0 — 100 234 244 

  

Kr. 3981 098 675 
Utan efnahagsreiknings: 

Ábyrgðir vegna viðskiptamanna ..........0.0..0 0... kr. 301 562 000 

Skuldir 

Veltiinnlán: 
Hlaupareikningar #....................... kr. 359 692 315 
Ávísunarreikningar .............00........ — 414 680 778 

kr.  774373 093   

Spariinnlán: 

  

Almennar bækur #........0.0..2.000 0 kr. 1806 376 222 
Bundnar bækur  ...........0.00.0 00... — 996 804 439 

- — 2803 180 661 
Seðlabankinn, endurseld lán  ............0...00 000... nn — 128 105 000 
Framkvæmdasjóður Íslands ...........0000000. 00. — 23 000 000 
Stofnlánadeild samvinnufélaga  ...........0002 0000 —- 9 103 021 
Fyrirfram greiddir vextir ..........2..2.00 0... — 25 841 000 

Aðrar skuldir  ...............0..2 000 — 16 417 227 
Eigið fé: 

Hlutafé (............. kr. 100 000 000 
Varasjóður .........0000 0. — 80 000 000 
Afskriftareikningur  ..................... -— 7 500 000 
Höfuðstólsreikningur .................... — 13 578 673 

— 201 078 673 

Kr. 3981 098 675 

  

  

Framanskráðan rekstursreikning ársins 1975 og efnahagsreikning pr. 31. desem- 
ber 1975 höfum við borið saman við bækur Samvinnubankans. Ennfremur höfum 
við kannað sjóðs- og verðbréfaeign ásamt skilríkjum. 

Endurskoðunin hefur ekki gefið tilefni til athugasemda. 

Reykjavík, 29. mars 1976. 

Ásgeir G. Jóhannesson. Magnús Kristjánsson. Óskar Jónatansson. 

Reykjavík, 15. janúar 1976. 

Kristleifur Jónsson. Einar S. Einarsson. 

Með tilvísun til framanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda bankans kvittar 

bankaráð fyrir reikninginn. 

Reykjavík, 30. mars 1976. 

Erlendur Einarsson. Vilhjálmur Jónsson. Hjörtur Hjartar.
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REIKNINGUR 

Samvinnubanka Íslands 1976. 

Rekstursreikningur Samvinnubanka Íslands h/f árið 

Vaxtagjöld ..........00000.00 000. 
Reksturskostnaður  ..........0000200 000... 
Fyrningar ............200000. sn 

Til varasjóðs ..........2.000000 s.n 

Til afskriftareiknings ...........00.00.00000 000... 
Til höfuðstólsreiknings ...........2000200 000... 

Vaxtatekjur  ........0.22.20000. 000 

Aðrar tekjur ..........2200000 0. 

0... 

BR NON 

  

  

1976. 

kr 587 784 168 
— 283 560 946 
— 6 153 997 
— 9 000 000 
— 1000 000 
—- 16 330 573 

Kr.  903829 684 

kr 199 768 972 
— 104 060 712 

Kr.  903829 684 

Efnahagsreikningur Samvinnubanka Íslands h/f pr. 31. desember 1976. 

Sjóður  .........00 0 

Seðlabankinn, bundinn reikningur ................ 
Stofnfjárframlög ...........2002 0000 n0 nr 

Innleystar ábyrgðir  .........20000000 000... 

Afurðalán  .........00200. 0. 

Yfirdráttarlán  ...........0..20020 0000 

Víxlar .........0000.0 00. 

Verðbréf: 

Skuldabréf ..........00220 00. kr. 

s00 0... 

852 223 982 
375 900 666 

  

Fasteignir  ...........0.0.2.000. sense 

Áhöld og búnaður ..........02000.0 0. 
Ógreiddar tekjur ...........0..0000.000 0... 
Aðrar eignir ..........20200.00. 00 ses 

Utan efnahagsreiknings: 

Ábyrgðir vegna viðskiptamanna .............. 

Veltiinnlán: 

Hlaupareikningar  ..........2.0.000000000.. kr. 
Ávísunarreikningar  ..............0.00... — 

40 271 457 
982 474 300 
33 540 000 
19 485 917 

640 193 246 
664 647 648 

1411 407 019 

1228 124 648 
458 150 000 
45 358 000 

108 342 000 
189 820 240 

  

393 661 257 
532 784 974 

  kr. 

5 821 814 475 

319 701 270 

926 446 231
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Spariinnlán: 

Almennar bækur 

Bundnar bækur 

Vaxtaaukareikn. 

Seðlabankinn: 

Viðskiptareikningur 
Endurseld lán 

Framkvæmdasjóður Íslands 
Stofnlánadeild samvinnufélaga 
Fyrirfram greiddir vextir 

Aðrar skuldir 
Eigið fé: 

Hlutafé 
Varasjóður 

Endurmatsreikn. fasteigna 

Höfuðstólsreikningur 

2 199 040 584 
619 900 572 
884 963 005 

  

241 861 822 
525 371 000 

  

100 000 000 
89 000 000 
96 254 000 
16 909 245 

  

Nr. 183. 

— 3703 904 161 

— 767 232 822 
— 36 100 000 
— 1340 893 
—- 44 760 000 
— 39 867 123 

— 302 163 245 
  

Kr. 5821 814475 

Framanskráðan rekstursreikning ársins 1976 og efnahagsreikning pr. 31. desem- 
ber 1976 höfum við borið saman við bækur Samvinnubankans. Ennfremur höfum 

við kannað sjóðs- og verðbréfaeisn ásamt skilríkjum. 
Endurskoðunin hefur ekki gefið tilefni til athugasemda. 

Reykjavík, 14. mars 1977. 

Ásgeir G. Jóhannesson. Magnús Kristjánsson. 

Reykjavík, 15. janúar 1977. 

Kristleifur Jónsson. Einar S. Einarsson. 

Óskar Jónatansson. 

  

Margeir Daníelsson. 

Með tilvísun til framanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda bankans kvittar 

bankaráð fyrir reikninginn. 

Reykjavík, 15. mars 1977. 

Erlendur Einarsson. Vilhjálmur Jónsson. Hjörtur Hjartar. 

B 38



  

  

  

  

Nr. 184. 302 3. maí 1977. 

AUGLÝSING 

um skiptingu kennslustunda milli námsgreina í 1.—9. bekk grunnskóla 

skólaárið 1977— 1978. 

1 2 3 4 5. 6 1 8 9 

Móðurmál ..............00.0 0. 10 10 10 9 9 8 6* 5 5 
Stærðfræði ...................... 0. 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
Danska .............00000.0 nn 3 3 3 3 4* 4 
Enska ........0...0000 000 3 4* 4 4 
Íþróttir) Ll 2003 008 08 3 3 5 
Átthagafræði ................0... 0... 3 4 4 5 
Kristinfræði .............00.....0 1 2 2 2 2* 
Saga, félagsfr. og landafræði ................... 4 3 3 4* 4 
Líffr., eðlis- og efnafræði 2 3 3 4 4 
Tónment .................. . 1 1 1 1 1 1 1 1 
Mynd- og handmennt .............0...0...00.... 4 4 4 4 4 4 
Heimilisfræði?) .................. 0. 2 1 
Valgreinarð) .......... 3* 12—16 

i 20 al 25 31 (33) 35 37 37 3347 

1) Við tilgreinda íþróttatíma bætist sund. 

2) 

3) 

Gert er ráð fyrir að kennsla í heimilisfræði verði aukin um 1 st. í 7. bekk 
og Í st. í 8. bekk frá því sem var skólaárið 1976—77. Þær stundir sem þarf 
til þessarar auknu kennslu verður að taka af öðrum greinum og er það á valdi 
skólastjóra og hlutaðeigandi kennara að ákveða þetta. Bent er á að mögulegt 
er að fækka um eina kennslustund í þeim greinum sem merktar eru með *. 
Þetta gildir um þá skóla sem hafa aðstöðu, bæði að því er varðar búnað og 
starfslið, til að taka upp kennslu í heimilisfræði. 

Eftirfarandi ábendingar um valgreinar í 9. bekk gilda einnig fyrir 8. bekk. 
Valgreinar í 9. bekk: 

a) Saga, félagsfræði og landafræði ...................0....... 4 stundir 
b) Líffræði, eðlis- og efnafræði ............0.0..... 0. 4 stundir 
c) Mynd- og handmennt ............0000.0. 0200 4 stundir 
d) Aðrar greinar .................00.0 00 8 stundir 

Í flokknum aðrar greinar eru m. a. þessar: 

Kynning atvinnuvega, 

viðskiptagreinar, 
vélfræði, 
heimilisfræði, 
tækniteiknun, 
handmennt, 

tónmennt — hljóðfæraleikur — kórstarf. 

Nemendur skulu velja annað hvort sögu, félagsfræði og landafræði 4 st. eða 
líffræði, eðlis- og efnafræði 4 st. Nemendur geta einnig valið báðar greinarnar, 
samtals 8 st. Þar að auki skulu þeir velja greinar skv. c- og d-lið 8 st. minnst 
og 12 st. mest. 

Í valgreinum skal meðalfjöldi nemenda eigi vera lægri en 17 og í einstök- 
um námshópum skulu eigi vera færri nemendur en 129.
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4) Auk þeirra stunda sem tilgreindar eru í töflunni fær hver skóli kennarastundir 

til ráðstöfunar sem nemur einni vikustund á hverja 25 nemendur í hverjum 

aldursárgangi í 1.-8. bekk, að svo miklu leyti sem þær rúmast innan há- 

marksákvæða 9. gr. reglugerðar nr. 213/1975 um rekstrarkostnað grunnskóla. 

Þessar stundir eru ætlaðar til námsaðgreiningar t. d. með því að skipta bekkjar- 

deild í kennslu þegar tilteknir námsþættir eru kenndir eða með frjálsu viðbótar- 

námi, hvorttveggja án þess að föst stundaskrá nemenda lengist fyrir vikið. 

Heimilt er skólastjóra, ef hann telur sérstakar ástæður koma til, að flytja hluta 

umræddra stunda milli aldursárganga. 

5) Skólastjórar skulu gera áætlun um skiptistundir vegna valgreina í 8. og 9. 

bekk og fá hana samþykkta af hlutaðeigandi fræðslustjóra. Sama gildir um 

kennarastundir til ráðstöfunar sbr. 4. tölulið. 

Menntamálaráðuneytið, 3. maí 1977. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 
  

Birgir Thorlacius. 

20. apríl 1977. Nr. 185. 

REGLUGERÐ 

um gjöld fyrir tilkynningar og skráningar vörumerkja o. fl. 

1. gr. 
Fyrir tilkynningu vörumerkis til skráningar skal greiða gjald kr. 3 000.00. 

2. gr 2. gr. 
Fyrir beiðni um endurnýjun á skráningu vörumerkis skal greiða gjald kr. 3 000.00. 

3. gr. 
Fyrir skráningu vörumerkis og fyrir endurnýjun skráningar skal greiða gjald 

kr. 1 300.00 fyrir hvern flokk, sem samþykktur er til skráningar eða endurnýjunar 
merkisins. 

4. gr. 
Fyrir innritun í vörumerkjaskrá greiðist gjald kr. 1 000.00. 

5. gr. 
Fyrir útskrift eða staðfest myndrit úr vörumerkjaskrá og fyrir tilkynningar 

greiðist gjald kr. 500.00. 
Fyrir rannsókn á því hvort vörumerki sé skrásett, skal greiða gjald, kr. 500.00 

fyrir hvern flokk, sem rannsóknin nær til. 

6. gr. 
Fyrir tilkynningu gæðamerkis til skráningar skal greiða gjald kr. 7 500.00. 

7. gr. 

Gjöld samkv. 1., 2. og 6. gr. reglugerðarinnar skulu ekki endurgreidd, þótt um 
skráningu eða endurnýjun sé synjað, eða tilkynning eða beiðni sé afturkölluð.
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Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt 46. gr. laga nr. 47 2. maí 1968, um 
vörumerki, til að öðlast gildi 1. júlí 1977 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð sama efnis, nr. 394 10. sept. 1975. 

Iðnaðarráðuneytið, 20. april 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Gunnar Guttormsson. 

Nr. 186. . 13. apríl 1977. 

AUGLYSING 

um staðfestingu á gjaldskrá fyrir Sundhöll Ólafsvíkur. 

Ráðuneytið hefur staðfest nýja gjaldskrá fyrir Sundhöll Ólafsvíkur og er hún 
þannig: 

Einstök skipti: 

Fullorðnir ................00 000 kr. 150 
Börn „..........00 000. — 100 

Forsölumiðar: 

Fullorðnir, 10 miðar ............. 0. — 1100 

Börn, 10 miðar ...........0.002000 00 — 670 

Auglýsing þessi birtist hér með til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 13. apríl 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

Skúli Sigurðsson. 

Nr. 187. 13. apríl 1977. 
AUGLÝSING 

um staðfestingu á gjaldskrá fyrir Sundhöll Selfoss. 

Ráðuneytið hefur staðfest nýja gjaldskrá fyrir Sundhöll Selfoss og er hún þannig: 

Aðgangur: 
Börn ..........202 020 kr. 30 
Börn, 10 miðar ..............0... 0000. — 150 
Fullorðnir .............0.00..0 000 —-= 100 

Fullorðnir, 10 miðar ............0...2 0000 — 600 

Sundæfingakort, 20 miðar ........0...0000.00. 000... — 100 

Leiga: 

Sundföt ...............2.2.2 00. — 40
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Baðstofa: 
Aðgangseyrir ........0.0000 00 — 150 
Aðgangseyrir, 50 miðar ........020020 000... — 450 
Aðgangseyrir, 70 miðar .......002.0000 00... — 600 
Fjölskyldu- og einkatímar .......0..000000. 000... — 500 

Auglýsing þessi birtist hér með til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 13. april 1977. 

F. hr. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Skúli Sigurðsson. 

13. apríl 1977. Nr. 188. 
AUGLÝSING 

um staðfestingu á gjaldskrá fyrir Sundlaug Akureyrar. 

Ráðuneytið hefur staðfest nýja gjaldskrá fyrir Sundlaug Akureyrar og er hún 

Þannig: 

Fullorðnir ............200.0 ess kr. 100 
Börn #.......000 00 — 40 

Gufubað ...........2.0... 0. ess — 200 

Sundfatnaður ............00000.0 ses — 80 

Auglýsing þessi birtist hér með til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 18. apríl 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Skúli Sigurðsson. 

20. apríl 1977. Nr. 189. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um gerð lyfseðla og afgreiðslu lyfja 

nr. 338 20. nóvember 1973. 

1. gr. 

Við 1. gr. reglugerðarinnar bætist ný málsgrein svohljóðandi: 

Heimilt er að afhenda lyf samkvæmt lyfseðli, sem gefin eru út af lækni sem 

hefur lækningaleyfi í Danmörku, Finnlandi, Noregi eða Svíþjóð. Þetta ákvæði nær 

þó ekki til eftirritunarskyldra lyfja (sbr. 1. töluliður 6. gr.). 

2. gr. 

Gildistöku Í. Hös 2. töluliðs 6. gr. reglugerðarinnar sbr. 2. gr. reglugerðar nr. 

109/1977, um hámarksávísanir á Diazepamum, er frestað til 1. júní 1977.
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3. gr. 

Ákvæði í viðauka Í um að láta megi út nokkur lyf án lyfseðils, ef þau eru notuð 
til dýralækninga, orðist svo: 

Piperazinum í blöndu með Tetramisolum eða Thiabendazolum. 
Tetramisolum. 
Thiabendazolum. 
Sermi gegn lambablóðsótt. 
Eftirtalin vaccina: 

a) Garnaveikibóluefni, sem fer eftir reglugerð um bólusetningu sauðfjár til 
varnar garnaveiki nr. 207 30. september 1966, sbr. og auglýsingu nr. 186 16. 
nóvember 1967 um viðauka við sömu reglugerð. 

b) Bráðapestarbóluefni. 
ce) Bóluefni gegn lambablóðsótt. 

d) Bóluefni gegn lungnapest. 

R
N
 

4. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 23. gr. lyfsölulaga nr. 30 29. apríl 
1963 og öðlast gildi 1. júní 1977. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 20. apríl 1977. 

Matthías Bjarnason.   
Páll Sigurðsson. 

Nr. 190. . 25. apríl 1977. 
AUGLÝSING 

um niðurfellingu tolla af ýmsum vörum til lækninga. 

1. gr. 

Ráðuneytið hefur ákveðið að nýta heimild í 33. tl. 3. gr. laga nr. 120/1976 um 
tollskrá o. fl. og fella niður tolla af ýmsum vörum til lækninga sem falla undir toll- 
skrárnúmer 30.05.00. 

2. gr. 
Niðurfelling tolla samkvæmt 1. gr. tekur til neðangreindra vara: 

a. Dauðhreinsað girni (catgut) til læknisaðgerða og annað dauðhreinsað seymi til 
notkunar í sama skyni. 
Dauðhreinsað laminaria og laminariastifti (parastifti). 

Dauðhreinsuð efni til að stöðva blæðingar, enda geti líkaminn tekið þau til sín. 
Efni til skyggingar við röntgenrannsóknir og rannsóknarefni við læknisskoðanir 
til notkunar útvortis eða innvortis (þó ekki vörur þær er teljast til nr. 30.02), 
jafnt óblönduð efni í skömmtum sem blönduð efni. 

e. Prófefni til blóðflokkunar. 

a
s
 

ð. gr. 
Auglýsing þessi birtist til að öðlast gildi þegar í stað. 

Fjármálaráðuneytið, 25. apríl 1977. 

F.h.r. 

Þorsteinn Geirsson.   
Sigurgeir A. Jónsson.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Slysatryggingarsjóð Ungmenna- 

félags Njarðvíkur, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 

22. apríl 1977. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Slysatryggingarsjóð Ungmennafélags Njarðvíkur. 

1. gr. 

Nafn sjóðsins er: Slysatryggingarsjóður Umgmennafélags Njarðvíkur. 

2. gr. 

Tilgangur sjóðsins er, að tryggja íþróttafólk, sem keppir á vegum Ungmenna- 
félags Njarðvíkur, gegn hvers konar slysum við íþróttaæfingar, sýningar og á íþrótta- 

mótum. 
Sjóðnum skal ennfremur heimilt að greiða fyrir kaup á tækjabúnaði, sem notaður 

er fyrir skyndihjálp vegna meiðsla íþróttafólks, sem æfir eða keppir á vegum félagsins. 

3. gr. 
Tekjur sínar fær sjóðurinn á þann hátt, að af öllum íþróttasýningum, kapp- 

leikjum og mótum, utan húss eða innan, sem háð eru á vegum UMFN, skal greiða 5% 
— fimm af hundraði — af óskiptum aðgangseyri. 

Þegar félag eða bandalag, sem ekki á lögheimili í Njarðvíkurbæ, er aðili að keppni 
eða sýningum, sem fram fara á félagssvæðinu, er stjórn sjóðsins heimilt að semja um 
helmingaskipti tekna skv. fyrri málsgrein, enda séu slíkir samningar gagnkvæmir og 
viðkomandi félög aðilar að slysatryggingarsjóði, viðurkenndum af Í. S. Í. 

4. gr. 
Slys skal tilkynna innan tveggja mánaða frá slysadegi. Strax og vitað er um út- 

lagðan kostnað og launatap hins slasaða, skal sækja um bætur úr sjóðnum og eigi síðar 
en 3 mánuðum eftir slysið, ella fellur bótaréttur niður. 

Óheimilt er að úrskurða bætur eftir umsóknum, sem ekki gefa fullnægjandi upp- 
lýsingar samkv. umsóknareyðublöðum. 

5. gr. 
Stjórn sjóðsins úrskurðar um bótarétt og bótafjárhæð svo fljótt sem kostur er á. 

Skal bótaþegum gefinn kostur á, að fá bætur greiddar vikulega. 
Grundvöll bótaréttar má endurskoða og samræma bætur þeim breytingum sem 

orðið hafa á. 
Úrskurðaðar bætur falla niður, ef þær eru ekki sóttar innan 12 mánaða, en úr- 

skurða má bæturnar á ný, ef rökstudd umsókn berst. 

6. gr. 

Bætur úr sjóðnum geta orðið tvenns konar: 

a. Dagpeningar. 
b. Sjúkrakostnaður. 

Dagpeningar greiðast því aðeins, að hinn slasaði verði af launum vegna slysa og 
frá þeim degi, er launatekjur hans falla að fullu niður.
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Dagpeningar greiðast þar til hinn slasaði verður vinnufær að nýju, þó aldrei leng- 
ur en 90 daga samfellt í hverju einstöku tilfelli. Stjórn sjóðsins er þó heimilt að 
ákveða, að dagpeningar skuli greiddar lengur, einkum ef ekki er lokið lækningatilraun- 
um. Sjúkrakostnaður sá, sem sjóðurinn greiðir, er hvers konar útlagður kostnaður, sem 
af slysinu leiðir og hinn slasaði fær ekki greiddan af sjúkrasamlagi eða öðrum 
aðilum, enda sé reikningum framvísað án ástæðulausrar tafar. 

7. gr. 

Eigi bótaþegi bótakröfur á hendur manni eða stofnun vegna slyssins, eignast 
sjóðurinn endurkröfurétt á bótum greiddum úr sjóðnum vegna slyss þessa og þarf 
ekki framsal kröfuréttar. 

8. gr. 

Slysatryggingarsjóðurinn skal jafnan vera undir stjórn og umsjá stjórnar UMFN. 
Fé sjóðsins skal ávaxta í opinberum bönkum eða sparisjóðum, svo og með kaupum á 
ríkistryggðum verðbréfum. Heimilt er sjóðnum að veita skammtímalán til einstakra 
deilda félagsins, enda séu slík lán ekki umfram greiðslugetu hlutaðeigandi deildar, 
samkvæmt mati aðalstjórnar félagsins. 

9. gr. 

Þar til höfuðstóll slysatryggingarsjóðsins hefir náð kr. 3 000 000.00 skal árlega 
lagt við höfuðstólinn, sem svarar a. m. k. vaxtatekjum reikningsársins. 

Höfuðstólinn má eigi skerða. 

10. gr. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið og skal sjóðsstjórn leggja fram endurskoð- 
aða ársreikninga hans á aðalfundi UMFN. Endurskoðendur sjóðsins eru endurskoð- 
endur UMFN. 

11. gr. 

Reglugerð þessari verður aðeins breytt á aðalfundi UMFN og þarf til þess ein- 
faldan meirihluta atkvæða. 

Leita skal staðfestingar dómsmálaráðuneytisins á reglugerð þessari svo og á 
breytingum ef gerðar verða. 

12. gr. 
Hætti sjóðurinn starfsemi sinni, þá skulu eignir hans ganga til Sjúkrasamlags 

Njarðvíkur, eða annarrar hliðstæðrar stofnunar á félagssvæðinu. Slík ráðstöfun, með 
eignir sjóðsins, skal háð samþykki dómsmálaráðuneytisins. 

Nr. 192. 22. april 1977. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir minningarsjóð um Erlu skáldkonu, 
útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 22. apríl 1977. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir minningarsjóð um Erlu skáldkonu. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Erlusjóður. 

Stofnendur sjóðsins eru börn Guðfinnu Þorsteinsdóttur (Erlu).
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2. gr. 
Höfuðstóll sjóðsins eru öll hugverk Guðfinnu Þorsteinsdóttur (Erlu). 

3. gr. 
Tekjur sjóðsins eru: 

a. Allar greiðslur sem koma inn fyrir flutning á verkum skáldkonunnar, ljóðum, 
lögum og lausu máli. 

b. Greiðslur, sem kunna að koma fyrir útgáfu á verkum hennar, jafnt endur- 
útgáfur, sem frumútgáfur á áður óbirtu. 

c. Hugsanlegar gjafir til sjóðsins. 

4. gr. 
Tekjum sjóðsins skal verja til hverskonar líknar- og menningarmála, eða til styrkt- 

ar efnalitlu ungu fólki við heimilisstofnun. 

5. gr. 
Stjórn sjóðsins skulu jafnan skipa 3 afkomendur og ættmenn Guðfinnu Þorsteins- 

dóttur, eða makar þeirra. Heimilt er stjórnarnefndarmanni, sem lætur af starfi, að 
velja annan í sinn stað, að öðrum kosti ræður meirihluti sjóðstjórnar vali nýs nefndar- 
manns. 

6. gr. 
Stjórn sjóðsins skal fela lögmanni eða löggiltum endurskoðanda, endurskoðun 

reikninga. 

7. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands, á skipulagsskrá þessari. 

6. maí 1977. Nr. 193. 
REGLUR 

um radióleyfi áhugamanna. 

1. gr. 
Öll samskipti Pósts og síma og radiðáhugamanna gerast fyrir milligöngu Félags 

íslenskra radióðamatöra, skammstafað IRA. 
Umsókn um leyfi til að setja upp eða reka radíóstöð áhugamanna skal IRA 

senda Pósti og síma á þar til gerðu eyðublaði. Einnig skulu fylgja vottorð um próf, 
skv. 4. gr. hér á eftir. 

2. gr. 
Umsækjandi um radióleyfi áhugamanna skal: 

í. vera íslenskur ríkisborgari, sjá þó 13. gr. 
2. vera fullra 14 ára til að öðlast nýliðaleyfi, en 16 ára til þess að öðlast A-leyfi 

eða T-leyfi. 
3. hafa lokið prófi, sbr. 4. gr., hér á eftir. 

3. gr. 
Radióleyfi áhugamanna skiptast þannig: 

Nýliðaleyfi: Leyfi til að búa til og setja upp til eigin afnota radióviðtæki, sendi- 
tæki og loftnet til Morse-viðskipta við aðra radiðáhugamenn. 

Hámarksspenna í radióbúnaði má vera allt að 32 volt. Þó er leyfilegt, að búnaður 
tengist 220 volta veitukerfi, enda sé niðurfærsla úr 220 í 32 volt gerð í samræmi við 
reglur Rafmagnseftirlits ríkisins. 

B 39
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Sendar skulu vera krystalstýrðir. 
Leyfistíminn er allt að tvö ár þegar umsækjandi hefur náð 16 ára aldri. Nýliða- 

leyfi fást ekki endurnýjuð að þeim tíma loknum. Nýliðapróf er ekki nauðsynlegur 

undirbúningur A-leyfis eða T-leyfis. 
IRA skal hafa eftirlit með starfsemi nýliðanna og bera ábyrgð á radióáhuga- 

mannastarfsemi þeirra gagnvart Pósti og síma. 

A, B og C-leyfi: Leyfi til að smíða og setja upp til eigin afnota radióviðtæki, 

senditæki og loftnet til viðskipta við aðra áhugamenn sbr. 5. grein. 

Til að öðlast A-leyfi skal umsækjandi ljúka A-prófi. Hafi áhugamaður haft 

nýliðaleyfi, skal umsögn IRA fylgja leyfisumsókn. 

Til að öðlast B-leyfi skal umsækjandi hafa starfrækt áhugamannastöð sam- 

kvæmt A-leyfi í a.m.k. hálft ár vegna samskipta við aðra radióáhugamenn innan- 

lands og utan, sem séu staðfest með viðhlítandi gögnum (radiódagbók) ásamt um- 

sögn IRA. 

Til að öðlast C-leyfi skal umsækjandi ljúka C-prófi og hafa starfrækt áhuga- 

mannastöð samkvæmt B-leyfi í a. m. k. eitt ár, sem sé staðfest með viðhlitandi gögnum 

(radió-dagbók) ásamt umsögn IRA. 

T-leyfi: Tæknileyfi til að smíða og starfrækja talstöð á amatörtíðnum fyrir ofan 

144 MHz til að hafa samband við aðra áhugamenn. 

Þess er ekki krafist, að áhugamaður með tæknileyfi hafi kunnáttu í notkun 

Morse-merkja. 

Útgeislun og leyfilegt hámarksafl er samkvæmt 5. grein. 

Póstur og sími getur, eftir atvikum, veitt undanþágu frá framangreindum 
ákvæðum þegar menntun og starfsþjálfun er fyrir hendi, enda liggi fyrir umsögn 

IRA hverju sinni. 

4. gr. 
Póstur og sími heldur próf fyrir radióáhugamenn eftir atvikum tvisvar á ári. 

vor og haust, enda hafi óskir borist þar að lútandi frá IRA hverju sinni, og skulu 

slíkar óskir berast a.m.k. einum mánuði áður en próf er ákveðið. IRA getur farið 

fram á að verða falin umsjón nýliðaprófa. 

Prófkröfur eru þessar: 

Nýliðapróf: 

a. Helstu atriði í lögum um fjarskipti og tilheyrandi reglum varðandi radióviðskipti. 

b. Viðtaka og sending Morse-merkja (35 bókstafir á min.), nokkrar helstu Q-skamm- 

stafanir og lágmarksþekking í radiófræði. 

A-próf: 

a. Helstu atriði laga um fjarskipti og tilheyrandi reglur varðandi radióviðskipti. 

Greinar alþjóðaradióreglugerðarinnar, er snerta stöðvar áhugamanna og neyðar- 

viðskipti og gildandi reglur um raforkuvirki. 

b. Viðtaka og sending Morse-merkja (65 stafir á mín.), leikni í viðskiptum og 

notkun algengustu Q-skammstafana. 

c. Undirstöðuatriði raffræði og radiótækni skv. eftirfarandi skilgreiningu: 

1. Ohms lögmál og notkun þess. 
9. Spenna, straumur, afl og ýmsar aðferðir til að mæla þessar stærðir. 

3. Sjálfspan, rýmd, tíðni og tíðnimæling. 

4. Rásir með sjálfspani og rýmd. Q-stuðull, L/C hlutfall. 

5. Síur án mögnunar.
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6. Transistorar og lampar. 
7. Aflgjafar, afriðill og áriðill. 
8. Viðtæki, bein blöndun og millitíðniblöndun. 

9. Sveifluvaki og margföldun. 
10. UÚtgangsstig sendis og stilling þess. 
11. Lykling sendis. 
12. Mótun: styrk-, tíðni- og fasamótun. 
13. Tíðnisviðið og notkun þess. 
14. Radióbylgjur og útbreiðsla þeirra. 
15. Loftnet og uppsetning þeirra. 
16. Fæðilína, standbylsja og tap á línum. 
17. Aðferðir til að koma í veg fyrir truflanir frá amatörsendum. 
18. Reglur um raforkuvirki. 
19. Hættur af völdum háspennu og varnir gegn henni. 
20. Lifgun úr dauðadái af völdum raflosts. 

Ennfremur er krafist leikni í stillingu senditækja, tíðnimælingu o. þ.1. Krafist 
verður verklegrar leikni í meðferð mælitækja, vönduðum frágangi, öryggi í stillingu 
tækjanna o. þ. . 

C-próf: 
a. Viðtaka og sending Morse-merkja (80 stafir á mín.). 

b. Fræðilegt próf samkvæmt eftirfarandi skilgreiningu: 

Flokkun magnara. 
Línulegir og ólínulegir magnarar. 
Ýmsar mótunaraðferðir. 
Útbreiðsla radióbylgna, sviðsstyrkur og truflanir. 
Loftnet, mögnun og bandbreidd. t

i
 

So
 

T-próf: 

Kröfur eru þær sömu og fyrir A-próf, að Morse undanskildu. 
Leyfishafi með T-leyfi getur öðlast A-leyfi með því að ljúka Morse-prófi. 
Hafi umsækjandi áður tekið fullnægjandi próf í einhverjum framangreindum 

þáttum, þarf hann ekki að ganga undir próf í öðrum greinum en á vantar til þess að 
fullnægja settum reglum í hverju tilviki. 

o. gr. 

Sendirinn skal vera í samræmi við alþjóðareglur um tíðnistöðugleika og útgeislun. 

2. Öflun radiðefnis, svo og uppsetning á vélum og tækjum (og loftnetum) skal 

ð. 

vera Í samræmi við gildandi reglur, bæði um radióstöðvar og raforkuvirki. 
Áður en vélar og tæki eru tekin í notkun eða tengd við rafveitukerfið skulu þau 
skoðuð af eftirlitsmönnum frá Pósti og síma og frá Rafmagnseftirliti ríkisins. 

Handhafi leyfisbréfs er skyldur til að fara eftir þeim reglum, innlendum og 
alþjóðlegum, sem gilda á hverjum tíma um búnað og notkun sendis. 

Stöðinni er úthlutað kallmerki, sem byrjar á TF, síðan kemur tölustafur sem 

ákveðst með tilliti til þess landshluta, sem stöðin er staðsett í og síðan tveir 
eða þrir bókstafir. Nýliðum er alltaf úthlutað þremur bókstöfum á eftir tölu- 
stafnum og er þá síðasti stafurinn N, er fellur niður eða breytist í annan bók- 
staf, þegar leyfishafi öðlast A-leyfi. Kallmerkið skal nota reglulega alltaf, þegar 
sent er, og við lengri sendingar skal nota það með stuttu millibili. 

Sending má aðeins fara fram á þeim tíðum, sem ákveðnar eru í leyfisbréfinu.
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Tíðnir stöðvanna, útgeislun og afl eru samkvæmt eftirfarandi töflu: 

  

  

  

    

  

    

  

  

  

      
  

  

Nýliðal. A-leyfi B-leyfi C-leyfi Tæknileyfi 

| 

3500 —3600 kHZ Al A1, FI A1,F1 

A1, F1 Al, A3, A3A, A3H, 

3600— 3800 — Al, A3, A3A, A3H'| A3J, A5, F1, F3, 

A3J, F1 F5 

7000— 7040 kHz Al Al, F1 A1,F1 

Al, F1 | Al, A3, A3A, A3H, AI, A3, A3A, A3H, 

1040— 7100 — A3J, F1 A3J, A5, Fi, F3, 

F5 

14000—14100 kHz A1,F1 Al, F1 

Al, F1 | Al, A3, A3A, A3H,| Al, A3, ABA, A3H, 

14100—14350 — A3J, F1 A3J, A5, FI P3, 

F5 

21000—-21150 kHz Al A1,F1 A1l,F1 

Al, F1 | Al, A3, A3A, A3H,| Al, A3, A3A, A3H, 

21150—21450 — A3J, F1 A3J, A5, F1, F3 

F5 

28000—28200 kHz A1,F1 A1,F1 

A1,F1 | Al, A3, A3A, A3H, Al, A3, ABA, A3H, 

28200—29700 — A3J, F1 A3J, AS, F1, F3 

F5 

144— 146 MHz A3, ABA Al, A2, A3 , 9 
430— 440 — ABA. ASH. ASJ A3H, A3J 

1215—1300 — AS FI F3. Fs A5, F3, FS 

2300—2450 — Í 

Leyft hámarks 
rakstraumsafl 5 wött | 50 wött 200 wött 500 wött 50 wött 

til síðasta 

mögnunarstigs     
  

Skilgreining á útgeislunartegundum: 

A1 Ómótuð burðarbylgja (Morse). 
A2 Tónmótuð burðarbylgja (Morse). 
A3 Talmótuð burðarbylgja (DSB) 
ABA Einhliðarbandsmótun (SSB) burðarbylgja minnkuð um 16 dB. 
A3H Einhliðarbandsmótun (SSB) burðarbylgja óminnkuð. 
A3J Einhliðarbandsmótun (SSB) burðarbylgja minnkuð um 40 dB. 
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ö Sjónvarp (Í tíðnissviðum undir 430 MHz má bandbreiddin ekki vera meiri en 
6 kHz). 

F1  Símritun með tíðniskiptilyklingu án notkunar á mótunartiðni, tveimur tíðnum 
er útgeislað til skiptis. 

F3  Tíðnimótuð burðarbylgja með tali (hæsta gildi tíðnissveiflu 4 kHz undir 144.0 
MHz og = 30 kHz fyrir ofan). 

Fö Sjónvarp tiðnimótað (í tíðnisviðum undir 430 MHz má bandbreiddin ekki vera 
meiri en 6 kHz). 

6. gr. 
1. Einungis þau viðskipti eru leyfð, er fjalla um tilraunirnar sjálfar, þýðingarlitil 

persónuleg mál o. þ.1., sem annars eru ekki send í skeytum eða símtölum og 

tilkynningar um slys eða hættuástand skv. lið 3 í 5. gr. 
2. Stöðina má ekki nota til að koma á framfæri eða taka á móti, beint eða óbeint, 

tilkynningum, fréttum, auglýsingum eða verslunartilkynningum eða á nokkurn 
þann hátt, sem orðið gæti til tjóns fyrir hið opinbera eða aðra aðila. Ef tekið 
er óviljandi á móti slíku má hvorki miðla því, né notfæra sér það á nokkurn 
hátt, heldur skal halda því stranglega leyndu. 

3. Sending skemmti- og fræðsluefnis, efnis til auglýsinga, áróðurs eða þ.u.l. er 
bönnuð, hvort heldur það á upptök sín á stöðinni sjálfri eða er móttekið frá 
öðrum stöðvum. 

4. Leyfishafa er heimilt að bera boð um alvarleg slysatilfelli eða hættuástand, ef 
augljóst er, að þau komist þannig fyrr til viðtakenda heldur en ef þau færu 
eftir venjulegum fjarskiptaleiðum, s.s. um hið almenna símakerfi, radióstöðvar 
Pósts og síma og stöðvar þeim tengdar (bifreiðar, skip) eða Ríkisútvarp/Sjónvarp. 

5. Handhafi leyfisbréfs ber ábyrgð á, að sending eða útbreiðsla gabbneyðarmerkja, 
neyðarkalla eða annarra tilkynninga í blekkingarskyni eigi sér ekki stað um tæki 
hans. Einnig að boð skv. 3 lið í 5. gr. séu ekki send sem fréttaefni. 

6. Það er bannað að hafa eða reyna að hafa viðskipti við stöðvar í löndum, þar sem 
amatörviðskipti eða amatörstöðvar eru ekki leyfðar. 

7. Stöðin má ekki trufla önnur radióviðskipti eða starfsemi opinberra stofnana. 
Kostnaður við að losna við slíkar truflanir skal eigandi sendisins greiða, hvort 
heldur sem um er að ræða nauðsynlegar breytingar á sendinum eða stöðinni, 
sem trufluð er. 

7. gr. 
Dagbók skal haldin fyrir stöðina, þar sem skrifað er, hvenær sending byrjar 

og hvenær hún hættir og við hvaða stöðvar skipt er á Morse og tali og yfirleitt allt, 
sem gildi hefur til að dæma um notkun sendisins. 

Leyfishafi er einnig skyldur til, hvenær sem er, að gefa þær upplýsingar, sem 
Póstur og sími kynni að æskja, varðandi rekstur stöðvarinnar. 

S. gr. 

Ef radióáhugamaður fær einhvern grun um, að stöð, sem hann hlustar á, hafi 
ólögleg viðskipti, ber honum skylda til að tilkynna Pósti og síma og félagssamtökum 
sínum það tafarlaust og, eftir því sem hægt er að staðsetja hinn ólöglega sendi og 
tilkynna Pósti og síma árangur af athugun sinni. Einskis endurgjalds getur radið- 
áhugamaður krafist fyrir vinnu sína af þessu tilefni nema sérstaklega sé um það 
samið. 

9. gr. 
Við útgáfu leyfis greiðist leyfisbréfagjald. 
Leyfið veitir heimild til notkunar sendistöðvarinnar á föstum aðsetursstað 

leyfishafa. Leyfishafi skal tilkynna Pósti og síma aðsetursskipti þegar í stað.
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A-, B-, C- og T-leyfishöfum er heimil notkun sendistöðvar á tímabundnum 
aðsetursstað, en Pósti og síma skal tilkynnt um aðsetursbreytingu áður en hún fer 
fram. Nýliðar, sem óska eftir slíkum tímabundnum flutningi skulu sækja um undan- 
þágu með a.m.k. þriggja vikna fyrirvara. 

Við notkun sendistöðvarinnar á tímabundnum aðsetursstað, skal leyfishafi 
bæta aftan við kallmerki sitt skástriki og númeri þess svæðis, sem aðsetursstaðurinn 
er á. 

A-, B-, C- og T-leyfishafar hafa heimild til notkunar far- og burðarstöðva innan 
íslenskrar lögsögu. Við notkun farstöðvar skal leyfishafi bæta aftan við kallmerki 
sitt skástriki og bókstafnum M en við notkun burðarstöðvar skástriki og bókstafnum P. 

Póstur og sími getur veitt leyfi til IRA eða hóps amatöra til reksturs sameigin- 
legrar stöðvar. Umsóknir þar að lútandi skulu berast Pósti og síma ásamt umsögn 
IRA. Einn leyfishafi skal vera ábyrgur fyrir starfsemi stöðvarinnar og skal gefa 
út leyfisbréf fyrir stöðinni í samræmi við leyfisbréf hans. Slíkt leyfi er að jafnaði 
ekki veitt öðrum en C-leyfishöfum. Handhafa amatörleyfis er heimilað að starf- 
rækja slíka stöð, innan þeirra takmarka, er leyfi hans setur. 

Óski leyfishafi eftir að nota sendistöð um borð í íslenskum farkosti utan ís- 
lenskrar lögsögu, skal hann senda Pósti og síma umsókn þar að lútandi. 

Leyfishafi skal ávallt gæta þess, að notkun stöðvarinnar sé í fullu samræmi 
við leyfisbréf hans. 

10. gr. 
Eftirlitsmenn Pósts og síma geta, hvenær sem er, skoðað stöðina og radiðefni 

það, sem leyfishafi hefur undir höndum. Komi í ljós við slíka skyndiskoðun ein- 
hverjir gallar á útbúnaði eða notkun stöðvarinnar, fellur leyfið fyrirvaralaust úr 
gildi og skal leyfishafi sæta ábyrgð skv. lögum. 

11. gr. 

Þegar Póstur og sími telur það nauðsynlegt, má loka stöðinni eða takmarka 
notkun hennar, og einnig má afturkalla leyfið. Greidd leyfisgjöld endurgreiðast ekki. 

12. gr 
Leyfið fellur fyrirvaralaust niður, ef: 

a. um brot á reglunum er að ræða. 
b. handhafi leyfisins hættir að vera íslenskur ríkisborgari, sjá þó 13. gr. 
c. leyfisgjald er ekki greitt á réttum tíma. 

Sjá einnig 10. gr. 

13. gr. 
Póstur og sími getur, um skemmri eða lengri tíma, veitt undanþágu frá framan- 

greindum ákvæðum til erlendra ríkisborgara, enda sé tryggt, að fyrir liggi full- 
nægjandi réttindi íslenskra ríkisborgara í viðkomandi landi að þessu leyti. 

I. Slík undanþága er háð eftirfarandi skilyrðum: 
a) Umsókn skal vera skrifleg og sendast IRA. sem síðan senda hana ásamt 

umsögn samtakanna og öðrum skilríkjum til Pósts og síma eigi síðar en 
3 mánuðum áður en umsækjandi hyggst taka til starfa. 

b) Umsækjandi skal hafa gildandi amatörleyfi frá heimalandi sínu samsvarandi 
A-, B-, G- eða T-leyfi og skal það, eða greinilegt afrit þess, fylgja umsókninni, 
ásamt sreinargóðum upplýsingum um fækjabúnað þann, er hann hyggst 
nota hérlendis. 

c) Starfsleyfi umsækjanda takmarkast af ákvæðum þessara reglna, en skal þó 

eigi vera víðtækara en hann hefur heimild fyrir í heimalandi sínu samkvæmt 
leyfisbréfi og ákvæðum barlendra reglna.
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d) Leyfishafi skal nota kallmerki það, er honum hefur verið úthlutað í heima- 

landi sínu, að viðbættum bókstöfunum TF, aðskildum frá kallmerkinu með 

brotastriki t.d. WASKA/TF, LG5HR/TF o. s. frv. 

e) Að öðru leyti en tekið er fram hér að framan (14. gr.), er leyfishafi skuld- 

bundinn öllum öðrum ákvæðum þessara reglna og ber að haga sér samkvæmt 

því. 

H. Þegar viðkomandi hefur haft fasta búsetu hér á landi í heilt ár, getur hann sótt 

um að gangast undir íslenskt radióamatörpróf og hlítir þá þessari reglugerð 

eins og Íslenskur ríkisborgari. Leyfi þetta gildir þó aðeins á Íslandi. 

14. gr. 
Leyfið gildir aðeins á friðartímum. Á ófriðartímum er leyfishafi skyldur til, 

ef þess er krafist, að afhenda stjórnvöldum umráð yfir radióbúnaði sínum eða láta 

innsigla hann. 

15. gr. 

Að öðru leyti en því, er tilgreint er hér að framan, ber leyfishafa að haga sér 

samkvæmt lögum og reglugerðum varðandi fjarskiptatæki og raforkuvirki, gildandi á 

hverjum tíma. 

16. gr. 
Brot gegn reglum þessum varða viðurlögum samkvæmt lögum nr. 30 27. júní 

1941, um fjarskipti. 

Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt 1. nr. 30 27. júní 1941, um fjarskipti, 
sbr. 4. gr. reglugerðar nr. 70 9. maí 1942, um stjórn, rekstur og eftirlit fjarskiptamála, 
staðfestast hér með til að öðlast gildi þegar í stað. Jafnframt falla úr gildi reglur 

um sama efni, nr. 439 21. desember 1976. 

Samgönguráðuneytið, 6. maí 1977. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Brynjólfur Ingólfsson. 

13. apríl 1977. . Nr. 194. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu á breyttu skipulagi Hafnarfjarðarbæjar og Garðakaupstaðar. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 18. apríl 1977 
staðfest breytingu á áður staðfestu skipulagi í Hafnarfirði og Garðakaupstað, að því 

er snertir legu Reykjanesbrautar frá Vífilstaðavegi að Keflavíkurvegi við Kaplakrika. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð sem lög 19/1964 sera ráð fyrir og hefur 
verið samþykktur af bæjarstjórn Hafnarfjarðar, bæjarstjórn Garðakaupstaðar og 

skipulagsstjórn ríkisins. 

Félagsmálaráðuneytið, 18. apríl 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

Skúli Sigurðsson.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Seyðisfjarðar, nr. 122 4. mars 1975. 

1. gr. 
2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 
út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 Þbrúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er í. april ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 2 300.00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 5.80 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 
úr höfninni greiðist sama gjald. 

b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 500.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr.  210.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr.  445.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 120.00 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mer. 5. fl. skal vera kr. 100.00. 

i
i
 
a
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr, 45 24. apríl 1973, staðfest- 
ist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 189 11. maí 1976. 

Samgönguráðuneytið, 5. maí 1977. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Kristinn Gunnarsson. 

5. maí 1977. Nr. 196. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Akraness, nr. 267 11. júní 1975. 

Í. gr. 

2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 
út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjusjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmi eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 2 300.00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 5.80 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 
úr höfninni greiðist sama gjald. 

b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 500.00 í hafnsögusjóð. 

B 40
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4. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í í. flokki kr.  210.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 445.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 4. flokki kr.  120.00 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100.00. 

Sr
i 

GO
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfesi- 
ist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 317 10. ágúst 1976. 

Samgönguráðuneytið, 5. maí 1977. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 197. 5. maí 1977. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Hólmavíkurkauptúns, 

nr. 192 25. apríl 1975. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 
Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, Önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 

Gjalddagi er í. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 
Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 

út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 

að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

to
 gr. 

3. gr. orðist þannig: 
Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eisi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 

Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi.
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ð. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

1. Fyrir vörur í 1. flokki kr.  210.00 fyrir hver 1000 kg. 
2. Fyrir vörur í 2. flokki kr. 445.00 fyrir hver 1000 kg. 
3. Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg. 
4. Fyrir vörur í 4. flokki kr. 120.00 fyrir hvern rúmmetra. 
5. Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100.00. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfest- 
ist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 

að máli. 

Samgönguráðuneytið, 5. maí 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson. 

5. mai 1977. Nr. 198. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Djúpavogs, nr. 215 11. maí 1976. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 
Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 
á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 
út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 Þbrúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. Í. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi.
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3. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í í. flokki kr. 210.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 445.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 120.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100.00. 

i
k
 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfest- 

ist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Samgönguráðuneytið, 5. maí 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 199. 5. maí 1977. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Reyðarfjarðarkauptúns, 

nr. 197 25. apríl 1975. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 
Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest. 

hb. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 Þbrúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 
út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi.
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3. gr. 

Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr. 210.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr.  445.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 280.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr.  120.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100.00. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. april 1973, staðfest- 

ist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 

að máli. 

Samgönguráðuneytið, 5. maí 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Kristinn Gunnarsson. 

5. maí 1977. Nr. 200. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Reyðarfjarðarkauptún, 

nr. 277 20. október 1968. 

1. gr. 

1. gr. orðist þannig: 

Reyðarfjarðarhöfn nær yfir Reyðarfjörð, vestan línu, sem hugsast dregin úr 

Hrútatanga, norðan fjarðarins, í Hlaðhamar, sunnan fjarðarins. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 

festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 5. maí 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Kristinn Gunnarsson. 

28. apríl 1977. Nr. 201. 
SAMÞYKKT 

um sveitarstjóra í Súðavíkurhreppi í Norður-Ísafjarðarsýslu. 

1. gr. 

Sveitarstjórn kýs sveitarstjóra eftir hverjar almennar sveitarstjórnarkosningar. 
og er kjörtímabil hans hið sama og kjörtímabil sveitarstjórnar. 

2. gr. 

Sveitarstjóri á sæti á fundum sveitarstjórnar og hefur óbundið málfrelsi og til- 

lögurétt, en atkvæðisrétt hefur hann því aðeins að hann sé sveitarstjórnarmaður. 

3. gr. 
Sveitarstjóri hefur á hendi framkvæmd ákvarðana þeirra, sem sveitarstjórn 

gerir, og hreppsmála yfirleitt. Hann sér um, að öll störf, sem sveitarstjórnin á að
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annast, séu framkvæmd. Hann annast innheimtu á öllum tekjum sveitarsjóðs og fyrir- 
tækja hans, eftir því sem sveitarstjórn ákveður. Hann er féhirðir sveitarstjórnar og 
reikningshaldari, semur allar skýrslur hennar og reikninga, annast alla bókun og 
bréfaviðskipti. Hann geymir bækur sveitarstjórnarinnar, innistæðufé hreppsins, verð- 
bréf og önnur skjöl og hvað annað, sem hreppnum tilheyrir og sveitarstjórn á að 
bera ábyrgð á. Í forföllum sveitarstjóra skal oddviti annast störf hans. 

4. gr. 

Laun sveitarstjóra skulu ákveðin í ráðningarsamningi þeim, sem um getur í 
ö. gr. og greiðast þau úr sveitarsjóði. 

5. gr. 
Oddviti skal fyrir hönd sveitarstjórnar gera ráðningarsamning við sveitarstjóra, 

eftir að ráðning hans hefur verið samþykkt af sveitarstjórn, og skal þar nánar kveðið 
á um kjör hans, orlof, skrifstofutíma, lífeyri og annað það, sem nauðsynlegt er hverju 
sinni, og skal ráðningarsamningurinn samþykktur af sveitarstjórn. 

Uppsagnarfrestur af hendi hvors aðila er 6 mánuðir. 

6. gr. 
Nú gerist sveitarstjóri sekur um stórfellda og ítrekaða vanrækslu og hirðuleysi 

í starfi og skeytir ekki áminningum sveitarstjórnar, getur hún þá með fundarsam- 
þykkt vikið honum frá störfum, en tilkynna skal hún félagsmálaráðuneytinu þessa 
frávikningu, svo fljótt sem við verður komið. 

Sveitarstjórn ákveður, hvort oddviti eða annar sveitarstjórnarmaður taki við 
starfi sveitarstjóra og gegni því uns sveitarstjóri hefur verið ráðinn að nýju. 

Samþykkt þessi, sem hreppsnefnd Súðavíkurhrepps hefur samið og samþykkt, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 58 29. mars 1961 til þess að öðlast gildi þegar 
í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 28. apríl 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Jón Sigur pálsson. 

Nr. 202. 29. apríl 1977. 
REGLUGERÐ 

um gatnagerðargjöld í Hveragerðishreppi. 

I. KAFLI 

Gatnagerðargjöld A-flokkur. 

1. gr. 

Af öllum nýbyggingum og stækkunum eldri húsa í Hveragerði þar með talið 
bilskúrar og geymslur, hvort sem er á eignar- eða leigulóðum skal greiða gatnagerðar- 
gjald til sveitarsjóðs. 

2. gr. 
Gjaldið reiknast af lóðarstærð, svo og stærð bygginsar sem ákveðinn hundraðs- 

hluti af byggingarkostnaði pr. rúmmetra eins og hann er reiknaður af Hagstofu
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Íslands hverju sinni. Miðað skal við vísitölu byggingarkostnaðar 2510 í janúar 1977 

og rúmmetra vísitöluhúss kr. 23 334.00 með þeim breytingum er síðar kunna að verða. 

Gjald sem reiknast af lóðarstærð breytist í samræmi við vísitöluna. 

B
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b) 

Gjald í A-flokki er sem hér segir: 

Einbýlishús ......0.00... 000... lóð kr. 300 pr. m? og hús 4.0 % pr. mö 

Raðhús 1 hæð  ......00000 0. lóð kr. 300 pr. m? og hús 3.5 % pr. mö 

Raðhús 2 hæðir og fjölbýlishús .... lóð kr. 300 pr. m? og hús 0.75% pr. mö 
Versl.- og skrifstofuhúsn. af fyrstu 

1000 MB 2... lóð kr. 300 pr. m? og hús 2.0 % pr. mö 

af því sem er umfram 1000 mö ...... lóð kr. 300 pr. m? og hús 1.0 % pr. mó 

Iðnaðarhús  .......0000.. 0... lóð kr. 300 pr. m? og hús 0.5 % pr. mö 

Gróðurhús  ......200 00 lóð kr. 100 pr. m? og hús 0.5 % pr. mö 

3. gr. 

y, hluti áætlaðs gatnagerðargjalds greiðist þegar lóð hefur verið úthlutað enda 
tekur úthlutun ekki gildi fyrr en gjaldið hefur verið greitt. 

Gjald skv. 2. gr. fellur í gjalddaga þegar byggingarleyfi er samþykkt í byggingar- 

nefnd og miðast við byggingarkostnað vísitöluhússins þann dag. 

II. KAFLI 

Gatnagerðargjöld B-flokkur. 

4. gr. 
Af öllum fasteignum við þær götur í Hveragerði sem bundið slitlag er sett á 

og gangstéttir lagðar, skal greiða gatnagerðargjald til sveitarsjóðs, enda sé ekki 
lengri tími liðinn en fimm ár frá því að framkvæmdum var lokið. 

5. gr. 
Gjaldið reiknast af lóðarstærð og/eða stærð byggingar með sama hætti og A-gjald 

skv. 2. grein. 
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Gjald í B-flokki er sem hér segir: 

Einbýlishús  .......00000000 0... lóð kr. 300 pr. m? 
Raðhús 1 hæð ........00000%0 000... lóð kr. 300 pr. m? 
Raðhús 2 hæðir og fjölbýlishús ........ lóð kr. 300 pr. m? 
Versl.- og skrifstofuhúsn. ............ lóð kr. 300 pr. m? hús 0.5% pr. mö 

Iðnaðarhús  .......0.00000 00 lóð kr. 100 pr. m? hús 0.5% pr. mö 
Gróðurhús  ........0.0000 0 lóð kr. 100 pr. m? 

6. gr. 

Gjald skv. 5. gr. greiðist þannig: 

20% gjaldsins greiðist þegar lagningu bundins slitlags er lokið. 
80% gjaldsins greiðist með jöfnum afborgunum á næstu 4 árum. Vextir skulu 

vera þeir sömu og vextir eru hverju sinni af lánum þeim sem Byggðasjóður lánar til 

gatnagerðar. 
Lokagreiðsla gatnagerðargjaldsins skal þó ekki falla í gjalddaga fyrr en gang- 

stétt hefur verið lögð. 

1. gr. 

Hreppsnefnd er heimilt að víkja frá gjalddögum á B-gjaldi skv. 6. gr. í eftir- 
farandi tilfellum: 

1. 
2. 

Þegar í hlut eiga efnalitlir elli- og örorkulífeyrisþegar. 
Þegar greiða skal á sama tíma bæði A- og B-gjöld.
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8. gr. 
Ef um blandaða notkun húsnæðis er að ræða, skal reikna gjaldið eftir viðkom- 

andi liðum. 
Sé veitt byggingarleyfi fyrir breytingu eða endurbyggingu húsnæðis, sem felur 

í sér breytta notkun þess, þannig að húseignin eða hluti hennar færist í hærri gjald- 
flokk, skal húseigandi greiða gjald af hinu breytta húsnæði, sem nemur mismun á 
gjaldinu reiknuðu af húsnæðinu fyrir og eftir breytingu. 

9. gr. 
Ef um er að ræða lóð sem á standa bæði íbúðar- og gróðurhús er hreppsnefnd 

heimilt að áætla stærð lóðar fyrir íbúðarhúsið til álagningar gatnagerðargjalda. 

10. gr. 
Gatnagerðargjöldum fylgir lögveð í viðkomandi eign. 

Heimilt er að taka gjöld samkv. reglugerð þessari lögtaki. 

Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Hveragerðishrepps, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 sbr. lög nr. 31/1975 til þess að 
öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 29. apríl 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Skúli Sigurðsson. 

Nr. 203. 10. maí 1977. 

SAMÞYKKT 

um hundahald í Grundarfirði. 

1. gr. 

Hundahald er bannað í Grundarfirði. 

2. gr. 
Hreppsnefnd er heimilt að veita einstaklingum búsettum í sveitarfélaginu undan- 

þágu til hundahalds með eftirfarandi skilyrðum: 

a) Hundurinn skal skráður á skrifstofu hreppsins og þar fær eigandi hundsins af- 
henta merkta plötu, sem jafnan skal vera í ól um háls hundsins. 

bh) Árlega skal greiða í sveitarsjóð leyfisgjald fyrir þá hunda, sem undanþága er 
veitt fyrir. Gjaldið, sem hreppsnefnd ákveður fyrir eitt ár í senn, skal renna til 
Þess að standa straum af kostnaði við eftirlit með hundum í sveitarfélaginu og 
skal upphæðin við það miðuð. Gjaldið skal greitt við skráningu fyrir eitt ár í 
senn og síðan fyrirfram árlega. 

c) Skylt er hundeiganda að hafa hund sinn ábyrgðartryggðan hjá viðurkenndu 
vátryggingafélagi. Við greiðslu árlegs leyfisgjalds, skal leggja fram kvittun frá 
tryggingafélaginu, sem sýni að tryggingin sé í fullu gildi. 

d) Hundurinn skal aldrei ganga laus á almannafæri, heldur vera í taumi í fylgd 
aðila, sem hefur fullt vald yfir honum. Bannað er að fara með hunda inn á 
leikvelli, skóla, matvöruverslanir eða aðra staði, þar sem matvæli eru um hönd 
höfð.
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e) Hundeiganda ber að hlíta að öðru leyti reglum um hundahald (þ. m. t. reglum 

um árlega hreinsun hunda og greiðslu hundaskatts) svo og fyrirmælum, er 

heilbrigðisnefnd setur. 

3. gr. 

Við brot á skilyrðum fyrir undanþágu til hundahalds skal fjarlægja viðkom- 

andi hund. Skal hundinum komið fyrir sé um minniháttar brot að ræða í fyrsta 

skipti. Eigandi hundsins yrði þá að leysa hann þaðan út gegn greiðslu alls kostn- 

aðar vegna brotsins. Sé um að ræða alvariegi brot eða itrekuð brot, afturkallast 

viðkomandi undanþága til hundahalds. Hreppsnefnd er heimilt, hvenær sem er, að 

afturkalla leyfi fyrir einstökum hundum eða öll veitt leyfi, telji hún þess þörf. 

4. gr. 

Ofangreind samþykkt hreppsnefndar Eyrarsveitar staðfestist hér með samkvæmt 

1. gr. laga nr. 7/1953 um hundahald og varnir gegn sullaveiki svo og lögum nr. 12/1969 
um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit til þess að öðlast gildi þegar við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 10. maí 1977. 

F.h.r. 

Jón Ingimarsson.   
Ingimar Sigurðsson. 

10. maí 1977. . Nr. 204. 

AUGLÝSING 

um niðurfellingu eða endurgreiðslu aðflutningsgjalda af ýmsum 

aðföngum til samkeppnisiðnaðar. 

1. gr. 
Ráðuneytið hefur ákveðið að nota heimild í 12. tl. 3. gr. laga nr. 120/1976, um 

tollskrá o.fl. til að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld af hráefni, efni- 
vörum og hlutum til framleiðslu iðnaðarvara í samkeppnisiðnaði svo og af vélum, 
vélahlutum og varahlutum til aðvinnslu sömu vara, enda sæki iðnfyrirtæki er fram- 
leiða slíka vöru um niðurfellingu eða endurgreiðslu til fjármálaráðuneytisins, sbr. 

2.,3. og 4. gr. 

Samkeppnisiðnaður í auglýsingu þessari tekur einungis til iðngreina sem fram- 
leiða vörur sem tollar hafa verið lækkaðir eða felldir niður af samkvæmt ákvæðum 
samnings um aðild Íslands að Fríverslunarsamtökum Evrópu (EFTA) og samnings 
Íslands við Efnahagsbandalag Evrópu (EBE). Til skýringar skal jafnframt tekið 
fram að til véla í þessu sambandi teljast ekki vörulyftur, loftræstitæki, kynditæki 

né önnur tæki sem eru fylgifé fasteigna. 

2. gr. 
Umsókn um niðurfellingu eða endurgreiðslu skal send ráðuneytinu í skriflegu 

erindi þar sem gerð skal grein fyrir viðkomandi framleiðslu, aðföngum þeim sem 
njóta skulu tollaívilnana og þýðingu þeirra fyrir framleiðsluna. Til frekari skýringar 
skulu fylgja erindinu tæknilegar upplýsingar um vöruna, teikningar, myndir og/eða 
sérstök lýsing. 

3. gr. 
Umsókn um niðurfellingu aðflutningsgjalda af einstökum vörusendingum, þegar 

við tollafgreiðslu, skal fylgja auk þeirra gagna sem nefnd eru í 2. gr. aðflutnings- 
skýrsla ásamt öllum skjölum sem afhenda ber vegna tollmeðferðar vöru, sbr. 18. og 

B 41
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19. gr. tollskrárlaga. Vörureikningur þarf þó eigi að vera bankastimplaður. Við 
útfyllingu aðflutningsskýrslu skulu aðflutningsgjöld eigi reiknuð. 

Tollmeðferð samkvæmt þessari grein er jafnframt bundin þeim skilyrðum að 
innflutningur sé allur á nafni framleiðanda sem skal lýsa því yfir á framlagðri að- 
flutningsskýrslu að varan sé eingöngu flutt inn til eigin nota við framleiðslu á 
nánar tiltekinni iðnaðarvöru. 

Ráðuneytið setur veitt fyrirtækjum heimild til að fá tiltekna efnivöru tollaf- 
greidda án greiðslu aðflutningsgjalda án þess að til ákvörðunar ráðuneytisins komi 
hverju sinni. Óski fyrirtæki slíkrar heimildar skal þess setið sérstaklega í erindi 
þess. Teljast gögn þau sem nefnd eru í 2. gr. fullnægjandi í slíkum tilvikum. 

Ráðuneytið getur bundið almenna heimild samkvæmt 3. mgr. skilyrðum sem 
við kunna að eiga hverju sinni. 

4. gr. 

Umsókn um endurgreiðslu skal auk skriflegs erindis, sbr. 2. gr., jafnframt bor- 
in fram á sérstöku eyðublaði sem fjármálaráðuneytið lætur gera í þessu skyni. Skal 
umsókn fylgja samrit aðflutningsskýrslu (bleikt eintak) með tollafgreiðslustimpli 
viðkomandi tollyfirvalds, og afrit vörureiknings. 

Umsókn skal jafnframt m. a. tilgreina eftirfarandi: 
Tollskrárnúmer hverrar vöru og vörulýsingu. 
Tollverð (cif-verð) hverrar vöru um sig og upphæð greiddra aðflutningsgjalda. 
Fjárhæð umbeðinnar endurgreiðslu af hverri vöru fyrir sig. 
Heildarfjárhæð endurgreiðslubeiðni. 2

0
 

5. gr. 
Umsókn um endurgreiðslu skal hafa borist fjármálaráðuneytinu innan sex 

mánaða frá tollafgreiðslu vöru og nema minnst 50 000.00 kr. til að vera endurgreiðslu- 
hæf. 

Endurgreiðsla kemur því aðeins til greina að uppfyllt séu skilyrði 2. mgr. 3. gr., 
fyrirvari hafi verið gerður á aðflutningsskýrslu við tollafgreiðslu um endurgreiðslu 
aðflutningsgjalda síðar og allar upplýsingar séu skilmerkilega færðar. 

6. gr. 
Framleiðandi samkeppnisvöru sem fær endurgreiðslu samkvæmt ákvæðum aug- 

lýsingar þessarar skal tilgreina endurgreidd aðflutningsgjöld sérstaklega, annað hvort 
í ársreikningi sem fylgir skattframtali eða í skýringum með honum, en þar skal 
greina undir hvaða lið ársreiknings endurgreiðslan er færð svo og fjárhæð hennar. 

7. gr. 

Úrskurður ráðuneytisins um niðurfellingu eða endurgreiðslu aðflutningsgjalda 
er fullnaðarúrskurður í hverju því máli sem fjallað verður um samkvæmt ákvæðum 
auglýsingar þessarar. 

8. gr. 

Reglum þessum getur ráðuneytið breytt án fyrirvara. 

9. gr. 
Auglýsing þessi birtist til að öðlast gildi þegar í stað. 

Fjármálaráðuneytið, 10. maí 1977. 

F.h.r. 

Jón Sigurðsson.   
Þorsteinn Geirsson.
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REIKNINGUR 

Aflatryggingasjóðs sjávarútvegsins 1975. 

Jöfnunardeild. 

Tekju- og gjaldareikningur fyrir árið 1975. 

Tekjur: 

Framlag ríkissjóðs 25% af útflgj. .......0.0.2.. 0000 

Gjöld: 
Sameiginlegur kostnaður samkv. sundurliðun .. kr. 1418 681 

Afskrift skrifstofuáhalda ...................... — 27 461 
  kr. 

Nr. 205. 

104 977 280 

1446 142 
  

Hagnaður af reglulegri starfsemi 

Fjármagnsgjöld og fjármunatekjur: 

  

103 531 138 

  

  

Vaxtatekjur  ..........0.. 0 kr. 30 715 705 
Vaxtagjöld  .......... — (10 580) 

kr. 30 705 125 

Hagnaður kr. 134 236 263 
Til ráðstöfunar: 

Óráðstafað frá fyrra ári (.................... kr. 570 627 156 
Til ráðstöfunar skv. tekju- og gjaldareikningi —- 134 236 263 

kr. 704 863 419 
Ráðstafað þannig: 

Yfirfært til næsta árs ............2..0 200. kr. 704 863 419 

Efnahagsreikningur 31. desember 1975. 

Eignir: 
Veltufjármunir: 

Inneignir í bönkum  .........2.2.200. 000 r nr kr. 163 101 576 
Skammtímakröfur: 

Ríkissjóður viðskiptareikningur  ............00000 00... — 179 206 194 

Ríkissjóður lán v. togaraslyrkja  .........000.0. 0000... — 87 878 896 
Oinnheimtir vextir af skuldabréfum .........00.000000 000... — 1275 239 
Fyrirfram greiddur kostnaður .........0.0..0..0. 00. — 50 000 

Áhafnaðeildin  ................... 20 — 639 847 
Alm. deild bátaflotans ........2...0.00 0... — 75974518 
Alm. deild togaraflotans  ...........0..000000 0... — 168347 810 

  

Fastafjármunir: 

Á hættufjármunir og langtímakröfur: 
Spariskirteimi ríkissjóðs  ...........20..00 000... 
Skuldabréf .............220200 enn 

. 676 474 080 

8 645 000 
8 059 802 

11 808 497 
  

28 513 299
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Varanlegir reksirarfjármunir: 
Skrifstofuáhöld  ...........0..0000 00 nn -- 521 774 

  

Kr. 29035 073 
  

Kr. 705 509 153 

Skammtímaskuldir: 

  

Ógreiddur kostnaður ...........00.0.0 nn kr. 645 734 
Almenna deild bátaflotans  ...........00.00 000. — 0 

Kr. 645 734 

Eigið fé: 
Oráðstafað til næsta árs .........2.0000 00. kr. 704 863 419 

  

Kr. 706 509 153 

Almenna deild bátaflotans. 

Tekju- og gjaldareikningur fyrir árið 1975. 

. Tekjur 

Utflutningsgjöld af sjávarafurðum  ............%02 0000 kr. 378 399 785 

Gjöld 
Bætur vegna aflabrests ...........02000. 00. kr. 459 064 929 

Sameiginlegur kostnaður samkv. sundurliðun .................. —  5046178 
  

Kr.464 111 107 
  

Tap af reglulegri starfsemi kr. (90 711 322) 
Vaxtatekjur  ............000 0000. — 1845 456 

  

Tap kr. (88 865 866) 
Til jöfnunar: 

Yfirfært ójafnað tap frá fyrra ári .........0.0..00 00... kr. 102 188 488 
Tap samkv. tekju- og gjaldareikningi ..................00000.... — 88 865 866 

  

Kr. 191 054 354 

Efnahagsreikningur 31. desember 1975. 

Eignir 
Ínneign í banka ............020020 0... senn kr. 15 788 882 
Jöfnunardeildin ................2...2. 0... n nn — 0 

  

Kr. 15 788 882 

Skuldir og eigið fé: 
Ógreiddar bætur vegna aflabrests .........0.00.0. 0000. kr. 125 868718 
Jöfnunardeildin  ...............0.0 0200. s nr — 75 974 518 

  

Kr. 201843 236
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Eigið fé: 
Stofnfé 2... kr. 5 000 000 

Ójafnað tap til næsta árs .......2000000 000... — (191054 354) 
  

Kr. (186 054 354) 
  

Kr. 15 788 882 

Almenna deild togaraflotans. 

Tekju- og gjaldareikningur fyrir árið 1975. 

Tekjur: 

Útflutningsgjald af sjávarafurðum  .......0.00000. 000... kr. 46 509 333 

Gjöld 

Bætur vegna aflabrests ..........0020000 0. nn kr. 43 378 432 

Sameiginlegur kostnaður samkv. sundurliðun  ................ — 628 547 
  

Kr.  44006979 

Hagnaður/tap af reglulegri starfsemi kr. 2 502 354 

Vaxtatekjur  ..........2.0000. 0. — 1655 517 
  

Hagnaður/tap kr. 4 157 871 

Til jöfnunar: 

Yfirfært ójafnað tap frá fyrra ári .......00.0000. 0000... kr. (217 191 497) 

Til ráðstöfunar skv. tekju- og gjaldareikningi .............. —- 4 157 871 
  

Kr. (213 033 626) 

Efnahagsreikningur 31. desember 1975. 

Eignir 

Inneign í banka ...........00.0 0000 nn ne kr. 3 459 668 

Ríkissjóður, ógr. stofnfé ........0000200 00. — 2 500.000 
  

Kr. 5 959 668 

Ógreiddar aflabætur ..............2.00 00... kr. 13 145 484 

Jöfnunardeildin .........0..0.2.200 0000 n nn —  168347 810 
Óinnleyst skuldabréf og vaxtamiðar ......00..000 0 — 0 

  

Kr. 181 493 294 

Eigið fé: 

Stofnfé .....2.0.0.0.0 0000 arna kr. 37 500 000 
Ójafnað tap til næsta árs ........0.000000 000. — (213033 626) 

  

Kr. (175 533 626) 
  

Kr. 5 959 668 

Ársreikning þennan fyrir Aflatryggingasjóð sjávarútvegsins höfum við samið 
eftir bókhaldi sjóðsins að aflokinni endurskoðun. Ársreikningurinn hefur að geyma
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tekju- og gjaldareikning fyrir árið 1975, efnahagsreikning 31. desember 1975 og fjár- 

magnsstreymi árið 1975, og honum fylgja skýringar við einstaka liði hans. 
Við framkvæmd endurskoðunarinnar voru gerðar þær kannanir á bókhaldi og 

bókhaldsgögnum, sem við töldum nauðsynlegar. Við höfum fengið allar þær upp- 
lýsingar og skýringar, sem við höfum óskað eftir. 

Það er álit okkar að ársreikningurinn ásamt meðfylgjandi skýringum gefi glögga 
mynd af afkomu sjóðsins á árinu 1975 og efnahag hans 31. desember 1975. 

Reykjavík, 12. september 1976. 

Guðni S. Gústafsson, löggiltur endurskoðandi. 

Már Elísson. Tryggvi Helgason. Sigfús Bjarnason. 

Ingimar Einarsson. Ingólfur Falsson. Ingólfur Arnarson. 

Ágúst Flygenring. 

Áhafnadeild. 

Tekju- og gjaldareikningur fyrir árið 1975. 

. Tekjur: 
Utflutningsgjald af sjávarafurðum  ...........000..0.00 kr. 452251616 

Gjöld 
Hlutdeild í fæðiskostnaði sjómanna ............000000 000. —  521960 743 
Skrifstofukostnaður ..............00.0.0000 0... — 3 829 967 

  

Kr. 525 790 710 
Tap af reglulegri starfsemi kr. (73539 094) 

Vaxtatekjur  ...........0..0 0 -- 3 285 680 
  

Gjöld umfram tekjur kr. (70 253 414) 
Til jöfnunar: 

  

Ójafnað tap frá fyrra ári ............0.. kr. 42 130 035 
Gjöld umfram tekjur skv. tekju- og gjaldareikningi ........ — 10 253 414 

Ójafnað tap til næsta árs .......0.. kr. 112383449 

Efnahagsreikningur 31. desember 1975. 

  

Eignir: 
Veltufjármunir: 

Inneign í banka .........0.00..0.00 0... kr. 12 117 214 
Viðskiptareikningur TÍkissjóðs Ll... — 41 185 597 
Oinnheimt útflutningsgjöld ...........000000 00. — 9 793 134 

Kr. 63 095 945 
Fastafjármunir: 

Skrifstofuáhöld ...............0..0 00. kr. 29 500 
  

Kr.  63125 445
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Skuldir: 

Skammtímaskuldir: 

Ógr. hlutdeild í fæðiskostn. sjómanna  .....00...0 0... kr. 138 085 459 
Ógr. endurgreiðsla v. togara .......000000 000 — 35 847 644 

Ógreiddur kostnaður ............0.000 0000 00 nn — 935 944 
Jöfnunardeildin # ............2.20000 00 — 639 847 

Kr. 175 508 894 

Skuldir umfram eignir: 

Ójafnað tap til næsta árs ........00%%.. 000 kr. (112 383 449) 
  

Kr.  63125445 

Ársreikning þennan fyrir áhafnadeild Aflatryggingasjóðs sjávarútvegsins 
höfum við samið eftir bókhaldi deildarinnar að aflokinni endurskoðun. Ársreikn- 
ingurinn hefur að geyma tekju- og gjaldareikning fyrir árið 1975, efnahagsreikning 
31. desember 1975 og fjármagnsstreymi árið 1975, og honum fylgja skýringar við 
einstaka liði hans. 

Við framkvæmd endurskoðunarinnar voru gerðar þær kannanir á bókhaldi og 
bókhaldsgögnum, sem við töldum nauðsynlegar. Við höfum fengið allar þær upp- 
lýsingar og skýringar, sem við höfum óskað eftir. 

Það er álit okkar að ársreikningurinn ásamt meðfylgjandi skýringum gefi 
glögga mynd af afkomu deildarinnar á árinu 1975 og efnahag hennar 31. desember 

1975. 

Reykjavík, 12. september 1976. 

Guðni S. Gústafsson, löggiltur endurskoðandi. 

Már Elísson. Tryggvi Helgason. Sigfús Bjarnason. 

Ingimar Einarsson. Ingólfur Falsson. Ingólfur Arnarson. 

Ágúst Flygenring. 

13. maí 1977. Nr. 206. 
GJALDSKRÁ 

um þóknun til sáttanefndarmanna. 

1. gr. 

Fyrir störf sáttanefndarmanna skal greiða þóknun sem hér segir: 
Fyrir áritun á sáttakæru 250 krónur. 

Fyrir hvert mál, sem sátt er reynd um, 500 krónur til hvors sáttanefndarmanns. 
Fyrir hvert mál, sem úrskurðað er samkvæmt 21. gr. einkamálalaganna, 500 

krónur að auki til hvors sáttanefndarmanns. 

2. gr. 

Nú verða almennar breytingar á launum ríkisstarfsmanna og skal þóknun sam- 
kvæmt 1. gr. þá breytast að sama skapi.
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3. gr. 
Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt 2. og 5. gr. laga nr. 33 26. apríl 1963 um 

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

Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá nr. 176 27. maí 1963. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 18. maí 1977. 

Ólafur Jóhannesson.   
Ólafur W. Stefánsson. 

Nr. 207. 5. maí 1977. 

Bréf dómsmálaráðuneytisins til syslumanns Skagaf jarðarsýslu 

um flutning þingstaðar í Skarðshreppi. 

Samkvæmt tillögum yðar, herra sýslumaður, í bréfi dags. 31. mars sl. og ósk 
hreppsnefndar Skarðshrepps, veitir ráðuneytið hér með samþykki sitt til þess að 
Þingstaður hreppsins verði fluttur frá Innstalandi að Skarði enda annist hrepps- 
nefndin um, að jafnan verði til á hinum nýja þingstað hæfilegt hús til þinghaldanna. 

Þetta tilkynnist yður hér með til frekari birtingar. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 5. maí 1977. 

F.h.r. 

Baldur Möller.   
Þorleifur Pálsson. 

  

Stjórnartíðindi B 18, nr. 180—-207. Útgáfudagur 31. maí 1977.
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AUGLÝSING 

Nr. 208. 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á skreið 

fyrir framleiðslutímabilið 1. janúar til 30. júní 1977. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðar- 
ins, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi verðgrundvöll á skreið fyrir fram- 
leiðslutímabilið í. janúar til 30. júní 1977: 

Þorskur: 

Edda 20/50 ......0.202 00 
Edda 50/60 ........0000 000 
Edda 60/70 .......0....02. 00. 
Edda 70/Up ......0..00 000 
Astra 2... 

r. 980.00 pr. 
932.00 — 

- 789.00 — 
837.00 — 
869.00 — 
884.00 — 
840.00 — 
702.00 — 

'. 637.00 pr. 
599.00 — 

. 835.00 pr. 
698.00 — 

r. 619.00 pr. 
593.00 — 

", 653.00 pr. 
615.00 —- 

Verðbil verður 3%, er miðast bæði við verðhækkun og verðlækkun. 
Greiðslur í sjóðinn eða úr honum miðast við 50% af verðbreytingu frá grund- 

vallarverði að viðbættu eða frádregnu verðbili. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 5. maí 1977. 

F.h.r. 

Þórður Ásgeirsson. 
  

Gylfi Þórðarson. 
B 42 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á fiski- 

mjöli fyrir framleiðslutímabilið 1. maí til 30. júní 1977. 

Með skirskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 
og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, hefur ráðuneytið 
staðfest eftirfarandi verðgrundvöll á fiskimjöli fyrir framleiðslutímabilið 1. maí til 30. 
júní 1977: 

Fiskimjöl, $ 7.50 á próteineiningu í lest. 

Verðbil verður ekkert. 

Verðið miðast við Cif., og gerist upp á viðskiptagengi krónu gagnvart Banda- 
ríkjadollar, $ 1 == 192.30. Greiðslur í eða úr sjóðnum nema 55% af verðbreytingum 
frá grundvallarverði. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 5. maí 1977. 

F.h.r. 

Þórður Ásgeirsson. 
  

Gylfi Þórðarson. 

Nr. 210. . 10. maí 1977. 
AUGLÝSING 

um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á samþykktum fyrir Byggingar- 

samvinnufélag Samtaka aldraðra. 

Samkvæmt lögum nr. 59 30. apríl 1973 um breyting á lögum nr. 30 12. maí 1970 
um Húsnæðismálastofnun ríkisins hefur ráðuneytið í dag staðfest samþykktir fyrir 
Byggingasamvinnufélag Samtaka aldraðra. Varnarþing félagsins er í Reykjavík. 

Félagsmálaráðuneytið, 10. maí 1977. 

F. h. r. 

Jón S. Ólafsson. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 211. 12. maí 1977. 
REGLUGERÐ 

um gatnagerðargjöld í Kjalarneshreppi. 

1. gr. 
Sveitarstjórn er heimilt að leggja gatnagerðargjöld á lóðir og byggingar í sveitar- 

félaginu, eftir því sem nánar segir í reglugerð þessari. 
Heimilt er að leggja gatnagerðargjald á land, sem sambærilegt telst, þótt ekki 

sé sérstök lóð. 

2. gr. 
Gatnagerðargjöld eru tvenns konar, A-gjald, sem lagt er á vegna þátttöku lóðar- 

hafa í kostnaði við að undirbyggja götur ásamt tilheyrandi lögnum, og B-gjald, 

sem er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í kostnaði við lagningu bundins slitlags á 
göltur og gerð gangstétta.
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3. gr. 

Af lóðum sem ætlaðar eru til íbúðarbygginga skal miða gjöldin við lóðarstærð, 

sem hér segir: 

A-gjald 1200 kr./m?. 
B-gjald 300 kr./m?. 

4. gr. 
Þar sem ekki er hægt að beita ákvæðum 3. gr., svo og þegar um er að ræða hús 

til annarra nota en íbúðar, skal upphæð gjalda miðast við ákveðinn hundraðshluta 

af byggingarkostnaði á rúmmetra, eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands, svo sem 

hér segir: 
A-gjald B-gjald 

Íbúðarhús ..........02...000 0... 6—10% 1—2% 
Hús til annarra nota .....0..000000000.. 3— 6% 1% 

Sveitarstjórn ákveður prósentutölu í hverju tilviki. Gjald skal miða við stærð 

húss samkvæmt samþykktum uppdrætti. 
Nú er ekki fyrir hendi samþykktur uppdráttur og skal þá miða við stærð húss, 

sem skipulag gerir ráð fyrir, en sé slíkt ekki ákveðið í skipulagi, skal miða við lág- 
mark 500 möð fyrir íbúðarhús. 

Í atvinnuhúsnæði skal við útreikninga rúmmáls til gatnagerðargjalds miða við 
lofthæð 3.3 m að innanmáli, nema að uppdráttur sýni annað. 

Framangreindar reglur gilda, ef hús er stækkað, að því er til stækkunar tekur. 

5. gr. 

Gjöld samkvæmt 3. og 4. gr. breytast í samræmi við breytingar á vísitölu bygs- 
ingarkostnaðar. Grunntölur þær, sem nefndar eru í 3. gr. miðast við þá vísitölu sem í 

gildi var 1. mars 1976. 
Við ákvörðun upphæðar A-gjalds skal miða við vísitölu þá sem í gildi er, þegar 

teikning er samþykkt eða lóð úthlutað, en við ákvörðun B-gjalds skal miða við þá 
vísitölu sem í gildi er þegar gjaldið, eða hluti þess, gjaldfellur. 

6. gr. 
Gjalddagar A-gjalds skulu vera sem hér segir: 
Ef um er að ræða leigulóð í eigu sveitarfélagsins, gelur sveitarstjórn áskilið, að 

úthlutun lóðar verði háð því að full skil verði gerð innan ákveðins frests, eða sér- 
stakur samningur gerður um greiðslur, ella falli úthlutunin úr gildi. 

Af öðrum lóðum gjaldfellur A-gjaldið þegar teikning er samþykkt. 
Sveitarstjórn ákveður greiðsluskilmála. 

7. gr. 
Gjalddagar B-gjalds skulu vera sem hér segir: 

Á sama ári og framkvæmdum við bundið slitlag lýkur falla í gjalddaga 80% 
gjaldsins, en 20% gjaldsins falla í gjalddaga á því ári sem gerð gangstétta við hlutað- 

eigandi götu lýkur. 

Skylt er sveitarstjórn að tilkynna lóðarhafa um B-gjald með minnst 6 mánaða 

fyrirvara. 
Sveitarstjórn ákveður greiðsluskilmála. 

8. gr. 
Hreppsnefnd er heimilt að hækka eða lækka grunntölur samkv. 3. og 4. gr. hvora 

um sig eða báðar um allt að 50% án frekari staðfestingar ráðuneytis.
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9. gr. 
Gatnagerðargjöldum fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem það er lagt á og gengur 

það ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla, og tekur það einnig 
til vátryggingarfjár eignarinnar. 

Heimilt er að taka gjöld samkvæmt lögum þessum lögtaki samkv. lögum nr. 
29/1885. 

10. gr. 
Heimilt er hreppsnefnd að fresta innheimtu gatnagerðargjalda af eigendum fast- 

eigna, sem náð hafa 67 ára aldri og þeim sem eiga við sjúkdóma að stríða. 
Verði húseign seld, sem gjaldfrest hefur fengið á gatnagerðargjaldi, skal hrepps- 

nefnd innheimta gjaldið eins og það var þegar álagning fór fram, enda sé kvöðinni 
þinglýst á viðkomandi fasteign. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Kjalarneshrepps, 
staðfestist hér með samkv. lögum um gatnagerðargjöld nr. 51/1974 til að öðlast gildi 
þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 12. maí 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 212. 13. maí 1977. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um nám og starfsréttindi lyfjatækna 

nr. 183 4. júní 1973. 

1. gr. 
12. gr. orðist svo: 

Lokapróf skal haldið sem hér segir: 

Verklegt próf í afgreiðslu lyfseðla og lyfjagerð. 
Verklegt próf í vöruþekkingu. 

Skriflegt próf í heilbrigðis- og hreinlætisháttum, almennri lyfjafræði og lyfja- 
Þekkingu. 
Skriflegt próf í lyfjalöggjöf, lyfjaverðlagningu, eyðublaðatækni og afgreiðslu- 
tækni. 

# 
Æ
I
 

Kennarar útbúa prófverkefni í samráði við skólastjórnina. Skólastjórn skipar 
prófdómara. 

Einkunnir skulu gefnar í heilum og hálfum tölum frá 0 upp í 10. 
Til að standast lokapróf skólans, þarf neminn að hafa fengið að minnsta kosti 

einkunnina 5 í hverju hinna fjögurra, ofannefndra prófa. 

Vegna lokaprófa á nemi rétt á upplestrarfríi á fullum launum, allt að tíu dögum 
í samráði við lyfsala. 

Geti neminn ekki gengið undir próf vegna sjúkdóms skal hann skila læknis- 

vottorði. Skal honum þá heimilt að ganga undir sjúkrapróf, sem halda skal við fyrsta 

tækifæri í samráði við skólastjóra og skólastjórn. 
Lokapróf er aðskilið í 2 hluta, annarsvegar skrifleg próf, haldin í maímánuði 

og verkleg próf, haldin í septembermánuði.
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Nema, sem ekki stenst lokapróf, skal heimilt að endurtaka próf þannig, að 

náist ekki einkunnin 5 í skriflegu prófi (prófum), er einungis nauðsynlegt að endur- 

taka skriflegu prófin, og náist ekki einkunnin 5 í ver klegu prófi (prófum) er einungis 

nauðsynlegt að endurtaka hin verklegu próf. 
Nemi, sem ekki stenst lokapróf en óskar að þreyta hið næsta lokapróf, sem 

haldið verður, skal vinna á tímabilinu milli prófa sem nemi í lyfjabúð. Innritist 

slíkur nemi til lokaprófs, sem seinna yrði haldið, þá skal hann vinna sem nemi í 

lyfjabúð eigi skemur en sex næstu mánuði fyrir prófið. 

Slíkur nemi skal færa námsferilsbók, samkvæmt 5. tölulið fylgiskjals við reglu- 

gerð þessa. 
Enginn getur gengið undir lokapróf í sömu grein oftar en þrisvar, nema að 

fengnu leyfi heilbrigðisráðherra. 

Þeir, sem ganga undir lokapróf. samkvæmt ákvæði 1. og 2. til bráðabirgða í 

þessari reglugerð geta þó aðeins gengið undir lokapróf tvisvar, nema að fengnu 

leyfi heilbrigðisráðherra. Standist þeir nemar ekki lokapróf, er þeim skylt að endur- 

taka öll próf, skrifleg og verkleg. 

2. gr. 
Fyrirsögn VII. kafla orðist svo: Starfsréttindi og starfssvið. 

3. gr. 
18. gr. orðist svo: Starfssvið lyfjatækna er aðstoðarstörf við lyfjagerð og lyfja- 

afgreiðslu. 
Lyfjatæknir má ekki starfa í lyfjabúð, lyfjaútibúi, lyfjabúri sjúkrahúsa, lyfja- 

gerð eða lyfjaheildsölu nema undir handleiðslu og á ábyrgð lyfjafræðings. 
Í lyfjaútsölu getur lyfjatæknir haft með höndum afgreiðslu lyfseðilsskyldra 

lyfja samkvæmt takmörkuðum lista yfir ákveðnar tegundir lyfja í stöðluðum um- 
búðum, enda sé slík afgreiðsla einungis gerð eftir fyrirmælum læknis, skriflegum 

eða munnlegum og á ábyrgð viðkomandi lyfsala. 
Þar sem brýna nauðsyn ber til vegna skorts á lyfjafræðingum í strjálbýli má 

veita lyfjatæknum takmörkuð réttindi til lyfjaafgreiðslu í lyfjaútibúum að fengnum 
meðmælum Apótekarafélags Íslands og Lyfjafræðingafélags Íslands. 

4. gr. 
Við 20. gr., ákvæði til bráðabirgða bætist nýr liður: 

4. Meðan hörgull er á lyfjatæknum getur ráðherra heimilað að aðrir aðilar annist 
störf, sem í reglugerð þessari eru skilgreind sem störf lyfjatækna. 

5. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimildum í 16. gr. lyfsölulaga nr. 30 29. 

apríl 1973 og í 2. gr. laga um tæknimenntaðar heilbrigðisstéttir nr. 64 16. april 1971 
og öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 13. maí 1977. 

Matthías Bjarnason. 

Páll Sigurðsson.
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AUGLÝSING 

um skipulag í Gaulverjabæjarhreppi, Hraungerðishreppi og 

Villingaholtshreppi í Árnessýslu. 

Að fengnum tillögum Skipulagsstjórnar ríkisins hefur ráðuneytið ákveðið sam- 
kvæmt heimild í 4. gr. 2. mgr. skipulagslaga nr. 19 21. maí 1964, að ákvæði skipu- 
lagslaga nr. 19/1964 skuli ná til Gaulverjabæjarhrepps, Hraungerðishrepps og Vill- 
ingaholtshrepps, Árnessýslu, að undanskildum nauðsynlegum byggingum vegna bú- 
rekstrar á lögbýlum. 

Þetta er hér með birt til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 11. maí 1977. 

F.h.r. 

Jón S. Ólafsson. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 214. . 26. mai 1977. 
AUGLÝSING 

um breyting á aðalskinulagi Reykjavíkur. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið í dag staðfest 
breytingu á áður staðfestu skipulagi Reykjavíkur að því er tekur til eftirfarandi: 

Spilda, sem áður var ráðgerð sem opið svæði umhverfis Bjarg, breytist í íbúða- 
byggð, en áður ráðgert íbúðasvæði framan við lóðirnar Laugalækur 50—-82 breytist 
í opið grænt svæði. 

Félagsmálaráðnneytið, 26. maí 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 
  

Nr. 215. . 26. maí 1977. 
AUGLÝSING 

um breyting á aðalskipulagi Reykjavíkur. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið í dag staðfest 
breytingu á áður staðfestu skipulagi Reykjavíkur að því er tekur til eftirfarandi: 

Lóðunum Hátún nr. 2 og 2 A, sem áður höfðu verið ráðserðar sem opin sræn 
svæði, hefur nú verið breytt í iðnaðarsvæði. 

Félagsmálaráðuneytið, 26. maí 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. nn 

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.
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AUGLÝSING 

um staðfestingu á breyting á aðalskipulagi Akureyrar, Öngulsstaðahrepps 

og Svalbarðsstrandarhrepps. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið í dag staðfest 

breyting á aðalskipulagi Akureyrar, Öngulsstaða- og Svalbarðsstrandarhrepps að því 

er snertir legu Norðurlandsvegar frá Akureyri að Hallandsnesi. Uppdráttur þessi 

hefur hlotið þá meðferð sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir og verið samþykktur 

af bæjarstjórn Akureyrar og hreppsnefndum Öngulsstaðahrepps og Svalbarðsstrand- 

arhrepps Í desember 1976 og Skipulagsstjórn ríkisins 4. maí 1977. 

Félagsmálaráðuneytið, 26. mai 1977. 

F.h. r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

3. maí 1977. Nr. 217. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir sjálfseignarfélagið Dýraspítali Wat- 

sons, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 3. maí 1977. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir sjálfseignarfélagið Dýraspítali Watsons. 

1. gr. 

Heiti félagsins er Dýraspítali Watsons. 

2. gr. 

Heimili og varnarþing félagsins er í Reykjavík. 

ð. gr 
Tilgangur félagsins er að efla og auka áhuga almennings á dýrum og dýravernd. 

4. gr. 

Tilgangi sínum hyggst félagið m. a. ná með starfrækslu dýraspítala þess, sem 

breski Íslandsvinurinn Mark Watson gaf eftirfarandi aðilum með gjafabréfi, dags. 11. 

febrúar 1974, og stækka hann eftir því, sem þurfa þykir og samþykkt verður skv. 11. 

gr.: Reykjavíkurborg, Samtökum sveitarfélaga í Reykjanesumdæmi, Dýraverndunar- 

félagi Reykjavíkur, Hundavinafélagi Íslands, Hestamannafélaginu Fáki, Sambandi 

dýraverndunarfélaga Íslands. 
Dýraspítalinn er eign félagsins. 

5. gr. 

Ofangreindir stofnendur þessa félags skulu hver um sig skipa tvo menn í félagið 

til eins árs í senn. 

6. gr. 
Félagið er sjálfseignarstofnun.
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7. gr. 
Aðalfund félagsins skal halda fyrir lok aprílmánaðar ár hvert. Stjórnin boðar til 

aðalfundar með dagskrá og a. m. k. viku fyrirvara. Aðalfundur er lögmætur, ef lög- 
lega er til hans boðað. 

Dagskrá aðalfundar skal vera þessi: 
1. Skýrsla formanns um hag félagsins og starfsemi á liðnu starfsári og framtíðar- 

horfur. 
2. Lagðir fram endurskoðaðir reikningar síðasta árs. 
3. Ákvarðanir teknar um rekstur dýraspítalans og fjárhagsáætlanir fyrir næsta 

starfsár. 
4. Kjör formanns félagsins og varaformanns. 
5. Kjör tveggja meðstjórnenda og tveggja til vara. 
6. Kosning tveggja endurskoðenda og eins til vara. 
7. Kosning fjögurra manna í fjáröflunarnefnd. 
8. Önnur mál. 

8. gr. 
Aukafund skal halda, þegar formanni félagsins þykir nauðsynlegt, eða þess er 

krafist af a.m.k. fjórum félagsmönnum. Skal formaður kveðja til fundarins innan 
viku frá því, að krafa barst, og fundurinn haldinn eigi síðar en innan 4 vikna frá 
sama tíma. Nú hefur formaður ekki kvatt til fundar innan 14 daga frá því að krafa 
barst, og geta félagsmenn þá sjálfir annast kvaðningu. 

9. gr. 
Stjórnin skal annast daglegan rekstur dýraspítalans og m.a. eftirfarandi: 

1. Ráðningu fastra starfsmanna. 
2. Ráðningu forstöðumanns. enda liggi samþykkt aðalfundar fyrir. 
3. Drög að fjárhagsáætlun næsta árs, sbr. 7. gr. 3. tl. 
4. Drög að gjaldskrá og opnunartíma næsta árs, sem hvorutveggja skal samið 

Í samráði við ráðinn dýralækni. 
5. Ráðningu löggilts endurskoðanda til að endurskoða og gefa umsögn um reikn- 

inga félagsins. 

Drög skv. 3. og 4. töluliðum skal senda með fundarboði og dagskrá aðalfundar 
skv. 7. gr. 

10. gr. 
Allar tillögur um breytingar á samþykktum félagsins skulu tilkynntar í fundar- 

boði aðalfundar. Breytingartillögur frá einstökum félagsmönnum skulu hafa borist 
stjórn félagsins fyrir 1. mars. 

11. gr. 
Afl atkvæða ræður úrslitum á aðalfundi. Sambykki 5/6 greiddra, atkvæða þarf 

þó til þess að stofna til skulda umfram það, sem eðlilegt telst til daglegs reksturs 
spítalans. 

Fundargerðir skal rita í gerðabók. Skulu þær lesnar upp og bornar undir atkvæði 
í fundarlok og síðan undirritaðar af aðilum. 

Enginn má vera formaður félagsins lengur en 5 ár í röð. 

12. gr. 
Skipulagsskrá þessari verður ekki breytt nema með samþykki 2/3 greiddra 

atkvæða á aðalfundi, og taka breytingar ekki gildi, fyrr en viðkomandi ráðuneyti 
hefur staðfest þær. 

13. gr. 
Verði félagið lagt niður, skulu eignir þess renna til þess ráðuneytis, er hefur 

yfirumsjón með dýravernd, og skal þá ráðstafa þeim í anda gjafabréfsins.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Styrktarsjóð lamaðra og fatlaðra í 
Strandasýslu, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 20. maí 
1977. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Styrktarsjóð lamaðra og fatlaðra í Strandasýslu. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Styrkarsjóður lamaðra og fatlaðra í Strandasýslu. Hann er 

stofnaður með erfðafé Ragnheiðar Guðjónsdóttur, Vífilsgötu 7, Rvík, samkvæmt 
erfðaskrá hennar, dags. 4. nóvember 1970, að fjárhæð kr. 1 685 749.00, til minningar 
um eiginmann hennar Þorkel J. Sigurðsson, úrsmið frá Hólmavík. 

2. gr. 
Hlutverk sjóðsins er að styrkja lamaða og fatlaða í Strandasýslu. 

3. gr. 
Stofnfé sjóðsins, svo og það fé, sem síðar kann að safnast, skal ávaxtast á hag- 

kvæmustu vaxtakjörum í lánastofnun, sem hefur ríkisábyrgð eða á annan tryggan 

og hagkvæman hátt að mati sjóðstjórnar. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa þrír menn, og skulu þeir vera, samkvæmt fyrrgetinni 

erfðaskrá, sóknarpresturinn í Hólmavík, heilsugæslnlæknirinn í Hólmavík og sýslu- 
maðurinn í Strandasýslu. Þeir kjósa formann úr sínum hópi til tveggja ára í senn 
og skal formaður annast reikningshald og varðveislu sjóðsins. 

5. gr. 
Styrkjum úr sjóðnum skal úthluta samkvæmt umsóknum, samanber 2. grein, og 

skal styrkfjárhæð fara eftir mati sjóðstjórnar hverju sinni. Eigi má þó úthluta úr 
sjóðnum meira fé árlega, en sem nemur % — þrem fjórðu — hlutum ársvaxta. 

6. gr. 
Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir af tveimur endurskoðendum, sem skip- 

aðir eru af stjórn sjóðsins. 

7. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

27. maí 1977. Nr. 219. 

REGLUGERÐ 

um úthlutun olíustyrks. 

1. gr. 
Viðskiptaráðuneytið ávísar greiðslum af fjárhæð þeirri, sem hverju sinni er 

varið í fjárlögum til að draga úr áhrifum á hitunarkostnað íbúða o. fl. samkvæmt 

lögum nr. 13/1977. 
2. gr. 

Greiðslur samkvæmt 1. gr. skulu inntar af höndum til sveitarfélaga og rafveitna 
ársfjórðungslega eftir á frá 1. janúar 1977. Greiðsla fyrir desembermánuð 1976 skal 
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innt af höndum með greiðslu fyrir janúar— mars 1977. Upphæð olíustyrks til ein- 

staklinga og rafveitna skal ákveðin fyrir hvert tímabil, miðað við þá fjárveitingu. 
sem til ráðstöfunar er. 

3. gr. 
Olíustyrkur skal greiddur: 
a) Til að styrkja þá einstaklinga, sem nota olín til hitunar íbúða sinna. Líf- 

eyrisþegar, sem njóta bóta samkvæmt 19. gr. laga um almannatryggingar, og aðrir 

lífeyrisþegar. sem hafa svipaðar heildartekjur, skulu fá greiddan styrk, sem nemur 

1% styrk einstaklings vegna þeirra sjálfra. Olíustyrkur greiðist hverjum framteli- 
anda til skatts og einnig vegna maka og barna, sem eru á framfæri hans og eigi 
eru sérstakir framteljendur. Skal hann ekki talinn til tekna við álagningu tekju- 
skatts og útsvars. 

Olíustyrkur skal ekki greiddur til þeirra, sem kost eisa á að tengja íbúðir sínar 
við hitaveitu á þeim ársfjórðungi, sem styrkur gildir fyrir. 

Olíustyrkur greiðist ekki fyrirtækjum, stofnunum 0.s.frv., nema skv. b-lið og 

d-lið þessarar gr. 
h) Til að styrkja rafveitur að því marki, sem bær nota olíu sem orkugjafa til 

framleiðslu rafmagns til hitunar íbúða á sölusvæði sínu. þannis að upphitun með 

rafmagni verði ekki að jafnaði óhaskvæmari en olíukynding. 
ce) Til að styrkja þá aðila, sem ekki eisa 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 samkvæmt a-lið bessarar sreinar. 

d) Til að styrkja heimavistarskóla á srunnskólastigi, sem verða að nota olíu 
til upphitunar. Skal styrkur á hvern nemanda í heimavist skólans þann tíma, sem 
skólinn starfar, nema sömu fjárhæð oc styrkur á einstakling samkvæmt a-lið bess- 

arar greinar. Skal greiðsla miðast við samfellda dvöl nemanda í heimavist og hvern 
byrjaðan mánuð dvalarinnar. Réttur aðstandenda nemanda til greiðslu olíustyrks 

hans vegna helst, þrátt fyrir þessa greiðslu. 

4. gr. 
Olíustyrk samkvæmt a-, c- og d-lið 3. er. skal úthlutað fyrir milligöngu sveitar- 

félaga. 

Sveitarfélös skulu innan tveggsia vikna frá lokun hvers briggja mánaða tíma- 

bils samkvæmt 2. sr. gera viðskiptaráðunevtinn srein fyrir fjölda styrkþega sam- 

kvæmt a-, c- og d-lið 3. sreinar. Skal miðað við. að sá. sem styrks nýtur, hafi verið 

úsettur í sveitarfélaginu. meiri hluta tímabilsins. Bæiarnöfn skulu tilsreind, ef nm 

styrk samkvæmt c-lið 3. sreinar er að ræða. 
Sveitarfélög skulu tilkynna sérstaklega. hve marsir lífeyrisbegar skv. a- og e-lið 

3. gr. eigi rétt á 17 styrk. Skal viðkomandi umboðsmaður almannatrveæsinsa eða 

skattstjóri staðfesta þær upplýsingar. Um staðfestinsn á öðrum upnlýsinsum sveitar- 

félaga setur viðskiptaráðuneytið, ef þörf þykir, leitað til viðkomandi hæiarfógeta 
eða sýslumanns. 

5. gr. 
Vegna ákvörðunar styrks til rafveitna samkvæmt b-lið 3. greinar skal orkuver 

og/eða rafveita senda Orkustofnun skýrslu innan tveggja vikna frá lokum hvers 
tímabils, shr. 2. gr.. har sem eftirtalin atriði komi fram: 

1. Notkun olín til framleiðslu rafmasns til hitunar íbúða á sölusvæðinu. 
2. Heildarorkuframleiðsla á umræddn tímabili flokkuð eftir því, hvort framleitt 

hefur verið með olíu eða öðrum orkugjafa. 

3. Verð á raforku til hitunar íbúða í desember 1976 og fyrir það tímabil. sem 
skýrslan á við.
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Orkustofnun fer yfir og endurskoðar ofangreinda skýrslu og getur hún krafist 
hvers konar tiltækra gagna og upplýsinga í þessu skyni. Orkustofnun staðfestir 
síðan skýrsluna og sendir hana viðskiptaráðuneytinu, sem tekur ákvörðun um hvort 
eða hve mikinn styrk skuli veita til að draga úr verulegri hækkun rafmagns til 

hitunar íbúða vegna verðhækkunar á olíu. 

6. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 13, 26. apríl 1977 um ráð- 

stafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða o. fl., öðlast 
þegar gildi. Jafnframt er reglugerð nr. 174, 30. maí 1974, um úthlutun olíustyrks, 

felld úr gildi. 

Viðskiptaráðuneytið, 27. maí 1977. 

Ólafur Jóhannesson. 

  

  

  

  

Nr. 220. 

REIKNINGUR 

Lánasjóðs sveitarfélaga. 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1974. 

Tekjur: 
Óafturkræf framlög: 

Ríkissjóður ..........0.0..0.00 0... kr. 8000 000.00 
Jöfnunarsjóður sveitarfélaga #............ — 15 000 000.00 

kr. 23 000 000.00 
Vextir og lántökugjöld .............2..0. 000... — 73 952 642.20 

Kr. 96 952 642.20 

Gjöld 
Laun og starfsmannaútgjöld ............0.0.0. 0200. kr 2 768 964.80 
Ýmis rekstrargjöld ...............00..00 0... — 899 313.30 
Vextir, lántökugjöld og gengismunur „........0.0.000 000 — 46616 438.56 
Tekjur umfram gjöld 1974 ...........00000 0... — 46 667 925.54 

Kr. 96 952 642.20 

Efnahagsreikningur hinn 81. desember 1974. 

Eignir 
Bankainnstæður  ..............0.0000 0... n rns kr. 5528819.30 
Ýmsir viðskiptamenn ................0 000... — 592 617.00 
Áfallnir vextir ............0..... — 29 637 570.00 

Skuldabréfaeign : 
Óverðtryggð lán ...........0...0.......... kr. 374 354 616.00 
Vísitölutrygsð lán ....................... — 70 710 100.00 
Gengistryggð lán ............0.00..0.0..0... — 180 268 850.00 

— 625 333 566.00 
Innbú og lausafé ............20...20 00 000 nn — 709 366.00 

  

661 801 938.30
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Skuldir og eigið fé: 

  

  

  

Áfallnir vextir ................0 0 kr. 8108 328.00 
Lán frá Bjargráðasjóði ..............2..0.000.0000 000 —  16632928.00 

Ýmsar lausaskuldir ................0..0.0. 0000. — 951 307.00 

Langtímalán: 

Óverðtryggð lán ............0..0.......... kr. 166 249 972.00 
Vísitölutryggð lán — 51 599 720.00 
Gengistryggð lán ........... — 188 923 319.00 

— 405 996 004.00 

Eigið fé: 
Hrein eign 1/1 1974 ...........0.......... kr. 183 445 445.76 

Tekjur umfram gjöld 1974 ................ —- 46 667 925.54 
— 230 113 371.30 

Kr. 661 801 938.30 

Reykjavík, 27. janúar 1975. 

Magnús E. Guðjónsson, framkvæmdastjóri. 

Birgir L. Blöndal, aðalbókari. 

Framanskráðan rekstrar- og efnahagsreikning þann 31. desember 1974 fyrir 
Lánasjóð sveitarfélaga höfum við endurskoðað. 

Reykjavík, 29. september 1975. 

Atli Hauksson. Guðmundur Ingi Kristjánsson. 

Nr. 221. 

REIKNINGUR 

Lánasjóðs sveitarfélaga. 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1975. 

  

  

Tekjur: 
Óafturkræf framlög: 

Ríkissjóður .................0.....0.. kr. 101 970 899.00 
Jöfnunarsjóður sveitarfélaga ............ — 50 985 450.00 

kr. 152 956 349.00 
Vextir, lántökugjöld og gengismunur ............000 0000... —  121647 161.00 

Kr. 274603 510.00 

Gjöld 
Laun og starfsmannaútgjöld ...............0.000. 0000. 000. kr. 3 276 342.00 
Ýmis rekstrargjöld .............0.000 0000. 00 — 1502 143.30 
Vextir og lántökugjöld ..................20000 00... enn —  72472 834.00 
Tekjur umfram gjöld 1979 ................. 0000. nn —  197352 190.70 

  

274 603 510.00
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Efnahagsreikningur hinn 31. desember 1975. 

Bankainnstæður ..........2..00.0 ss sens. kr. 

Ýmsir viðskiptamenn  .......0.0000.0 00 enn nan — 

Viðsk.reikn. ríkissjóðs ......0.0.00000e.e ess — 

Viðsk.reikn. Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga  .......0..0000000... — 

Áfallnir vextir O..........0...0 0000 — 

Skuldabréfaeign: 
Óverðtryggð lán ........0000..0.. 0... kr. 508 631 877.00 
Vísitölutryggð lán ..........00...0.0.00... -—  63199 450.00 
Gengistryggð lán ...........000.0.00000. — 362 813 325.00 

  

Innbú og lausafé ..........20000000nannsnnnune — 

Nr. 221. 

2 496 667.00 
871 541.00 

5 985 450.00 
21 970 899.00 
46 335 878.00 

934 044 652.00 
594 958.00 

  

Áfallnir vextir ...............0eee ser kr. 
Lán frá Bjargráðasjóði ........2.2.000000 00 ene eenene neee ne... — 
Ýmsar lausaskuldir ...........0.0.0..s essa... — 

Langtímalán: 
Óverðtryggð lán ............0000.0.00... kr. 153 216 641.00 
Vísitölutryggð lán .........0.000000000.. — 46 878 781.00 
Gengistryggð lán ........00.0000000. 0000... — 362 818 151.00 

  

Eigið fé: 
Hrein eign 1/1 1975 ........0000000000... kr. 230 113 371.30 
Tekjur umfram gjöld 1975 .......0..000... — 197 352 190.70 

  

„ 1012 300 045.00 

10 107 199.00 
8 000 000.00 
3 813 711.00 

562 913 573.00 

427 465 562.00 
  

Reykjavík, 28. janúar 1976. 

Magnús E. Guðjónsson, framkvæmdastjóri. 

Birgir L. Blöndal, aðalbókari. 

„ 1012 300 045.00 

Framanskráðan rekstrar- og efnahagsreikning þann 31. des. 1975 fyrir Lána- 
sjóð sveitarfélaga höfum við endurskoðað. 

Reykjavík, 21. mars 1977. 

Atli Hauksson. Guðmundur Ingi Kristjánsson.



Nr. 222. 346 

REIKNINGUR 

Lánasjóðs sveitarfélaga. 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1976. 

  

  

  

  

  

  

Tekjur: 
Óafturkræf framlög: 

Ríkissjóður ...............02 0000... kr. 74 167 500.00 
Jöfnunarsjóður ............0.0000.0000.. — 148 335 000.00 

kr. 222502500.00 
Vextir, lántökugj. og gengismunur ...........0.0.000 0000... —  222411598.00 

Kr. 444 914 098.00 

Gjöld 
Laun og starfsmannaútgjöld ................2000 0... 0... 0... kr. 4 721 537.00 
Ýmis rekstrargjöld ..................2.2. 0000. — 1942 553.00 
Vextir og lántökugjöld ...............220000.... sess — 95961 874.00 
Tekjur umfram gjöld 1976 ............02000.0 0... — 342 288 134.00 

Kr. 444914098.00 

Efnahagsreikningur hinn 31. desember 1976. 

Eignir: 
Bankainnstæður # ..............00...20000.0 even kr.  45553430.00 
Ýmsir viðskiptamenn ............2..20.0 0... ens — 1408 470.00 
Viðsk.reikn. ríkissjóðs ............0000.00.. 0... n. — 25 167 500.00 
Viðsk.reikn. Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga ...............00.0... — 10 635 000.00 
Áfallnir vextir ..............00..0 0... .r ss — 111382 996.00 
Skuldabréfaeign: 

Óverðtryggð lán ..........0.00000 00. kr. 781 552 924.00 
Vísitölutryggð lán ...................... — 134 845 800.00 
Gengistryggð lán  ...............0....... — 683 656 478.00 

— 1600 056 202.00 
Innbú og lausafé ...........0000.000 00 000n ens — 1655 929.00 

Kr. 1 795 858 527.00 

Skuldir og eigið fé: 
Áfallnir vextir ..........2..020. 000 kr. 25 487 002.00 
Ýmsar skammtímaskuldir ...........0..0..00 0000... — 1098 473.00 
Langtímalán: 

Óverðtryggð lán ...........0000...0000.. kr. 200 183 310.00 
Vísitölutryggð lán „.............0........ — 121 234 842.00 
Gengistryggðlán ........................ — 678 101 204.00 

—  999519 356.00 
Eigið fé: 

Hrein eign 1/1 1976 .................... kr. 427 465 562.00 
Tekjur umfram gjöld 1976 .............. — 342 288 134.00 

— 769 763 696.00   

  

Kr. 1 795 858 527.00 
Reykjavík, 3. febrúar 1977. 

Magnús E. Guðjónsson, framkvæmdastjóri. 

Birgir L. Blöndal, aðalbókari.
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Framanskráðan rekstrar- og efnahagsreikning þann 31. des. 1976 fyrir Lána- 
sjóð sveitarfélaga höfum við endurskoðað. 

Reykjavík, 21. mars 1977. 

Atli Hauksson. Guðmundur Ingi Kristjánsson. 

2. júní 1977. Nr. 223. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 79 27. maí 1960 um skipan gjaldeyris- 

og innflutningsmála o. fl. 

1. gr. 
22. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Ekki er heimilt að flytja úr landi eða til Íslands íslensk skuldabréf og hvers 
konar skuldbindingar, sem hljóða um greiðslu í íslenskum gjaldeyri, nema að fengnu 
leyfi, sem Seðlabanki Íslands veitir. 

Heimilt er að flytja úr landi og til Íslands peningaseðla og skiptimynt, sem hér 
segir: 

a) Íslenskir peningar: 

Innlendum og erlendum ferðamönnum er heimilt að flytja inn og út úr 
landinu allt að fjórtán þúsund krónum, þó ekki í seðlum að verðgildi yfir eitt 
þúsund krónur. 

Viðskipti í Fríhöfninni á Keflavíkurflugvelli með íslenskum peningum mega 
þó ekki nema samtals hærri fjárhæð en sjö þúsund krónum við brottför eða 
komu til landsins í hvort sinn. 

Öðrum aðilum að meðtöldum bönkum er óheimilt að flytja íslenska pen- 
inga inn og út úr landinu nema leyfi Seðlabankans komi til. 

b i
s
 Erlendir peningar: 

Ferðamenn búsettir hérlendis mega flytja með sér út og inn í landið þann 
erlenda gjaldeyri, sem þeir hafa lögleg umráð yfir. Ferðamenn búsettir erlendis 
mega flytja jafnmikla erlenda peninga út úr landinu og þeir fluttu inn við 
komu til landsins, að frádregnum þeim dvalarkostnaði, sem þeir hafa haft hér. 

Bankar, sem heimild hafa til að versla með erlendan gjaldeyri, svo og aðrir 
aðilar, sem löglegar heimildir hafa, mega flytja erlenda peninga inn og út úr 
landinu. 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 30 25. maí 1960 um skipan 
innflutnings- og gjaldeyrismála o.fl., öðlast gildi 10. júní 1977. Jafnframt er úr 
gildi numin reglugerð nr. 133 31. ágúst 1967. 

Viðskiptaráðuneytið, 2. júní 1977. 

Ólafur Jóhannesson.   
Yngvi Ólafsson.



Nr. 224. 348 

AUGLÝSING 

1. júní 1977. 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á frystri rækju fyrir 

framleiðslutímabilið 16. maí til 30. september 1977. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 
og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, hefur ráðuneytið 
staðfest eftirfarandi verðgrundvöll á frystri rækju fyrir framleiðslutímabilið 16. 
maí til 30. september 1977: 

Vélskelflett rækja 

D 
O
R
 

Verðbil verður 2.5%. 

1041 lb. blokkfryst .........0000000 00. 
241 lb. blokkfryst ...........0.... 0000 
24>X450 gr sérfryst (...........00..00 0000... 
6x2 kg, 5x<2 kg og 4X2 kg sérfryst ............. 
425 kg sérfryst ............0.000 nn 
2X5 kg sérfryst (.............0..0 000... 
47 kg sérfryst .........0... 0000 
1X25 lb. sérfryst ............0..000 00 
15>200 lb. sérfryst ...........0.00000 00... 

10. Í saltlegi ................... 000 

... 

Ísl. kr. á lb. Cif. 

Greiðslur í sjóðinn eða úr miðast við 62.5% af verðbreytingu frá grundvallar- 
verði að viðbættu eða frádregnu verðbili. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 1. júní 1977. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. 

G ylfi Þórðarson . 

  

Stjórnartíðindi B 19, nr. 208—224. Útgáfudagur 10. júní 1977.
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26. maí 1977. 349 Nr. 225. 

REGLUGERÐ 

fyrir hitaveitu Suðureyrarhrepps. 

1. KAFLI 

Gildissvið. 

1. gr. 
Reglugerð þessi gildir um fjarhitun í Suðureyrarhreppi. 

Stjórn hitaveitu. 

2. gr 
Hitaveita Suðureyrarhrepps, hér eftir nefnd Hitaveitan, er eign Suðureyrarhrepps 

og fer hreppsnefnd með stjórn Hitaveitunnar. Einnig getur hreppsnefnd skipað sér- 
staka stjórn yfir Hitaveituna. 

Einkaleyfi Hitaveitu. 

3. gr. 
Hitaveitan hefur einkaleyfi á dreifingu og sölu á heitu vatni innan lögsagnar- 

umdæmis Suðureyrarhrepps. 
Hitaveitan getur þó heimilað einstaklingum og félögum að annast fjarhitun á 

tilteknum svæðum undir yfirstjórn Hitaveitunnar. 

Utanhússlagnir. 

4. gr. 

Hitaveitan lætur leggja allar utanhússlagnir: Aðalæðar, dreifiæðar og heimæðar 

inni hús, samanber þó 2. málsgrein 3. gr. 

5. gr. 

Þeim, sem húseign á við götu, eða veg, þar sem dreifiæð hitaveitu liggur, er 

skylt að láta tengja hitunarkerfi hússins við hitaveituæðina. Nú eru sérstakir erfið- 
leikar á tengingu húss, eða tenging þykir af einhverjum ástæðum ekki ráðles, getur 

Hitaveitan ákveðið að húsið skuli ekki tengt við hitaveitukerfið. 

6. gr. 
Hitaveitan hefur eignarrétt og viðhaldsskyldu á dreiflæðum sínum, svo og heim- 

æðum og lögnum innanhúss, að miðstöðvarkerfi húss. Þetta á þó ekki við um lagnir 

ofan kjallara eða ofan 1. hæðar, ef hús er kjallaralaust. Innanhúss leggur Hita- 

veitan til stofnloka, síur og stýrihemla. 

7. gr. 

Sá varmi, sem Hitaveitan lætur í té, er ætlaður til upphitunar húsa og almennra 

heimilisnota. 
B 44 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Nú kemur fram ósk um að nota varma til annarra þarfa en greinir í fyrstu 
málsgrein og þarf þá til þess heimild Hitaveitunnar. 

8. gr. 
Réttur húseigenda til afnota af hitaveituvatni, skuldbindur ekki Hitaveituna til 

þess að tryggja, að þrýstingur á dreifiæðum hennar sé ávallt nægilegur. 

Ábyrgð Hitaveitu. 
9. gr. 

Hitaveitan ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni, er leiða kann af rekstrartrufl- 
unum, er verða á henni vegna frosta, rafmagnsbilunar eða annarra óviðráðanlegra 
atvika. Sama gildir, ef rennsli í æð er stöðvað um stundasakir vegna viðgerðar og 
annars slíks. 

10. gr. 
Hitaveitunni er heimilt að nota aftur vatn, sem runnið hefur gegnum hitunar- 

kerfi húss. 
Ef Hitaveitan óskar ekki eftir að nota slíkt afrennslisvatn getur hún leyft notkun 

þess til upphitunar á t.d. geymslu, bílskúr eða gróðurhúsi. 
Hitaveitan getur þó jafnan afturkallað slík leyfi, ef hún þarf á vatninu að halda. 

Tenging við Hitaveitu. 

11. gr. 
Áður en tengt er við hitaveitu skal liggja fyrir uppdráttur samþykktur af bygg- 

ingarnefnd. Hitaveitan skal vera til aðstoðar byggingarnefnd í málum, sem snerta 
hitalagnir. Ef uppdrættir eru ekki til af gömlum hitunarkerfum, sem breyta á, getur 
Hitaveitan krafist þess, að þeir séu gerðir, eftir því sem nauðsynlegt er, og ber hús- 
eigandi allan kostnað af því. 

Við gerð uppdrátta skal miða við reglur byggingarsamþykktar. 

Eftirlit. 

12. gr. 
Starfsmenn Hitaveitunnar skulu jafnan hafa frjálsan aðgang að pípulögnum, 

bæði utan húss og innan. Húseiganda er skylt að láta þeim í té þær upplýsingar, 
er máli geta skipt um hitun hússins. 

Dælur á heimæðum. 

13. gr. 
Óheimilt er að tengja vatnsdælur við heimæðar, nema skriflegt leyfi Hitaveit- 

unnar sé fyrir hendi og þannig sé frá dælu gengið, að ekki valdi óþægindum. 

Viðurlög við brotum. 

14. gr. 
Brot á reglugerð þessari varða sektum, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt 

öðrum lögum. Með mál út af slíkum brotum skal farið að hætti opinberra mála. 
Nú vanrækir maður að vinna verk, sem Hitaveitan hefur fyrirskipað samkvæmt 

reglugerð þessari eða verk er ekki unnið á viðeigandi hátt, og er þá Hitaveitunni 
heimilt að láta vinna það, sem þörf krefur, á kostnað hlutaðeigandi aðila. 

Skal þá greiða kostnaðinn til bráðabirgða úr sveitarsjóði, en innheimta síðan 
hjá hlutaðeigandi aðila með lögtaki ef þörf krefur.
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Reglugerð þessi, sem samþykkt er af hreppsnefnd Suðureyrarhrepps er hér með 
staðfest samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast þegar gildi og 
birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

iðnaðarráðuneytið, 26. maí 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Kristmundur Halldórsson. 

26. maí 1977. . Nr. 226. 
GJALDSKRÁ 

Hitaveitu Suðureyrarhrepps. 

I. KAFLI 

1. gr. 
Hitaveita Suðureyrarhrepps selur afnot hitaorku úr hitakerfum þeim, sem gerð 

hafa verið eða verða gerð í Suðureyrarhrepp, og til þeirra húsa, sem fá vatn frá 
aðfærsluæð, eftir þeim reglum sem settar eru í gjaldskrá þessari sbr. og reglugerð 
fyrir Hitaveitu Suðureyrarhrepps nr. 225 26. maí 1977. 

2. gr. 
Hitaveita Suðureyrarhrepps lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar 

hennar, í té vatnsmagn, er ætla má að nægi til hitunar á húsinu, enda séu ofnar 
hússins nægilega stórir að dómi hitaveilustjóra. 

Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil fyrir hámarksrennsli til hvers upp- 
hitunarkerfis og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það hámark, sem 

hemillinn er stilltur á. 

ð. gr. 
Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils þess, er 

um getur í 2. gr. Hitaveitan breytir stillingu hemils eftir óskum húseiganda fyrsta 
mánuð, sem hús hans er tengt við hitaveitukerfið, en síðan verður hemilstillingu að 
jafnaði einungis breytt einu sinni á ári, og skal beiðni um breytingu komið á fram- 
færi við hitaveituna fyrir 1. desember ár hvert. Hámarksstilling hemils gildir allt 
árið þótt orkunotkun verði minni hluta úr ári. 

11. KAFLI 

4. gr. 
Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

a. Fastagjald, kr. 300.00 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 
b. Vatnsgjald, kr. 2410.00 á mánuði fyrir hvern mínútulitra á hámarksstillingu 

hemils. 
Á gjöld þessi leggst söluskattur og hliðstæðir skattar skv. gildandi lögum og 

reglum á hverjum tíma. 

5. gr. 

Hitaveitugjöld skv. 4. gr. verða krafin mánaðarlega og skulu þau greiðast til 

innheimtumanns eða innheimtustofnunar, sem hreppsnefnd ákveður. Það eru van- 

skil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 15 daga frá gjalddaga.
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III. KAFLI 

6. gr 
Heimæðagjald Hitaveitu Suðureyrarhrepps skal vera sem hér segir, fyrir eina 

heimæð. 

Eldri hús: 

Fastagjald á heimæð með hemil, þrýstijafnara og slaufu- 
loka .......22200000 00 kr. 97 000.00 

Rúmmetragjald 0—-300 m3 .........00000. 000 án gjalds 
gjald umfram 300 mð—-1000 mö ........000000 000. — 167.00 pr/mð 
gjald umfram 1000 má ........000000 000 — 112.00 pr/möð 

Ný hús (nýbyggingar): 

Fastagjald á heimæð með hemil, þrýstijafnara og slaufu- 
loka 22.00.0000. — 221 500.00 

Rúmmetragjald 0—-300 mé ........0000000 00. án gjalds 

gjald umfram 300 mð— 1000 mð .......0.0.000 000. — 167.00 pr/möð 
gjald umfram 1000 mö ........00000 0000. — 112.00 pr/möð 

7. gr. 
Gjöld skv. 6. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar nú 126 stig. Er 

hreppsnefnd heimilt að breyta þeim í samræmi við þær breytingar, sem á nefndri 
vísitölu verða. 

8. gr. 
Nú eru leyfð afnot hitaveitunnar til annars en húshitunar, og er þá hrepps- 

nefnd heimilt að ákveða gjald fyrir þau afnot sérstaklega í hverju tilviki með hlið- 
sjón af gjaldskrá þessari. 

9. gr. 
Öll gjöld samkv. gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

10. gr. 
Hitaveita Suðureyrarhrepps hefur rétt til að loka aðrennsli að húsi eða íbúð 

notanda, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber að til- 
kynna með ðja daga fyrirvara. 

Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, sem í vanskilum er, kr. 
1 000.00 í hvert skipti. 

11. gr. 
Eftirlitsmanni Hitaveitu Suðureyrarhrepps skal, hvenær sem er, frjáls aðgangur 

að öllum hitakerfum, sem tengd eru við hitaveituna. Er húseiganda skylt að hlíta 
tafarlaust fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til 
varnar gegn misnotkun heita vatnsins. 

Gjaldskrá þessi, sem samþykkt er að hreppsnefnd Suðureyrarhrepps er hér með 
staðfest samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast þegar gildi og 
birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 26. mai 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Kristmundur Halldórsson.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Bíldudalskauptúns, 

nr. 217 14. maí 1976. 

1. gr. 
2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 
400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 
Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 
Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 

út til vísindalegra rannsókna, svo og skip sem leita hafnar vegna snjóskaða eða til 
að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur 

bundið. 
Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 

en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 
Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620 00 af hverri brúttórúmlest. 
Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. Í. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 8. gr. skulu vera sem hér segir: 
Fyrir vörur í 1. flokki kr. 210.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 2. flokki kr. 445.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr. 120.00 fyrir hvern rúmmetra. 

Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarkssjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100 00. 
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Samgöngnráðuneytið, 24. maí 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Búðakauptún í Suður-Múlasýslu, 

nr. 300 16. nóvember 1972. 

1. gr. 
VII. kafli orðist þannig: 

Um gjöld til hafnarinnar. 

26. gr. 
Gjöld til hafnarsjóðs Búðakauptúns skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá, er 

hafnarstjórn semur og samsönguráðuneytið staðfestir. 

2. gr. 
Greinar nr. 27—43 falli niður og breytist töluröð eftirfarandi greina til sam- 

ræmis við það. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 

festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðnneytið, 25. maí 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  
Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 229. 25. maí 1977. 
GJALDSKRÁ 

fyrir hafnarsjóð Búðakauptúns í Suður-Múlasýslu. 

I. KAFLI 

Um hafnargjöld Búðakauptúns. 

1. gr. 
Öll skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 

skulu greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þan koma inn fyrir takmörk hafnar- 
innar, þó með þeim undantekningum, er síðar greinir. 

Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttóstærð skipanna, eins og hún er mest 
skráð á mælibréf skips. Hálf rúmlest telst sem heil en minni hluta er sleppt. Undan- 

þegin lesta- og bryggjugjaldi ern herskip, björgunarskip, íslensk vitaskip og varð- 
skip, svo og skip, sem taka neyðarhöfn. 

Lestagjöld. 

2. gr. 
a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, sem sigla eftir áætlun og öll fiskiskin, 

stærri en eða jafnt og 400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á 
brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

bó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestasjald einu sinni á ári kr. 770.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00.
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Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 

mánuði. 
Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip og skip, sem gerð eru út 

til vísindalegra rannsókna, svo og skip sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til að 
láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

Bryggjugjöld. 

ð. gr. 
Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 

brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur 

bundið. 
Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 

en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjusjöld. 
Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 

rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þan, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

Vörugjöld. 

4. gr. 
Vörugjald skal greiða af öllum vörum sem fluttar eru af skipsfjöl á land eða úr 

landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka hafnarinnar, þó með 
þeim undantekningum, sem um getur í næstu greinum. 

5. gr. 
Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skips eiga að fara til annarra hafna og 

einungis eru látnar á land um stundarsakir, skal aðeins greitt hálft vörugjald. 

Undanþegnar þessu gjaldi eru þær vörur, sem látnar eru á land um stundar- 

sakir, vegna skemmda á skipi. 

6. gr. 
Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 

a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 

b. Vistir og aðrar nauðsynjar til skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar eru 

úr landi. 
Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 
Póstur og venjulegur farþegaflutningur. 

e. Bifreiðar og bifhjól ferðamanna. 

ag
 

7. gr. 
Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri send- 

ingu sérstaklega. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. 
Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörusjalds. Skipstjóra eða af- 

greiðslumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 
Sé engin farmskrá, skal skipstjóri sefa drengskaparvottorð um vörumagn, sem 

fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða til, getur hann, hve- 
nær sem er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann telur hentugast. Reyn- 
ist vörumagnið vera meira en upp er gefið, sreiðir skipið kostnaðinn. 

Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað, skal reikna vörugjaldið 
eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af.
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8. gr. 
Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið 

greiðast eins og þar segir. 

Vörugjaldskrá. 

1. fl.: Gjald kr. 210.00 fyrir hver 1000 kg: 
Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 

100 t.) svo sem bensín, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, sement laust og sekkjað, 
vikur, sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara. 

2. fl.: Gjald kr. 445.00 fyrir hver 1000 kg: 
Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, aðrar en taldar í 1. fl, óunnið járn og 

stál, útgerðarvörur, smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- og 
byggingavörur pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir. 

3. fl.: Gjald kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg: 
a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til Þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 

stofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hiólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar. 
mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 

b. Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, glys- 
varningur alls konar, vín, tóbak, sælgæti, snyrtivörur, lyf. 

c. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar, eftir þyngd. 
Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% aflsátt. Vörugjald 

greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

4. fl.: Gjald kr. 120.00 fyrir hvern rúmmetra: 
Vörur flokkaðar eftir rúmmáli. 

5. fl: Gjald 0.85%. 
Sjávarafli lagður á land til vinnslu eða brottflutninss. Gjaldið reiknast af heildar- 

verðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra skýrslu um keyptan 
afla mánaðarlega, t.d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Íslands. Aflasiald fellur í 
gjalddaga um leið og afla er landað. Kanpandi aflans innheimtir gjaldið hjá selj- 
anda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann vanræki innheimtu þess. 
Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eisi sjaldnar en mánaðarlega. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100.00. 

Um ýmis gjöld til hafnarinnar. 

9. gr. 
Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar, skal sreiða kr. 2.00 fyrir hvern fer- 

metra, sem varan þekur, sé hún ekki flutt burtu innan tveggja sólarhringa. Giald 
þetta reiknast fyrir hvern sólarhring. Sama gjald skal greiða fyrir tæki og áhöld 
hvers konar, sem einstaklingar eiga og láta eða vilja láta standa á landi hafnar- 
innar. Gjald fyrir slík tæki, svo og mikið vörumagn. má ákveða með samningi við 
hafnarnefnd. 

10. gr. 
Leiga eftir báta, áhöld og tæki hafnarinnar, svo og lán á landfestum og aðstoð 

veitta af starfsmönnum hafnarinnar greiðist eftir gjaldskrá, sem hafnarstjórn setur. 
Fyrir lóðir og lendur hafnarinnar, geymslnhús og verbúðir, sem leist er ein- 

stökum mönnum eða félögum, um lengri eða skemmri tíma, skal greiða leisusjald 
sem ákveðið verður með samningi við hafnarstjórn.
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11. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

11. gr. 
Skrifstofa hafnarinnar sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða 

gjöldin þar. 

12. gr. 
Skipstjóri ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. 
Ef enginn skipstjóri er á skipinu, ber eigandi þess ábyrgð á greiðslu gjaldanna, 

svo og annarra gjalda, er skipinu ber að greiða. Hafnarsjóður hefur haldsrétt í 

skipi, uns gjöldin eru að fullu greidd. 
Þar sem ekki eru í gjaldskrá þessari ákveðnir fastir gjalddagar, skal greiða 

gjöldin áður en skipið fer burt úr höfninni. 

13. gr. 
Vörugjald skv. 8. gr. greiðir móttakandi af vörum, sem koma til hafnarinnar, 

en sendandi af vörum, sem fluttar eru úr höfninni. Ef margir eiga vörur með sama 

skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa hafnarsjóði skil á greiðslunni. Ef skip 

hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 
Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjald, er affermir. 

Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga þegar skipið, sem 

vörurnar flytur, er komið í höfnina og vörugjald af vörum, sem fluttar eru úr 

höfninni, fellur í gjalddaga, þegar vörurnar ern komnar á skip. Skipstjóra og af- 
greiðslumanni skips er óheimilt að afhenda vörurnar, uns gjaldið er greitt. Hafnar- 

siðður hefur haldsrétt í vörum tl tryggingar gjaldinu. 

14. gr. 

Öll gjöld samkvæmt reglugerð þessari og gjaldskrá má taka lögtaki, og hafa 

þau forgangsrétt sem önnur opinber gjöld, sbr. 12. gr. hafnalaga. Auk þess eru 

skipagjöldin tryggð með lögveði í skipinu, og gengur það veð í tvö ár fyrir samn- 

ingsveðskuldum. Dráttarvextir 2% fyrir hvern byrjaðan mánuð reiknast 2 mánnð- 

tm eftir gjalddaga. 
Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða til 

hafnarinnar, svo sem lestagjald, sem skipinu er látin í té af hafnarinnar hálfu. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 

festist hér með til að öðlast þesar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Samgöngnráðuneytið, 25. maí 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson. 

26. maí 1977. Nr. 230. 
GJALDSKRÁ 

fyrir Hitaveitu Reykjavíkur. 

1. gr. 

Hitaveitan selur afnot af heitu vatni úr veitu vatni úr veitukerfum þeim sem gerð 

hafa verið og verða gerð eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari. 
B 45
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2. gr. 
Hitaveitan lætur hverju húsi sem er í sambandi við vatnsæðar hennar, í té 

vatnsmagn, er ætla má að nægi til fullrar hitunar enda séu ofnar hússins nægilega 
stórir, að dómi hitaveitunnar. 

Verður vatnsrennsli að húsinu takmarkað um hemil, eftir því sem þörf krefur, 
og er starfsmönnum hitaveitunnar einum heimilt að breyta stillingu hans. 

11. KAFLI 

3. gr. 
Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt vatnsmæli kr. 55.00 fyrir hvern 

rúmmetra vatns. 
Hitaveitunni er heimilt að selja heitt vatn um stillanlegan, sjálfvirkan hemil, 

og miðast þá gjald til hitaveitunnar fyrir selda orku við það hámarksrennsli, sem 
hemillinn er stilltur á. 

Hitaveitan breytir stillingu hemils eftir óskum húseigenda frá tengidegi til 1. 
mars næst á eftir, en síðan verður hemilsstillingu að jafnaði einungis breytt einu 
sinni á ári og skal beiðni um breytingu komið á framfæri við hitaveituna fyrir 1. 
mars ár hvert. 

Hámarksstilling hemils gildir allt árið, þótt orkunotkun verði minni hluta úr 
ári. 

Gjald fyrir hvern mínútulítra er kr. 14 454.00 á ári. Þar til vatnsmælir eða hemill 
hefur verið settur upp, og ef vatnsmælir eða hemill bilar, áætlar hitaveitan vatns- 
notkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins. 

Hitaveitan lætur húseigendum í té aukamæla eða aukahemla, ef þess er óskað. 

4. gr. 
Hitaveitan leigir vatnsmæla og hemla og annast viðhald þeirra. Leigan fyrir 

mæli eða hemil skal greidd jafnhliða gjaldi fyrir vatnsnotkun og skal vera fyrir 
hvern mæli eða hemil á mánuði: 

a) fyrir mæla eða hemla allt að 349 00.00.0000... kr. 476.50 
b) fyrir mæla eða hemla 199 ........00... 0. — 1069.10 
c) fyrir mæla eða hemla 3" og stærri ...................... — 2138.10 

5. gr. 
Hitaveitugjöld skv. 3. og 4. gr. verða krafin mánaðarlega, þegar eftir mælis- 

álestur ef selt er eftir vatnsmæli, en miðast við mánaðarmót ef um hemil er að ræða. 
Þó er heimilt að láta líða lengri tíma en einn mánuð á milli álestra og fækka 

sjalddögum. 
Óski notandi þess að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrartíma 

hitaveitunnar og honum gerður sérstakur reikningur skal hann greiða fyrir það 
gjald kr. 1 000.00. 

6. gr. 
Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikn- 

ingsupphæð. Sé reikningur ekki greiddur við fyrstu sýningu, ber gjaldanda að greiða 
hann, þar sem hitaveitan ákveður. Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu 
greidd innan 14 daga frá gjalddaga. 

7. gr. 
Heimæðasjald hitaveitunnar skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð:
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Rúmmál húss: 
(utanmál) mö Heimæðargjald 

Allt að 400 152 706.00 kr. 
400— 2000 152 706.00 —- fyrir 400 mð - 122.20 kr./mð þar yfir 
2000— 6000  34824200 — — 2000 —  104.00 — — —- 
6000— 10000  76404200 — — 6000 —<- 9160. — — — 

Meira en 10000 1130562.00 — — 10000 — 7960 — — — 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum mælum eða hemlum 

frá hitaveitunni og skal þá greiða kr. 18 326.00 í aukagjald fyrir hvern mæli eða 

hemil umfram þann fyrsta. 

8. gr. 
Hitaveitu Reykjavíkur er heimilt að hækka eða lækka hitaveitugjöld í sama 

hlutfalli og vísitala byggingarkostnaðar breytist. Þó skal meðalheildarkostnaður við 

hitun húsa með hitaveitu ekki fara fram úr 80% af meðalheildarkostnaði hitunar 

með olíukyndingu. 

9. gr. 
Nú er tengingu heimæðar lokið og er þá heimæðagjaldið gjaldkræft. Þó er heim- 

ilt að veita gjaldfrest allt að 5 árum, ef samið er um það á gjalddaga. Í slíkum samn- 

ingi skal kveðið á um vexti af eftirstöðvum sgjaldsins. 

111. KAFLI 

10. gr. 
Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

11. gr. 
Hitaveitan hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð við- 

skiptamanns, sem vanrækir að greiða hitaveitusjöld. Heimilt er að loka vatnsrennsli 

að húsi, sem hitaveitugjöld eru vangreidd af. 
Fyrirætlun um að loka ber að tilkynna með 5 daga fyrirvara. Allan kostnað af 

lokun og opnun á ný greiðir sá, sem vanskilum veldur kr. 2000.00 hverju sinni. 

12. gr. 
Eftirlitsmanni hitaveitunnar skal, hvenær sem er, frjáls aðgangur að öllum 

hemlum, mælum, hitagjöfum og vatnsæðum, sem eru Í sambandi við hitaveituna. 

Er húseiganda skylt að hlíta tafarlavst fyrirmælum hans um viðgerðir á Þbil- 
unum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita vatnsins. 

Gjaldskrá þessi sem samþykkt er af borgarstjórn Reykjavíkur er hér með stað- 
fest skv. orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967 til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til 
eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli, þó þannig að verðákvæði 3., 4. og 7. gr. 
gilda frá 1. janúar 1977 sbr. auglýsingu ráðuneytisins nr. 438, 30. des. 1976. 

Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 61. 18. mars 1976. 

Iðnaðarráðuneutið, 26. maí 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 

Kristmundur Halldórsson.
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GJALDSKRÁ 

fyrir Hitaveitu Reykjahlíðar, Skútustaðahreppi. 

I. KAFLI 

1. gr. 
Hitaveita Reykjahlíðar selur afnot hitaorku úr hitaveitukerfum þeim, sem gerð 

hafa verið eða verða gerð í Reykjahlíð og Vogum eftir þeim reglum, sem settar eru 
í gjaldskrá þessari sbr. og reglugerð Hitaveitu Reykjahlíðar staðfestri 4. nóvember 
1971. 

2. gr. 
Hitaveita Reykjahlíðar lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar 

hennar, í té vatnsmagn er ætla má að nægi til hitunar á húsinu, enda séu ofnar 
hússins nægilega stórir að dómi hitaveitustjóra. 

Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil fyrir hámarksrennsli til hvers upp- 
hitunarkerfis og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það hámark. sem 
hemillinn er stilltur á. 

Hitaveitan lætur húseigendum í té aukahemil ef þess er óskað. 

3. gr. 
Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils þess, er 

um getur í 2. gr. Hitaveitan breytir stillingu hemils eftir óskum húseiganda fyrsta 
árið, sem hús hans er tengt við hitaveitukerfið, en síðan verður hemilsstillingu að 
jafnaði einungis breytt einu sinni á ári og skal beiðni um breytingu komið á fram- 
færi við hitaveituna fyrir 1. janúar ár hvert. 

Hámarksstilling hemils gildir fyrir allt árið, þótt orkunotkun verði minni hluta 
úr ári. 

4. gr. 
Þangað til varanleg lausn hefur fundist varðandi útfellingu steinefna í vatni 

hitaveitunnar, gildir sú bráðabirgðaráðstöfun, að gjöld fyrir afnot heita vatnsins 
miðast við rúmmál húsa. 

TI. KAFLI 

5. gr. 
Giöld fyrir afnot heita vatnsins ern sem hér segir: 

a) Fastagjald kr. 21 530.00 á ári fyrir hvert hús. 

Þ) Vatnsgjald kr. 90.00 á ári pr. mð. Þó skal reikna hálft gjald af bifreiða- og 
vélageymslum og óupphituðu rými í íbúðarhúsum. 

Á gjöld þessi leggst söluskattur samkvæmt gildandi reglum á hverjum tíma. 

6. gr. 
Hitaveitugjöld skv. 5. gr. verða krafin annan hvern mánuð og skulu þau greiðast 

til innheimtumanns eða í Samvinnubankanum á Húsavík. Gjalddagi er við fram- 
vísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupphæð. Það eru vanskil, ef gjöldin 
eru ekki að fullu greidd innan 7 daga frá gjalddaga. Heimilt er að reikna dráttar- 
vexti á gjaldfallnar vanskilaskuldir.
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111. KAFLI 

7. gr. 
Heimæðargjald Hitaveitu Reykjahlíðar skal vera sem hér segir fyrir eina heim- 

æð: 
Hús allt að 300 mö kr. 80 450.00. 
Hús 300—-2000 m? kr. 80 450.00 fyrir 300 mö og kr. 70.00 á hvern rúmmetra þar 

yfir. 
Hús stærri en 2000 mö kr. 199400.00 fyrir 2000 mö og kr. 53.00 á hvern rúm- 

metra þar yfir. 
Öll gjöld í gjaldskrá þessari miðast við utanmál húsa. 
Stofngjald fyrir hvern aðrennslishemil umfram einn á sama inntaki er kr. 

12 420.00. 

8. gr. 
Gjöld skv. 5. og 7. gr. eru miðuð við vísitölu byggingakostnaðar. 
Er hitaveitunefnd heimilt að breyta þeim í samræmi við þær breytingar sem á 

nefndri vísitölu verða, og að fenginni heimild iðnaðarráðuneytisins. 

IV. KAFLI 
9. gr. 

Nú eru leyfð afnot hitaveitunnar til annars en húshitunar, svo sem heyþurrk- 
unar eða ræktunar og er þá hitaveitunefnd heimilt að ákveða gjald fyrir þau afnot 
sérstaklega í hverju tilviki með hliðsjón af gjaldskrá þessari. 

10. gr. 

Öll gjöld samkv. gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

11. gr. 
Hitaveita Reykjahlíðar hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi 

eða íbúð notanda, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber 
að tilkynna með 3 daga fyrirvara. 

Allan kostnað við lokun aðrennslis heita vatnsins og opnun á ný greiðir sá, 
sem í vanskilum er, auk kr. 1 380.00 í hvert skipti. 

12. gr. 
Eftirlitsmanni Hitaveitu Reykjahlíðar skal hvenær sem er frjáls aðgangur að 

öllum hitakerfum, sem tengd eru við hitaveituna. Er húseiganda skylt að hlíta 

tafarlaust fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum 
til varnar gegn misnotkun heita vatnsins. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkv. orkulögum nr. 58 29. april 1967, staðfestist 
hér með til að taka þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 
Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis, nr. 236, 15. maí 1975. 

Iðnaðarráðuneytið, 26. mai 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson.
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REIKNINGUR 

sjóðsins Gerðuminning, árið 1976. 

Tekjur: 
1. Eign sjóðsins 1. janúar 1976 ...............0.0000.0.00. kr. 224 780.00 
2. Vextir af bankainnstæðum í 

a) Landsbankanum  ............000.... kr. 10 336.00 
b) Útvegsbankanum .............0.0... —- 59.00 

—  10394.00 

Samtals Kr. 236 174.00 

Gjöld 
1. Landsb. viðskiptabók 5740 .............. kr. 73 664.00 

Útvegsb., bankabók 1008 .............. — 510.00 
kr. 74174.00 

2. Verðtryggð spariskirteini ríkissjóðs 1974, skv. kaupnótu — 150 000.00 
3. Happdrættislán ríkissjóðs 1973-C .........0.000000..... — 1000.00 
4. Styrkur veittur 18. febr. 1976 ...........0000000.0..0.. —  10000.00 

  

Samtals Kr. 235 174.00 

Reykjavík, 21. febrúar 1977. 

Guðrún Markúsdóttir. 

Við undirritaðar höfum lesið ársreikning sjóðsins Gerðuminning ásamt fylgi- 
skjölum og ekki fundið neitt athugavert við færslur 1976. 

Reykjavík, 25. febrúar 1977. 

Vigdís Jónsdóttir. Ólöf Sigurjónsdóttir. 

Nr. 233. j 1. júní 1977. 

AUGLÝSING 

um gjaldskrá fyrir sundstaðina í Reykjavík. 

Einstakir miðar, fullorðnir .............00.0000000......0.. kr.  150.00 
Einstakir miðar, börn .........0.0.0eceeevsvss er — 50.00 

10 miða kort, fullorðnir .............000000 0000... —  900.00 
10 miða kort, börn ..........000....s.vn sess — 300.00 

Gufuböð ..........22..0000.0 sess —  300.00 
Leiga á handklæðum og skýlum .........0.0.0000 000... —  100.00 
Sundnámskeið, fullorðnir 20 st ........00000.000 0. — 8500.00 
Sundnámskeið, börn 20 st. ......000020200 0000... — 2 200.00 

Íþróttafélög: 16 ára og eldri 10 miðar .................. —  350.00 
Íþróttafélög: yngri en 16 ára 10 miðar .................. —  200.00 

Börn innan 5 ára í fylgd fullorðinna ókeypis. 

Aldraðir fái alla þjónustu á % verði. 

Öryrkjar skv. ráði trúnaðarlækna ókeypis.



1. júni 1977. 363 Nr. 233. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af borgarstjórn Reykjavíkur, stað- 
festist hér með samkvæmt lögum nr. 32 7. maí 1928 til þess að öðlast gildi þegar 
í stað. Jafnframt er felld úr gildi gjaldskrá nr. 423 30. nóv. 1976. 

Félagsmálaráðuneytið, 1. júní 1977. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

6. júní 1977. Nr. 234. 
REGLUGERÐ 

um takmörkun á togveiðum fyrir Suðvesturlandi. 

1. gr. 

Á tímabilinu 20. júní til 25. júlí eru allar togveiðar bannaðar fyrir Suðvestur- 
landi á svæði norðan línu sem dregin er frá Stafnesvita í punkt 63%550 N og 
23915'0 V og austan línu sem dregin er úr punkti 63%55'0 N og 23915'0 V í 3609 
réttvísandi. 

2. gr. 
Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála, 

og varða brot viðurlögum samkvæmt 17. gr. laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar 

í fiskveiðilandhelsi Íslands. 

3. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 7. gr. laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar 

í fiskveiðilandhelgi Íslands til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftir- 
breytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 6. júní 1977. 

Matthías Bjarnason.   
Jón B. Jónasson. 

9. maí 1977. . Nr. 235. 
AUGLÝSING 

um bifreiðastöður í Hafnarfirði. 

Að fengnum tillögum bæjarstjórnar Hafnarfjarðar og samkvæmt heimild í 65. 
gr. umferðarlaga nr. 40/1968 er hér með ákveðið, að bifreiðastöður skuli vera 
bannaðar á Reykjavíkurvegi neðan Skúlaskeiðs frá og með 20. maí 1977. 

Þetta tilkynnist hér með öllum, sem hlut eiga að máli. 

Bæjarfógetinn í Hafnarfirði, 9. maí 1977. 

Einar Ingimundarson.



Nr. 236. 364 31. maí 1977. 

AUGLÝSING 

um flutningsjöfnunargjald á sementi. 

Viðskiptaráðuneytið hefur með heimild í lögum nr. 62 frá 30. apríl 1973 um 
jöfnun flutningskostnaðar á sementi, að tillögu stjórnar flutningsjöfnunarsjóðs 
sements, ákveðið, að flutningsjöfnunargjald pr. hvert tonn af sementi skuli vera kr. 
3 300 frá 1. júní 1977, þar til annað verður ákveðið. 

Skulu innlendir framleiðendur (Sementsverksmiðja ríkisins) greiða gjaldið árs- 
fjórðungslega til viðskiptaráðuneytisins, en af innfluttu sementi skal það innheimt 
með aðflutningsgjöldum. Annast tollstjórinn í Reykjavík og bæjarfógetar og sýslu- 
menn annars staðar á landinu innheimtuna, og skulu þeir skila gjaldinu til við- 
skiptaráðuneytisins. 

Viðskiptaráðuneytið, 31. maí 1977. 

F.h.r. 

Gylfi Knudsen. 
  

Yngvi Ólafsson. 

  

Stjórnartíðindi B 20, nr. 225—236. Útgáfudagur 14. júní 1977.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 415 7. desember 1976, um friðunarsvæði við Ísland. 

1. gr. 

í. töluliður 1. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

1. Í Reykjafjarðarál allt árið á svæði, sem að vestan markast af línu, sem dregin 

er 50? réttvísandi frá Horni (viðmiðunarstaður 1), og að austan af 2100 v.lgd. 

2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum 6.—8. gr. laga nr. 81 31. maí 1976, 

um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands til þess að öðlast þegar gildi og birtist til 

eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er felld úr gildi reglugerð 
nr. 171 4. apríl 1977, um breytingu á reglugerð nr. 415 7. desember 1976, um frið- 

unarsvæði við Ísland. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 15. júní 1977. 

Matthías Bjarnason. 
  

Jón B. Jónasson. 

  

Stjórnartíðindi B 21, nr. 237. Útgáfudagur 16. júní 1977. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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REGLUGERÐ 

um sérstakt tímabundið vörugjald. 

1 KAFLI 

Sérstakt vörugjald. 

1. gr. 
Greiða skal í ríkissjóð sérstakt vörugjald: 

1. Af tollverði innfluttrar vöru að viðbættum aðflutningsgjöldum. 
2. Af verksmiðjuverði innlendrar framleiðsluvöru og innfluttrar vöru sem fær 

einhverja vinnslumeðferð eða pökkun hér á landi. Gjaldið skal vera 18% til 
31. desember 1977. 

II. KAFLI 

Innflutningur. 

2. gr. 
Gjald skv. Í. gr. er innheimt við tollafgreiðslu við innflutning á vörum í eftir- 

töldum tollskrárnúmerum, sbr. tollskrárlög nr. 120/1976: 

03.01.11 08.12.09 11.06.09 17.05.00 
04.06.00 08.13.00 11.08.01 18.06.04 
04.07.00 09.03.00 11.08.02 18.06.05 
05.13.00 09.04.00 11.08.03 18.06.06 
06.02.01 09.05.00 11.08.09 18.06.09 
06.02.09 09.06.00 11.09.00 19.02.09 
06.04.01 09.07.00 13.03.03 19.03.00 
06.04.09 09.08.00 17.01.10 19.04.01 
07.02.00 09.09.00 17.01.21 19.04.09 
07.03.00 09.10.10 17.01.22 19.05.00 
07.04.00 09.10.20 17.01.25 19.07.01 
07.06.00 11.01.23 17.01.26 19.07.02 
08.01.50 11.01.24 17.02.01 19.07.09 
08.01.60 11.01.25 17.02.02 19.08.01 
08.01.79 11.02.10 17.02.03 19.08.02 
08.03.00 11.02.29 17.02.09 19.08.03 
08.04.21 11.02.31 17.03.09 19.08.04 
08.04.22 11.02.32 17.04.01 19.08.09 
08.10.00 11.03.01 17.04.03 20.01.00 
08.11.00 11.03.09 17.04.04 20.02.02 
08.12.01 11.04.00 17.04.05 20.02.03 
08.12.02 11.05.01 17.04.06 20.02.04 
08.12.03 11.05.09 17.04.09 20.02.05 

Rikisprentsmiðjan Gutenberg.
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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 
21.07.04 
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 
29.04.50 
30.03.44 
30.05.00 
32.10.00 
32.13.20 
33.06.02 
33.06.04 
33.06.06 
33.06.08 
33.06.12 
33.06.19 
34.05.03 

34.05.09 
34.07.00 

35.03.09 
36.01.00 
36.02.00 
36.03.00 
36.04.00 
36.07.00 
36.08.00 
37.01.09 
37.02.02 
37.02.09 
37.03.09 
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 
38.19.81 
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 
39.03.35 
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39.03.ö5 
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 
40.09.09 
40.11.10 
40.11.20 
40.11.40 
40.11.50 
40.11.61 
40.11.69 
40.12.00 
40.13.01 
40.14.06 
40.14.08 
40.14.19 
40.16.09 
41.06.00 
41.07.00 
42.03.03 
42.05.03 
42.05.09 
42.06.00 
44.02.00 
44.03.42 
44.03.49 
44.04.10 
44.04.20 
44.09.10 
44.09.29 
44.10.00 
44.11.00 
44.13.11 
44.13.19 
44.22.09 
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 
48.05.49 
48.07.31 
48.07.45 
48.07.46 
48.07.59 
48.10.00 
48.11.00 
48.12.00 
48.13.00 
48.14.01 
48.14.02 
48.14.03 
48.14.09 
48.15.20 
48.15.31 
48.15.32 
48.15.39 
48.21.10 
48.21.29 
48.21.39 
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 

Nr. 238.
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62.05.04 
62.05.05 
62.05.07 
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 
66.12.02 
68.12.09 
68.13.09 
68.14.00 
68.16.01 
68.16.09 
69.04.00 
69.05.00 
69.07.00 
69.08.00 
69.09.00 
69.10.00 
69.11.00 
69.12.00 
69.14.00 
70.11.00 
70.12.00 
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 
11.13.01 
71.13.09 
71.14.09 
71.15.00 
71.16.00 
13.10.12 
13.10.13 
13.10.21 
73.13.61 
73.17.00 
73.18.19 
13.18.22 
73.18.29 
73.20.02 
73.20.03 
13.20.09 
73.23.02 
13.24.00 
73.25.01 
73.25.09 
13.26.00 
73.27.01 
73.27.02 
73.27.09 
73.29.02 
73.29.09 
73.32.00 
73.33.00 
73.34.01 
73.34.09 
13.05.09 
73.36.11 
73.36.12 
13.36.13 
13.36.14 
13.36.20 
13.36.30 
13.38.11 
13.38.19 
13.38.23 
73.38.29 
73.39.01 
73.39.09 
13.40.47 
13.40.56 
73.40.59 
74.07.09 
74.08.00 
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74.10.00 
74.13.00 
74.15.00 
74.16.00 
14.17.00 
14.18.10 
74.18.20 
74.19.09 
75.04.00 
75.06.02 
73.06.03 
75.06.09 
76.03.01 
16.06.09 
16.07.00 
76.10.01 
16.11.00 
76.12.00 
16.13.01 
76.13.02 
76.13.09 
76.15.10 
76.15.20 
76.16.04 
16.16.19 
71.02.00 
77.03.00 
77.04.20 
78.05.00 
78.06.09 
19.04.00 
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 
82.03.30 
82.04.00 
82.05.00 
82.08.00 
82.09.01 
82.09.09 
82.10.00 
82.11.01 
82.11.09 
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82.12.01 
82.12.09 
82.13.01 
82.13.09 
82.14.00 
82.15.00 
83.01.01 
83.01.02 
83.01.05 
83.01.09 
83.02.03 
83.02.09 
83.03.09 
83.04.00 
83.05.09 
83.06.00 
83.08.00 
83.10.00 
83.11.00 
83.13.04 
83.13.09 
84.06.31 
84.06.32 
84.06.33 
84.06.39 
84.06.40 
84.06.51 
84.06.52 
84.06.53 
84.06.61 
84.06.62 
84.06.69 
84.06.70 
84.08.31 
84.08.39 
84.08.41 
84.08.49 
64.08.60 
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
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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 
84.22.21 
84.22.29 
84.22.39 
84.22.41 
84.22.49 
84.22.50 
84.22.69 
84.22.79 
84.23.10 
84.23.21 
84.23.22 
84.23.29 
84.23.30 
84.23.40 
84.23.50 
84.23.61 
84.23.69 
84.23.70 
84.25.11 
84.25.19 
84.25.51 
84.40.10 
84.40.21 
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 
84.61.08 
84.61.12 
84.61.13 
84.61.14 
84.61.19 
84.62.00 
84.63.03 
84.63.04 
84.63.05 
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 
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85.01.90 
85.02.00 
85.03.09 
85.05.00 
85.06.11 
85.06.19 
85.06.20 
85.06.31 
85.06.39 
85.06.40 
85.06.50 
85.07.02 
85.07.03 
85.07.04 
85.07.09 
85.08.00 
85.09.00 
85.10.09 
85.12.10 
85.12.21 
85.12.29 
85.12.30 
85.12.41 
85.12.49 
85.12.52 
85.12.53 
85.12.54 
85.12.55 
65.12.56 
85.12.57 
85.12.59 
85.12.61 
85.12.69 
85.12.70 
85.13.10 
85.13.20 
85.14.10 
85.14.20 
85.15.19 
85.15.20 
85.15.25 
85.15.30 
85.15.35 
85.15.40 
85.15.59 
85.15.60 
85.15.79 
85.15.81 
85.15.82 
85.15.89 
85.16.00 
85.17.01 

85.17.09 
85.19.12 
85.19.14 
85.19.15 
85.19.18 
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 
65.21.60 
85.22.20 
85.23.01 
85.23.09 
85.25.10 
85.25.20 
85.25.30 
85.26.10 
85.26.20 
85.26.30 
85.27.00 
85.28.00 
87.01.10 
87.01.39 
87.04.01 
87.04.09 
87.06.09 
87.07.11 
87.07.19 
87.07.20 
87.10.00 
87.12.09 
87.13.31 
87.13.39 
87.14.10 
87.14.29 
87.14.31 
87.14.39 
87.14.49 
90.01.01 
90.01.09 
90.03.00 
90.04.09 
90.05.00 
90.06.00 
90.07.29 
90.07.39 

Nr. 238.
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90.08.11 90.26.01 92.11.10 95.07.00 
90.08.19 90.26.02 92.11.20 95.08.09 
90.08.21 90.26.09 92.11.31 96.02.05 
90.08.29 90.27.09 92.11.39 96.04.00 
90.08.31 90.28.10 92.11.40 96.05.00 
90.08.39 90.28.29 92.12.11 96.06.00 
90.09.01 90.28.30 92.12.19 97.04.01 
90.09.09 90.28.40 92.12.21 97.04.02 
90.10.10 90.28.50 92.12.23 97.04.04 
90.10.20 90.29.09 92.12.29 97.04.09 
90.10.32 91.02.00 92.13.01 97.05.00 
90.10.39 91.03.00 92.13.09 97.06.01 
90.11.00 91.04.00 93.01.00 97.06.02 
90.12.00 91.05.00 93.02.00 97.06.09 
90.13.00 91.06.00 93.03.00 97.08.00 
90.14.20 91.07.00 93.04.03 98.01.01 
90.16.10 91.08.00 93.04.04 98.03.00 
90.16.20 91.09.00 93.04.05 98.04.00 
90.17.10 91.10.00 93.04.09 98.05.00 
90.17.20 91.11.00 93.05.00 98.06.01 
90.17.30 92.01.00 93.06.00 98.06.09 
90.18.01 92.02.00 93.07.10 98.08.00 
90.18.09 92.03.09 93.07.22 98.09.00 
90.20.00 92.04.01 93.07.29 98.10.00 
90.21.00 92.04.09 94.01.11 98.11.00 
90.23.01 92.05.00 94.02.00 98.14.00 
90.23.02 92.06.00 95.01.00 98.15.00 
90.23.03 92.07.01 95.02.00 98.16.00 
90.23.09 92.07.09 95.03.00 99.06.00 
90.24.01 92.08.00 95.04.00 
90.24.09 92.09.00 95.05.00 
90.25.00 92.10.00 95.06.00 

3. gr. 
Við innflutning gjaldskyldra vara er gjaldið lagt á tollverð vöru að viðbættum 

aðflutningsgjöldum og vörugjaldi samkvæmt ákvæðum laga nr. 97/1971. Gúmmí- 
gjald samkvæmt lögum nr. 79/1974 og byggingariðnaðargjald samkvæmt lögum nr. 
64/1965 skulu þó ekki teljast gjaldstofn við útreikning á hinu sérstaka vörugjaldi 
við innflutning. 

Við tollafgreiðslu á vörum sem undanþegnar hafa verið tolli að einhverju eða 
öllu leyti samkvæmt heimildum í 2. og 3. gr. tollskrárlasa eða heimildum í sérstökum 
lögum skal veita undanþágu frá sérstöku vörugjaldi í sama mæli hlutfallslega. 

Þegar vara er flutt inn til eigin nota eða neyslu innflytjanda og söluskattur 
er innheimtur við tollafgreiðslu reiknast hið sérstaka vörugjald sem söluskattsstofn. 

4. gr. 
Innflytjendur og aðrir sem selja hráefni og aðrar efnivörur til innlendra fram- 

leiðenda skulu við sölu á vörum sem sérstakt vörugjald hefur verið greitt af við 
tollafgreiðslu færa söluna á sérstaka sölureikninga eða nótur og tilgreina þar fjár- 
hæð vörugjalds.
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III. KAFLI 

Innlend framleiðsla. 

5. gr. 
Þær vörur sem taldar eru upp í 2. gr. þessarar reglugerðar og framleiddar eru 

hér á landi, fá einhverja vinnslumeðferð eða eru pakkaðar í neytendaumbúðir hér 

á landi eru gjaldskyldar til sérstaks vörugjalds. 

6. gr. 
Hið sérstaka vörugjald reiknast á verksmiðjuverð. Með verksmiðjuverði er átt 

við söluverð frá verksmiðju eða framleiðanda án álagningar fyrir sölu- og dreif- 

ingarkostnaði en að meðtöldu gjaldi samkvæmt ákvæðum laga nr. 97/1971. 

Þegar almenn verðlagning framleiðanda er miðuð við heildsöluverð reiknast 

hið sérstaka vörugjald 18% á 89.3% heildsöluverðsins en það svarar til 16.07% af 

heildsöluverði án nokkurs frádráttar á kostnaði svo sem umboðs- eða sölulaunum, 

afslætti eða öðrum gjöldum. Þegar selt er með söluskatti reiknast gjaldið á vöru- 

verð án söluskatts en hið sérstaka vörugjald myndar stofn til söluskatts. 

Gjald af innlendum framleiðsluvörum reiknast við sölu eða afhendingu gjald- 

skyldra vara frá verksmiðju eða framleiðanda og skiptir ekki máli hvenær eða með 

hvaða hætti greiðsla kaupanda fer fram. 
Við skil í ríkissjóð á hinu sérstaka vörugjaldi af innlendri framleiðslu er 

heimilt að draga frá innheimtu gjaldi af sölu það sérstaka vörugjald sem fram- 

leiðandi hefur sannanlega greitt við kaup á hráefni og efnivöru til hinnar sjald- 

skyldu framleiðslu. 

7. gr. 

Gjaldskyldir samkvæmt þessum kafla eru allir þeir sem framleiða eða pakka 

hér á landi gjaldskyldar vörur, hvort sem er til sölu eða til eigin nota. 

Gjaldskyldir aðilar skulu ótilkvaddir senda tilkynningu um starfsemi sína til 

skattstjóra þar sem þeir eru heimilisfastir. Þeir sem hefja tilkynningarskylda starf- 

semi skulu senda tilkynningu áður en starfsemin hefst. 

Í tilkynningu skal greina nafn og heimili rekstraraðila, firmanafn og hvers 

konar framleiðslu sé um að ræða. 
Skattstjórar skulu hver í sínu umdæmi semja skrá um alla þá sem hafa með 

höndum gjaldskylda starfsemi. 

8. gr. 
Þeir sem framleiða og selja bæði gjaldskyldar og gjaldfrjálsar vörur skulu færa 

gjaldskylda sölu á sérstakar sölunótur eða reikninga. 

Nóturnar eða reikningarnir skulu bera greinilega með sér hvort sérstakt vöru- 

gjald sé innifalið í heildarfjárhæðinni. 

9. gr. 
Allir þeir sem innheimta sérstakt vörugjald skulu haga bókhaldi sínu þannig 

að skattyfirvöld geti á hverjum tíma gengið úr skugga um réttmæti skýrslna um sér- 

stakt vörugjald. 
Þeir sem framleiða og selja bæði gjaldskyldar og gjaldfrjálsar vörur skulu 

halda hinni gjaldskyldu sölu greinilega aðgreindri í bókhaldi sínu. 

10. gr. 
Þeir sem njóta vilja frádráttar frá innheimtu gjaldi af sölu, sbr. 4. mgr. 6. gr., 

skulu færa það sérstaka vörugjald, sem greitt hefur verið við kaup á hráefnum 

til gjaldskyldrar framleiðslu, í sérstakan reikning. Niðurstaða þess reiknings færist
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síðan til frádráttar á skýrslu um sérstakt vörugjald við skil til ríkissjóðs og telst 
því ekki með hráefnis- eða framleiðslukostnaði og myndar ekki aðstöðugjaldsstofn. 

11. gr. 
Þeir sem skyldir eru að innheimta sérstakt vörugjald og tilgreindir eru á skrá, 

sbr. 7. gr., skulu ótilkvaddir greiða innheimtumanni ríkissjóðs í umdæmi því, þar 
sem þeir eru heimilisfastir, það sérstaka vörugjald sem þeim ber að standa skil 
á, Greiðslu skal fylgja skýrsla á þar til gerðu eyðublaði um gjaldskylda sölu á 
uppgjörstímabilinu, þar með talin úttekt til eigin nota, svo og upplýsingar um frá- 
drátt, sbr. 6. og 10. gr., og fjárhæð þess sérstaka vörugjalds sem inna ber af hendi. 

12. gr. 
Gjalddagar sérstaks vörugjalds af sölu innlendrar framleiðslu á árinu 1977 eru 

fjórir. Gjalddagi vörugjalds fyrir tímabilið 1. janúar til 31. mars er 1. maí 1977, 
gjalddagi vörugjalds fyrir tímabilið 1. apríl til 30. júní 1977 er 1. ágúst 1977, 
gjalddagi vörugjalds fyrir tímabilið 1. júlí til 30. september 1977 er 1. nóvember 
1977 og gjalddagi vörugjalds fyrir tímabilið 1. október til 31. desember 1977 er 1. 
febrúar 1978. 

Eindagi er 15 dögum eftir gjalddaga. Beri eindaga upp á helgiðag eða al- 
mennan frídag færist hann á næsta virkan dag á eftir. 

IV. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

13. gr. 
Að því leyti sem ekki er ákveðið í reglugerð þessari um álagningu, innheimtu, 

tilhögun bókhalds, framtöl, eftirlit, viðurlög, sektir og aðra framkvæmd varð- 

andi hið sérstaka vörugjald skulu gilda, eftir því sem við geta átt, ákvæði eftir- 
farandi laga og reglugerða: 

1. Að því er tekur til innlendrar framleiðslu skulu gilda ákvæði laga nr. 10/1960 
um söluskatt með áorðnum breytingum og reglugerða settra samkvæmt þeim. 

2. 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 með áorðnum 
breytingum. 

14. 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 vörugjalds 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. 

15. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 49 20. maí 1977, um 

sérstakt tímabundið vörugjald, til að öðlast sildi þegar í stað. Jafnframt er úr gildi 
felld reglugerð nr. 121 5. maí 1976 um sérstakt tímabundið vörugjald og reglugerð 
nr. 432 31. desember 1976 um breytingu á þeirri reglugerð. 

Fjármálaráðuneytið, 31. mai 1977. 

Matthías Á. Mathiesen.   
Þorsteinn Geirsson.
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SAMÞYKKT 

um sýsluvegasjóð í Kjósarsýslu. 

1. gr. 

Í Kjósarsýslu skal vera sýsluvegasjóður. Skal úr þeim sjóði greiða kostnað 

við viðhald og lagningu sýsluvega, samkv. 2. gr. í samræmi við staðfesta sýslu- 

vegaáætlun, sbr. þó 52. gr. vegalaga nr. 66,1975 sbr. lög nr. 113/1976. 
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2. gr. 

Um töku vega í tölu sýsluvega fer samkvæmt ákvæðum vegalaga hverju sinni. 

Sýsluvegir eru: 

Bessastaðahreppur: 

Hliðsnesvegur. Af Bessast.vegi að Hliðsnesi. 
Bessastaðavegur. Af hlaði á Bessast. að starfsmannahúsi. 
Skólavegur. Af Álftanesvegi að Bjarnastaðaskóla. 
Eyvindarstaðavegur. Af Álftanesvegi að Eyvindarstöðum. 
N.-Eyvindarst.vegur. Af Álftanesvegi að Norður- Eyvindarstöðum. 

Stekkjarvegur. Af Álftanesvegi að Stekk. 
Asparvík.vegur. Af Álftanesvegi að Asparvík. 
Landakotsvegur. Af Álftanesvegi að Landakoti. 
Jörfavegur. Af Álftanesvegi að Jörfa. 
Hvolsvegur. Af Jörfavegi að Hvoli. 

. Akrakotsvegur. Af Jörfavegi að Akrakoti. 
Deildarvegur. Af Álftanesvegi að Deild. 
Traðarvegur. Af Álftanesvegi að Tröð. 
Gerðakotsvegur. Af Álftanesvegi að Gerðakoti. 
Hákotsvegur. Af Álftanesvegi að Hákoti. 
Sveinskotsvegur. Af Álftanesvegi að Sveinskoti. 
Bjarnastaðavegur. Af Sveinskotsvegi að Bjarnastöðum. 
Þórukotsvegur. Af Álftanesvegi að Þórukoti. 
Búðarflatarvegur. Af Álftanesvegi að Búðarflöt. 
Skógtjarnarvegur. Af Álftanesvegi ag Skógtjörn. 

. V-Skógtj.vegur. Af Búðarflatarvegi að Vestri-Skógtjörn. 

. Brekkukotsvegur. Af Álftanesvegi að Brekkukoti. 

. Brekkuvegur. Af Álftanesvegi að Brekku. 

Kirkjubrúarvegur. Af Álftanesvegi að Kirkjubrú. 

Mosfellshreppur: 

Blikastaðavegur. Af Vesturlandsvegi að Blikastöðum. 
Blikastaðav. II. Af Blikastaðavegi að Blikastaðabúi. 
Lágafellskirkjuv. Af Vesturlandsvegi að Lágafellskirkju. 
Leirvogstunguv. Af Vesturlandsvegi að Leirvogstungu. 
Úlfarsárvegur. Af Úlfarsfellsvegi að Úlfarsá (hæli). 
Friðlundarvegur. Af Hafravatnsvegi að Friðarlundi. 
Úlfarsfellsvegur. Af Úlfarsfellsvegi að Úlfarsfelli. 
Þormóðsdalsvegur. Af Hafravatnsvegi að Þormóðsdal. 
Miðdalsvegur. Af Hafravatnsvegi að Miðdal. 
Dallandsvegur. Af Hafravatnsvegi að Dallandi. 
Hlaðgerðarkotsv. Af Þingvallavegi að Hlaðgerðarkoti.
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12. Tjaldanesvegur. Af Þingvallavegi að Tjaldanesi. 
13. Hrísbrúarvegur. Af Þingvallavegi að Hrísbrú. 
14. Víðihólsvegur. Af Hrísbrúarvegi að Víðihóli. 
15. Furuvallavegur. Af Þingvallavegi að Furuvöllum. 
16. Víðisvegur. Af Þingvallavegi að nýbyggðu húsi, Víði. 
17. Reykjahlíðarvegur. Af Þingvallavegi að Reykjahlíð. 
18. Laugabólsvegur. Af Reykjahlíðarvegi að Laugabóli. 
19. Veg. að Reykjahl.h. Af Reykjahlíðarvegi að Reykjahlíðarhæli. 
20. Minna-Mosfellsv. Af Þingvallavegi að Minna Mosfelli. 
21. Mosfellsvegur. Af Minna-Mosfellsv. að Mosfelli 1. 
22. Norður-Reykjav. Af Þingvallavegi að Norður Reykjum. 
23. Dalsgarðsvegur. Af Norður-Reykjav. að Dalsgarði. 
24. Víðigerðisvegur. Af Norður-Reykjav. að Víðigerði. 
25. Reykjadalsv. I. Af Norður-Reykjav. að Reykjadal. 

26. Reykjadalsv. II. Af Norður-Reykjav. að Æsustöðum . 
27. Æsustaðavegur. Af Norður-Reykjav. að Æsustöðum. 
28. Vegur að Röðli. Af Æsustaðavegi að Röðli 
29. Lundarvegur. Af Þingvallavegi að Lundi. 
30. Helgadalsvegur. Af Þingvallavegi að Helgadal. 
31. Hraðastaðavegur. Af Helgastöðum að Hraðastöðum Il. 
32. Brennholtsvegur. Af Helgadalsvegi að Brennholti. 
33. Laxnessvegur. Af Þingvallavegi að Laxnesi. 
34. Gljúfrasteinsvegur. Af Þingvallavegi að Gljúfrasteini. 
35. Hrafnhólavegur. Af Þingvallavegi að Hrafnhólum. 
36. Selholtsvegur. Af Hrafnhólavegi að Selholti. 
37. Selvangsvegur. Af Hrafnhólavegi að Selvangi. 
38. Seljabrekkuvegur. Af Þingvallavegi að Seljabrekku. 

Kjalarneshreppur: 

1. Varmadalsvegur. Af Vesturlandsvegi að Varmadal IV. 
2. Fitjavegur. Af Vesturlandsvegi að Fitjum. 
3. Fitjakotsvegur. Af Fitjavegi að Fitjakoti. 
4. Norður-Grafarvegur. Af Vesturlandsvegi að Norður-Gröf. 
5. Víðinesvegur. Af Vesturlandsvegi að Víðinesvegi. 
6. Naustanesvegur. Af Víðinesvegi að Naustanesvegi. 
7. Álfsnesvegur. Af Víðinesvegi að Álfsnesi. 
8. Kollafjarðarvegur. Af Vesturlandsvegi að Kollafjarðarrétt. 
9. Mógilsárvegur. Af Kollafjarðarvegi að húsi tilr.stj. Mógilsá. 

10. Pétursborgarvegur. Af Kollafjarðarvegi að starfsm.húsi Pétursborgar. 
11. Ystu-Nafarvegur. Af Kollafjarðarvegi að Ystu-Nöf. 
12. Veg. að smáb. í 1. Móa. Af Vesturlandsvegi að smábýli í landi Móa. 
13. Esjubergsvegur. Af Vesturlandsvegi að Esjubergi. 
14. Móavegur. Af Vesturlandsvegi að nýbyggðu húsi á Móum. 
15. Kirkjulandsvegur. Af Vesturlandsvegi að Kirkjulandi.,, 
16. Saltvíkurvegur. Af Vesturlandsvegi að Saltvík. 
17. Skrauthólavegur. Af Vesturlandsvegi að Skrauthólum. 
18. Vallárvegur. Af Vesturlandsvegi að Vallá. 
19. Fólksvangsvegur. Af Vesturlandsvegi að Fólkvangi. 
20. Klébergsvegur. Af Vesturlandsvegi að Klébergi. 
21. Bergvíkurvegur. Af Vesturlandsvegi að Bergvík. 
22. Brautarholtsvegur. Af Vesturlandsvegi að Brautarholti. 
23. Jörfavegur. Af Brautarholtsvegi að Jörfa.
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. Króksvegur I. Af Brautarholtsvegi að Króki (norðurbæ). 
. Króksvegur II. Af Brautarholtsvegi að Króki (syðri-bæ). 
. Lykkjuvegur. Af Brautarholtsvegi að Lykkju. 
. Arnarholtsvegur. Af Brautarholtsvegi að Arnarholti. 

Hjassavegur. Af Brautarholtsvegi að Hjassa. 
Bakkavegur. Af Vesturlandsvegi að Bakka. 
Melavallavegur. Af Vesturlandsvegi að Melavöllum. 

. Dalsmynnisvegur. Af Vesturlandsvegi að Dalsmynni. 
Saurbæjarvegur. Af Vesturlandsvegi að Saurbæjarkirkju. 
Hjarðarnesvegur. Af Veslurlandsvegi að Hjarðarnesi. 
Útkotsvegur. Af Vesturlandsvegi að Útkoti. 
Melavegur. Af Vesturlandsvegi að Melum. 
Norðurkotsvegur. Af Vesturlandsvegi að Norðurkoti. 

. Stardalsvegur. Af Þingvallavegi að Stardal. 
Ytri-Tindast.vegur. Af Eyrafjallsvegi að Ytri-Tindastöðum. 

Kjósarhreppur: 

Kiðafellsvegur. Af Vesturlandsvegi að Kiðafelli. 
Eyrarkotsvegur. Af Vesturlandsvegi að Eyrarkoti. 
Eyrarvegur. Af Vesturlandsvegi að Eyri. 
Laxárnesvegur. Af Vesturlandsvegi að Laxárnesi. 
Félagsgarðsvegur. Af Vesturlandsvegi að Félagsgarði. 
Neðri-Hálsvegur. Af Vesturlandsvegi að Neðri-Hálsi. 
Hvammsvegur. Af Vesturlandsvegi að Hvammi. 
Hvammsvík vegur. Af Hvammsvegsi að Hvammsvík. 
Fossárvegur. Af Vesturlandsvegi að Fossá. 

Ingunnarst.vegur. Af Vesturlandsvegi að Ingunnarstöðum. 

Skorhagavegur. Af Vesturlandsvegi að Skorhaga. 
Morastaðavegur. Af Eyrarfjallsvegi að Morastöðum. 

. Miðdalsvegur. Af Eyrarfjallsvegi að Miðdal. 
. Eylífsdalsvegur. Af Eyrarfjallsvegi að Eylífsdal. 
. Þúfuvegur. Af Eyrarfjallsvegi að Þúfu. 

Blönduholtsvegur. Af Eyrarfjallsvegi að Blönduholti. 
Fellsvegur. Af Eyrarfjallsvegi að Felli. 

. Hjarðarholtsvegur. Af Meðalfellsvegi að Hjarðarholti. 
Þorláksst.vegur. Af Meðalfellsvegi að Þorláksstöðum. 

. Káranesvegur. Af Þorláksstaðavegi að Káranesi. 

. Hurðarbaksvegur. Af Þorláksstaðavegi að Hurðarbaki. 

Meðalfellsvegur. Af Meðalfellsvegi að Meðalfelli. 
3. Flekkudalsvegur. Af Meðalfellsvegi að Flekkudal. 

Eyjavegur. Af Meðalfellsvegi að Eyjum (austurbær). 

5. Hjallavegur. Af Meðalfellsvegi að Hjalla. 
Sandsvegur. Af Meðalfellsvegi að Sandi. 

. Ásgarðsvegur. Af Kjósarskarðsvegi að Ásgarðsskóla. 
Grímsstaðavegur. Af Kjósarskarðsvegi að Grímsstöðum. 

Sognsvegur. Af Kjósarskarðsvegi um Sogn að Kjósarskarðsvegi. 
Reynivallavegur. Af Kjósarskarðsvegi að Reynivöllum. 

. Vindásvegur. Af Kjósarskarðsvegi að Vindási. 
. Írafellsvegur. Af Kjósarskarðsvegi að Írafelli. 
. Hækingsdalsvegur. Af Kjósarskarðsvegi að Hækingsdal. 

Hlíðarásvegur. Af Hækingsdalsvegi að Hlíðarási. 
. Fremri-Hálsvegur. Af Kjósarskarðsvegi að Fremri-Hálsi. 

239.
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3. gr. 
Vegagerð ríkisins er veghaldari sýsluvega. 

4. gr. 
Hvert hreppsfélag greiðir árlega í sýsluvegasjóð sem samsvarar a.m.k. and- 

virði sex dagvinnustunda fyrir hvern íbúa, miðað við kaupgjald í almennri verka- 
mannavinnu hjá Vegagerð ríkisins 1. desember hið næsta ár, áður en gjaldið er 
lagt á. 

Hreppsfélag getur ákveðið að hækka gjald sitt til sýsluvegasjóðs þannig að 
það renni allt að andvirði átta dagvinnustunda fyrir hvern íbúa, og skal sú ákvörð- 
un tilkynnt sýslumanni fyrir 15. febrúar. Síðan ákveður sýslumaður gjald hvers 
hrepps og tilkynnir oddvita fyrir 1. mars. Skal því greitt Í einu lagi úr sveitar- 
sjóði, eigi síðar en á næsta manntalsþingi. 

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

niður eftir sömu reglum og öðrum útgjöldum hreppsins. 

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

jarðarhluta, en er þar þó ekki útsvarsskyldur eða greiðir þar ekki útsvar eftir 
sömu reglum og aðrir íbúar hreppsins, og skal hann þá greiða vegaskatt af eign 
sinni Í sýsluvegasjóð. Skattur þessi greiðist á manntalsþingi. 

Vegaskattur skal nema 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 vegalaga. 

Gjald þetta hefur lögtaksrétt. 

7. gr. 
Undanskildar vegaskatti eru allar kirkjur, skólahús, sjúkrahús, þinghús, félags- 

heimili og vitar. 

8. gr. 
Í kauptúnum, sem eru hreppsfélög út af fyrir sig, skulu 3/4 sýsluvegasjóðs- 

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

9. 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 17. gr. vegalaga. Sýslunefnd semur einnig árlega áætlun um 
tekjur sýsluvegasjóðs yfirstandandi ár, svo og áætlun um útgjöld sýsluvegasjóðs, 
með hliðsjón af staðfestri sýsluvegaáætlun. 

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

10. 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.



31. maí 1977. 371 Nr. 239. 

ll. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varða sektum allt að 1 milljón króna, nema þyngri 

hegning liggi við að lögum. Með mál út af slíkum brotum skal farið að hætti opin- 
berra mála. 

12. gr. 
Með samþykkt þessari er numin úr gildi samþykkt um sýsluvegasjóð í Kjós- 

arsýslu nr. 238 6. október 1964. 

Samgönguráðuneytið, 31. maí 1977. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Birgir Guðjónsson. 

25. maí 1977. Nr. 240. 

GJALDSKRÁ 

fyrir hafnarsjóð Búðakauptúns í Suður-Múlasýslu. 

I. KAFLI 

Um hafnargöld Búðakauptúns. 

. 1. gr. 
Öll skip eða fleytur, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, 

skulu greiða hafnargjöld til hafnarsjóðs, er þau koma inn fyrir takmörk hafnar- 
innar, þó með þeim undantekningum, er síðar greinir. 

Öll gjöld til hafnarinnar greiðast af brúttóstærð skipanna, eins og hún er mest 

skráð á mælibréf skips. Hálf rúmlest telst sem heil en minni hluta er sleppt. Undan- 
þegin lesta- og bryggjugjaldi eru herskip, björgunarskip, íslensk vitaskip og varð- 
skip, svo og skip, sem taka neyðarhöfn. 

Lestagjöld. 

A 2. gr. 
a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, sem sigla eftir áætlun og öll fiskiskip, 

stærri en eða jafnt og 400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á 
brúttórúmlest. 

b. Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 
c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. 
d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 

Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip og skip, sem gerð eru 
út til vísindalegra rannsókna svo og skip sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

Bryggjugjöld. 

. 3. gr. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur 
bundið.
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Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki bryggjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. Í. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

Vörugjöld. 

4. gr. 
Vörugjald skal greiða af öllum vörum sem fluttar eru af skipsfjöl á land eða 

úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í annað, innan takmarka hafnarinnar, þó 

með þeim undantekningum, sem um getur Í næstu greinum. 

5. gr. 
Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skips eiga að fara til annarra hafna og 

einungis eru látnar á land um stundarsakir, skal aðeins greitt hálft vörugjald. 
Undanþegnar þessu gjaldi eru þær vörur, sem látnar eru á land um stundar- 

sakir, vegna skemmda á skipi. 

6. gr. 

Þessar vörur eru algjörlega undanþegnar vörugjaldi: 
a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskrá. 
b. Vistir og aðrar nauðsynjar til skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar 

eru úr landi. 
Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 
Póstur og venjulegur farþegaflutningur. 

e. Bifreiðar og bifhjól ferðamanna. 

ag
 

7. gr. 
Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri 

sendingu sérstaklega. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. 
Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds. Skipstjóra eða af- 

greiðslumanni skips er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. 
Sé engin farmskrá, skal skipstjóri gefa drengskaparvottorð um vörumagn, sem 

fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða til, getur hann, 
hvenær sem er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann telur hentugast. 
Reynist vörumagnið vera meira en upp er gefið, greiðir skipið kostnaðinn. 

Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu ósundurliðað, skal reikna vörugjaldið 
eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

8. gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldsskrá tiltekur og gjaldið 
greiðast eins og þar segir. 

Vörugjaldskrá. 
1. fl.: Gjald kr. 210.00 fyrir hver 1000 kg.: 

Vara flutt í heilum skipsförmum eða lausu máli í miklu magni (meira en 

100 t.) svo sem bensín, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, sement laust og sekkjað, 

vikur, sekkjaður áburður, sekkjuð kornvara. 

2. fl.: Gjald kr. 445.00 fyrir hver 1000 kg: 

Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, aðrar en taldar í 1. fl., óunnið járn og 
stál, útgerðarvörur, smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, iðnaðar- og 

byggingavörur, pökkuð og niðursoðin matvæli, ávextir.
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3. fl.: Gjald kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg.: 
a. Vélar og tæki hvers konar og varahlutir til þeirra, svo sem heimilis- og skrif- 

stofuvélar, bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, hjólbarðar, bátar, flugvélar, hreyflar, 

mælitæki, húsbúnaður, vefnaðarvara, fatnaður. 

b. Útvarps- og sjónvarpstæki, hljóðfæri, úr, klukkur, myndavélar, sjónaukar, glys- 
varningur alls konar, vín, tóbak, sælgæti, snyrtivörur, lyf. 

c. Vörur, sem ekki verða flokkaðar annars staðar, eftir þyngd. 

Af flutningi vinnutækja innanlands skal veita allt að 50% afslátt. Vörugjald 
greiðist ekki af ferðamannabifreiðum, enda ferðist eigendur með sama skipi. 

4. fl; Gjald kr. 120 fyrir hvern rúmmetra: 
Vörur flokkaðar eftir rúmmáli. 

5. fl.: Gjald 0.85%: 
Sjávarafli lagður á land til vinnslu eða brottflutnings. Gjaldið reiknast af 

heildarverðmæti aflans. Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra skýrslu um 

keyptan afla mánaðarlega, t.d. afrit af aflaskýrslu til Fiskifélags Íslands. Afla- 

gjald fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans innheimtir 

gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs þótt hann vanræki inn- 

heimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mánaðarlega. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100.00. 

Um ýmis gjöld til hafnarinnar. 

9. gr. 
Fyrir að leggja vöru á land hafnarinnar, skal greiða kr. 2.00 fyrir hvern fer- 

metra, sem varan þekur, sé hún ekki flutt burtu innan tveggja sólarhringa. Gjald 
þetta reiknast fyrir hvern sólarhring. Sama gjald skal greiða fyrir tæki og áhöld 
hvers konar, sem einstaklingar eiga og láta eða vilja láta standa á landi hafnarinnar. 

Gjald fyrir slík tæki, svo og mikið vörumagn, má ákveða með samningi við hafnar- 

nefnd. 

10. gr. 
Leiga eftir báta, áhöld og tæki hafnarinnar, svo og lán á landfestum og aðstoð 

veitta af starfsmönnum hafnarinnar greiðist eftir gjaldskrá, sem hafnarstjórn setur. 
Fyrir lóðir og lendur hafnarinnar, geymsluhús og verbúðir, sem leigt er ein- 

stökum mönnum eða félögum, mun lengri eða skemmri tíma, skal greiða leigu- 

gjald sem ákveðið verður með samningi við hafnarstjórn. 

11. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

11. gr. 
Skrifstofa hafnarinnar sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða 

gjöldin þar. 

12. gr. 
Skipstjóri ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. 
Ef enginn skipstjóri er á skipinu, ber eigandi þess ábyrgð á greiðslu gjaldanna, 

svo og annarra gjalda, er skipinu ber að greiða. Hafnarsjóður hefur haldsrétt í 
skipi, uns gjöldin eru að fullu greidd. 

Þar sem ekki eru í gjaldskrá þessari ákveðnir fastir gjalddagar, skal greiða 
gjöldin áður en skipið fer burt úr höfninni.
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13. gr. 
Vörugjald skv. 8. gr. greiðir móttakandi af vörum, sem koma til hafnarinnar, 

en sendandi af vörum, sem fluttar eru úr höfninni. Ef margir eiga vörur með sama 
skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa hafnarsjóði skil á greiðslunni. Ef skip 
hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjald, er affermir. 
Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga þegar skipið, sem 
vörurnar flytur, er komið í höfnina og vörugjald af vörum, sem fluttar eru úr 
höfninni, fellur í gjalddaga, þegar vörurnar eru komnar á skip. Skipstjóra og af- 
greiðslumanni skips er óheimilt að afhenda vörurnar, uns gjaldið er greitt. Hafnar- 
sjóður hefur haldsrétt í vörum til tryggingar gjaldinu. 

14. gr. 

Öll gjöld samkvæmt reglugerð þessari og gjaldskrá má taka lögtaki, og hafa 
þau forgangsrétt sem önnur opinber gjöld, sbr. 12. gr. hafnalaga. Auk þess eru skipa- 
gjöldin tryggð með lögveði í skipinu, og gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveð- 
skuldum. Dráttarvextir 2% fyrir hvern byrjaðan mánuð reiknast 2 mánuðum eftir 
gjalddaga. 

Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða 
til hafnarinnar, svo sem lestargjald, sem skipinu er látin í té af hafnarinnar hálfu. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 25. maí 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson. 
  

Nr. 241. 2. júní 1977. 
REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um álagningu gatnagerðargjalda við byggðar götur 

í Vopnafjarðarkauptúni nr. 309 12. júní 1975. 

1. gr. 

2. grein orðist svo: 
Upphæð gatnagerðargjalds, skv. fyrstu grein, miðast við vísitölu byggingar- 

kostnaðar, 1. næsta mánaðar eftir að lagning bundins slitlags á hlutaðeigandi götu 
fer fram. Gatnagerðargjöld við þær götur sem þegar hefur verið lagt slitlag á, mið- 
ast þó við vísitöluna 1. nóvember, 1974 og skulu breytingar á gatnagerðargjöldum 
miðaðar við það. 

2. gr. 
3. grein orðist svo: 
Gatnagerðargjald skv. 1. grein, skal greitt og falla í gjalddaga, skv. nánari 

ákvörðun hreppsnefndar. Lokagreiðslu, er nemur 20% gjaldsins, þarf þó eigi að 
inna af hendi fyrr en að gangstétt er fullfrágengin. 

Hvað varðar þær götur, sem þegar hafa verið lagðar slitlagi, skal fyrsti gjald- 
dagi vera 15. júlí næstan eftir staðfestingu þessarar reglugerðar, en að öðru leyti 
gilda sömu reglur um gjalddaga.
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Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Vopnafjarðarhrepps 

staðfestist hér með samkvæmt lögum 51/1974 og 31/1975 til þess að öðlast gildi 

þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 2. júní 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

2. júní 1977. Nr. 242. 
REGLUGERÐ 

um gatnagerðargjöld í Vopnafjarðarhreppi N-Múlasýslu. 

1. gr. 

Sveitarstjórn er heimilt að leggja gatnagerðargjald á lóðir í sveitarfélaginu, 

eftir því sem segir í reglugerð þessari. Heimilt er að leggja gatnagerðargjald á 

land, sem sambærilegt telst, þótt ekki sé sérstök lóð. 

2. gr. 

Gatnagerðargjald þetta er: A-gjald, sem er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í 

kostnaði við að gera undirbyggða götu. Auk A-gjalds verði einnig B-gjald skv. 

reglugerð nr. 309 12. júní 1975, sem er til að greiða hluta kostnaðar við varan- 

lega gatnagerð, þ. e. bundið slitlag og gangstéttir. 

3. gr. 

Til útreiknings A-gjalds skal nota eftirfarandi einingartölur, sem breytast í 

samræmi við breytingar á vísitölu byggingarkostnaðar frá setningu þessarar reglu- 

gerðar: 

A. 
1. Einbýlishús m/bifreiðageymslu að 400 mm? .......0.00200 00.00.0000. kr. 100 000 

2. Parhús að 400 mð ........00000n 000 sssnr sn — 80 000 

3. Tvíbýlishús á 2 hæðum, tveggja íbúða hús á 1 hæð að 400 m? hver íbúð — 70 000 

4. Raðhús og fjölbýlishús að 300 m? hver íbúð ........0000000000.- —  50000 

5. Verslunar-, skrifstofu- og skólahúsnæði per mm? .........0.0.000.. — 200 

6. Iðnaðarhús og vörugeymslur per mé .........00020000. 00... — 150 

7. Umframstærðir í íbúðarhúsum per Mm? ......00000 0000... — 200 

8. Ef byggt er við eldri hús og stærð þeirra verður meiri en lágmarksstærð skal 

greiða sama gjald fyrir umframstærðir og áður greinir. 

Lóðarhafar greiði í gatnagerðargjald kr. 40 af hverjum m? lóðar. 

0
 

Bifreiðastæði greiða húseigendur sjálfir. 

4. gr. 

Gjalddagi gatnagerðargjalda, samkvæmt 3. grein skal vera þegar byggingarleyti 

er veitt eða lóð úthlutað. Þó er sveitarstjórn heimilt að veita gjaldfrest á hluta 

gjaldsins þar til byggingarframkvæmdir hefjast eða allt að 2 mánuði. Sé gjaldið 
B 48
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þá eigi greitt er heimilt að stöðva framkvæmdir fyrirvaralaust þar til skuldin hefur 
verið greidd að fullu. 

5. gr. 
Nú hefur gatnagerðargjald verið greitt af lóð eða hliðstæð gjöld sem sveitar- 

félagið hefur innheimt og skal þá gilda sem greiðsla á A-gjaldi. Hafi lóðarhafar 
hinsvegar ekki greitt nein slík gjöld en eru með byggingu á byrjunarstigi þegar 
reglugerð þessi gengur í gildi ber að greiða samkvæmt 3. grein þessarar reglugerðar. 

6. gr. 

Sveitarstjórn er heimilt að hækka og lækka gjaldstuðlana í 3. gr. hvern um sig 
eða alla í einu um allt að 50% án frekari staðfestignar ráðuneytisins. 

Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Vopnafjarðarhrepps 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 og 31/1975 til þess að öðlast 
gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 2. júní 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 243. 8. júní 1977. 
GJALDSKRÁ 

Hitaveitu Seltjarnarness. 

I. KAFLI 

1. gr. 
Hitaveita Seltjarnarness selur hitaorku úr hitakerfum þeim, sem gerð hafa 

verið eða verða gerð á Seltjarnarnesi, og til þeirra húsa, sem fá vatn frá aðfærslu- 
æð, eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari sbr. og reglugerð fyrir 
Hitaveitu Seltjarnarness staðfestri 7. september 1971. 

2. gr. 
Hitaveita Seltjarnarness lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar 

hennar, í té vatnsmagn, er ætla má að nægi til hitunar á húsinu, enda séu ofnar 
hússins nægilega stórir að dómi hitaveitustjóra. 

Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil fyrir hámarksrennsli til hvers upp- 
hitunarkerfis og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það hámark, sem 
hemillinn er stilltur á. 

Hitaveitan lætur húseigendum í té aukahemil, ef þess er óskað. 

3. gr. 

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils þess er 
um getur í 2. gr. Hitaveitan breytir stillingu hemils eftir óskum húseigenda fyrstu 
tvo mánuðina, sem hús hans er tengt við bitaveitukerfið, en síðan verður hemils- 

stillingu að jafnaði einungis breytt einu sinni á ári, og skal beiðni um breytingu 
komið á framfæri við hitaveituna fyrir 1. des. ár hvert. Hámarksstilling hemils 
gildir allt árið þótt orkunotkun verði minni hluta úr ári.
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II. KAFLI 

4. gr. 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

a. Fastagjald, kr. 350.00 á mánuði fyrir hvern hemil. 
b. Vatnsgjald, kr. 1440.00 á mánuði fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu 

hemils. 
Á gjöld þessi leggst söluskattur og hliðstæðir skattar skkv. gildandi lögum og 

reglum á hverjum tíma. 

5. gr. 
Hitaveitugjöld skv. 4. gr. verða krafin annan hvern mánuð, og skulu þau greið- 

ast til innheimtumanns eða innheimtustofnunar, sem bæjarstjórn ákveður. Það eru 
vanskil ef gjöld eru ekki greidd innan 15 daga frá gjalddaga. 

TIl. KAFLI 

6. gr. 
Heimæðagjald Hitaveitu Seltjarnarness skal vera sem hér segir, fyrir eina 

heimæð: 

Fastagjald: 

Gjald á heimæð ...........0.000.0e0 senn kr. 148 000.00 
0-300 mö ........0.000 nr — án gjalds 
300-1000m2 kr./mð ..........220000 00... — 178.00 
100 og yfir kr./mð .........00.000 0000 — 120.00 

1 aðrennslishemill á grind ...........0.0000.000 0. 00. ...0. — 37.400.00 

2 aðrennslishemlar á grind .........0.0..0000 00.00.0000... — 63100.00 

7. gr. 

Gjöld skv. 6. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar. Er hitaveitunefnd 

heimilt að breyta þeim í samræmi við þær breytingar, sem á nefndri vísitölu verða. 

8. gr. 
Nú eru leyfð afnot hitaveitunnar til annars en húshitunar, og er þá hitaveitu- 

nefnd heimilt að ákveða gjald fyrir þau afnot sérstaklega í hverju tilviki með hlið- 

sjón af gjaldskrá þessari. 

9. gr. 

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

10. gr. 
Hitaveita Seltjarnarness hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi 

eða íbúð notanda, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber 
að tilkynna með ðja daga fyrirvara. 

Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, sem í vanskilum er, kr. 

2 000.00 í hvert skipti. 

ll. gr. 
Eftirlitsmanni Hitaveitu Seltjarnarness skal hvenær sem er frjáls aðgangur að 

öllum hitakerfum, sem tengd eru við hitaveituna. Er húseiganda skylt að hlíta 
tafarlaust fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum 
til varnar gegn misnotkun heita vatnsins.
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Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af hitaveitustjórn og bæjarstjórn 
Seltjarnarness staðfestist hér með samkvæmt Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til 
að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 
Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 318 11. október 1974. 

Iðnaðarráðuneytið, 8. júní 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Kristmundur Halldórsson. 

Nr. 244. 8. júní 1977. 

REGLUGERÐ 

um Hitaveitu Siglufjarðar. 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 
Hitaveita Siglufjarðar er eign Siglufjarðarkaupstaðar og er rekin í þeim til- 

gangi að selja heitt vatn til upphitunar húsa í Siglufirði eftir því sem við verður 
komið og reglugerð þessi kveður nánar um. 

Reikningar Hitaveitu Siglufjarðar skulu jafnan fylgja reikningum Bæjarsjóðs 
Siglufjarðar til endurskoðunar og samþykktar. 

Gildissvið. 

2. gr. 
Reglugerð þessi gildir um allar vatnshitalagnir í lögsagnarumdæmi Siglufjarðar- 

kaupstaðar, nema annað sé tekið fram hér á eftir. 

Stjórn Hitaveitu. 

3. gr. 
Bæjarstjórn Siglufjarðar fer með stjórn Hitaveitu Siglufjarðar. Um daglegan 

rekstur Hitaveitunnar fer eftir samþykktum bæjarstjórnar hverju sinni. Á bygg- 
ingartíma Hitaveitunnar sér Bæjarráð Siglufjarðar um daglegan rekstur og stjórn 
framkvæmda. Þegar þörf þykir á, að mati bæjarstjórnar, skal skipaður sérstakur 
hitaveitustjóri. 

Einkaleyfi Hitaveitu. 

4. gr. 
Hitaveita Siglufjarðar hefur einkaleyfi á dreifingu og sölu á heitu vatni innan 

lögsagnarumdæmis Siglufjarðarkaupstaðar. Bæjarstjórn getur þó heimilað ein- 
staklingum og félögum að annast fjarhitun á tilteknum svæðum undir yfirstjórn 
Hitaveitunnar. 

Utanhússlagnir. 

5. gr. 

Hitaveita Siglufjarðar lætur leggja allar utanhússlagnir: Aðalæðar, dreifiæðar 
og heimæðar inn í hús, samanber þó 2. málsgr. 4. gr. Hitaveitan sér einnig um 
serð hemlagrinda og uppsetningu á þeim.
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6. gr. 
Hver sá, er húseign á við götu, eða ves, þar sem dreifiæð Hitaveitu liggur, 

hefur rétt á að láta tengja hitakerfi hússins við hitaveituæðina. Nú eru sérstakir 
erfiðleikar á tengingu húss eða tenging þykir af einhverjum ástæðum ekki ráðleg, 
setur hitaveitunefnd þá ákeðið, að húsið skuli ekki tengt við hitaveitukerfið. 

7. gr. 
Hitaveitan hefur eignarrétt og viðhaldsskyldu á dreifiæðum sínum og heim- 

æðum, inn að stofnhana, og viðhaldsskyldu á rennslishemli. 

Afnot hitaorku. 

8. gr. 
Sú hitaorka, sem Hitaveitan lætur í té er ætluð til upphitunar húsa og almennra 

bheimilisnota. 
Nú kemur fram ósk um að nota hitaorku til annarra þarfa en greinir í 1. mgr. 

og þarf þá til þess heimild hitaveitustjóra. 

9. gr. 
Réttur húseiganda til afnota af Hitaveituvatni skuldbindur ekki Hitaveituna 

til þess að tryggja, að þrýstingur á dreifiæðum hennar sé ávallt nægilegur. 

Ábyrgð Hitaveitu. 

10. gr. 
Hitaveitan ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni, er leiða kann af rekstrar- 

truflunum, er verða á henni vegna rafmagnsbilunar eða annarra óviðráðanlegra 

atvika. 
Sama gildir, ef rennsli í æð er stöðvað um stundarsakir vegna viðgerðar og 

annars slíks. 

11. gr. 
Hitaveitunni er heimilt að nota aftur vatn, sem runnið hefur segnum hitakerfi 

hvers húseiganda endurgjaldslaust. 

Umsóknir. 

12. gr. 
Áður en hafist er handa um lagningu nýrra kerfa, er um getur í 2. gr., eða 

breytingu á eldri kerfum, skal húseigandi með minnst 7 daga fyrirvara senda um- 

sókn um það til hitaveitustjóra. 
Umsókn skal rituð á eyðublað. sem skrifstofa Hitaveitunnar lætur í té, og 

skal hún undirrituð af eisanda hússins eða fullgildum umboðsmanni hans ásamt 

beim, sem verkið á að annast. 
Umsókn á að fylgja upndráttur af lögninni í þríriti. 

Uppndrættir. 

13. gr. 
Uppdráttur skal gerður af sérmenntuðum verkfræðinsi, tæknifræðingi eða pípu- 

lagninsarmeistara, sem hlotið hefur sérstaka löggildingu bæjarstjórnar og ber 
hann ábyrgð á því, að uppdráttur sé réttur og í samræmi við reglur og lög, er 

gilda um byggingarmál. 
Samþykktur uppdráttur skal ávallt liggja fyrir, áður en bygging húss er hafin.
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14. gr. 
Uppdrættir skulu vera skýrir og greinilegir og gerðir á haldgóðan pappir og 

þannig frá gengið að ekki máist drættir eða letur við geymslu. Stærð þeirra skal 
vera Á. 2 eða stærri samkvæmt íslenskum staðli IST 1. 

Lagnir skulu sýndar með rúmteikningum með jöfnum einingum á ásum í mæli- 
kvarða 1:50 eða 1:100, en grunnmyndir í mælikvarða 1:100 eða 1:50. Sérteikningar 
skulu gerðar í mælikvarða 1:20, 1:10, 1:5 eða stærri. Uppdrættir eiga að sýna allar 
lagnir, raufar og göt í steypu fyrir slíkar lagnir og allt fyrirkomulag í hitunarher- 
bergi. Nota skal tákn samkvæmt íslenskum staðli IST 64. 

Tilgreina skal í metrakerfi stærðir á hitunartækjum, pípum, ofnum og loftristum 
og tengingu þeirra við lofthitunarkerfi, svo og önnur mál, sem nauðsynleg eru. Ef 
hitaveitustjóri telur ástæðu til, setur hann krafist þess, að útreikningar verði lagðir 
fram. 

15. gr. 
Ef uppdrættir eru ekki til af gömlum hitalögnum. sem auka á við svo sem í 

viðbyggingar eða þegar leggja skal lagnir í herbergi, sem ekki voru hituð áður, 
getur hitaveitunefnd krafist þess, að þeir séu gerðir, eftir því sem nauðsynlegt er, 
og ber húseigandi allan kostnað af þvi. 

Samþykkt uppdrátta. 

16. gr. 
Þegar hitaveitustjóri hefur samþykkt uppdrátt, skal hann árita 3 eintök hans 

tvö eintök skal varðveita í skjalasafni bæjarins, en hið þriðja skal afhent um- 
sækjanda. 

Sá er verkið á að vinna, skal, áður en hann hefst handa rita nafn sitt á þau 

eintök, er verða varðveitt í skjalasafninu. 
Áritaður uppdráttur skal jafnan vera á vinnustað. 
Með áritun tekur hitaveitustjóri enga ábyrgð á því, að unnt sé að framkvæma 

viðkomandi verk, eða kerfi sé rétt útreiknað. 

17. gr. 
Bæjarstjórn Siglufjarðar löggildir menn, er hún telur hæfa til þess að annast 

pípulagningarvinnu við veituna, og skulu þeir í starfi sínu fara eftir reglum, er 
bæjarstjórn setur. Mega engir aðrir en þeir, sem hafa fengið slíka löggildingu, taka 
að sér pípulagnir við Hitaveituna. Þeir, sem hitalagnir framkvæma, bera ábyrgð á, 
að allar lagnir séu í samræmi við reglugerð þessa, svo og nánari fyrirmæli, er sett 
kunna að verða og sambykkta uppdrætti. Ef skipt er um ábyrgðarmenn meðan á 
verki stendur, skal það tilkynnt hitaveitustjóra skriflega og lætur hann þá fara 
fram úttekt á þeim hluta verks, sem lokið er. 

Óheimilt er að halda áfram framkvæmdum fyrr en annar aðili með fullum 
starfsréttindum hefur tekið við verkinu. 

Hitaveitustjóri setur áskilið, að beir einir megi annast suðuvinnu í pípum skv. 
reglugerð þessari, er staðist hafa sérstakt hæfnispróf í logsuðu. 

Eftirlit. 

18. gr. 
Hitaveitustjóri eða eftirlitsmaður hans skal hafa eftirlit með því, að nýlagnir 

séu Í samræmi við samþykktan uppdrátt og reglugerð þessa. Engar hitalagnir má 
hylja, fyrr en þær hafa verið viðurkenndar af hitaveitustjóra eða eftirlitsmanni 
hans. 

Þrýstiprófa skal hitalagnir með vatni og 6 kg em? þrýstingi. Álíti eftirlitsmaður
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hitaveitustjóra, að verk sé eigi framkvæmt skv. ákvæðum reglugerðar þessarar 

eða öðrum reglum, er settar kunna að verða, getur hann stöðvað verkið, þar til 

bætt hefur verið úr því, sem áfátt kann að vera. 

19. gr. 

Hitaveitustjóri og eftirlitsmaður hans skulu jafnan hafa frjálsan aðgang að 

hitalögnum, bæði innan húss og utan. Húseiganda er skylt að láta honum í té þær 

upplýsingar, er máli geta skipt um hitun hússins. 

Dælur á heimæðum. 

20. gr. 
Óheimilt er að tengja vatnsdælur við heimæðar, nema skriflegt leyfi hitaveitu- 

stjóra sé fyrir hendi og þannig sé frá dælu gengið, að ekki valdi óþægindum. 

Viðurlög við brotum. 

21. gr. 

Brot á reglugerð þessari varða sektum, nema þyngri refsing liggi við sam- 

kvæmt öðrum lögum. Með mál út af slíkum brotum skal farið að hætti opinberra 

mála. 
Nú vanrækir maður að vinna verk, sem hitaveitustjóri hefur fyrirskipað sam- 

kvæmt reglugerð þessari eða verk er ekki unnið á viðunandi hátt, og er þá hita- 

veitustjóra heimilt að láta vinna það, sem þörf krefur, á kostnað aðila. 

Skal þá greiða kostnaðinn til bráðabirgða af Hitaveitunni, en innheimta síðan 

hjá aðila með lögtaki, ef þörf krefur. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af Bæjarstjórn Siglufjarðar, stað- 

festist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast þegar gildi, 

og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 8. júní 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Kristmundur Halldórsson. 

8. júní 1977. Nr. 245. 

GJALDSKRÁ 

Hitaveitu Siglufjarðar. 

I. KAFLI 

1. gr. 
Hitaveita Sigulfjarðar selur afnot hitaorku úr hitaveitukerfum þeim sem gerð hafa 

verið eða verða gerð í lögsagnarumdæmi Siglufjarðar eftir þeim reglum sem settar 

eru í gjaldskrá þessari sbr. og Reglugerð fyrir Hitaveitu Siglufjarðar nr. 244 8. júní 

1977. 
2. gr. 

Hitaveita Siglufjarðar lætur hverju húsi sem er í sambandi við vatnsæðar 

hennar í té vatnsmagn, er ætla má að nægi til hitunar á húsinu. Hitaveitan lætur 

setja stillanlegan hemil fyrir hámarksrennsli til hvers upphitunarkerfis og mið- 

ast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það hámark sem hemillinn er stilltur á.
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Hitaveitan ræður gerð hemils og sér um viðhald og endurnýjun hans. Einnig 
leggur hitaveitan til þrystijafnara og slaufuloka fyrir hvert hitunarkerfi, en upp- 
setning og viðhald þessara loka er á kostnað húseiganda. 

3. gr. 
Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu innsiglaðra tengi- 

hluta. Hitaveitan breytir stillingu hemils samkvæmt ósk húseiganda, fyrstu þrjá 
mánuðina eftir að húsið hefur verið tengt við hitaveitukerfið, en síðan verður 
hemlastillingu að jafnaði breytt einu sinni á ári, og skal beiðni um breytingu komið 
á framfæri við hitaveituna fyrir 1. september ár hvert. Hámarksstilling hemils 
gildir allt árið, þótt orkunotkun verði minni hluta úr ári. Minnsta sala gegnum 
hemil skal vera einn mínútulíitri. 

IT. KAFLI 

4. gr. 
Gjald fyrir afnot heita vatnsins er: 
Vatnsgjald kr. 2496.00 á mánuði fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu 

hemils. 

Til hliðsjónar við ákvörðun verðsins er miðað við að kyndingarkostnaður sé 
sem næst 80% af kyndingarkostnaði með olíu. 

Ofangreint verð miðast við verð á olíu 1. mars 1977. 

5. gr. 
Hitaveitugjöld samkvæmt 4. grein verða krafin mánaðarlega og skulu þau 

greiðast á skrifstofu Rafveitu Siglufjarðar eða á þeim greiðslustöðum sem tilgreindir 
eru á reikningi. Gjalddagi er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikn- 
ingsupphæð. Það eru vanskil ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 10 daga frá 
gjalddaga. 

TI. KAFLI 

6. gr. 
Tengigjöld Hitaveitu Siglufjarðar skulu vera sem hér segir: 

a. Fyrir hverja hemlagrind skal greiða ...................... kr. 37 800.00 
b. Fyrir hvern rúmmetra húss miðað við utanmál skal greiða .. — 164.00 

Gjöld samkvæmt a. lið skulu greiðast eftir eignahlutfalli, sé um sameiginlegan 
hemil að ræða. 

Gjöld samkvæmt b. lið skulu greiðast eftir eignahlutfalli. 
Gjöld samkvæmt liðum a. og b. skulu þá aldrei vera lægri en kr. 75 600.00 á 

íbúð. 

Við ákvörðun á rúmmálsstærð húsa skal miðað við fasteignamatsskrá og fyrir 
hús, sem ekki eru skráð í fasteignamati, skal miðað við teikningar húsa. Þegar um 
er að ræða hús, sem nýtt er til íbúðar og atvinnurekstrar, skal telja húsnæði, sem 
nýtt er til sérstaks atvinnurekstrar, sem eina íbúð. 

Ekki skal greiða rúmmálsgjald af óupphituðu húsnæði í hluta af húsi, svo sem 
vöruskemmum og öðru óupphituðu rými fram yfir stærð, sem nemur 200 mö. 

Gjaldendum skal gefinn kostur á að greiða heimæðagjaldið í brennu lagi. 
1. hl. greiðist strax við tengingu. 
%% hl. eftir eitt ár og 
1% hl. eftir tvö ár. 
Af lánsupphæðinni greiðast útlánsvextir eins og þeir eru á hverjum tíma.
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7. gr. 

Gjöld samkvæmt 6. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar Í. janúar 

1977 og breytast í samræmi við þá vísitölu eins og hún er þegar gjöldin eru greidd. 

Tengigjöld skulu vera að fullu greidd áður en vatni er hleypt á hitunarkerfi. 

IV. KAFLI 

8. gr. 
Nú eru leyfð afnot hitaveitunnar til annarra nota en til húshitunar og er þá 

hitaveitunni heimilt að ákveða gjald fyrir slík afnot sérstaklega í hverju tilviki 

með hliðsjón af gjaldskrá þessari. 

. 9. gr. 
Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldenda. 

10. gr. 

Hitaveita Siglufjarðar hefur rétt til þess að loka aðrennsli heita vatnsins að 

húsi eða íbúð notanda, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lok- 

un ber að tilkynna með þriggja daga fyrirvara. Allan kostnað við lokun og opnun 

á ný greiðir sá, sem í vanskilum er. 
Eftirlitsmaður hitaveitunnar skal eiga frjálsan aðgang að öllum hitakerfum, 

sem tengd eru hitaveitunni. Húseiganda er skylt að hlýta tafarlaust fyrirmælum 

hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun 

heita vatnsins. 

Gjaldskrá þessi, sem bæjarstjórn Siglufjarðar hefur samþykkt er hér með stað- 

fest samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast gildi þegar í stað og 

birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 8. júní 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Kristmundur Halldórsson. 

10. júní 1977. Nr. 246. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Patrekshafnar, nr. 407 29. ágúst 1975. 

1. gr. 

2. gr. orðist þannig: 

Lestagjöld. 

a. Öll farmskip, önnur en strandferðaskip, og öll fiskiskip, stærri en eða jafnt og 

400 brúttórúmlestir skulu greiða lestagjald, kr. 11.60 á brúttórúmlest. 

Strandferðaskip og skemmtiferðaskip greiði kr. 5.80 á brúttórúmlest. 

c. Innlend fiskiskip undir 400 brúttórúmlestum greiði kr. 11.60 á brúttórúmlest, 

þó ekki oftar en tvisvar Í mánuði. 

d. Bátar minni en 10 brúttórúmlestir greiði lestagjald einu sinni á ári kr. 770.00 

á brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 3 840.00. 
B 49
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Gjalddagi er 1. apríl eða eftir að skipið hefur verið gert út frá höfninni í þrjá 
mánuði. 

Undanþegin greiðslu lestagjalds eru herskip, varðskip, og skip, sem gerð eru 
út til vísindalegra rannsókna, svo og skip, sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til 
að láta Í land sjúka menn eða látna, svo fremi þau hljóti ekki aðra þjónustu. 

2. gr. 
3. gr. orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

Öll skip, sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka, skulu greiða kr. 5.80 á 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta úr sólarhring, sem skipið liggur bundið. 

Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 10 sinnum á mánuði, en bátar minni 
en 10 brúttórúmlestir greiða ekki brygsjugjöld. 

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum minni en 400 brúttó- 
rúmlestir, sem árgjald í heimahöfn, kr. 620.00 af hverri brúttórúmlest. 

Gjalddagi árgjalda er 1. apríl ár hvert. 
Skip þau, er getur í síðustu mgr. 1. gr. eru undanþegin bryggjugjaldi. 

3. gr. 
5. gr. orðist þannig: 

Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögn til hafnarinnar, að bólvirki eða lægi, kr. 2 300.00 fyrir hvert skip, 
auk kr. 5.80 fyrir hverja brúttórúmlest. Fyrir leiðsögn frá bólvirki eða lægi og 
úr höfninni greiðist sama gjald. 

b. Fyrir leiðsögn um höfnina skal greiða hálft gjald samkvæmt lið a. 
c. Auk þess skal hvert skip, sem fær hafnsögumann, greiða kr. 500.00 í hafnsögusjóð. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt vörugjaldskrá í 10. gr. skulu vera sem hér segir: 

Fyrir vörur í 1. flokki kr.  210.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 2. flokki kr. 445.00 fyrir hver 1000 kg. 

Fyrir vörur í 3. flokki kr. 1 230.00 fyrir hver 1000 kg. 
Fyrir vörur í 4. flokki kr.  120.00 fyrir hvern rúmmetra. 
Gjald skv. 5. flokki skal vera 0.85%. 

Lágmarksgjald skv. 2. mgr. 5. fl. skal vera kr. 100.00. 

M
i
 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 191 11. maí 1976. 

Samgönguráðuneytið, 10. júní 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Kristinn Gunnarsson.
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AUGLÝSING 
4 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á spærlings- og 

kolmunnamjöli fyrir tímabilið 1. maí til 30. júní 1977. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðar- 

ins og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, hefur ráðu- 
neytið staðfest eftirfarandi verðgrundvöll á spærlings- og kolmunnamjöli fyrir 

tímabilið 1. maí til 30. júní 1977: 

Spærlingsmjöl,  ........00000. 0... $ 7.00 á próteiningu í lest. 
Kolmunnamjöl, ......000000 00. $ 7.00 á próteiningu í lest. 

Verðbil verður 15% og miðast bæði við verðhækkun og verðlækkun. 

Verðið miðast við Cif., og gerist upp á viðskiptagengi krónu gagnvart Banda- 

ríkjadollar, $ 1 == 192.30. 
Greiðslur í sjóðinn miðast við 55% af verðbreytingu frá grundvallarverði að 

viðbættu eða frádregnu verðbili. 

Sjávarítvegsráðuneytið, 8. júní 1977. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. 
  
Gylfi Þórðarson. 

13. júní 1977. . Nr. 248. 
AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli fyrir 

framleiðslu frysts humars á humarvertíð 1977. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 

og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftir- 

farandi grundvallarverð fyrir framleiðslu frysts humars á humarvertíð 1977: 

6X5 lbs. og 5>X5 lbs. í skel garndreginn. 

1—9 kr. 1344.00 pr. lb. Cif. U.S. A. 
9—12 — 1275.00 pr. lb. Cif. U.S. A. 
12—15 — 1214.00 pr. lb. Cif. U.S. A. 
15—18 — 1058.00 pr. Ib. Cif. U.S. Á. 
18—24 — „ 945.00 pr. lb. Cif. U.S. A. 
24—30 —  867.00 pr. lb. Cif. U.S. A. 
30—45 —  578.00 pr. lb. Cif. U.S. A. 

6X3 kg. og 5X6 Ibs. í skel með görn. 

7—12 kr.  954.00 pr. lb. Cif. U.S. 
12— 15 — 867.00 pr. lb. Cif. U.S. 
1530 — 694.00 pr. lb. Cif. U.S. 
30—45 — 520.00 pr. lb. Gif. U.S.
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5X3 kg. í skel með görn. 

35—60 kr. 296.00 pr. lb. Cif. Milano. 
45—60 — 296.00 pr. lb. Cif. Milano. 

6X5 Ibs. í skel með görn. 

7—9 kr. 1210.00 pr. lb. Gif. U.S.A. 
9—12 — 1148.00 pr. Ib. Cif. U.S.A. 
12—15 — 1093.00 pr. lb. Cif. U.S.A. 
15—18 —  952.00 pr. Ib. Cif. U.S.A. 
18—24 —  851.00 pr. Ib. Cif. U.S.A. 
24—30 —  780.00 pr. Ib. Gif. U.S. A. 

Verðbil verður 3%. 

Greiðslur í sjóðinn miðast við 50% af verðbreytingu frá grundvallarverði að 
viðbættu eða frádregnu verðbili. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 18. júní 1977. 

F.h.r. 

Gylfi Þórðarson. nn 
Kristin Magnússon. 

Nr. 249. . 15. júní 1977. 
AUGLÝSING 

um friðlýsinsu Salthöfða os Salthöfðamýra, Hofshreppi, 

Austur-Skaftafellssýslu. 

Samkvæmt heimild í 24. gr. laga nr. 47/1971 um náttúruvernd hefur Náttúru- 
verndarráð fyrir sitt leyti ákveðið að friðlýsa Salthöfða og hluta af Salthöfðamýr- 
um í Hofshreppi í Austur-Skaftafellssýsln og er svæðið friðland. 

Mörk svæðisins eru þessi: 
Salthöfði ásamt Gimlukletti. Loddudrangs og Einstakakletti. Að norðan bein 

lína nyrst úr nyrsta kletti í Salthöfða vestanverðan neðst í klettinn vestan við lækin 
sem rennur við Fjárklif. A3 vestan lína úr sljúfurmynni vestan Miðfellstanga um læk- 
inn við Fjárklif í línu að sunnan. Að sunnan (siávarmesin) lína sem tekur mið af 
efri Kvíárhól (við enda Kvíármýrarkambs) að suðnrbrún Steinafialls í Suðursveit. 
Frá suðurmörkum að austan lína suðaustur frá Álhólma um Landál milli Álhólma 
og Stórusvæðu eftir miði í Fjárklif en frá Álhólma eftir miðjum Landál að Salt- 
höfðanefi. 

Um friðlandið gilda þessar reglur: 

1. Óheimilt er að breyta landslagi á svæðinu, náttúrulegu srunnvatnsborði og 
rennsli straumvatna. Vikurtekja við Salthöfða er háð eftirliti umsjónaraðila 
friðlandsins. 

2. Mannvirkjaserð er óheimil í friðlandinu nema samkvæmt samningum milli 
ábúenda og Náttúruverndarráðs eða með sérstöku leyfi umsjónaraðila (sbr. 6. 
gr.). Gildir þetta um byggingar, vegi, skurði, girðingar og önnur mannvirki. 
Heimilt er þó að halda við þeim mannvirkjum sem fyrir ern á svæðinu við 
friðlýsingu, m.a. girðingum.



15. júní 1977. 393 Nr. 249. 

3. Friðlandið má einungis nytja á þann hátt sem tíðkast hefur, svo sem til slægna, 

beitar og ála- og silungsveiði. 

4. Bannað er að fara með skotvopn um friðlandið nema til eyðingar meindýra. 

Fuglatekja er óheimil nema svartbaksunga. Eggjataka er aðeins heimil ábú- 

endum skv. gildandi lögum um fuglaveiðar og fuglafriðun. Varast ber að skerða 

gróður eða valda truflunum á dýralífi. 
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  5. Gangandi og ríðandi mönnum er heimil för um friðlandið ef þeir brjóta á engan 

hátt í bága við tilgang friðlýsingarinnar. Ekki má nota vélknúin tæki í frið- 

landinu nema í sambandi við hefðbundna nýtingu þess. 
6. Náttúruverndarnefnd Austur-Skaftafellssýslu hefur umsjón með friðlandinu 

fyrir hönd Náttúruverndarráðs og getur veitt undanþágur frá 2—5. gr. ef 

brýn ástæða þykir til, með samþykki Náttúruverndarráðs. 

Til undanþágu frá reglum þessum þarf leyfi Náttúruverndarráðs eða þess sem 

fer með umboð ráðsins.
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Um viðurlög vegna brota á reglum þessum fer eftir ákvæðum náttúruverndar- 
laga. 

Ráðuneytið er samþykkt friðlýsingunni sem tekur gildi við birtingu þessarar 
auglýsingar í Stjórnartíðindum. 

Menntamálaráðuneytið, 15. júní 1977. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 
  

Runólfur Þórarinsson. 

Nr. 250. 

REIKNINGUR 

Sjóðs Morten Hansen til stofnunar kennslubóka- og kennsluáhaldasafns 
í Reykjavík. 

Ársreikningur 1976. 

  

  

  

Tekjur: 

Eign 1. janúar 1976. 
Sparisjóðsinnstæða  ............0.0.0....00000 kr. 39 221.00 
Söfnunarsjóðsinnstæða ..........0..00.000..00000. — 188 195.00 

kr. 227416.00 

Vextir: 
Af söfnunarsjóðsinnstæðu (aðaldeild nr. 566) .... kr. 29535.00 
Vextir af sparisjóðsinnstæðu í Landsb. Ísl. ...... —  5098.00 

— 34 633.00 

Samtals Kr. 262 049.00 

Gjöld: 

Eign 31. desember 1976: 
Sparisjóðsinnstæða í Landsb. Ísl., bók nr 19828 „.......0000000... — 44 319.00 
Söfnunarsjóðsinnstæða, aðaldeild nr. 566 ............0000000... — 217 730.00 

  

Samtals Kr. 262 049.00 

Menntamálaráðuneytið, 30. maí 1977. 

F.h.r. 

Birgir Thorlacius. 

Reikning þennan hef ég endurskoðað, kannað eignir sjóðsins og ekkert fundið 
athugavert. 

Ríkisendurskoðunin, Reykjavík, 1. júní 1977. 

Kristján Einarsson.
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REIKNINGUR 

Nr. 251. 

Verðlaunasjóðs dr. phil. Ólafs Daníelssonar og Sigurðar Guðmundssonar, 

arkitekts 1. janúar til 31. desember 1976. 

Eignir: 
Hálft húsið Hagamelur 21, fasteignamat: 

hús .....20000000 ner kr. 8670 000.00 
lÓð 2... — 1515 000.00 

  

Sparisjóðsinnstæða í Búnaðarbanka Íslands nr. 28028 og nr. 

- 10 185 000.00 

  

  

  

  

  

34320 pr. 31/12/1976 ....c000000.0 00 nn nr —- 442 380.00 
3. Ógreidd húsaleiga ...........0..0.2.00 ee ennð nn — 10 000.00 

Kr. 10 637 380.00 

Skuldir: 
1. Skuldabréf hjá Lifeyrissjóði starfsmanna ríkisins — útgefið 

24/11/1952 (1. veðr.) LSR 2869 ......02000.0 000... kr. 39 021.00 

2. Skuld við sjóðshaldara ..........00200000 0000 ernn rn — 2 835.00 

3. Eignir umfram skuldir ..........00000000 000. — 10595 524.00 

Kr. 10 637 380.00 

Tekjur 

1. Húsaleiga: 
a. stærri íbúðin .........000000..... kr. 210 000.00 
b. minni íbúðin ..........000000...... — 140 000.00 

kr 350 000.00 

2. Vaxtatekjur ........00000000000 enn — 119 201.00 

3. Gjöld umfram tekjur ..........00000.. s.n a 504 335.00 

Kr.  973536.00 

Gjöld 

1. Fasteignagjöld ............22.00 0000 .nnnnne nn kr 52 121.00 

2. Vaxtagreiðslur ..........0.0000000 s.n nðn rn — 7 057.00 

3. Viðhaldskostnaður .......0....0.000000 0. enn — 194 635.00 

4. Kostnaður við samkeppni „Þáttur Þingholtanna í þróun vax- 

andi borgar“ .........00.000 0. .seesssnnn ns — 719 723.00 

Kr. 973 536.00 

Menntamálaráðuneytið, 11. mars 1977. 

F.h.r. 

Birgir Thorlacius. 

Reikningur þessi hefur verið endurskoðaður og reynst réttur. 

Reykjavík, 1. júní 1977. 

f.h. Ríkisendurskoðunarinnar 

Kristján Einarsson.
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REIKNINGUR 

Gjöf Jóns Sigurðssonar. 

Ársreikningur 1976. 

Eign 1. janúar 1976: 

1) Veðdeildarbréf Landsbanka Íslands, Litra A nr. 

  

  

kr. 100 946.00 

— 12 957.00 
— 1000 000.00 
— 50 000.00 
  

  

1324 og 1326 17. fl. ....... KE kr.  2000.00 
2) Sparisjóðsinnstæða í Landsb. Ísl. .............. — 98 946.00 

Tekjur: 
Af veðdeildarbréfum (óhafnir vextir 1976) ........ kr. 100.00 
Af sparisjóðsinnstæðu .............00.02...00... — 12 857.00 

Fjárlagastyrkur 1976 ..................00.000n ee svss 
-| hluti af skerðingu 1975 ............0.0000000 ev... 

Gjöld: 
Greidd verðlaun 1976 skv. ákvörðun verðlauna- 

nefndar: 
Arnór Sigurjónsson  ........0.000000 00... kr. 100 000.00 
Heimir Þorleifsson  ........0.00000 00. —- 100 000.00 
Ólafur Halldórsson  ..........00000 0000... — 100 000.00 
Gunnar Karlsson  ........0.000.0000 0... ..0... — 250 000.00 
Hörður Ágústsson ...........00000. 0000... — 250 000.00 
Kolbeinn Þorleifsson ..........00000000.000.. — 250 000.00 

Eign 3i. desember 1976: 

2) Veðdeildarbréf Landsbankans 17. fl., Litra A 
nr. 1324 og 1326 .........000000 00... kr.  2000.00 

-- óhafnir vextir 1976 .................... — 100.00 
3) Sparisjóðsinnstæða í Landsb. Ísl. ............ — 111 803.00 

  

Kr. 1 163 903.00 

kr. 1050 000.00 

— 113 903.00 
  

Menntamálaráðuneytið, 11. mars 1977. 

F.h.r. 

Birgir Thorlacius. 

Kr. 1 163 903.00 

Reikning þennan hef ég endurskoðað, kannað eignir sjóðsins og ekkert fundið 
athugavert. 

Ríkisendurskoðunin, 1. júní 1977. 

Kristján Einarsson. 
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29. júni 1977. 397 Nr. 253. 

REGLUGERÐ 

um samvinnu og starfsskiptingu milli lögreglustjóra og 

rannsóknarlögreglu ríkisins. 

1. gr. 
Rannsóknarlögregla ríkisins hefur með höndum lögreglurannsóknir brotamála í 

Reykjavík, Kópavogi, Seltjarnarneskaupstað, Garðakaupstað, Hafnarfirði og Kjósar- 
sýslu, að því leyti, sem þær eru ekki í höndum lögreglustjóra þar, samkvæmt ákvæð- 
um reglugerðar þessarar eða annarra réttarreglna. 

2. gr. 
Við embætti lögreglustjóra í umdæmum, þar sem rannsóknarlögregla ríkisins 

hefur með höndum lögreglurannsóknir brotamála, sbr. 1. gr., skulu starfa sérstakar 
rannsóknarlögregludeildir undir stjórn viðkomandi lögreglustjóra. 

t
o
 

Deildir þessar skulu annast rannsókn eftirgreindra málaflokka: 

Umferðarslys og brot á umferðarlögum. 
Brot á lögreglusamþykktum. 
Brot á áfengislögum, önnur en þau, er varða ólögmætan innflutning áfengis. 
Brot á lögum um tilkynningar aðsetursskipta. 

Deildir þessar skulu enn fremur annast rannsókn eftirgreindra málaflokka, að 
í marki sem lögreglurannsókn fer fram í þeim: 

Veiðilaga- og friðunarlagabrot. 
Brot á skotvopnalöggjöf. 
Brot á iðnlöggjöf. 
Brot á byggingalöggjöf. 
Brot á lögum um öryggisráðstafanir á vinnustöðum. 
Brot á heilbrigðisreglugerð. 
Brot á veitingalöggjöf. 
Brot á staðbundnum reglugerðum og samþykktum. 
Eftirgreind brot á almennum hegningarlögum: 

Nytjastuld á ökutækjum, ökugjaldssvik, minni háttar líkamsmeiðsl, minni 
háttar eignaspjöll. 

Mál til brottnáms ólögmæts ástands. 
Önnur mál eða málaflokka, þar sem viðurlög við broti geta eigi farið fram úr 
sektum, og rannsóknarlögreglustjóri ríkisins ákveður, að höfðu samráði við við- 
komandi lögreglustjóra. 

Deildir þessar skulu hafa umsjón með vörslu óskilamuna. Þær skulu og hafa 
stjórn á leit að týndu fólki, enda sé leitin eigi þáttur í rannsókn brots, en jafnan 
skal rannsóknarlögreglu ríkisins tilkynnt um slíka leit. 

B 50 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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3. gr. 
Rannsóknarlögregludeildir þær, sem um ræðir í 2. gr., skulu fullljúka svo sem 

unnt er rannsókn mála, sem falla undir þar greinda málaflokka, enda þótt rann- 
sókn í þeim beinist einnig að öðrum brotum, sem þeim kunna að vera samfara. 
Beinist rannsókn máls þannig jafnframt að öðrum brotum, skal lögreglustjóri til- 
kynna það til rannsóknarlögreglustjóra ríkisins, sem kveður á um framhald rann- 
sóknar málsins. 

4. gr 
Nú berst lögreglu í umdæmum þeim, sem um ræðir í Í. gr., vitneskja um mál, 

sem fellur í hlut rannsóknarlögreglu ríkisins, og skal það þá þegar tilkynnt rann- 
sóknarlögreglunni, en gera skal lögreglan þær aðgerðir í þágu rannsóknar, sem 
eigi má fresta, þar til rannsóknarlögreglan tekur við rannsókn, svo sem frumathugun 
vettvangs, varðveislu sönnunargagna, handtöku brotamanns og athugun á því meðal 
viðstaddra, hverjir hafi verið vitni að atburði. Þá skal lögreglan og veita rann- 
sóknarlögreglu ríkisins alla nauðsynlega aðstoð. 

5. gr. 
Við lögreglustjóraembætti utan þeirra umdæma, sem upp eru talin í Í. gr., skulu 

starfa sérstakar rannsóknarlögregludeildir samkvæmt ákvörðun dómsmálaráðherra 
og eftir því, sem fé er veitt til í fjárlögum. Deildir þessar skulu annast lögreglu- 

rannsóknir, aðrar en þær, sem falla undir rannsóknarlögreglu ríkisins. 
Við lögreglustjóraembætti, þar sem eigi starfa sérstakar rannsóknarlögreglu- 

deildir, annast hin almenna lögregla lögreglurannsóknir, aðrar en þær, sem falla 
undir rannsóknarlögreglu ríkisins. 

6. gr. 
Rannsóknarlögregla ríkisins skal veita lögreglustjórum og sakadómurum, hvar 

sem er á landinu, aðstoð við rannsókn brotamála, þegar þeir óska og rannsóknar- 
lögreglustjóri og/eða ríkissaksóknari telja það nauðsynlegt. Ríkissaksóknari getur 
og falið rannsóknarlögreglu ríkisins rannsóknir einstakra mála, hvar sem er í land- 
inu, þegar hann telur þess þörf. Rannsóknarlögreglustjóri ríkisins getur að eigin 
frumkvæði tekið í sínar hendur rannsókn máls utan þeirra umdæma, sem upp eru 
talin í 1. gr., svo og máls, sem fellur undir rannsóknarlögregludeildir lögreglustjóra 
samkvæmt 3. mgr. 2. gr., en tilkynna skal hann viðkomandi lögreglustjóra um málið 
svo fljótt sem verða má, enda ber honum að veita rannsóknarlögreglu ríkisins alla 
nauðsynlega aðstoð. Skulu embætti lögreglustjóra og rannsóknarlögreglustjóra rík- 
isins í þessu efni hafa með sér nána samvinnu um tilkynninga- og upplýsingamiðlun. 

Ríkissaksóknari sker úr ágreiningi, sem rísa kann milli rannsóknarlögreglu- 
stjóra ríkisins og viðkomandi lögreglustjóra í sambandi við lögreglurannsókn. 

7. gr. 
Nú fellur mál í hlut rannsóknarlögreglu ríkisins eftir ákvörðun ríkissaksóknara 

eða rannsóknarlögreglustjóra, sbr. 6. gr., og skal þá viðkomandi lögregla, eftir nánari 
ákvörðun rannsóknarlögreglustjóra, vinna áfram að uppljóstran máls og hlutast til 
um nauðsynlegar aðgerðir í þágu rannsóknar. 

8 gr. 

Rannsóknarlögregla ríkisins heldur skrá um myndir og fingraför, sem tekin 
eru samkvæmt heimild í 57. gr. laga um meðferð opinberra mála nr. 74 1974, og 
geymir gögn samkvæmt reglum, er dómsmálaráðherra setur. 

Lögreglustjórar skulu senda rannsóknarlögreglu ríkisins eintök mynda og fingra- 
fara, sem tekin eru samkvæmt fyrrnefndu lagaákvæði.
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9. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 9. gr. laga nr. 108 28. desember 

1976 um rannsóknarlögreglu ríkisins, öðlast gildi 1. júlí 1977. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 29. júní 1977. 

Ólafur Jóhannesson. 
  

Ólafur W. Stefánsson. 

28. júní 1977. Nr. 254. 
REGLUGERÐ 

um hækkun bóta almannatrygginga. 

1. gr. 
Upphæðir bóta almannatrygginga samkvæmt lögum um almannatryggingar nr. 

67/1971 með áorðnum breytingum skulu hækka um 27.5% frá og með 1. júlí 1977 

frá því sem þær voru í júní 1977. Greiðslur samkvæmt 73. gr. skulu breytast með 

sama hætti. 
Hámark tekjutryggingar (uppbót á lífeyri) samkvæmt 1. mgr. 19. gr. skal 

hækka um 27.5% frá sama tíma. 

2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 78. gr. laga nr. 67/1971. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 28. júní 1977. 

Matthías Bjarnason.   
Páll Sigurðsson. 

  

Stjórnartíðindi B 23, nr. 253—254. Útgáfudagur 1. júlí 1977.
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Nr. 255. 400 21. júní 1977. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 415 7. desember 1976, um 

friðunarsvæði við Ísland. 

1. gr. 
1. töluliður 1. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

1. Í Reykjafjarðarál allt árið á svæði, sem að vestan markast af línu, sem dregin 
er 50“ réttvísandi frá Horni (viðmiðunarstaður 1), og að austan af 2040 v.lgd. 

2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum 6.—S8. gr. laga nr. 81 31. maí 1976, 

um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands til þess að öðlast þegar gildi og birtist til 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er felld úr gildi reglu- 
gerð nr. 237 15. júní 1977, um breytingu á reglugerð nr. 415 7. desember 1976, um 
friðunarsvæði við Ísland. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 27. júní 1977. 

Matthías Bjarnason. 
  
Jón B. Jónasson. 

Nr. 256. 23. júní 1977. 
REGLUGERÐ 

um gatnagerðargjöld í Egilsstaðahreppi Suður-Múlasýslu. 

1. gr. 
Sveitarstjórn er heimilt að leggja gatnagerðargjald á lóðir í sveitarfélaginu, 

eftir því sem nánar segir í reglugerð þessari. Heimilt er að leggja gatnagerðargjald 
á land, sem sambærilegt telst, þótt ekki sé sérstök lóð. 

2. gr. 
Gatnagerðargjald þetta er: A-gjald, sem er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í 

kostnaði við að gera undirbyggða götu. Auk A-gjalds verði einnig B-gjald skv. reglu- 
gerð nr. 85 12. mars 1975, sem er til að greiða kostnað við varanlega gatnagerð, þ. e. 
bundið slitlag og gangstéttir. 

3. gr 
Til útreiknings A-gjalds skal nota eftirfarandi einingartölur, sem hækka eða 

lækka með byggingarvísitölu á hverjum tíma. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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A. 
1. Einbýlishús m/bifr.geymslu að 400 mó .......00.0.000000000.0. kr. 125 000 
2. Parhús að 400 mé ..........00000.0e0sneenn — 100000 
3. Tvíbýlishús á 2 hæðum tveggja hæða íbúðarhús m/allt að 4 

íbúðum og raðhús á 1 hæð að 400 m? hver íbúð ............ — 80 000 
4. Raðhús á 2 hæðum að 400 mð hver íbúð .......0.000..0000.. —  60000 
5. Fjölbýlishús á 2 hæðum m/allt að 8 íbúðum að 300 m? hver íbúð —  50000 
6. Fjölbýlishús á 3 hæðum eða fleiri m/fleiri en 8 íbúðum að 

300 mö? hver íbúð ............00200.200nne enn — 35 000 
7. Verslunar, skrifstofu og skólahúsnæði að per mé .......... — 200 
8. Iðnaðarhús og vörugeymslur að per mé ......0000000 000... — 150 
9. Umframstærðir í íbúðarhúsum að per m? .......000.000.00.. —- 100 

10. Ef byggt er við eldri hús og stærð þeirra verður meiri en lágmarksstærð skal 

greiða sama gjald fyrir umframstærðir og áður greinir. 

1. Lóðarhafar greiði í gatnagerðargjald kr. 40 af hverjum m? lóðar. 

1. Bifreiðastæði greiða húseigendur sjálfir. 

4. gr. 
Gjalddagi gatnagerðargjalda, samkvæmt 3. grein skal vera þegar byggingarleyfi 

er veitt. Þó er sveitarstjórn heimilt að veita gjaldfrest á hluta gjaldsins þar til 
byggingarframkvæmdir hefjast eða allt að 2 mánuði. Sé gjaldið þá eigi greitt er 

heimilt að stöðva framkvæmdir fyrirvaralaust þar til skuldin hefur verið greidd 

að fullu. 

5. gr. 
Nú hefur gatnagerðargjald verið greitt af lóð eða hliðstæð gjöld, sem sveitar- 

félagið hefur innheimt, og skal það þá gilda sem greiðsla á A-gjaldi. Hafi lóðarhafar 

hins vegar ekki greitt nein slík gjöld en eru með byggingu á byrjunarstigi þegar 

reglugerð þessi gengur í gildi ber þeim að greiða samkvæmt 3. grein þessarar reglu- 

gerðar. 

6. gr. 
Sveitarstjórn er heimilt að hækka og lækka gjaldstuðlana í 3. gr. hvern um sig 

eða alla í einu um allt að 50% án frekari staðfestingar ráðuneytisins. Sveitarstjórn 

hefur fulla heimild til þess að endurskoða flokkun húsa í gjaldstuðla sbr. 3. gr. svo 

og gjald einstakra gjaldenda, ef sérstakar ástæður eru til. 

Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Egilsstaðahrepps 

staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 og 31/1975 til þess að öðlast gildi 

þegar í stað. 

Félagsmálaaráðuneytið, 23. júní 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.
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REGLUGERÐ 

um gatnagerðargjöld í Eyrarbakkahreppi. 

1. gr. 
Hreppsnefnd Eyrarbakkahrepps ákveður að leggja á gatnagerðargjöld í Sveitar- 

félaginu eftir þeim reglum, sem hér fara á eftir. 
Heimilt er að leggja gatnagerðargjöld á land, þótt ekki sé sérstök lóð. 

2. gr. 
Gatnagerðargjöld eru tvenns konar: A-gjöld, sem er gjald vegna þátttöku lóðar- 

hafa í kostnaði við að undirbyggja götu með holræsilögn, og B-gjald, sem er gjald 
vegna þátttöku lóðarhafa í kostnaði við lagningu bundins slitlags á götu og að 
ganga endanlega frá gangstétt. 

Innifalið í A-gjaldi er byggingarleyfisgjald og gjald fyrir tengingu við holræsa- 
kerfi. 

3. gr. 
Við álagningu gatnagerðargjalda skal miða við ákveðið hlutfall byggingar- 

kostnaðar á rúmmetra „vísitöluhúss“, eins og hann er reiknaður af Hagstofu Ís- 
lands. 

Reikna skal stærð bygginga samkvæmt IST 50. 
Ef fleiri en einn eigandi er að byggingu skiptast gjöld í samræmi við það rúm- 

mál, sem hverjum tilheyrir, samkvæmt reglum Fasteignamats ríkisins. 

. 4. gr. 
Álagning A-gjalda og B-gjalda skal vera sem hér segir: 

1. Íbúðarbyggingar: A-gjald B-gjald 
1.1. Einbýlishús með eða án tvíbýlisaðstöðu .... 2.0% 3.0% 
1.2. Tvíbýlishús og raðhús ...................... 1.6% 2.0% 
1.3. Fjölbýlishús # .............000. 00... 1.2% 1.5% 
14. Bifreiðageymslur #...................0.00... 1.2% 1.5% 

2. Aðrar byggingar: 
2.1. Verslanir, skrifstofur, þjónustu- og viðskipta- 

stofnanir  ...............22200 00 0000. 2.0% 3.0% 
2.2. Heilbrigðis- og skólamannvirki, söfn, íþrótta- 

mannvirki, samkomuhús, fangahús og því líkt. 2.0% 3.0% 
2.3 Iðnaðarhúsnæði, fiskvinnslustöðvar, veitumann- 

virki, geymar, vöruskemmur ................ 1.2% 1.5% 
24 Gripahús, hlöður, geymsluskúrar ............ 1.2% 1.5% 

3. Sem hluti B-gjalds skulu lóðarhafar greiða kr. 100 (vísitala 135) fyrir hvern 
fermetra lóðar, hvort sem byggingin er þar á eða ekki. 

ð. gr. 
Við álagningu A-gjalda fyrir íbúðabyggingar skal miða við stærð húss sam- 

kvæmt samþykktum uppdráttum. Ef ekki er fyrirliggjandi samþykktur uppdráttur 
skal miða við þá stærð húss, sem skipulag gerir ráð fyrir, en sé slíkt ekki ákveðið
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í skipulagi, skal miða við eftirtaldar lágmarksstærðir fyrir hverja íbúð án bifreiða- 

seymslu: 

1. Einbýlishús ..........0000000 00. nnn nn 400 mö 

2. Tvíbýlis og raðhús ........00...0.00...nnnnnnnn 0... 350 mö? 

3. Fjölbýlishús  ........0000000 000. 0 ene renn 300 mö 

Í öðrum byggingum skal við útreikning lágmarksrúmmáls til A-gjalds miða 

við lofthæð 3.3 m að innanmáli, nema uppdráttur sýni annað. Miða skal við nýt- 

ingarhlutfall lóðar 0.3—0.5 eftir nánari ákvörðun byggingarnefndar hverju sinni, ef 

það er ekki bundið að öðru leyti í samþykktu deiliskipulagi. 

Við álagningu B-gjalda skal miða við lágmarksstærð húseigna 250 mi. 

Hafi ákvæðum þessarar greinar um lágmarksstærðir verið beitt við álagningu 

gatnagerðargjalds, skulu viðbyggingar vera gjaldfrjálsar að svo miklu leyti sem 

þær falla enn innan lágmarksstærðanna. 

6. gr. 

A-gjöld samkvæmt 4. gr. breytast árlega í samræmi við vísitölu byggingar- 

kostnaðar, eins og hún er í ársbyrjun á því ári, sem lóðin er veitt. 

7. gr. 

Þegar lóð er veitt af hreppsnefnd, er greiðsla A-gjalds áskilin samkvæmt reglu- 

gerð þessari. 
Þegar veitt er byggingarleyfi án undangenginnar lóðaveitingar, er greiðsla A- 

gjalds áskilin samkvæmt reglugerð þessari, en þó aðeins af byggingaráfanga hverju 

sinni. 
Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir breytingu eða endurbyggingu húsnæðis, sem 

felur í sér breytta notkun þess, þannig að húseignin færist í hærri sjaldflokk, er 

greiðsla A-gjalds áskilin. Gjaldið af hinu breytta húsnæði skal nema mismun A- 

gjalds fyrir og eftir breytinguna. 

Sömu reglur gilda, ef notkun byggingarrýma er breytt á þann veg, að hús- 

eignin eða hluti hennar færist í hærri gjaldflokk, þótt ekki þurfi breytinga á bygs- 

ingu eða endurbyggingar við. 

8. gr. 

Gjalddagar A-gjalda skulu vera sem hér segir: 

Við lóðarveitingu skal greiða 50% af áætluðu gatnagerðargjaldi innan eins 

mánaðar frá lóðarveitingu. Eftirstöðvar skulu greiðast, þegar byggingarleyfi er 

veitt. Þó er heimilt að veita gjaldfrest á eftirstöðvum í allt að þrjá mánuði. 

9. gr. 

Byggingarfrestur er 12 mánuðir, það er að segja, að lóð fellur aftur til sveitar- 

sjóðs hafi framkvæmdir ekki verið hafnar innan þess tíma frá veitingu hennar, nema 

veitingin hafi verið háð öðrum skilmálum um byggingarfrest. 

Noti lóðarhafi ekki veitta lóð, skal hann eiga rétt á endurgreiðslu á greiddu 

gatnagerðargjaldi svo sem hér segir: 

Eftir 6 mánuði endurgreiðast 50%. 

Eftirstöðvarnar endurgreiðast eftir 12 mánuði. 

Verði lóðin veitt að nýju innan þess tíma, skal fyrri lóðarhafi fá gatnagerðar- 

gjaldið endurgreitt, þegar greiðsla samkvæmt þeirri úthlutun fer fram.
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10. gr. 
Hafi byggingarleyfi verið veitt í bygginganefnd og aðeins hluti þess notaður 

innan tilskilins byggingarfrests, skal við endurnýjun leyfisins greiða fullt gjald af 
Þeim hluta, sem endurnýjaður er, eins og það er þá, að frádregnu gatnagerðargjaldi, 
sem áður var greitt af sama áfanga. 

11. gr. 
Lóðin er veitt í því ástandi, sem hún er í við afhendingu, og á lóðarhafi engar 

kröfur á hendur sveitarfélaginu síðar vegna ástands hennar. 
Lóðarhafi skal hlíta byggingarskilmálum, ef settir eru, svo og öllum þeim 

lögum og reglum, sem til greina kunna að koma. 

12. gr. 
B-gjöld samkvæmt 4. gr. skal miða við þá vísitölu, sem í gildi er við staðfestingu 

þessarar reglugerðar (vísitala 135), og síðan við þá vísitölu, sem í gildi verður, 
Þegar lagning bundins slitlags fer fram við hlutaðeigandi götu. Nú breytist vísi- 
tala meðan verk er unnið, og skal þá miða við meðalvísitölu á því tímabili, sem 
um er að ræða. 

13. gr. 
Innheimta skal B-gjald af fasteignum, sem skráðar eru við Þá götukafla, sem 

hverju sinni er lagt á bundið slitlag. 
Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir nýbyggingu, viðbyggingu og breytingu eða 

endurbyggingu húsnæðis, sem felur í sér breytta notkun þess, eða notkun bygginsar- 
rýma sé breytt, skal innheimta bæði A-gjald og B-gjald af viðkomandi byggingu. 

Jafnframt skal innheimta B-gjald af fasteignum við götur, sem lagðar hafa verið 
bundnu slitlagi á síðustu 5 árum, og falla þau í sjalddaga 3 mánuðum eftir gildis- 
töku þessarar reglugerðar og miðast við þá byggingarvísitölu sem þá er í gildi. Joð 

14. gr. 
Ganga skal frá greiðslum á B-gjaldi samkvæmt 4. gr. á eftirfarandi hátt á því 

ári, sem lagning slitlags á viðkomandi götu er ákveðin, og skal við það miðað að 
gengið hafi verið frá greiðsluskuldbindinsum áður en framkvæmdir hefjast. 

Af álögðu gjaldi skal greiða 20% á framkvæmdaárinu með gjalddaga sam- 
kvæmt nánari ákvörðun hreppsnefndar við hverja framkvæmd. 

Greiða má 80% gialdsins með skuldabréfum, sem greiðast með jöfnum árlegum 
afborgunum á næstu fjórum árum. Skuldabréfin skuln tryggð með veði í viðkom- 
andi fasteign og bera 12% ársvexti, er greiðist eftir á á sömu gjalddögum og af- 
borganir, 1. júlí. Sveitarsióði er heimilt að selja skuldabréfin. 

Dragist framkvæmdir við viðkomandi götun eftir að sengið hefur verið frá 
greiðsluskuldbindingu vegna innheimtu B-gjalds, færast gjalddagar til í samræmi við 
það. 

Lokasreiðsla af skuldabréfum skal ekki falla í gjalddasa fyrr en gangstétt 
hefur verið lögð við þá götu, sem viðkomandi fasteisn er skráð við. 

Heimilt er að veita staðsreiðsluafslátt allt að 10%, eftir nánari ákvörðun hrepps- 
ins á hverjum tíma. 

Sé álagningu frestað samkvæmt 15. gr. A- eða B-liðum skal gjaldinu binslýst 
sem kvöð á viðkomandi eign og falla til álasningar í samræmi við gildandi sjald- 
skrá og vísitölu á þeim tíma, er fresturinn rennur út, eigendaskipti verða eða að- 
stæður breytast á annan þann hátt að forsendur frestsins bresti.
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15. gr. 
Hreppsnefnd úrskurðar flokkun bygginga í gjaldflokka samkvæmt 4. gr. Hrepps- 

nefnd er heimilt: 
A. Að fresta samkvæmt umsóknum álagningu B-gjalds, þegar um er að ræða íbúðar- 

húsnæði elli- eða örorkulífeyrisþega, sem engar eða litlar tekjur hafa aðrar en 
tryggingabætur, húsnæðið af hæfilegri stærð og ekki nýtt til annars en íbúðar 

fyrir þá. 
B. Að fresta samkvæmt umsóknum allt að 5 árum álagningu B-gjalds, ef um er að 

ræða geymslu- eða gripahús, sem líklegt má telja að fjarlægð verði innan þess 
tíma, enda sé umsókn rökstudd þannig. 

C. Að lækka samkvæmt umsókn A-gjald og/eða B-gjald eftir því sem við á, þegar 
lóðarhafi fjarlægir á eisin kostnað byggingu, sem A-gjald og/eða B-gjald hefur 
verið greitt af. Lækkunin skal þó ekki verða meiri en gjald mundi vera af bygg- 
ingunni, sem rifin var, og gjaldið, sem ber að greiða af nýbyggingunni. 

D. Að lækka eða fella niður A-gjald af fjölbýlishúsum, iðnaðar- og atvinnuhúsnæði, 

enda liggi til þess fullgild rök hverju sinni. 
E. Að ákveða gatnaserðargjöld sérstaklega í þeim tilvikum að mannvirki séu sér- 

hæfð eða afbrigðileg um notkun og annað slíkt. 
F. Að gera sérsamninga um gjalddaga, þesar greiða skal á sama tíma A- og B- 

gjald, þegar um er að ræða umfangsmiklar bygginsarframkvæmdir eins aðila, 

eða aðrar sérstakar aðstæður eru fyrir hendi. 
G. Að hækka eða lækka gjaldstuðla samkvæmt 4. gr. hvern fyrir sig eða alla í einu 

um allt að 50% án frekari staðfestingar ráðuneytisins. 

16. gr. 
Gatnagerðargjaldi fylsir lögveð í fasteign þeirri, sem það er lagt á, og gengur 

það ásamt vöxtum og dráttarvöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla, 
og tekur einnig til vátrygginsarfjár eignarinnar. Heimilt er að taka gjöld þessi lög- 

taki samkvæmt lögum nr. 29/1885. 
Hreppsnefnd sker úr um meiri háttar ágreining, sem rísa kann um álagningu 

samkvæmt reglugerð bessari. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Evrarbakkahrepps. 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 sbr. l. nr. 31/1975, til að öðlast 

eildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 23. júní 1977. 

F.h.r. 

Hallerímur Dalberg.   
Hólmfriður Snæb jörnsdóttir. 

16. júní 1977. Nr. 258. 
AUGLÝSING 

um ejaldeyrisviðskinti við erlenda ferðamenn. 

1. Landsbanki Íslands og Útvegsbanki Íslands. 

Það er aðalreglan, með beim undantekningum. sem hér fara á eftir, að Lands- 

hanki Íslands og Útvegsbanki Íslands mega einir kaupa gjaldeyri af erlendum ferða-
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mönnum, enda geta þessir bankar einir enduryfirfært í gjaldeyri fyrir ferðamenn 
við brottför af landinu, gegn framvísun gjaldeyriskaupanótna. Á sú takmörkun 
einnig við þau gjaldeyrisviðskipti, sem heimiluð eru hér á eftir við aðra banka, 
sparisjóði, gististaði o. fl. 

2. Aðrir bankar og sparisjóðir. 

Aðrir bankar og sparisjóðir mega taka við gjaldeyri af erlendum ferðamönnum 
og föstum viðskiptamönnum vegna skipta þeirra við erlenda ferðamenn, enda sé 
öllum innkomnum gjaldeyri skilað til Landsbanka og Útvegsbanka innan viku frá 
móttöku. Bankar og sparisjóðir skulu færa skiptin á þar til gerðar afreiknings- 
nótur, flokka þær eftir fyrirsögn gjaldeyriseftirlits Seðlabankans og senda þær 
gialdeyriseftirlitinu eisi sjaldnar en á mánaðar fresti. Á nótur þessar skal skráð 
dagsetning sjaldeyrisskiptanna, erlend upphæð, dagsengi og andvirði í íslenskum 
krónum, auk nafns ferðamanns eða annars viðskiptaaðila. Gæta skal þess að afhenda 
ferðamanni afrit afreikningsnótu. 

Gialdeyrinum skal skipt á kaupsensi á afgreiðsludegi að frádresinni þóknun. 
skv. gialdskrá sialdeyrisbankanna. Skal helmingur þóknunar ganga við gjaldeyris- 

skil Hl gjaldeyrisviðskiptabankanna. 
Öðrum gjaldeyri er hérgreindum bönkum og sparisjóðnm óheimilt að skipta. 

3. Aðrir aðilar. sem viðskipti eiga við erlenda ferðamenn. 

Aðilar, sem skipta við erlenda ferðamenn sem aðalatvinnu eða sem veigamikinn 
og fastan þátt í starfsemi sinni. þ.e. hótel, flusfélös. skipafélög, ferðaskrifstofur, 
bifreiðaleisur, minjagripaverslanir, eigendur og forráðamenn veiðiréttinda í ám og 

vötnum, mesa taka við greiðslu í erlendum sialdeyri fyrir seldar vörur, leigu. af- 

notarétt og veitta þiðnustn, og skulu þeir sera eigi sjaldnar en á 20 daga fresti gjald- 
eyrisskil til Landsbanka eða Útvegsbanka eða síns viðskiptabanka. Ofansreindir 
aðilar skulu senda gjaldeyriseftirlitinu skýrslur, á þar til gerðum eyðublöðum, eigi 
sjaldnar en einn sinni í mánuði um hve mikil sjaldeyrisskil hafi verið að ræða, 
og í hvaða banka gjaldeyri var skilað, en hæst er að semja við gjaldevriseftirlitið 

um lengri frest, sérstaklega fyrir aðila með minni eða afmarkaðan rekstur. Skýrslur 

þessar skulu hafa borist sjaldeyriseftirlitinn eigi síðar en á 10. degi næsta mánaðar. 

Ofansreindar heimildir banka, sparisióða, gististaða o. fl. skv. 2) og 3) til giald- 

eyrisskipta eru háðar þeim forsendum. að öllum hérgreindum skilyrðum um gjald- 

eyrisskipti, skil sjaldeyris og skýrslugerð sé sinnt í hvívetna af þeirra hálfu. 
Gjaldeyriseftirlitið sér um framkvæmd reglna þessara. 

Auglýsing þessi, sem er sett skv. heimild í lögum nr. 30 frá 25. maí 1960 um 

skipan innflutnings- og gjaldeyrismála o. fl. öðlast gildi nú þegar. Jafnframt fellur 

úr gildi auglýsing ráðuneytisins um gjaldeyrisskipti við erlenda ferðamenn frá 14. 

maí 1969. 

Viðskiptaráðuneytið, 16. júní 1977. 

Ólafur Jóhannesson.   
Yngvi Ólafsson.
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GJALDSKRÁ 

Hitaveitu Húsavíkur. 

I. KAFLI 

1. gr. 

Hitaveita Húsavíkur selur afnot hitaorku úr hitaveitukerfum þeim, sem gerð hafa 

verið eða verða gerð í Húsavík og Reykjahreppi eftir þeim reglum, sem settar eru í 

gjaldskrá þessari sbr. og reglugerð staðfestri 25. maí 1970 um hitaveitu og hitalagnir 

í Húsavík. 
2. gr. 

Hitaveita Húsavíkur lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar 

í té vatnsmagn, er ætla má að nægi til hitunar á húsinu, enda séu ofnar hússins nægi- 

lega stórir að dómi hitaveitustjóra. 

Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil fyrir hámarksrennsli til hvers upphit- 

unarkerfis og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það hámark, sem hem- 

illinn er stilltur á. 
Hitaveitan lætur húseigendum í té aukahemil, ef þess er óskað. 

3. gr. 
Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils þess, er 

um getur í 2. gr. Hitaveitan breytir stillingu hemils eftir óskum húseiganda fyrsta 

árið, sem hús hans er tengt við hitaveitukerfið, en síðan verður hemilsstillingu að 

jafnaði einungis breytt einn sinni á ári og skal beiðni um breytingu komið á fram- 

færi við hitaveituna fyrir 1. janúar ár hvert. 

Hámarksstilling hemils eildir allt árið, þótt orkunotkun verði minni, hluta úr 

ári. 

11. KAFLI 

4. gr. 
Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 
A. Fastagjald kr. 600.00 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 

B. Vatnssijald kr. 1 330.00 á mánuði fyrir hvern mínútulitra í hámarksstillingn 

hemils. 
Á gjöld þessi leggst söluskattur skv. gildandi reglum á hverjum tíma. 

5. gr. 

Vilji notandi fá meira rennsli í kranavatnslögn en er á miðstöðvarkerfi setur 

hann fengið sérskammtara á kranavatnslösn hiá hitaveitunni. Kranavatnsskammt- 

arar í sambandi við aðalhemil ern af 4 serðum os gefa þeir eftirfarandi rennslis- 

hlutföll milli miðstöðvarkerfis og Kkranavatnslagnar: 

A 1.00/1.0 
B 2... 0.95/1.3 
G 0.90,/1.7 
D 2... 0.85/2.8 

Vatnsskammtur notanda (gjaldskammtur) er í þessum tilvikum reiknaður 1.0. 

6. gr. 

Hitaveitusiöld skv. 4. sr. verða krafin annan hvern mánuð og skuln ban greiðast 

Hl innheimtumanns eða í Landsbanka Íslands í Húsavík. Gialddasi er við framvísun
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reiknings eða tilkynningar um reikningsupphæð. Það eru vanskil, ef gjöldin eru 
ekki að fullu greidd innan 7 daga frá gjalddaga. 

TIl. KAFLI 

7. gr. 
Heimæðagjald Hitaveitu Húsavíkur skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

a. Fyrir hús, sem hafa olíu-, kola- eða rafmagnskynditæki fyrir 1. október 1970. 
Hús allt að 300 m? að utanmáli kr. 120 270.00. 
Hús 300—2 000 mð að utanmáli kr. 120 270.00 fyrir 300 ms og 130 kr. á 

hvern rúmmetra þar yfir. 
Hús stærri en 2000 mð að utanmáli kr. 341 270.00 fyrir 2 000 mð og 104 kr. 

á hvern rúmmetra þar yfir. 
b. Fyrir önnur hús. 

Hús allt að 300 mö að utanmáli kr. 172 560.00. 
Hús 300—2 000 mð að utanmáli kr. 172 560.00 fyrir 300 mö og 156 kr. á hvern 

rúmmetra þar yfir. 

Hús stærri en 2 000 mö að utanmáli kr. 437 760.00 fyrir 2 000 mð og 130 kr. á 

hvern rúmmetra þar yfir. 

Stofngjald fyrir hvern aðalrennslishemil umfram einn á sama inntaki er 
kr. 18 300.00. 

8. gr. 
Gjöld skv. 7. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 2510 stig. Er hita- 

veitunefnd heimilt að breyta þeim í samræmi við þær breytingar, sem á nefndri vísi- 
töln verða. 

TV. KAFLI 

9. gr. 
Nú eru leyfð afnot hitaveitunnar til annars en húshitunar, svo sem heyþurrkunar 

eða ræktunar og er þá hitaveitvnefnd heimilt að ákveða gjald fyrir þau afnot sér- 
staklega í hverju tilviki með hliðsjón af sialdskrá þessari. 

10. gr. 
ÖN gjöld samkv. gjaldskrá bessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

11. gr. 
Hitaveita Húsavíkur hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða 

íbúð notanda, sem vanrækir að sreiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber að 
tilkynna með 3 daga fyrirvara. 

Allan kostnað við lokun og opnun á ný, greiðir sá sem í vanskilum er. kr. 750.00 
í hvert skipti. 

12. gr. 
Eftirlitsmanni Hitaveitu Húsavíkur skal hvenær sem er frjáls aðsangur að öll- 

nm hitakerfum. sem tengd ern við hifaveitvna. Er húseisanda skvlt að hlíta tafarlaust 
fyrirmælum hans nm viðgerðir á bilunum og sérhverium ráðstöfunum til varnar 
seon misnotkun heita vatnsins. 

Gialdskrá bessi staðfestist hér með samkvæmt Orkulösum nr. 58 929. apríl 1987. 
Hl hess að öðlast sildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim. sem hint
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eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 285 18. des- 

ember 1970 með síðari breytingum. 

Iðnaðarráðuneytið, 16. júní 1977. 

F.h.r. 

Árni Þ. Árnason. 
  

Kristmundur Halldórsson. 

22. júní 1977. Nr. 260. 
REGLUGERÐ 

um búfjárhald í Grundarfirði. 

1. gr. 
Búfjárhald (nautgripa, hrossa, svína, geita, sauðfjár og alifugla) er óheimilt 

innan afgirts skipulagðs lands Grundarfjarðar, nema með sérstöku leyfi hrepps- 
nefndar. Allt búfjárhald í kauptúninu er þó gjaldskylt samkvæmt 5. gr. 

2. gr. 
Sá sem hyggst sækja um leyfi samkvæmt 1. grein skal senda skriflega umsókn 

til hreppsnefndar. Í umsókninni skal gera grein fyrir fjölda búfjárins, geymslu þess 
og öðru er máli skiptir um öryggi þess og aðhald. 

3. gr. 
Telji hreppsnefnd að skilyrði séu fyrir hendi skal hún veita leyfið, (til lengri 

eða skemmri tíma). Má veita það ákveðinn tíma eða tiltaka ákveðinn frest til aftur- 
köllunar. Ef leyfishafi brýtur reglur um meðferð búfjár t.d. gætir þess ekki á full- 
nægjandi hátt, má afturkalla leyfið að undangenginni aðvörun. 

4. gr. 
Ef maður heldur búfé án heimildar sem reglugerð þessi nær til, skal lögreglu- 

stjóri hlutast til um að það sé tekið úr vörslu hans og er heimilt að selja það á 
uppboði eða slátra því að undangenginni aðvörun. Sama gildir ef leyfishafi gætir 
ekki settra reglna um meðferð búfjárins, þannig að það veldur tjóni eða óþrifum. 

5. gr. 
Hreppsnefnd getur ákveðið að greiða skuli í sveitarsjóð gjald fyrir veitt leyfi 

þó eigi hærra en kr. 1 000 á ári. Gjaldi þessu sé varið til vörslu á landi kauptúnsins. 

6. gr. 
Hreppsnefnd skal skylt að láta gera búfjárhelda girðingu umhverfis byggð í 

kauptúninu og skipuleggja landssvæði fyrir búfjárhald utan þeirra marka. Stefnt 
skal að því að allt búfjárhald flytjist út fyrir ofangreinda girðingu, eigi síðar en 
1. okt. 1977 enda hefur hreppsnefnd Eyrarsveitar áður gefið umþóttunartíma til 
ja ára sem rann út 15. júlí 1976. 

Brot gegn reglugerð þessari varðar sektum allt að kr. 5000. Með mál út af 
brotum skal farið að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Eyrarsveitar stað- 
festist hér með samkvæmt lögum nr. 44 23. maí 1964, um búfjárhald í kaupstöðum
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og kauptúnum, til þess að öðlast gildi frá 1. okt. 1977 og birtist til eftirbreytni öllum 
þeim sem hlut eiga að máli. 

Nr. 

a) 

b) 

c) 

Félagsmálaráðuneytið, 22. júní 1977. 

F. h. r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

261. 28. júní 1977. 
AUGLÝSING 

um breyting á auglýsingu nr. 132/1974 um íslenska stafsetningu. 

9. gr. auglýsingarinnar orðist svo: 

Þjóðheiti, nöfn á íbúum landshluta (héraða, hreppa, borga og kaupstaða), nöfn 
á mönnum kenndum við bæi eða forfeður, svo og nöfn á íbúum heimsálfa skal 
rita með stórum staf, t.d. Íslendingur, Austfirðingur, Keldhverfingur, Reykvík- 
ingur, Seyðfirðingur, Stokkseyringur, Oddaverjar, Sturlungar, Knýtlingar, Ev- 
rópumenn, Ameríkanar. 
Hátíðanöfn skal því aðeins rita með stórum staf að fyrri hluti þeirra sé sérnafn, 
t. d. Margrétarmessa, Þorláksmessa o. s. frv. 
Um viðurnefni og nokkur önnur orð, samsett á sama hátt, gildir sama regla og 
um hátíðanöfn, t.d. (Helgi) Hundingsbani, Hólsfjallahangikjöt, Vernerslögmál 
o.s.frv. Viðurnefni leidd af staðanöfnum skal einnig rita með stórum staf ef þau 
eru nafnorð, t.d. (Þorvaldur) Vatnsfirðingur, (Þórður) Hítnesingur, (Einar) 
Þveræingur, (Ormur) Svínfellingur o. s. frv. Um viðurnefni almennt, sjá 10. gr., 
og hátíðanöfn, 16. gr. 
10. gr. verði þannig: 
Viðurnefni skal rita með litlum staf (sbr. þó Um stóran staf 9. gr. c-lið), t. d. 

(Ari) fróði, (Jón) lærði, (Auðun) vestfirski o. s. frv. 

a) 
b) 

a) 

b) 

11. gr. verði þannig: 
Þjóðflokkaheiti skal rita með litlum staf, t.d. mongóli, indíáni, germani, slafi. 
Tungumálaheiti og nöfn á mállýskum skal rita með litlum staf, t.d. íslenska, 
vestfirska, jóska. 

12. gr. verði þannig: 
Nöfn á fylgismönnum stefna, jafnt stjórnmálastefna sem annarra, svo og nöfn 
á fylgismönnum einstakra forystumanna skal rita með litlum staf, t.d. fram- 
sóknarmaður, sjálfstæðismaður, alþýðuflokksmaður, sósíalisti, guðspekingur, 
nýguðfræðingur, stalínisti, hitlerssinni, maóisti, gaullisti o. s. frv. 
Nöfn trúflokka og fylgismanna þeirra skal rita með litlum staf, t.d. múhameðs- 
trú, múhameðstrúarmaður, kristin trú, kalvínstrú, húgenotti o. s. frv. 

Auglýsing þessi öðlast þegar gildi. 
Hafa skal hliðsjón af ákvæðum 42. gr. að því er varðar heimild til að nota 

kennslubækur með fyrri stafsetningu. 

Menntamálaráðuneytið, 28. júní 1977. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 
  

Birgir Thorlacius.



6. júlí 1977. 411 Nr. 262. 

REGLUGERÐ 
um lágmarksstærðir fisktegunda. 

1. gr. 

Skylt er að hirða allan fisk af eftirtöldum tegundum, sem kemur í veiðarfæri 

íslenskra fiskiskipa: Þorskur, ýsa, ufsi, skarkoli, steinbítur og karfi. 

2. gr. 

Sjávarútvegsráðuneytið skal samkvæmt ákvæðum laga nr. 32 19. maí 1976, um 

upptöku ólöglegs sjávarafla, gera upptækan allan fisk, sem smærri er en greint 

er hér á eftir: 

Þorskur (Gadus morhua morhua) ......0.0020000. 00.00.0000... 50 em 

Ýsa (Melanogrammus aeglefinus) ........000000.00... 00... 45 — 

Ufsi (Pollachius virens) .........000ccccsnsennnnnu nr. 50 — 

Skarkoli (Pleuronectes platessa) .......00000000 ne... 34 — 

Langlúra (Gyptocephalus cynoglossus) ....c.000000000 00... 30 — 

Þykkvalúra (Microstomus kitt) ......000000000.0 0000... 0... 30 — 

Stórkjafta (Lepidorhombus Whiffiagonis) ........0000000... 30 — 

Lýsa (Merlangius merlangus merlangus) .......0.00.00000.... 40 — 

Sandkoli (Limanda limanda) ......0.000000 0... nnnn enn. 20 — 

Steinbítur (Anarhichas lupus) .......0000000000. 00... 40 — 

Karfi (Sebastes marinus) .......000000.00eeeeee enn 500 gr. 

Þrátt fyrir ákvæði þessarar greinar má 5% af karfaafla hverrar veiðiferðar 

vera undir 500 gr að þyngd hver fiskur. 

3. gr. 

Lágmarksstærðin er mæld frá trjónuoddi að sporðsenda. 

4. gr. 

Eigi ná ákvæði þessarar reglugerðar til fiskveiða í þágu vísindalegra rannsókna. 

5. gr. 

Starfsmenn Framleiðslueftirlits sjávarafurða skulu hafa eftirlit með aflasam- 

setningu fiskiskipa og gera sjávarútvegsráðuneytinu viðvart verði þeir varir við að 

fiskur sé undir lágmarksstærðum þeim, sem í 2. gr. greinir. 

6. gr. 

Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða refsingum samkvæmt 18. gr. laga 

nr. 81 81. maí 1976 um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Um upptöku afla fer 

samkvæmt ákvæðum laga nr. 32 19. maí 1976, um upptöku ólöglegs afla. 

7. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 12. gr. laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar 

í fiskveiðilandhelgi Íslands til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 

öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er með henni felld úr gildi reglugerð 

nr. 276 8. júlí 1976 um lágmarksstærðir fisktegunda. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 6. júlí 1977. 

Matthías Bjarnason. 
  

Þórður Ásgeirsson.
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REGLUGERÐ 
um breyting á reglugerð nr. 415, 7. desember 1976, um friðunarsvæði við Ísland. 

1. gr. 
Síðasta málsgrein 2. tl. 1. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

2. Norður af Kögri allt árið á svæði er markast af línum, sem dregnar eru á milli 
eftirgreindra punkta: 

a. 67'17'0 n.br., 23951/0 v.lgd. 
b. 67*2175 n.br., 2270370 v.lgd. 
c. 67702'4 n.br., 21947'0 v.lgd. 
d. 66'57'0 n.br., 23921'0 v.lgd. 

Á þessu svæði skal þó heimilt að stunda loðnuveiðar í hringnót þegar slíkar 
veiðar eru leyfðar og jafnframt er ráðuneytinu heimilt að veita leyfi til rækju- 
veiða á þessu svæði. 

2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum 7. gr. laga nr. 81 31. maí 1976, 

um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands til þess að öðlast þegar gildi og birtist til 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 7. júlí 1977. 

Matthías Bjarnason. 
  

Þórður Ásgeirsson. 

Nr. 264. j 30. júní 1977. 

AUGLÝSING 

um breyting á gjaldskrá Sundlaugar Akureyrar nr. 188 13. apríl 1977. 

Aðgangseyrir: 

Fullorðnir .............0. 00. kr. 150.00 
Börn ..........200 000 —  50.00 
Gufubað ..........0.000000 000 — 300.00 
Leiga á sundfatnaði ......................... — 100.00 

Miðasamstæður verða seldar með afslætti. 

Gjaldskrá þessi sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Akureyrar staðfestist 
hér með til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Jafnframt er felld úr gildi gjaldskrá nr. 188 13. apríl 1977. 

Félagsmálaráðuneytið, 30. júní 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. . 

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 
  

  

Stjórnartíðindi B 24, nr. 255—264. Útgáfudagur 8. júlí 1977.



STJÓRNARTÍÐINDI B 25 — 1977 
  
  

1. júlí 1977. 413 Nr. 265. 

HÚSAGERÐARSAMÞYKKT 

fyrir Búnaðarsamband Borgarfjarðar. 

I. KAFLI. 

Starfssvæði og markmið samþykkt:r. 

1. gr. 

Starfssvæði húsagerðarsamþykktarinnar er Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. 

2. gr. 

Markmið samþykktarinnar er að efla byggingarframkvæmdir á starfssvæðinu 

og stuðla að því, að byggingar verði vandaðar, hagkvæmar, smekklegar og ódýrar. 

Til þess að vinna að þessu markmiði ræður búnaðarsambandið til sín eða að- 

stoðar við ráðningu flokks eða flokka byggingarmanna, eftir því sem aðstæður 

leyfa hverju sinni, og leggur þeim til fullkomnar vélar og tæki til vinnunnar. Að 

framkvæmdum þessum skal staðið, svo sem fyrir er mælt í samþykkt þessari. 

Vinnuflokkar þeir, sem hér um ræðir skulu vinna að eftirtöldum verkefnum: 

1. Byggingu íbúðarhúsa. 
2. Byggingu hvers konar peningshúsa ásamt tilheyrandi fóðurgeymslum og á- 

burðargeymslum. 
3. Byggingu hvers konar geymsluhúsa fyrir landbúnaðarvélar og verkfæri og 

framleiðslu- og rekstrarvörur bænda. 

Byggingar skulu afhentar verkkaupanda á því byggingarstigi, sem um er samið 

hverju sinni. Að jafnaði skal þó við það miðað, að bygging sé fokheld, þegar henni 

er skilað, en íbúðarhúsum skal ekki skilað síðar en á því byggingarstigi. 

II. KAFLI. 

Stjórn og tilhögun framkvæmda. 

3. gr. 

Stjórn búnaðarsambandsins annast, með aðstoð Byggingarstofnunar landbúnað- 

arins, alla stjórn þeirra mála, sem um ræðir í samþykkt þessari. Hún ákveður, í 

samráði við forstjóra Byggingarstofnunar landbúnaðarins, kaup á nauðsynlegum 
vélum og verkfærum, enda hafi hann haft samráð við stjórn Búnaðarfélags Íslands 
um fjölda þeirra eininga, er kaupa þarf. 

Stjórn sambandsins ræður verkstjóra, vinnuflokka og aðra starfsmenn, ákveður 

launakjör þeirra og hefur eftirlit með störfum þeirra. Verkstjórar vinnuflokka 
þeirra, sem um ræðir í 2. gr., skulu ráðnir í samráði við forstjóra Byggingarstofnunar 
landbúnaðarins, sem hefur eftirlit með störfum þeirra. 

Stjórn búnaðarsambandsins samþykkir alla verktökusamninga fyrir hönd sam- 
bandsins samkvæmt samþykkt þessari og eru þeir skuldbindandi fyrir sambandið. 

Hún ræður verkstjóra, vinnuflokka og aðra starfsmenn, ákveður launakjör þeirra 
og hefur eftirlit með störfum þeirra. 

B 51 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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4. gr. 
Heimilt er stjórn búnaðarsambandsins að fela framkvæmdastjóra sambandsins 

að annast daglegan rekstur samkvæmt samþykkt þessari. Ráða má sérstakan fram- 
kvæmdastjóra í samráði við Byggingarstofnun landbúnaðarins og Búnaðarfélag 
Íslands, og skal hann hafa full réttindi húsameistara. Þó má ráða annan mann sé 
annars ekki kostur, enda fullnægi hann skilyrðum skv. 14. gr. reglugerðar nr. 88 
frá 13. maí 1947. Stjórn sambandsins selur honum erindisbréf varðandi störf hans. 

5. gr. 

Heimilt er stjórn búnaðarsambandsins að taka að sér útvegun efnis til bygginga, 
sem vinnuflokkar hennar vinna við, sé þess óskað af verkkaupanda. Verkkaupandi 
skal þá greiða 1% af andvirði efnisins í Húsagerðarsjóð Bsb. Borg, samanber 13. gr. 

6. gr. 

Byggingar, sem reistar eru samkvæmt samþykkt þessari skulu gerðar eftir 
teikningum, sem samþykktar eru af Byggingarstofnun landbúnaðarins. Rísi ágrein- 
ingur um teikningar þær, er fyrir liggja, getur kostnaðarmaður byggingar skotið 
þeim ágreiningi til Búnaðarfélags Íslands, er fellir fullnaðarúrskurð um hann. 

Stjórn búnaðarsambandsins eða framkvæmdastjóri skal, áður en framkvæmd 
hefst, ganga úr skugga um, að slíkt samþykki liggi fyrir. Þá skal þess einnig gætt, 
að fyrir liggi samþykki hlutaðeigandi byggingaryfirvalda á staðsetningu húsa og 

teikningar af þeim hluta byggingarframkvæmdar, er verksamningur nær til. 

7. gr. 
Verkkaupandi skal sjá um að nægilegt magn af nothæfu byggingarefni sé fyrir 

hendi á byggingarstað og jafnan meðan á byggingarframkvæmd stendur. Nánar 
skal ákveðið í verksamningi um þessa skyldu verkkaupanda og viðurlög, ef van- 

efndir verða til þess, að vinna tefst vegna efnisskorts. Stjórn eða framkvæmdastjóri 
skal ganga úr skugga um að við þetta atriði verksamnings hafi verið staðið á full- 
nægjandi hátt, áður en vinnuflokkur er fluttur á vinnustað, svo og að öðrum undir- 

búningi verksins, sem verkkaupanda ber samkvæmt verksamningi að annast, sé lokið. 

8. gr. 
Áður en vinna hefst við byggingu skal gerður samningur við verkkaupanda um 

framkvæmdina, og greiðslur hans á kostnaði við verkið. Verkkaupandi skal setja 
tryggingu, er stjórnin telur fullnægjandi, fyrir skilvísri greiðslu á kostnaði, sem 
sambandið hefur af framkvæmdinni. Til kostnaðar við verkið telst: 

a) Allur beinn kostnaður, sem sambandið greiðir vegna hverrar byggingar. 
b) Hluti sameiginlegs reksturskostnaðar, sem skipt er eftir reglum, sem stjórnin 

setur í samráði við forstjóra Byggingarstofnunar landbúnaðarins. Til slíks 
kostnaðar telst meðal annars: 

1. Viðhalds- og fyrningargjald af veggjamótum og öðrum tækjum, skv. lögum 
nr. 7 frá 1945. 
Flutningar milli vinnustaða. 

„ Verkstjórnar- og stjórnarkostnaður. 
Lánatökukostnaður og vextir af skuldum. 

1/2% af framkvæmdakostnaði (öðrum en efniskostnaði). >
 

9. gr. 
Sambandið hefur forgangskröfu í framlög, sem greidd eru af almannafé út á 

byggingar, er byggðar eru samkvæmt þessari samþykkt, til lúkningar skuldum verk- 
kaupanda vegna byggingarkostnaðar.
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10. gr. 
Nú hefur landnámsstjórn ríkisins heitið styrk til húsagerðar, er sambandið tekur 

að sér samkvæmt þessari samþykkt, og á það þá kröfu til að fá styrkinn greiddan, 

þegar verkið er hafið af vinnuflokkum þess, þó ekki hærri fjárhæð en svarar vinnu- 

launum við að gera húsið fokhelt. 

11. gr. 

Skuldir, sem myndast kunna við búnaðarsambandið vegna byggingarkostnaðar 
samkvæmt samþykkt þessari, eru forgangsskuldir tryggðar með veði í jörð þeirri, 
sem framkvæmdin hefur verið gerð á, næst á eftir þeim lánum, sem á jörðinni hvíldu, 

er framkvæmdin hófst, og víkja aðeins fyrir opinberum gjöldum og fylgifjárkröfum, 
ef um óðalsjörð er að ræða. Skuldir þessar má taka lögtaki. 

12. gr. 
Stjórninni er heimilt að taka rekstrarlán með tryggingu í Húsagerðarsjóði og 

í tekjum og kröfum, er stafa frá byggingarframkvæmdum, sem sambandið vinnur 

að eða hefur unnið að, samkvæmt þessari samþykkt. 

II. KAFLI. 

Húsagerðarsjóður og starfsemi hans. 

13. gr. 

Búnaðarsambandið stofnar sjóð, sem kallast Húsagerðarsjóður Búnaðarsam- 
bands Borgarfjarðar (B.s.B.) með framlagi að upphæð allt að kr. 1500 000.00. Sjóður 
þessi skal styðja starfsemi samkvæmt þessari samþykkt, og er óheimilt að verja fé 
hans til nokkurs annars. Til þess að greiðsla úr sjóðnum sé heimil, þarf hún að vera 
samþykkt af aðalfundi. 

14. gr. 
Tekjur Húsagerðarsjóðs B.s.B. eru: 
Styrkir til áhaldakaupa samkvæmt gildandi lögum. 
1,0% af verði byggigarefnis, sem sambandið annast um kaup á samkvæmt 5. gr. 
14% af öðrum byggingarkostnaði, er stafar af framkvæmdum undir verkstjórn 

starfsmanna sambandsins, samanber 8. gr., tölulið 5. 
4. Aðrar tekjur. 

o
O
 

IV. KAFLI. 

Samning árlegrar síarfsáætlunar. 

15. gr. 

Bændur á sambandssvæðinu skulu fyrir 1. desember ár hvert, senda stjórn 

sambandsins beiðni um verk, sem þeir óska að sambandið leysi af hendi samkvæmt 

samþykkt þessari á jörðum þeirra á næsta ári. Með beiðni skulu fylgja upplýsingar 
um, hverrar tegundar og hve stór fyrirhuguð bygging er, og úr hvaða efni hún skuli 

byggð. Stjórn sambandsins getur krafist, ef þurfa þykir, að aðalteikning af fyrir- 
hugaðri byggingu fylgi verkbeiðni. 

16. gr. 
Stjórn sambandsins skal í desember ár hvert, að fengnum verkbeiðnum samkvæmt 

15. gr., semja starfs- og rekstursáætlun fyrir næsta starfsár. Við samningu starfs- 
áætlunar skal gætt eftirtalinna atriða: 

1. Að jarðir, sem mesta þörf hafa fyrir nýbyggingar sitji fyrir eftir því sem unnt 
er, þó að því athuguðu að ekki valdi óhæfilegum aukakostnaði í flutningi verk- 
færa og vinnuflokka.
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2. Að röðun verkefna sé hagað á þann hátt, sem hagkvæmastur er með tilliti til 
flutninga á vinnuflokkum. Sjá þó tölulið 1. 

3. Að byggingarframkvæmdir séu sem best skipulagðar hvað alla framkvæmd 
snertir. 

4. Að allt byggingarefni sé sem vandaðast eftir öllum aðstæðum. 
5. Að öll vinna sé vel af hendi leyst, og vönduð eftir því sem við verður komið. 

V. KAFLI. 

Um reikningshald og endurskoðun. 

17. gr. 
Reikningsár samþykktarinnar skal vera almanaksárið. 

18. gr. 
Endurskoðendur búnaðarsambandsins skulu endurskoða reikninga samþykktar- 

innar. Þeir skulu sannprófa reikningana, kynna sér reksturinn sem best og hafa 
eftirlit með starfrækslu fyrirtækisins í hvívetna. 

19. gr. 
Endurskoðaðir reikningar skulu lagðir fram til samþykktar á aðalfundi búnaðar- 

sambandsins. Þar gefur stjórnin skýrslu um starfsemina, svo og endurskoðendur, 
ef tilefni er til þess. 

VI. KAFLI 

Um breytingu samþykktar og hvernig samþykkt verður úr gildi felld. 

20. gr. 
Tillögur, sem fram kunna að koma til breytinga á samþykkt þessari, skulu 

sendar búnaðarfélögum til umsagnar. Þær skulu síðan, ásamt umsögn búnaðar- 
félaganna, lagðar fyrir aðalfund búnaðarsambandsins. Samþykki löglegur aðalfundur 
breytingarnar með atkvæðum að minnsta kosti 3/5 hlutum atkvæðisbærra fulltrúa, 
skal stjórn sambandsins senda breytingarnar Búnaðarfélgi Íslands, er leitar stað- 
festingar landbúnaðarráðherra á þeim. 

21. gr. 

Samþykkt þessa má því aðeins nema úr gildi, að rökstutt álit meirihluta sam- 
bykktaraðila liggi fyrir um að tilgangi samþykktarinnar verði ekki náð, og lög- 
mætur aðalfundur búnaðarsambandsins samþykki það með að minnsta kosti 3/5 
hlutum atkvæðisbærra fundarmanna, enda komi samþykki landbúnaðarráðherra til. 

22. gr. 

Með brot á samþykkt þessari skal farið sem almennt lögreglumál og geta þau 
varðað sektum frá 1.000 til 100.000 krónum, nema þyngri refsing liggi við að lögum. 

23. gr. 

Samþykkt þessi gengur í gildi, er hún hefur verið staðfest af landbúnaðar- 
ráðherra. 

Samþykki þessi er sett samkvæmt lögum nr. 7 12. janúar 1945, um jarðræktar 
og húsagerðarsamþykktir í sveitum og reglugerð nr. 88 13. maí 1947, til að öðlast 
þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 1. júlí 1977. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Haukur Jörundarson.
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AUGLÝSING 

um staðfestingu á gjaldskrá fyrir Sundhöll Hafnarfjarðar. 

1. Fullorðnir ..............0.000 0000 enn ns kr. 150.00 
Ef keyptir eru 10 miðar í senn kosta þeir kr. 900.00. 

2. Börn 2.....0000000n0 ns —  50.00 

Ef keyptir eru 10 miðar í senn kosta þeir kr. 300.00. 
10 ára og eldri % gjald. 
Sjúkrakort (samkv. læknisvottorði) ókeypis. 
Baðstofa: 
Almenningstímar ..........2.0.0 2000 — 300.00 
Ef keyptir eru 10 miðar í senn kosta þeir kr. 2 400.00. 
Leiga á sundfötum, handklæðum, lökum og teppum ........ — 100.00 

Sundæfingar íþróttafélaga: 
a) Í6ára og eldri ............00...00 0000 — 40.00 
b) yngri en Í6 ára ..........0..0200 00 nn nn —  30.00 

T
R
 

eo
 

i
i
 

Gjaldskrá þessi sem samþykkt er af bæjarstjórn Hafnarfjarðar staðfestist hér 

með til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 30. júní 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

8. júlí 1977. . Nr. 267. 
AUGLÝSING 

um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á breytingum á Samþykkt fyrir 

Byggingarfélag verkamanna í Reykjavík. 

Samkvæmt lögum nr. 59 30. apríl 1973 um breyting á lögum nr. 30 12. maí 1970 
um Húsnæðismálastofnun ríkisins hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi breytingar 
á Samþykkt fyrir Byggingarfélag verkamanna í Reykjavík: 

1. málsgrein 7. greinar hljóði svo: 
Inngöngueyrir er kr. 1000 og rennur í varasjóð félagsins. Ennfremur greiði 

hver félagsmaður árlega kr. 1000, sem renna í félagssjóð. 
Á eftir 1. málsgrein 7. greinar, kemur ný málsgrein svohljóðandi: 

Gjöld þessi skulu breytast miðað við vísitölu byggingarkostnaðar í janúar ár 
hveri, þó í heilum hundruðum króna. Grunntími vísitölu er janúar 1976. 

4. málsgrein 11. greinar hljóði svo: 
1. Óheimilt skal félagsmanni, er íbúð hefur fengið hjá félaginu, að framleigja 

hana nema með leyfi stjórnar félagsins. 
2. Stjórnin veitir eigi leiguheimild, nema einhverjum af eftirtöldum skilyrðum 

sé fullnægt: 
a) Vegna dvalar félagsmanns á öðru félagssvæði vegna atvinnu sinnar.
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bh) Vegna dvalar félagsmanns á öðru félagssvæði vegna náms. 
c) Vegna dvalar félagsmanns af heilsufarsástæðum á sjúkrahúsi, hæli eða 

elliheimili. 
d) Vegna tímabundinnar dvalar erlendis. 

e) Vegna arfs: 

I. Vegna óskipts bús. 
II. Vegna ófjárræðis erfingja. 

Í) Vegna annarra ástæðna, er stjórnin metur gildar. 
3. Félagsmaður, sem stendur í vanskilum við BFV getur ekki fengið leyfi til að 

selja á leigu íbúð sína. Sama gildir, þegar um er að ræða vanskil við sjóði, 
sem löglega hafa verið stofnaðir af íbúðaeigendum. 

4. Félagsmaður, sem framleigir íbúð sína, skal tilnefna fulltrúa búsettan í Reykja- 

vík í sinn stað. Fulltrúinn skal skriflega gangast undir ábyrgð gagnvart greiðsl- 
um til BFV og viðkomandi húsfélags, og fyrir því, að leigutaki fylgi sam- 
þykktum BFV og húsreglum húsfélagsins. Verði misbrestur á ofangreindu, 
fellur leiguheimildin úr gildi. 

ð. Nýti börn, fósturbörn eða foreldri félagsmanns íbúðina, telst slíkt ekki vera 

um leigu að ræða. 
6. Stjórnin skal að jafnaði eisi veita lengri leiguheimild en til 12 mánaða, en há- 

mark tvö ár í senn. Samþykki stjórnin eigi frekari framleigu, ber íbúðareiganda 
að bjóða BFV forkaupsrétt að íbúð sinni, ef hann ætlar ekki að nýta íbúðina 
sjálfur. 

Til viðbótar við b. lið 1. mgr. 15. greinar kemur: 
Það skulu ávallt talin veruleg vanskil, ef félagsmaður hefur ekki greitt lög- 

boðin gjöld til félagsins í 2 ár eða lengur. 

Á eftir 2. mgr. 15. gr. kemur ný málsgr ein svohljóðandi: 
Ekki getur félagsmaður borið fyrir sig, að hann hafi ekki fengið tilkynningu 

frá félaginu, ef hann hefur skipt um heimilisfang, án þess að láta félagsstjórn vita. 

Félagsmálaráðuneytið, 8. júlí 1977. 

F. h.r. 

Jón S. Ólafsson.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 268. . 11. júlí 1977. 
AUGLÝSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 frá 23. apríl 1968 og að fengnum 
tillögum borgarráðs hefur eftirfarandi verið ákveðið: 

Bannað verður að leggja bifreiðum á Grýtubakka, Hjaltabakka, Írabakka og 
Jörvabakka, beggja vegna akbrautar og á Súðarvogi að vestan verðu. 

Ákvæði auglýsingar þessarar taka gildi 20. júlí n. k. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 11. júlí 1977. 

Sigurjón Sigurðsson.
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REGLUR 

um hreindýraveiðar á Austurlandi 1977. 

1. gr. 
Heimilt skal að veiða allt að 1510 hreindýr í Múlasýslum og Austur-Skaftafells- 

sýslu á tímabilinu 1. ágúst til 15. september árið 1977. Þó getur ráðuneytið leyft 
veiðar á öðrum árstíma, ef sérstakar ástæður mæla með, að höfðu samráði við 

hreindýraeftirlitsmenn sem hlut eiga að máli. 

2. gr. 
Tala þeirra dýra, sem veidd verða samkvæmt 1. gr., skiptist þannig milli eftir- 

greindra hreppa: 

1. Vopnafjarðarhreppur ........000000 000... 35 hreindýr 
2. Fljótsdalshreppur .........002000 0000... 165 — 
3. Jökuldalshreppur  .......0.0000000 00... 165 — 
4. Fellahreppur ........0.000000 0000... 105 — 
5. Tunguhreppur ........00.02000 000... 105 — 
6. Hlíðarhreppur .........00.2.0000 00... 0... 40 — 
7. Hjaltastaðahreppur  ........0.020000 0000... 45 — 
8. Borgarfjarðarhreppur  .........000000.0. 00... 25 — 
9. Seyðisfjarðarhreppur  .........000000.00..... 20 — 

10. Seyðisfjörður .............000000 000... 20 — 
11. Skriðdalshreppur ..........2.00000 0000... 95 — 
12. Vallahreppur  ........02.020000 0... 120 — 
13. Egilsstaðahreppur .........0.0020000 00... 45 — 
14. Eiðahreppur ..........0.2..200 0000... 60 — 
15. Mjóafjarðarhreppur .........00000000 00... 20 — 
16. Norðfjarðarhreppur  ........0000000 0000... 20 — 
17. Helgustaðahreppur ........0000000 00... 25 — 
18. Eskifjörður ...........0020000 000. 20 — 
19. Reyðarfjarðarhreppur .......02000000 0000... 45 — 
20. Fáskrúðsfjarðarhreppur  ........00.0..000000... 20 — 
21. Búðahreppur  ..........000000000 000... 20 — 
22. Stöðvarhreppur  ......0..0200.0 00... 20 — 
23. Breiðdalshreppur  ........0.000000 000... 65 — 
24. Beruneshreppur ..........02.0000 000... 45 — 
25. Búlandshreppur ..........00.200000 0000... 20 — 
26. Geithellahreppur ........020200000 00... 45 — 
27. Bæjarhreppur .........2.0000 0000... 40 — 
28. Nesjahreppur ........0020000 0000 40 — 
29. Hafnarhreppur ..........00.00. 0000... 20 — 

3. gr. 
Auk þeirra hreindýra, sem skiptast samkvæmt framansögðu, getur ráðuneytið 

leyft veiði nokkurra dýra í viðbót ef henta þykir, m.a. handa söfnum, til vísinda- 
legra rannsókna o. fl, og koma þau dýr eigi til skipta. Veiðin fari fram undir eftir- 
liti hreindýraeftirlitsmanns, sbr. 5. gr.
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4. gr. 
Andvirði felldra hreindýra greiðist í reikning hlutaðeigandi sveitarsjóðs sam- 

kvæmt hlutfalli í 2. gr. en hver hreppsnefnd (bæjarstjórn) skiptir fénu innan síns 
svæðis. Skal hreppsnefnd fyrst og fremst láta þá bændur, sem fyrir mestum ágangi 
verða af hreindýrum á beitilönd sin, njóta arðs af veiðunum en síðan sveitarsjóð, 

enda greiði hann þóknun þeim mönnum sem eru hreindýraeftirlitsmanni til aðstoðar 
við veiðarnar, sbr. 5. gr. Heimilt er þó að þeir fái í sinn hlut hreindýraafurðir í stað 
greiðslu. 

Ekki er heimilt að selja veiðileyfi. 

5. gr. 
Einn hreindýraeftirlitsmaður skal vera í hverjum þeirra hreppa og kaupstaða 

sem nefndir eru í 2. gr. Skal hann ráðinn af menntamálaráðuneytinu að fengnum 
tillögum hlutaðeigandi hreppsnefndar og að höfðu samráði við sýslumann. Ráðu- 
neytið ákveður og greiðir fasta þóknun hans fyrir starfið. 

Hreindýraeftirlitsmenn ráðuneytisins framkvæma ásamt aðstoðarmönnum, sem 
þeir velja, þá fækkun hreindýra sem ákveðin er. 

Aðalumsjón með hreindýrunum annast sá eftirlitsmaður sem ráðinn er fyrir 
Fljótsdalshrepp og hefur hann einnig umsjón með störfum hinna eftirlitsmannanna. 

6. gr. 
Þeir einir mega annast fækkun hreindýra sem til þess hafa næga skotfimi og 

kunnáttu í meðferð skotvopna að dómi hlutaðeigandi lögreglustjóra. Gætt skal þess 
að þeir fullnægi ákvæðum laga um leyfi til að eiga og nota skotvopn, sbr. lög nr. 
46/1977. Aðalhreindýraeftirlitsmaður ákveður hvaða tegund og stærð skotvopns 
(riffils) skuli nota. Eigi er þó leyfilegt að nota minni stærð riffils en cal. 243. 

7. gr. 
Hreindýraeftirlitsmenn skulu gæta þess vandlega að hreindýr séu ekki veidd á 

þeim slóðum þar sem þau eru að nema ný lönd og talið er æskilegt að þau hag- 
venjist heldur þar sem ætlunin er að bægja þeim frá. 

8. gr. 
Hreindýraeftirlitsmenn skulu sjá um að veidd séu þau dýr sem minnstur skaði 

er að fyrir eðlilegan viðgang hjarðarinnar. Þeir skulu senda ráðuneytinu skýrslu 
um veiðarnar strax að veiðitíma loknum. 

9. gr. 
Athygli er vakin á að skv. lögum nr. 30/1966 um meðferð, skoðun og mat á 

sláturafurðum er óheimilt að hafa hreindýrakjöt til sölu nema það hafi verið skoðað 
og metið af dýralækni. 

10. gr. 
Brot á reglum þessum, sem settar eru skv. lögum nr. 72/1954 um breyting á 

lögum nr. 28/1940 um friðun hreindýra og eftirlit með þeim, varðar allt að 50 000 
kr. sekt. 

Reglur þessar öðlast þegar gildi og falla jafnframt úr gildi reglur nr. 299/1976 
um hreindýraveiðar á Austurlandi 1976. 

Menntamálaráðuneytið, 24. júní 1977. 

Vilhjálmur Hjálmarsson.   
Birgir Thorlaci us.
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REGLUGERÐ 

um sérkennslu. 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 
Skólaskyldir nemendur, sem taldir eru víkja svo frá eðlilegum þroskaferli að 

þeir fái ekki notið venjulegrar kennslu í einni eða fleiri námsgreinum, eiga rétt 

á sérstakri kennslu við sitt hæfi. Auk þess skal þessi réttur taka til nemenda undir 

og ofan skólaskyldualdurs eftir því sem segir í reglugerð þessari. 

Meginstefnan skal vera sú að sem flestir nemendur stundi nám í almennum 

grunnskóla sem veiti þeim sérkennslu og uppeldislega meðferð við þeirra hæfi í 

sem nánustum tengslum við aðra kennslu og almennt skólastarf. Við ákvörðun 

um sérkennslu skal jafnan taka tillit til heildaraðstæðna nemenda. Eigi skal vista 

nemanda í sérdeildum, sérskólum eða sérstofnunum, sbr. 2. og 3. lið í 3. grein B, 

nema áður hafi verið fullnýttir möguleikar á að veita honum kennslu við sitt 

hæfi í heimaskóla. 
Í reglugerð þessari tákna orðin þroskaheftur og fjölfatlaður eftirfarandi: 

a) þroskaheftur er sá sem af þekktum eða óþekktum ástæðum er þannig ástatt 

um að hann getur ekki af eigin rammleik náð eðlilegum þroska, andlegum 

eða líkamlegum, til almennrar þátttöku í samfélaginu. 

b) fjölfatlaður er sá sem fatlaður er líkamlega og/eða andlega á fleiri en einu 

sviði. 

2. gr. 
Kennslu samkvæmt 1. gr. skulu njóta: 

a) nemendur sem að dómi sálfræðiþjónustu og annarra sérfræðinga skortir hæfi- 

leika til að stunda venjulegt grunnskólanám, 

b) nemendur sem að dómi skólalæknis hafa eigi heilsu eða önnur líkamleg skil- 

yrði til að stunda venjulegt grunnskólanám, 

c) nemendur sem að dómi sálfræðiþjónustu og annarra sérfræðinga eiga við að 

etja hömlur, einkum í máli og lestri, sem valda því að tvísýnt er um árangur 

venjulegrar bekkjarkennslu, 
d) nemendur sem að dómi sálfræðiþjónustu og annarra sérfræðinga eiga við svo 

mikil aðlögunarvandamál að stríða að þeir eiga ekki samleið með venjulegum 

nemendum, 

e) nemendur sem af öðrum ástæðum þurfa sérstakrar aðstoðar við að dómi sál- 

fræðiþjónustu og annarra sérfræðinga, þar með taldir seinþroska nemendur, 

f) börn undir skólaskyldualdri sem að dómi heilbrigðisþjónustu, sérfræðiþjón- 

ustu Öskjuhlíðarskóla eða sálfræðiþjónustu skóla þurfa á sérstakri náms- 

þjálfun að halda, sbr. 3. gr., A, 2. 

3. gr. 

Fræðsla og þjálfun nemenda fer fram sem hér segir: 

A. Forskólastig. 

1. Foreldrar og forráðamenn þroskaheftra barna yngri en 7 ára, er þess óska, 

eiga rétt á ráðgjöf um uppeldi þeirra hjá sérfræðiþjónustu við Öskjuhlíðar- 

skóla að því leyti sem reglugerð nr. 142/1977, útgefin 28. febrúar 1977 af heil- 

brigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, tekur ekki til, enda fari jafnframt fram
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uppeldisfræðileg, sálfræðileg, læknisfræðileg og félagsleg rannsókn og greining. 
Hið sama gildir um börn sem grunur leikur á að séu þroskaheft. 

2. Börn, sem falla undir ákvæði 7. gr. laga nr. 53/1967, um fávitastofnanir, lög 
nr. 13/1962 um heyrnleysingjaskóla og lög nr. 63/1974 um grunnskóla, eiga 
rétt á að njóta kennslu og þjálfunar við sitt hæfi við sérstofnanir sem ríkið 
rekur ef forráðamenn æskja þess og rannsókn sérfræðinga leiðir í ljós að þau 
víkja svo frá eðlilegum þroskaferli að slíks sé þörf. 

B. Grunnskólastig 1. — 9. skólaár. 
1. Í heimaskóla nemenda (almennum grunnskóla). 
2. Í sérdeild við einhvern almennan grunnskóla fræðsluumdæmisins. 
8. Í sérskóla eða stofnun fyrir þroskahefta. 

C. Framhaldsnám 10. og 11. skólaár. 
Ráðuneytið getur haldið uppi fræðslu og verklegri þjálfun fyrir ungmenni eftir 

skólaskyldualdur, sbr. ákvæði 52. gr. grunnskólalaga og 3. gr. laga um heyrnleys- 
ingjaskóla. Skal það gert í samráði við sérfræðideild Öskjuhlíðarskóla og aðra aðila 
sem annast fræðslu á grunnskólastigi. 

4. gr. 
Fræðslustjórar skulu, að höfðu samráði við skólastjórnir grunnskóla umdæmis- 

ins, svo og sérfræðiþjónustu (sérfræðideild) við Öskjuhlíðarskóla, gera tillögur 
um meginskipulag sérkennslu í umdæmum sínum og leggja þær fyrir fræðsluráð. 

Menntamálaráðuneytið samræmir tillögur og gerir síðan heildaráætlun um 
skipulag og framkvæmd sérkennslu innan og utan grunnskóla. Þau mál, sem við 
verður ráðið heima í fræðsluumdæmunum að dómi ráðuneytisins, verði leyst þar, 
ýmist í almennum grunnskóla eða á annan hátt, en torleystari mál verði leyst með 
samræmdum aðgerðum fyrir landið allt. 

Fræðslustjóri sér um að áætluð og samþykkt sérkennsla í umdæminu sé fram- 
kvæmd. 

Um inntöku nemenda í stofnanir samkvæmt a, b, og f-lið 2. greinar gildir eftir- 
farandi: 

Sé um að ræða sérstofnanir, er þjóna landinu öllu, skal fræðslustjóri (sál- 
fræðideild) senda beiðni til sérfræðideildar Öskjuhlíðarskóla um inntöku og tekur 
hún og viðkomandi skólastjóri (forstöðumaður) ákvörðun um vistun nemenda og 
flutning þeirra. Þjóni sérstofnun, sérskóli eða sérdeild hins vegar ákveðnu fræðsln- 
umdæmi tekur fræðslustjóri (sálfræðideild) þess í samráði við viðkomandi skóla- 
stjóra (forstöðumann) á sama hátt ákvörðun um vistun nemanda. Verði ágrein- 
ingur skal málið lagt fyrir menntamálaráðuneytið. 

Sé um að ræða börn á forskólaaldri geta foreldrar (forráðamenn) og sérfræð- 
ingur (læknir, sálfræðingur o.s.frv.) óskað eftir greiningu á þeim sbr. 10. gr. 

Ákvarðanir um tilhögun og framkvæmd þessarar sérkennslu, sem hver al- 
mennur grunnskóli á rétt á samkvæmt reglugerð nr. 213/1975 um rekstrarkostnað 
grunnskóla, sbr. 20. gr. srunnskólalaga, tekur skólastjóri. 

5. gr. 
Þeim nemendum, sem um getur í a, b og f-lið 2. gr. þessarar reglugerðar, skal 

séð fyrir viðeigandi kennslu og uppeldi í sérstofnunum á vegum ríkisins, sbr. 8. 
gr. enda telji hlutaðeigandi sérfræðingur, sbr. 51. gr. grunnskólalaga, að nám þeirra 
í almennum grunnskóla eða sérdeild á vegum hans muni ekki bera tilætlaðan ár- 
angur. 

Þeim nemendum, sem um getur í ce, d og e-lið 2. gr., skal séð fyrir viðeigandi 
kennslu í almennum grunnskóla eða í sérskólum (sérdeildum) á vegum hans, sbr.
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81. gr. grunnskólalaga. Nú telur sálfræðideild að slíkt muni ekki bera tilætlaðan 

árangur og skal þeim þá séð fyrir kennslu og uppeldi í sérstöfnunum á vegum 

ríkisins. 

II. KAFLI 

Framkvæmd og skipulag. 

6. gr. 
Sérkennsla skal fara fram einstaklingslega eða í hópum (innan almennra 

bekkjardeilda eða utan) og í sérbekkjum. Kennslan getur farið fram í almennum 

skólum, sérstofnunum, svo sem sérstökum hæfingarskólum, sbr. a-lið 8. gr., heyrn- 

leysingjaskóla, þjálfunarskólum, sbr. e-lið 8. gr., á sjúkrahúsum, í heimahúsum, á 

vinnustöðum eða annars staðar þar sem heppilegt þykir og menntamálaráðuneytið 

heimilar. 
7. gr. 

Menntamálaráðuneytið lætur gera heildaráætlun um stofnun og staðsetningu 

sérstofnana samkvæmt 59. gr. grunnskólalaga, byggingu þeirra og rekstur. Skal 

þetta einnig taka til þjálfunarskóla skv. lögum nr. 53/1967 um fávitastofnanir. 

Hvert fræðsluumdæmi skal eiga aðgang að sérstofnunum innan fræðsluumdæmis- 

ins eða utan eftir því sem henta þykir. 

8. gr. 
Sérstofnanir eða sérdeildir, þar sem kennsla fer fram samkvæmt 52. gr. laga 

um grunnskóla, lögum um heyrnleysingjaskóla nr. 13/1962 og 7. gr. laga nr. 58/1967 

um fávitastofnanir, eru: 

a) Öskjuhlíðarskóli í Reykjavík, sérskóli (hæfingarskóli) fyrir andlega þroska- 

hefta nemendur og fjölfatlaða sbr. 9. gr. 
b) Heyrnleysingjaskólinn í Reykjavík. 
c) Þjálfunarskólar við hæli og meðferðarstofnanir fyrir andlega þroskahefta, sbr. 

7. gr. laga nr. 53/1967 um fávitastofnanir. 

d) Sérstofnanir eða sérdeildir grunnskóla sem starfa í þágu ákveðins fræðslu- 

umdæmis eða landshluta. 
e) Sjúkrahús að því er tekur til kennslu sjúkra barna og ungmenna er þar dveljast. 

f) Skólar eða deildir fyrir blinda, hreyfihamlaða og fjölfatlaða nemendur. 

sg) Stofnanir fyrir atferlis- og geðtruflaða nemendur, þ.m.t. upptökuheimili, skóla- 

heimili og meðferðarheimili. 

h) Aðrar stofnanir sem kann að verða komið á fót í samræmi við framanskráð 

lagaákvæði. 
Ráðuneytið getur ákveðið í samráði við viðkomandi fræðslustjóra að kennsla 

samkvæmt f og g-liðum þessarar greinar fari fram á vegum almenns grunnskóla 

ef henta þykir, sbr. 3. gr. 

9. gr. 
Öskjuhlíðarskóli í Reykjavík er aðalstofnun ríkisins samkvæmt 52. gr. grunn- 

skólalaga. Skal hann þjóna landinu öllu að því er varðar viðfangsefni á sínu sviði 

sem eigi verða leyst í einstökum fræðsluumdæmum eða með öðrum hætti. 

Heyrnleysingjaskólinn í Reykjavík er aðalstofnun ríkisins á sínu sviði, sbr. 

lög nr. 13/1962. 
Við þessa skóla skulu rekin fjölskylduheimili eða heimavistir vegna þjónustu 

skólanna við nemendur utan af landi og aðra sem þess þurfa með. 

Við Öskjuhlíðarskólann skal rekin dagdeild fyrir þroskaheft börn undir 7 

ára aldri til skammtíma atferlisathugana í tengslum við sérfræðideildina. 

Við Heyrnleysingjaskólann skal rekin deild fyrir heyrnarlaus og alvarlega 

málhömluð börn undir 4ra ára aldri.
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Menntamálaráðuneytið skipar sameiginlega skólanefnd fyrir báða þessa skóla. 
Skal hún skipuð 12 mönnum, einum tilnefndum af kennarafélögum hvors skóla um 
sig, einum tilnefndum af Foreldrafélagi Öskjuhlíðarskóla, einum tilnefndum af 
Sálfræðingafélagi Íslands, einum tilnefndum af Félagi barnalækna, einum tilnefnd- 
um af Foreldrafélagi Heyrnleysingjaskólans, einum tilnefndum af landssamtökun- 
um Þroskahjálp, einum tilnefndum af Félagi íslenskra sérkennara og einum skip- 
uðum af ráðuneytinu án tilnefningar og skal hann vera formaður nefndarinnar. 
Þá eiga skólastjórar beggja skólanna ásamt deildarstjóra sérfræðideildar samkvæmt 
stöðu sinni sæti í skólanefndinni. 

Skólanefnd skal skipuð til 4ra ára í senn. 
Setja skal skólanefndinni erindisbréf. 

. 10. gr. 
Við Öskjuhlíðarskóla starfi sérfræðideild sem annist eftirtalin verk: 

a) rannsókn og greiningu á þroskaheftum börnum sem vísað er þangað til rann- 
sóknar; ennfremur ráðgjöf og tilvísanir til meðferðaraðila, 

b) skráningu og varðveislu upplýsinga um þroskaheft börn og ungmenni, m.a. 
í samvinnu við Kópavogshæli (göngudeild), sbr. reglugerð nr. 142/1977 um 
heilsugæslu, félagslega aðstoð við andlega vanþroska fólk, sem ekki dvelst á 
fávitastofnunum, 

c) leiktækjaþjónustu og uppeldisráðgjöf til foreldra þroskaheftra barna yngri en 
7 ára, 

d) heilsugæslu nemenda sérskóla utan grunnskóla, þar með talin sjúkraþjálfun 
og eftirlit með sjón, heyrn og málmeinum, í samráði og samvinnu við heil- 
brigðisyfirvöld og aðra þá aðila er sinna þessum málum. 

e) eftirvernd nemenda sérskóla utan grunnskóla, svo sem einstaklingsráðgjöf og 
félagslega aðstoð við þá nemendur sem leita starfa í atvinnulífi í samráði við 
hlutaðeigandi sérskóla, endurhæfingarráð og félagsmálaráð sveitarfélaga. 

f) leiðbeiningarstarf og þjálfun starfsmanna í samráði og samvinnu við ráðgjafar- 
og sálfræðiþjónustu grunnskóla, Háskóla Íslands, Kennaraháskóla Íslands, Fóst- 
urskóla Íslands og Þroskaþjálfaskóla Íslands eftir því sem við á. Skólastjóri 
Öskjuhlíðarskóla hefur forgöngu um að störf sérfræðideildar og fræðsluskrif- 
stofa að þessum málum séu samhæfð. 

11. gr. 
Skólastjóri Öskjuhlíðarskóla veitir sérfræðideildinni forstöðu en sérfræðilega 

stjórnun hennar annast deildarstjóri sem lokið hefur embættisprófi í sálarfræði 
eða uppeldis- og kennslufræðum. 

Skólastjóri og deildarstjóri skulu á þeim tíma árs, sem menntamálaráðuneytið 
ákveður, gera rökstuddar tillögur um mannahald deildarinnar á næsta fjárhags- 
ári samfara rekstraráætlun fyrir deildina. 

Menntamálaráðuneytið ræður, setur eða skipar starfsfólk að deildinni að fengn- 
um tillögum skólanefndar og skólastjóra. 

12. gr. 
Menntamálaráðuneytið setur sérstakar námsskrár um kennslu í sérstofnunum, 

sbr. 8. gr. þessarar reglugerðar, og annast eftirlit með sérkennslu í og utan grunn- 
skóla í samráði við þá aðila aðra sem vinna á vegum ráðuneytisins hliðstæð störf 
fyrir almenna grunnskóla. 

13. gr. 
Sérmenntaðir kennarar skulu annast kennslu samkvæmt reglugerð þessari hver 

á sínu sviði þar sem því verður við komið. Á sama hátt skal skipun í önnur sér- 
hæfð störf háð viðurkenningu á menntun aðila.
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14. gr. 
Lengd árlegs kennslutíma skv. reglugerð þessari skal vera 9 mánuðir. Þó er 

heimilt að gera frávik frá þeirri reglu ef niðurstöður sérfræðilegra athugana leiða 
í ljós að þess sé þörf. 

Gæta skal þess að álag á nemendur sakir náms og þjálfunar fari ekki fram 
úr því sem skólalæknir og aðrir sérfræðingar telja hæfilegt. 

III. KAFLI 

Kennslumagn. 

15. gr. 
Ákvæði þau, sem hér fara á eftir um kennslumagn, skulu koma til fullr- 

ar framkvæmdar á næstu fjórum árum frá útgáfu þessarar reglugerðar. Þó skal 
hvergi verða um að ræða á þeim tíma skerðingu á kennslumagni því sem ákveðið 

hefur verið. 

16. gr. 
Kennslumagn samkvæmt þessari grein á við starfstíma sem ætlaður er til fræðslu 

og uppeldislegrar meðferðar í samræmi við 7. mgr. 42. gr. og 50.—52. gr. grunn- 

skólalaga. 
Þegar nefnd er kennslustund í reglugerð þessari er miðað við að lengd hennar 

sé 40 mínútur. 
Heimilt er að skipta námslotum og hagræða stundahléum eftir því sem hag- 

kvæmast þykir á hverjum stað. 
Um kennslumagn skal fara sem hér segir: 

A. Forskólastig. 

1. Forskóladeildir sérskóla og dagvistarstofnanir (sérdeildir og almennar deildir) 

þar sem þroskaheft börn eru. 
Að jafnaði skal gera ráð fyrir að einn starfsmaður, sérkennari, sérhæfð fóstra 
eða þroskaþjálfi, annist hver 3—4 börn. Ráðuneytið getur heimilað aukna að- 

stoð ef rökstutt álit sérfræðinga mælir með því. 
Fjöldi vikulegra kennslustunda skal að jafnaði vera 15--20, þó með frávikum 
í samræmi við mat sérfræðinga á þroska, heilsu og geðrænu ástandi hvers 
einstaklings. 

2. Einstaklingskennsla eða hópkennsla í sjúkrahúsum, í heimahúsum eða annars 
staðar, sem að dómi sérfræðinga er talin óhjákvæmileg, er heimil með samþykki 
fræðslustjóra og menntamálaráðuneytis og þá allt að 5 kennslustundum á viku, 

sbr. 17. gr. 

B. Grunnskólaaldur. 

1. Þjálfunarskólar. (Greindarvísitala um það bil 0—49). 
Miða skal við að stærð námshóps sé 6 nemendur og kennsluna annist sérkenn- 
ari, sérhæfður þroskaþjálfi eða sérhæfð fóstra. Heimilt er með samþykki 
menntamálaráðuneytisins að bæta við aðstoðarmanni ef undangengið mat sér- 
fræðinga telur það nauðsynlegt. 
Kennslumagn miðast við að 5 vikustundir komi á hvern nemanda á skóla- 
skyldualdri. Menntamálaráðuneytið getur heimilað frávik frá þessari tölu ef 
fyrir liggur rökstutt álit frá sérfræðideild. Skólastjóri (yfirkennari) ákvarðar 
vikustundir á nemanda í samræmi við mat sérfræðinga á þroska, heilsu og 
geðrænu ástandi hvers einstaklings. Skólastjóri (yfirkennari) gerir í samráði við 
sérfræðideild tillögur um áframhaldandi kennslu og þjálfun einstaklinga. Til- 
lögurnar skulu sendar til menntamálaráðuneytisins til ákvörðunar. Þegar nem- 
endur þjálfunarskóla eru komnir yfir skólaskyldualdur skulu þeir fá starfs- 

fræðslu og starfsþjálfun eftir því sem við verður komið og þroski þeirra leyfir.
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Skal hvort tveggja veitt í skólanum (þjálfunarskóla) eða annarri stofnun eftir 
því sem hverjum nemanda hæfir og við verður komið með það að markmiði 
að gera nemendur hæfa til starfa á vernduðum vinnustað eða í atvinnulifi. 

2. Sérskólar (hæfingarskólar) og sérdeildir grunnskóla. 
a) deildir fyrir andlega þroskahefta nemendur. 

(Greindarvísitala um það bil 50—70). 
Miða skal við að 10 nemendur séu að jafnaði í bekkjardeild (námshópi). 
Miða skal við að 5 vikustundir komi á hvern nemanda á skólaskyldualdri. 
Skólastjóri (umsjónarkennari) ákveður fjölda vikulegra kennslustunda á 
hvern nemanda í samræmi við mat sérfræðinga á þroska, heilsu og geðrænu 
ástandi hvers einstaklings. Því kennslumagni, sem umfram er nemenda- 
stundir, skal varið til að skipta bekkjardeildum í þeim greinum sem nauð- 
syn ber til, svo og til stuðningskennslu, talkennslu og athvarfsiðju. 
Meta skal sérstaklega þörf skólans til viðbótarstunda vegna félagsstarfa. 

b) deild fyrir fjölfatlaða nemendur. 

Ætla skal að jafnaði 10 kennslustundir á viku á hvern nemanda. Er þá 

miðað við að 3 nemendur séu í kennsluhópi. 
c) deild fyrir nemendur með alvarlega geðræna erfiðleika. 

Miða skal við að 15 vikustundir komi á hvern nemanda. 
d) Heyrnleysingjaskóli. 

Ætla skal hverjum nemanda að jafnaði 9 kennslustundir á viku. Miðað er 
við að 4 nemendur séu í kennsluhópi að jafnaði, kennari og aðstoðarmaður 
að einum þriðja hluta. 

e) Hreyfihamlaðradeild. 
Ætla skal hverjum nemanda að jafnaði 9 kennslustundir á viku. Er þá 
miðað við 6 nemendur í bekkjardeild. 

f) deild fyrir heyrnarskerta. 
Ætla skal nemanda að jafnaði 5 kennslustundir á viku. Er þá gert ráð fyrir 
G—8 nemendum í bekk og kennsluna annist einn kennari með aðstoðar- 
manni í hluta starfs. 

sg) deild fyrir blinda. 
Miða skal við að 10 vikustundir komi á hvern nemanda. 

h) upptökukeimili ríkisins í Kópavogi og í Breiðavík. 
Ætla skal hverjum nemanda allt að 8 kennslustundir á viku. 

i) meðferðarheimili og dagskólar fyrir atferlistruflaða nemendur. 

Ætla skal hverjum nemanda allt að 10 kennslustundum á viku. 
j) Á 10. og 11. skólaári skulu nemendur fá starfsfræðslu og starfsþjálfun eftir 

því sem þroski þeirra leyfir. Skal hvort tveggja veitt í skóla eða á vinnu- 
stöðum eftir því sem hverjum einstaklingi hæfir best og við verður komið 
með það að markmiði að gera nemendur hæfa til starfa í atvinnulífi. 
Þá skal heimilt að fengnu samþykki menntamálaráðuneytisins að ráða til 
aðstoðar þroskaþjálfa, fóstrur eða annað starfslið sem nemur 5 klst. á viku 
á hvern 10 nemenda hóp, sbr. a—i. Ráðuneytið getur heimilað aukna að- 
stoð eða aukið kennslumagn umfram það sem tilgreint er í einstökum 
stafliðum B-töluliðar ef rökstutt álit sérfræðinga mælir með því. 

17. gr. 

Kennsla í sjúkrahúsum. 

Verði sjúkralega skólaskyldra nemenda það langvinn að ætla megi að valdi 
verulegum töfum á skólanámi þeirra skulu þeir eiga rétt á kennslu. 

Til þessarar kennslu skal ætla að jafnaði 5 kennslustundir á viku á nemanda,
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þó skal kennsla á geðdeildum sjúkrahúsa metin sérstaklega, sbr. 16. gr. B 2, c-liðar 

og 23. gr. 2. mgr. þessarar reglugerðar. 

18. gr. 
Kennsla í heimahúsum. 

Heimilt er að greiða allt að 200 kennslustundum á skólaári á nemanda vegna 
kennslu í heimahúsum ef hann getur ekki að dómi læknis, ráðgjafar- og sálfræði- 
þjónustu grunnskóla, svo og sérfræðideildar, af heilsufarsástæðum sótt nám í al- 
mennum grunnskóla, sérskóla eða á sérstofnun. 

19. gr. 
Sérdeildir fræðsluumdæma. 

a) menntamálaráðuneytið beitir sér fyrir því að í hverju fræðsluumdæmi verði 
komið á fót sérdeild eða deildum í tengslum við grunnskóla. 

b) sérdeild við grunnskóla telst vera skipulags- og stjórnunarlegur hluti skólans 

og lýtur stjórn skólastjóra. 
c) Verkefni sérdeilda þeirra, sem hér um ræðir, er að annast sérkennslu grunn- 

skólanemenda í fræðsluumdæminu sem að dómi sálfræðideildar umdæmisins 
eru ekki tök á að veita nema í sérdeild en telst þó ekki nauðsynlegt að sækja 
til sérhæfðari stofnunar. Slíka sérkennslu skal einkum veita treggreindum og 
seinþroska nemendum, svo og nemendum sem eiga við sérstakar námshömlur 
að etja, einkum í máli og lestri, svo og nemendum sem eiga við aðlögunar- 
vandamál að stríða, sbr. a, c, d og e-lið 2. gr. 

d) Hver sérdeild samkvæmt þessari grein skal eiga aðgang að heimavistarrými 
eða vistun á heimilum fyrir nemendur. 

e) Miða skal við, að vistun barna og unglinga á slíkri sérdeild verði ekki lengri 
en þörf krefur að mati sérkennara þeirra, sálfræðideildar umdæmisins og ann- 

arra sérfræðinga. 

f) Haga ber störfum þannig að nemendur sérdeilda tengist öðrum nemendum 
skólans, í námi og félagslífi, eftir því sem unnt er. 

g) Stundafjöldi ætlaður sérdeildum skal við það miðaður að 4.5 vikustundir komi 
á hvern nemanda. Menntamálaráðuneytið getur heimilað aukningu frá þeirri 
tölu enda liggi fyrir rökstutt álit frá ráðgjafar- og sálfræðideild umdæmisins 
er staðfesti þörfina. Liggi fyrir rökstudd beiðni frá ráðgjafar- og sálfræði- 
þjónustu er menntamálaráðuneytinu heimilt að ráða fóstru/fóstra/þroskaþjálfa 
að deildinni. Meta skal sérstaklega þörf skólans fyrir auknar stundir til félagsmála 
vegna sérdeildarinnar. 

h) Verði ágreiningur um málefni sérdeildarnemenda milli skólastjóra og sérkennara 
(umsjónarkennara) getur hvor aðili um sig vísað málinu til fræðslustjóra 
er kannar málið með aðstoð sálfræðideildar/eða annarra sérfræðinga og fellir 
úrskurð ef þörf krefur. 
Um stofnun og rekstur sérdeilda fer eftir samningi milli menntamálaráðuneytis- 
ins og hlutaðeigandi sveitarstjórnar eða sveitarstjórna. 

20. gr. 
Skólaathvörf, lesver, athvarfsiðja o. fl. 

Skólanefnd getur að fengnu samþykki sveitarstjórnar stofnað til skólaathvarfa, 
lesvera, athvarfsiðju eða annarrar sérkennslu, uppeldismeðferðar eða félagslegrar 
aðstoðar innan almenns grunnskóla sem ekki er kveðið á um í þessari reglugerð. 
Um nemendafjölda og kennslumagn ber að leita heimildar hlutaðeigandi fræðslu- 
stjóra og er það háð samþykki hans og menntamálaráðuneytisins, sbr. 50. og 76. 

gr. grunnskólalaga.
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Um greiðslu og endurgreiðslu ríkissjóðs á kostnaði samkvæmt þessari grein 
fer eftir ákvæðum reglugerðar nr. 213/1975 um rekstrarkostnað grunnskóla. 

IV. KAFLI 

Fjármál. 

21. gr. 
Kostnaður við sérkennslu innan almenns grunnskóla greiðist samkvæmt 76. 

gr. grunnskólalaga og 8. og 11. gr. reglugerðar nr. 213/1975 um rekstrarkostnað 
grunnskóla. 

22. gr. 
Allur stofn- og rekstrarkostnaður sérstofnana samkvæmt 52. gr. grunnskóla- 

laga greiðist úr ríkissjóði, þ.m.t. daggjöld nemenda, að því leyti sem bætur al- 
mannatrygginga hrökkva ekki til. Ennfremur greiðir ríkissjóður fargjöld nemenda 
heiman og heim þrisvar á ári, svo og fargjöld vegna einnar ferðar beggja foreldra 
árlega báðar leiðir, skv. reikningum og úrskurði fræðslustjóra sé nemandi vistaður 
utan sins skólahverfis af ástæðum sem þessi reglugerð tekur til. Heimilt er með 
samþykki menntamálaráðuneytisins að greiða fargjöld foreldra oftar en að framan 
getur sé það talið af sérfræðingum nauðsynlegt vegna velferðar barnsins. 

23. gr. 
Auk launa fastra starfsmanna, er starfa við sérdeildir fræðsluumdæma skv. 

19. gr., greiðir ríkissjóður launakostnað vegna mötuneytis fyrir sérdeildarnemend- 
ur, efniskostnað fæðis fyrir þá að því leyti sem bætur almannatrygginga hrökkva 
ekki til og ferðir þeirra heim og heiman við upphaf skóla og lok og í jóla- og páska- 
leyfi. 

Við útreikning stunda vegna umsjónar og eftirlits í heimavistum skal hver 
sérdeildarnemandi metinn til jafngildis allt að tveggja almennra grunnskólanem- 
enda eftir aðstæðum í hverju tilviki. 

Um annan kostnað fer eftir ákvæðum grunnskólalaga og samningi milli aðila, 
sbr. 19. gr. þessarar reglugerðar. 

24. gr. 

Um framkvæmd reglugerðar þessarar fer eftir því sem fé er veitt til í fjárlögum. 

25. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 52. gr. laga nr. 63/1974 um 

grunnskóla, lögum nr. 13/1962 um heyrnleysingjaskóla og 7. gr. laga nr. 53/1967 
um fávitastofnanir, öðlast þegar gildi. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 199/1972 um kennslu í fávitastofnunum. 

Menntamálaráðuneytið, 1. júní 1977. 

Vilhjálmur Hjálmarsson.   
Birgir Thorlacius. 
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14. júlí 1977. 429 Nr. 271. 

REGLUGERÐ 

um takmarkanir á þorskveiðum í Íslenskri fiskveiðilandhelgi. 

1 
Á tímabilinu 26. júlí til 1. ágúst 1977, að báðum dögum meðtöldum, eru allar 

þorskveiðar bannaðar í íslenskri fiskveiðilandhelgi. Útgerðaraðilum skuttogara er 
þó heimilt að velja um að stöðva þorskveiðar á fyrrgreindu tímabili eða dagana 
2. ágúst til 8. ágúst 1977, að báðum dögum meðtöldum, enda sé sjávarútvegsráðu- 
neytinu tilkynnt um það eigi síðar en 22. júlí. 

2. gr. 
Skuttogarar, með aflvél 900 bremsuhestöfl eða stærri mega ekki stunda þorsk- 

veiðar í 30 daga samtals í íslenskri fiskveiðilandhelgi frá útgáfudegi þessarar reglu- 
gerðar til 15. nóvember 1977 og eru þá meðtaldar takmarkanir þær, sem um getur 
í 1. gr. Útgerðaraðilar geta ráðið tilhögun þessarar veiðitakmörkunar, þó þannig, 
að hver skuttogari verður að láta af þorskveiðum ekki skemur en 7 daga í senn. 

3. gr. 
Útgerðaraðilar skulu tilkynna sjávarútvegsráðuneytinu eigi síðar en 15. ágúst 

hvernig þeir haga veiðitakmörkun á þorskveiðum samkvæmt ákvæðum 2. greinar. 
Verði slíkar áætlanir ekki látnar í té getur ráðuneytið ákveðið hvenær viðkomandi 
togarar skuli láta af þorskveiðum. Útgerðaraðilar eru bundnir við áætlanir sínar og 
verða að leita samþykkis ráðuneytisins ef þeir vilja breyta þeim. 

4. gr. 
Á þeim tíma, sem fiskiskip mega ekki stunda þorskveiðar skv. 1. og 2. gr. má 

hlutdeild þorsks í heildarafla hverrar veiðiferðar ekki nema meiru en 10%. Þorsk- 
afli undir þeim mörkum skoðast sem löglegur aukaafli, en fari þorskafli hverrar 
veiðiferðar fram úr 10% af heildarafla, verður það sem umfram er gert upptækt sam- 

kvæmt lögum um upptöku ólöglegs sjávarafla. 

5. gr. 
Sjávarútvegsráðuneytinu er heimilt að setja nánari reglur um framkvæmd 

þessarar reglugerðar ef nauðsyn krefur. 

6. gr. 
Brot á ákvæðum reglugerðar þessarar varða sektum samkvæmt ákvæðum laga 

nr. 44 5. apríl 1948, um vísindalega verndun fiskimiða landgrunnsins, og heimilt 
er að gera afla og veiðarfæri upptæk eftir því sem við á. Með mál út af brotum 
skal farið að hætti opinberra mála. 

7. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 1. gr. laga nr. 44 5. apríl 1948, um vísinda- 

lega verndun fiskimiða landgrunnsins, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til 
eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 14. júlí 1977. 

Matthías Bjarnason. FR 
Þórður Ásgeirsson. 
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Nr. 272. 430 26. júlí 1977. 

REGLUGERÐ 

um bensíngjald. 

1. gr. 

Greiða skal sérstakt innflutningsgjald — bensingjald — af bensíni er fellur 
undir tollskrárnúmer 27.10.19. Gjald þetta skal frá og með 28. júlí 1977 nema kr. 
23.28 af hverjum lítra. 

2. gr. 
Gjald skv. 1. gr. tekur einnig til bensinbirgða sem til eru í landinu 28. júlí 1977. 

Þó skulu gjaldfrjálsir 300 lítrar hjá hverjum eiganda. 
Gjaldið skal greiða hvort heldur bensínið er í vörslu eiganda sjálfs eða ekki. 
Hafi gjald skv. Í. gr. reglugerðar nr. 408/1976 verið greitt af birgðum, sem til 

eru þann 28. júlí 1977, skal greiða kr. 3.32 af hverjum lítra slíkra birgða, sem til 

eru umfram 300 lítra hjá hverjum eiganda. 
Hver sá er á eða hefur til umráða yfir 300 lítrum af bensíni eða meira þann 

28. júlí 1977 skal skyldur að tilkynna það innheimtumanni innan 10 daga. Eigandi 
eða umráðamaður skal skyldur til að aðstoða við að kanna birgðir óski innheimtu- 
maður slíkrar aðstoðar. 

Innheimtumaður getur krafist upplýsinga hjá bensíninnflytjendum og bensín- 
sölum um sölu samkvæmt verslunarbókum til viðskiptamanna er fram fór fyrir 
28. júlí 1977. 

3. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er skv. heimild í 4. mgr. 5. gr. laga nr. 79 6. septem- 

ber 1974 um fjáröflun til vegagerðar, sbr. lög nr. 78 23. desember 1975 um breyting 
á þeim lögum, öðlast þegar gildi. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 408 
17. desember 1976. 

Fjármálaráðuneytið, 26. júlí 1977. 

Matthías Á. Mathiesen.   
Jón Sigurðsson. 
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12. júlí 1977. 431 Nr. 273. 

REGLUGERÐ 
2 

um löggæslu á skemmtunum. 

1. gr. 

Skemmtun, sem aðgangur er seldur að, má eigi halda nema að fengnu leyfi 
lögreglustjóra. Sama gildir um skemmtun, sem fram á að fara á almennum skemmti- 

stað, félagaheimili eða veitingahúsi, og skemmtun á að standa lengur en til kl. 23.30. 
Forstöðumenn skemmtana skulu tilkynna lögreglustjóra, hvar og hvenær 

skemmtun skal halda, að jafnaði með einnar viku fyrirvara. 
Fyrir skemmtanaleyfi skal greiða gjald til ríkissjóðs, samkvæmt reglugerð um 

aukatekjur ríkissjóðs. 

2. gr. 
Almennt skilyrði fyrir skemmtanaleyfi skal vera, að sá, sem fyrir skemmtun 

stendur, ábyrgist, að á skemmtun sé haldið uppi fullnægjandi dyravörslu og eftir- 
liti að mati lögreglustjóra. 

Sá, sem fyrir skemmtun stendur, skal greiða kostnað vegna ráðstafana sem 
lögreglustjóri ákveður samkvæmt 3. og 6. gr. reglugerðar þessarar, sbr. 5. og 8. gr. 
Getur lögreglustjóri krafist þess, að sá, sem fyrir skemmtun stendur, greiði þann 
kostnað fyrirfram eða setji þá tryggingu fyrir greiðslu kostnaðar, sem hann metur 
gilda. 

3. gr. 
Lögreglustjóri getur bundið skemmtanaleyfi því skilyrði að eigi annist aðrir 

dyravörslu að skemmtun en hann samþykkir. 
Enn fremur getur lögreglustjóri bundið skemmtanaleyfi því skilyrði, að sá, 

sem fyrir skemmtun stendur, geri þær ráðstafanir aðrar til að halda þar uppi 
reglu, öryggi og velsæmi, sem lögreglustjóri telur fullnægjandi. 

4. gr. 
Hlutverk dyravarða er m.a. að hafa eftirlit með framkvæmd reglna um skemmt- 

anaskatt og söluskatt, reglna m lokunartííma og slit skemmtunar, leyfðan gesta- 
fjölda, aldur gesta og meðferð áfengis. Skulu þeir og aðrir eftirlitsmenn að öðru leyti 
halda uppi röð og reglu á skemmtun, og er þeim í því skyni heimilt að vísa af skemmt- 
un þeim, sem brjóta gegn settum reglum eða óspektum valda, og kveðja sér til 
aðstoðar við störf sín hvern þann, sem þeir óska. 

Dyraverðir og aðrir eftirlitsmenn á skemmtun skulu að jafnaði bera einkennis- 
húfu eða annað auðkenni, sem sá, er fyrir skemmtun stendur eða forstöðumaður 
samkomustaðar, leggur til. 

5. gr. 
Laun og ferðakostnað dyravarða og annarra eftirlitsmanna, sem lögreglustjóri 

áskilur samkvæmt 3. gr., greiðir sá, sem fyrir skemmtun stendur, eftir atvikum 
samkvæmt reikningi lögreglustjóra. Annan kostnað vegna ráðstafana samkvæmt 
þeirri grein greiðir sá, sem fyrir skemmtun stendur. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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6. gr. 
Lögreglustjóri getur enn fremur bundið skemmtanaleyfi því skilyrði, að lög- 

reglumenn verði á skemmtistað. Skulu þeir einkum halda uppi röð og reglu við 
skemmtistað og í næsta nágrenni hans, þ.ám. hafa eftirlit með og greiða fyrir 
umferð að og frá staðnum. Lögreglumenn skulu að jafnaði því aðeins fara inn á 
skemmtistað að þeir séu kvaddir þangað af forstöðumanni skemmtunar eða dyra- 
vörðum eða þeim þyki að öðru leyti ástæða til þess vegna eftirlits. 

Þegar um er að ræða útisamkomur skulu lögreglumenn þó annast löggæslu 
á samkomusvæðinu. 

Lögreglustjóri ákveður hverju sinni hve margir lögreglumenn skulu vera á 
skemmtistað og kveður nánar á um framkvæmd löggæslunnar. Hann ákveður m.a., 
hvenær lögreglumenn skulu mæta á skemmtistað, og skulu þeir dvelja þar uns 
skemmtun er lokið. Lögreglumenn skulu að jafnaði eigi yfirgefa skemmtistað fyrr 
en gestir eru farnir af staðnum. 

7. gr. 

Nú telur lögreglumaður, sem annast löggæslu á skemmtistað, reglu á skemmtun 
þannig, að eigi sé fært að halda henni áfram, og er honum þá heimilt að ákveða 

að skemmtun skuli slitið. Er gestum þá skylt að yfirgefa skemmtistaðinn. 
Lögreglumenn, sem kvaddir eru til að annast löggæslu á skemmtistað, sbr. 6. 

sr., skulu gefa lögreglustjóra skriflega skýrslu um starf sitt. 

8. gr. 
Kostnaður vegna löggæslu á skemmtistað samkvæmt 6. gr. greiðist úr ríkissjóði 

af viðkomandi lögreglustjóra. 

Sá, sem fyrir skemmtun stendur, skal endurgreiða lögreglustjóra þann kostnað, 
er leiðir af aukinni löggæslu vegna skemmtunar umfram það, sem eðlilegt má 
telja. Skal við það miðað, að hverju sinni séu að jafnaði tiltækir tveir lögreglu- 
menn við almenn löggæslustörf í nágrenni skemmtistaðar, sem ríkissjóður ber 
allan kostnað af. Þá er gestum er heimill aðgangur að skemmtun eftir kl. 23.30 skal 
sá, sem fyrir skemmtun stendur, endurgreiða allan löggæslukostnað. Ríkissjóður 
skal þó bera ferðakostnað lögreglumanna. Að jafnaði skal eigi endurkrefja kostnað 
vegna löggæslu lengur en sem nemur einni klukkustund eftir að skemmtun lýkur. 

Dómsmálaráðuneytið lætur lögreglustjórum í té gjaldskrá vegna endurgreiðslu 
launa lögreglumanna, og verði þá tekið tillit til launatengdra gjalda. 

9. gr. 
Lögregslustjóri skal, ef hann sér ástæðu til eða samkvæmt tilmælum félaga- 

samtaka í umdæmi hans, boða til fundar með forstöðumönnum samkomustaða í 
umdæminu. Á þeim fundi skal rætt um það, á hvern hátt þess verði best gætt, að 

skemmtanir þær, sem haldnar verða í umdæminu, fari sómasamlega fram. Á fundi 
þessum skulu og lögreglumenn mæta. 

10. gr. 
Lögreglustjóri getur bannað þeim mönnum aðgang að skemmtunum í umdæmi 

sínu, sem ítrekað hafa hagað sér ósæmilega á skemmtunum. 
Lögreglustjóri skal tilkynna forstöðumönnum samkomustaða um slíkt bann, 

og er þá alfarið óheimilt að veita hlutaðeigandi mönnum aðsang að skemmtunum. 

11. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 8. og 11. gr. laga nr. 56 29. maí 1972 

um lögreglumenn, öðlast gildi 21. júlí 1977. 
Jafnframt falla úr gildi eftirtalin ákvæði:
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Reglugerð um löggæslu á skemmtisamkomum í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, nr. 
122 9. júní 1953. 

Reglugerð um löggæslu á skemmtisamkomum í Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, 

nr. 85 17. maí 1957. 
Reglugerð um löggæslu á almennum skemmtisamkomum í Dalasýslu, nr. 46 16. 

maí 1962. 
Reglugerð um löggæslu á almennum skemmtisamkomum í Austur-Barðastrandar- 

sýslu, nr. 48 16. maí 1962. 
Reglugerð um löggæslu á almennum skemmtisamkomum í Vestur-Barðastrandar- 

sýslu, nr. 49 16. maí 1962. 
Reglugerð um löggæslu á almennum skemmtisamkomum í Vestur-Ísafjarðar- 

sýslu, nr. 36 27. apríl 1962. 
Reglugerð um löggæslu á almennum skemmtisamkomum í nokkrum hreppum 

Norður-Ísafjarðarsýslu, nr. 37 27. apríl 1962. 
Reglugerð um löggæslu á almennum skemmtisamkomum í Strandasýslu, nr. 

50 16. maí 1962. 
Reglugerð um löggæslu á almennum skemmtistöðum í Vestur-Húnavatnssýslu, 

nr. 114 20. ágúst 1962. 
Reglugerð um löggæslu á almennum skemmtisamkomum í Austur-Húnavatns- 

sýslu, nr. 167 16. október 1957. 
Reglugerð um löggæslu á almennum skemmtisamkomum í Skagafirði, nr. 102 

20. júlí 1956. 
Reglugerð um löggæslu á almennum skemmtisamkomum í Eyjafjarðarsýslu, nr. 

168 16. október 1957. 
Reglugerð um löggæslu á almennum skemmtisamkomum í Suður-Þingeyjarsýslu, 

nr. 63 20. apríl 1964. 
Reglugerð um löggæslu á almennum skemmtisamkomum í Norður-Þingeyjar- 

sýslu, nr. 17 19. febrúar 1958. 
Reglugerð um löggæslu á almennum skemmtisamkomum í Norður-Múlasýslu, 

og Seyðisfjarðarkaupstað, nr. 113 17. ágúst 1962. 
Reglugerð um löggæslu á almennum skemmtisamkomum í Suður-Múlasýslu, 

nr. 112 17. ágúst 1962. 
Reglugerð um löggæslu á almennum skemmtisamkomum í Rangárvallasýslu, 

nr. 88 19. júní 1962. 
Enn fremur falla úr gildi önnur ákvæði, sem brjóta í bága við reglugerð þessa. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 12. júlí 1977. 

Ólafur Jóhannesson.   
Ólafur W. Stefánsson. 
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Nr. 274. 434 8. júlí 1977. 

REGLUGERÐ 
um breyting á reglugerð um bátaábyrgðarfélög nr. 367/1976 22. mars 1976. 

1. gr. 
Niðurlag 3. mgr. 14. gr. svohljóðandi: 
„Frádráttur skv. þessari málsgrein skal þó aldrei vera minni en segir í fyrstu 

málsgrein þessarar greinar“ falli burt. 

gr. 
Seinasti málsliður 3. mgr. 31. gr. svohljóðandi: 
„Þrátt fyrir framangreindar reglur skal endurgreiðsla aldrei vera meiri en 

nemur mismun á ársiðgjaldi skips annars vegar og greiðslu Tryggingasjóðs fiski- 
skipa vegna iðgjalds skipsins á viðkomandi ári að viðbættum þeim hluta iðgjalds, 
sem skipseiganda ber að greiða sjálfum miðað við fullt úthald, hins vegar.“ falli burt. 

3. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er skv. heimild í lögum nr. 91 31. desember 1975, 

öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 8. júlí 1977. 

Matthías Bjarnason. 
  

Jón Ingimarsson. 

Nr. 275. i 1. júlí 1977. 
HUSAGERÐARSAMÞYKKT 

fyrir Búnaðarsamband Snæfellinga. 

Búaðarsamband Snæfellinga gerir á grundvelli laga nr. 7 19. janúar 1945 svo- 
fellda húsagerðarsamþykkt: 

I. KAFLI. 
Takmark samþykktarsvæðis og markmið samþykktar. 

1. gr. 
Samþykktarsvæðið nær yfir starfssvæði Búnaðarsambands Snæfellinga. 

2. gr. 
Tilgangur samþykktarinnar er að greiða fyrir húsabótum og öðrum byggingar- 

framkvæmdum hjá félagsmönnum á samþykktarsvæðinu og stuðla að því, að bændur 
geti komið sér upp svo vönduðum, hagkvæmum og ódýrum húsum, sem kostur er. 
Þessum tilgangi vill sambandið ná með því sem fyrst og eftir því, sem aðstaða 
leyfir, að taka að sér byggingu íbúðarhúsa og útihúsa á sambandssvæðinu, Þannig 
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að það ráði til sín flokka byggingarmanna og leggi þeim til sem fullkomnastar 

vélar og önnur tæki til vinnunnar. 

II. KAFLI. 

Skipan og valdsvið framkvæmdastjórnar. 

ð. gr. 

Stjórn Búnaðarsambands Snæfellinga hefur á hendi yfirstjórn allra byggingar- 

framkvæmda, er sambandið tekur að sér. Ráða má sérstakan framkvæmdastjóra 

í samráði við forstöðumann Byggingarstofnunar landbúnaðarins. Með erindisbréfi 

skal framkvæmdastjóra falin yfirstjórn daglegs reksturs, þar með talin yfirstjórn 

vinnuflokka, enda hafi hann full réttindi húsasmíðameistara. Þó má, ef ekki er 

annars kostur, ráða mann, sem ekki hefur full réttindi, ef hann að dómi sambands- 

ins, Búnaðarfélags Íslands og Byggingarstofnunar landbúnaðarins, telst fullfær til 

að taka starfið að sér. 
Verkstjórar vinnuflokka þeirra, sem um getur í 2. gr. samþykktar þessarar, 

skulu ráðnir í samráði við forstöðumann byggingarstofnunar landbúnaðarins, sem 

hefur eftirlit með störfum þeirra. Stjórnin getur falið 2 mönnum úr stjórn sam- 

bandsins að annast ásamt framkvæmdastjóra, um stjórnarframkvæmdir þær, er um 

getur í 5. og 6. gr., svo og umsjón með rekstri fyrirtækisins og nefnast þeir fram- 

kvæmdastjórn. Stjórnin heldur sérstaka gerðarbók, þar sem færðar eru ályktanir 

hennar, vegna þessarar starfsemi sambandsins. 

4. gr. 
Stjórn sambandsins annast kaup á nauðsynlegum vélum og verkfærum og 

öðru því, er með þarf, til þess að náð verði æskilegum hraða í byggingarfram- 

kvæmdum Sambandsins. Skylt er henni að leita aðstoðar forstöðumanns Byggingar- 

stofnunar landbúnaðarins um kaup og val hentugra véla, verkfæra og sérstakra 

veggjamóta, sem sambandið fær styrk til að kaupa. Forstöðumaður Byggingar- 

stofnunar ákveður í samráði við stjórn Búnaðarfélags Íslands hve mörg veggja- 

mót og vélar kaupa skuli. 

5. gr. 

Stjórnin og framkvæmdastjóri sjá um kaup á öllu því, er með þarf til reksturs 

og viðhalds vélum og áhöldum, er keypt verða. Henni ber að hafa þau tryggð fyrir 
fjárhæð, er svarar til verðgildis þessara eigna, eins og þær eru á hverjum tíma. 

6. gr. 

Framkvæmdastjórnin tekur á móti umsóknum frá félagsmönnum um byggingar- 

framkvæmdir og kynnir sér, hvort umsækjandi geti fullnægt þeim skilyrðum, sem 

sambandið setur. Hún undirritar alla verktökusamninga og ákveður í samráði við 
framkvæmdastjóra hvenær og í hvaða röð verkefnin eru tekin. 

7. gr. 
Framkvæmdastjóri hefur yfirumsjón allra vinnuflokka og bókhald og gjald- 

kerastörf fyrir byggingarframkvæmdir, nema annað þyki henta. Enn fremur ber 

honum að fylgjast með því, að verkkaupi fullnægi öllum skilyrðum, sem honum 

eru sett af sambandsstjórninni og hefur að öðru leiti daglegt eftirlit með rekstrinum. 

Honum er og skylt í samráði við verkstjóra að veita verkkaupanda nauðsynlegar 
upplýsingar og áætlanir um efni til bygginganna ásamt öllum leiðbeiningum, er 
þörf kann að vera fyrir.
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8. gr. 
Allir samningar, er stjórn og framkvæmdastjóri gera fyrir hönd búnaðar- 

sambandsins samkv. samþykktum þessum eða ályktunum aðalfundar sambandsins 
eru skuldbindandi fyrir félagsheildina og búnaðarfélögin, er að samþykktinni standa, 
án þess að það hafi verið sérstaklega undir þá borið. Stjórn og framkvæmdastjóri 
bera ábyrgð gerða sinna fyrir aðalfundi sambandsins. 

TIl. KAFLI. 

Um tilhögun framkvæmda. 

9. gr. 
Nú sækir félagsmaður sambandsins um, að það annist byggingarframkvæmdir 

á jörð hans eða landi, sem hann hefur til umráða. Skal þá fylgja umsókninni teikning 
af mannvirkjum, gerð af Byggingarstofnun landbúnaðarins eða samþykkt af henni. 
Nú er kostnaðarmaður byggingar óánægður með tillögur þær er fyrir liggja og getur 
hann þá skotið þeim til umsagnar Búnaðarfélags Íslands, sem fellir um Þær full- 
naðar úrskurð. Verkbeiðni fylgi samþykki hlutaðeigandi byggingaryfirvalda á stað- 
setningu byggingar. Jafnframt sé fram tekið, hvenær verkbeiðandi telji sig geta 
lokið þeim undirbúningsframkvæmdum, sem sambandið gerir kröfur til, áður en 
umsamin verk þess hefjast. Umsóknir skulu komnar til sambandsstjórnar fyrir 
lok janúarmánaðar ár hvert. 

10. gr. 
Að fengnum umsóknum þeim, er um getur í 9. gr., ber stjórn búnaðarsambands- 

ins, Í samráði við framkvæmdastjóra, að semja starfs- og rekstraráætlun fyrir hinar 
fyrirhuguðu byggingarframkvæmdir yfirstandandi árs. 

Rísi ágreiningur innan búnaðarsambandsstjórnar um veigamikil atriði fram- 
kvæmdaáætlunarinnar, ber að leggja hana fyrir aðalfund búnaðarsambandsins til 
samþykkis. 

Framkvæmdastjóra er skylt að framfylgja samþykktri starfsáætlun eftir því, 
sem við verður komið. 

| ER 
1. Ai 

Við undirbúning framkvæmdaáætlunar skal þess sérstaklega gætt, að þeir, sem 
mesta þörf hafa fyrir nýbyggingar, sitji fyrir, eftir því sem unnt er. 

12. gr. 
Til þess að búnaðarsambandið taki að sér byggingarframkvæmdir, skal verk- 

kaupi hafa fullnægt eftirtöldum skilyrðum: Lagt inn greiðslu í sjóð félagsins, sem 
stjórn sambandsins telur fullnægjandi til að ljúka verki því, sem það tekur að 
sér að annast. Heimilt er verkkaupa að leggja fram sem greiðslutryggingu ávísun 
á væntanlegt lán eða styrk, enda liggi fyrir yfirlýsing frá stofnunum um lágmarks- 
upphæð á láni eða styrk, sem veittur yrði. Nú hefur verkkaupi fullnægt, að dómi 
framkvæmdastjóra, framangreindum skilyrðum, og skulu þeir þá gera með sér verk- 
tökusamning. Verkkaupi skal hafa grafið fyrir húsi, ennfremur gert aðgengilegt fyrir 
vélar og önnur tæki, sem nauðsynleg eru við bygginguna, tryggt nóg vatn til 
steypunnar og flutt allt byggingarefni á staðinn, nema samið hafi verið sérstaklega 
við sambandið um annað. 

13. gr. 
Byggingarframkvæmdum sé yfirleitt hagað þannig, að sem haganlegast sé fyrir 

báða aðila, sé að sumrinu unnið að steypuvinnu og húsin gerð fokheld. Að því leyti, 
sem sambandið tekur að sér innanhússvinnu, er gengið út frá því, að hún fari fram
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að vetrinum. Vanda skal val manna við vinnuna eftir því sem kostur er á, og sé að 
minnsta kosti einn maður í hverjum flokki fær til að vinna á eigin ábyrgð að þeim 
verkefnum, sem flokknum er ætlað að leysa af hendi, enda sé hann verkstjóri 
flokksins. 

Byggingarvinnan skiptist milli vinnuflokka eftir því, sem stjórn og framkvæmda- 

stjóri telja hagkvæmast, jafnframt því að tryggð sé nægileg verkvöndun. 

14. gr. 
Nú liggja ekki fyrir næg verkefni hjá félagsmönnum búnaðarsambandsins og 

er þá heimilt að taka verk fyrir utanfélagsmenn, enda sé farið eftir reglum sam- 
bandsins um greiðslutryggingu og öll störf greidd af verkkaupa eftir reikningum. 

IV. KAFLI. 

Um greiðslu kostnaðar. 

15. gr. 
Kostnaður við þær framkvæmdir, er samþykkt þessi tekur til, greiðist af verk- 

kaupanda eftir þeim skildaga og á þann hátt, er tilgreint verður í verktökusamningi 
þeim, er um ræðir í 6. og 12. gr. þessarar samþykktar. Heimilt er stjórn og fram- 
kvæmdastjóra búnaðarsambandsins að láta greiðslu fara fram eftir áætluðum verk- 

töxtum meðan verkið stendur yfir, en fullnaðarupphæð sé byggð á tilkostnaðarverði 
eins og það verður samkvæmt rekstrarreikningi hvers árs. Áætlaðir verktaxtar séu 

miðaðir við meðaltals byggingarkostnað næstliðins árs, eins og hann hefur verið 
reikaður af Byggingarstofnun landbúnaðarins og með hliðsjón af verðbreytingum, 

sem kunna að hafa orðið. 
Nú hefur landnámsstjórn ríkisins heitið styrk til húsagerðar, er sambandið tekur 
að sér samkvæmt samþykkt þessari, og á þá kröfu til að fá styrkinn greiddan, þegar 
verkið er hafið af vinnuflokkum þess, þó ekki hærri fjárhæð en svarar að gera húsið 
fokhelt. 

16. gr. 
Til rekstrarkostnaðar telst greiðsla vinnulauna, allur reksturskostnaður véla 

og greiðslur fyrningargjalds af þeim og áhöldum og veggjamótum. Kostnaður við 
flutning á milli vinnustaða, viðhald véla og annarra tækja, er stafar af eðlilegu sliti 
þeirra, vaxtagreiðslur, kostnaður við verkstjórn og stjórnarkostnaður. 

Heimilt er stjórn búnaðarsambandsins að ákveða að leggja á framkvæmda- 
kostnað áhættuþóknun, er nemi allt að 5% af heildarreksturskostnaði hvers árs. 

17. gr. 
Áhættuþóknun af verkum, sem unnin eru fyrir utanfélagsmenn og annar hagnað- 

ur af þeim skal leggjast í byggingarsjóð búnaðarsambandsins. 

V. KAFLI. 

Fjáröflun og tryggingar. 

18. gr. 

Búnaðarsambandið myndar byggingarsjóð til kaupa á vélum, verkfærum, áhöld- 
um og veggjamótum við byggingarframkvæmdir sambandsins. 

Tekjur sjóðsins eru: 
1. Tveir þriðju hlutar stofnfjárins er styrkur úr ríkissjóði, jafnóðum og hann 

greiðist til sambandsins út á þær vélar, er keyptar verða, enda liggi fyrir sam- 
B 56



Nr. 270. 438 1. júlí 1977. 

þykki Byggingarstofnunar landbúnaðarins og stjórnar Búnaðarfélags Íslands um 

þörf sambandsins fyrir þann vélakost. 
2. Óafturkræft framlag frá Búnaðarsambandi Snæfellinga, er nemi 1/6 heildar- 

stofnfjárins. Eftirstöðvar stofnfjárins 1/6 hluta tekur Búnaðarsamband Snæ- 

fellinga að láni, sem endurgreiðist innan 5 ára og teljast greiðslur þessar ásamt 
vöxtum til reksturskostnaðar við byggingarframkvæmdirnar. 

3. Tekjur þær, sem inn kunna að koma samkv. 17. gr. 

19. gr. 
Nú kemur síðar í ljós, að áliti búnaðarsambandsstjórnar, að auka þurfi bygging- 

arsjóð, og ber henni þá að gera rökstuddar tillögur um aukningu sjóðsins og senda 
þær öllum búnaðarfélögum, áður en fulltrúar eru kosnir á aðalfund sambandsins. 

Ef meiri hluti löglega kjörinna fulltrúa á aðalfundi búnaðarsambandsins sam- 
þykkir að auka byggingarsjóð sambandsins, er samþykktin bindandi fyrir búnaðar- 
félögin. 

20. gr. 
Stjórn búnaðarsambandsins ber að taka þær greiðslutryggingar, sem fyrir er 

mælt í 12. gr. miðað við áætlaðan kostnað búnaðarsambandsins af hverri byggingu. 

Lokagreiðslur fara fram samkv. ákvæðum verktökusamnings. 
Skuldir, sem myndast kunna við búnaðarsambandið samkvæmt samþykkt þessari 

eru forgangsskuldir, tryggðar með veði í jörð þeirri, er framkvæmdin hefur verið 
gerð á, eftir lánum þeim, er á jörðinni hvíldu, er framkvæmdin hófst og víkja aðeins 
fyrir þeim opinberum gjöldum og fylgifjárkröfum, ef um óðalsjarðir er að ræða. Skuld- 
ir þessar má taka lögtaki. 

21. gr. 
Heimilt er stjórn búnaðarsambandsins að taka rekstrarlán gegn tryggingu í 

ávísun og greiðslutryggingum, sem ekki eru fallnar í gjalddaga. 

VI. KAFLI 

Um reikningshald og endurskoðun. 

22. gr. 
Reikningsár félagsins er almanaksárið og skal reikninssskilum lokið svo tíman- 

lega, að endurskoðun geti farið fram áður en aðalfundur sambandsins er haldinn. 
Endurskoðendur skulu sannprófa, að reikningum beri saman við bækur framkvæmda- 
stjórnar. 

23. gr. 
Endurskoðendur séu tveir, kosnir af aðalfundi búnaðarsambandsins til eins árs 

í senn. Þeir skulu kynna sér reksturinn vandlega og hafa eftirlit með starfrækslu 
stjórnar og framkvæmdastjóra í hvívetna. 

24. gr. 
Endurskoðaðir reikningar skulu lagðir fram á aðalfundi búnaðarsambandsins. 

Þar gefur stjórn eða framkvæmdastjóri skýrslu um starfsemina svo og endurskoð- 
endur, ef tilefni er til. 

VII. KAFLI. 

Um breyting samþykkta og hvernig samþykkt verði úr gildi felld. 

25. gr. 
Tillögur, er fram kunna að koma frá búnaðarfélögum um breyting á samþykkt 

þessari, skulu sendar sambandsstjórn, er sendir þær til umsagnar öllum aðilum,
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er að samþykktinni standa samkv. 1. gr. Breytingartillögur sambandsstjórnar skulu 
og sendar sömu aðilum til umsagnar. Tillögurnar skulu því næst, ásamt umsögn 
búnaðarfélaganna, lagðar fyrir aðalfund búnaðarsambandsins. Samþykki löglegur 

aðalfundur breytingarnar með að minnsta kosti 3/5 atkvæðisbærra fulltrúa, skal 

stjórn sambandsins senda breytingarnar Búnaðarfélagi Íslands, er leitar staðfestingar 

landbúnaðarráðherra á þeim. 

26. gr. 
Samþykkt þessa má því aðeins nema úr gildi, að rökstutt álit meirihluta sam- 

þykktaraðila liggi fyrir um að tilgangi samþykktar verði ekki náð og að lögmætur 
aðalfundur búnaðarsambandsins samþykki það með að minnsta kosti 3/5 hlutum 
atkvæðisbærra fundarmanna, enda komi samþykki landbúnaðarráðherra til. 

27. gr. 
Með brot á samþykkt þessari skal farið sem almenn lögreglumál og varða þau 

sektum frá 1000.00—100 000.00 krónum, nema þyngri refsing liggi við að lögum. 

28. gr. 
Samþykkt þessi gengur í gildi, þá er hún hefur verið staðfest af landbúnaðar- 

ráðherra. 
Samþykkt þessi er sett samkvæmt lögum nr. 7 12. janúar 1945, um jarðræktar 

og húsagerðarsamþykktir í sveitum og reglugerð nr. 88 13. maí 1947, til að öðlast 
þegar gildi, og birtast til eftirbreytni öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 1. júlí 1977. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Haukur Jörundarson. 

1. júlí 1977. Nr. 276. 
HÚSAGERÐARSAMÞYKKT 

fyrir Húsagerðarsamband Inndjúps og Austur-Barðastrandarsýslu. 

Búnaðarfélag Geirdalshrepps, Búnaðarfélag Reykhólahrepps og Búnaðarfélag 
Gufudalshrepps í Austur-Barðastrandarsýslu og Búnaðarfélag Ögurhrepps, Búnaðar- 
félag Reykjafjarðarhrepps, Búnaðarfélag Nauteyrarhrepps og Búnaðarfélag Snæ- 
fjallahrepps í Norður-Ísafjarðarsýslu gera á grundvelli laga nr. 7 12. jan. 1945, 
reglugerðar 13. maí 1947 og heildar húsagerðarsamþykktar Búnaðarsambands Vest- 

fjarða svofellda húsagerðarsamþykkt: 

1. gr. 
Húsagerðarsambandið nær yfir 1. samþykktarsvæði húsagerðarsamþykktar 

Búnaðarsambands Vestfjarða, en í því eru þau búnaðarfélög, sem að framan eru talin. 

2. gr. 
Tilgangur samþykktarinnar er að greiða fyrir húsabótum og öðrum byggingar- 

framkvæmdum hjá félagsmönnum og stuðla að því, að bændur geti komið sér upp svo 
vönduðum, hagkvæmum og ódýrum húsum, sem kostur er á. Þessum tilgangi vill 
húsagerðarsambandið ná með því að taka að sér byggingar íbúðar- og peningshúsa 
og þeirra húsa annarra, sem nauðsynleg eru í almennum búrekstri og í því skyni 
ráða til sín byggingarmenn og leggja þeim til sem fullkomnastar vélar, tæki og 
mót til vinnunnar.
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3. gr. 
Hvert búnaðarfélag kýs einn mann og annan til vara til þriggja ára í stjórn 

húsagerðarsambandsins. Skulu þeir ganga úr stjórninni eftir röð tveir og þrir árlega 
og ræður hlutkesti röð þeirra. Stjórnin kýs sér formann og auk þess tvo menn, er 
ásamt formanni mynda framkvæmdastjórn sambandsins. Stjórnin ræður húsagerð- 
arsambandinu framkvæmdastjóra í samráði við Byggingarstofnun landbúnaðarins 
og Búnaðarfélag Íslands. Hvert búnaðarfélag kýs árlega tvo fulltrúa á aðalfund 
húsagerðarsambandsins. 

Á aðalfundi skulu lagðir fram endurskoðaðir reikningar húsagerðarsambandsins 
og eru endurskoðendur tveir til þess kjörnir á aðalfundi Búnaðarsambands Vest- 
fjarða. Aðalfund skal halda fyrir 20. júní ár hvert. 

4. gr. 
Stjórn og framkvæmdastjóri skipta með sér verkum svo sem tilgreint er í húsa- 

serðarsamþykkt fyrir Búnaðarsamband Vestfjarða, svo skal og vera um starfsemi 

alla og félagshætti. 

5. gr. 
Húsagerðarsambandið myndar byggingarsjóð til kaupa á vélum, verkfærum, 

áhöldum og veggjamótum við byggingarframkvæmdir sambandsins. Stofnfjárhæð 
hans er kr. 5 000 000.00 — fimm milljón krónur. -- 

Tekjur byggingarsjóðs eru: 

1) Tveir þriðju hlutar stofnfjársins er styrkur úr ríkissjóði, jafnóðum og hann 
greiðist inn til sambandsins út á þær vélar, sem keyptar hafa verið, enda liggi 

fyrir samþykki Byggingarstofnunar landbúnaðarins, stjórnar Búnaðarfélags Ís- 
lands og stjórnar Búnaðarsambands Vestfjarða um þörf húsagerðarsambands 
fyrir þann vélakost. 

2) Qafturkræft framlag frá Búnaðarsambandi Vestfjarða, er nemi 1/6 hluta heild- 
arstofnfjárins. 

3) Eftirstöðvar stofnfjárins, 1/6 hluta, tekur húsagerðarsambandið að láni, sem 
endurgreiðist innan 5 ára, og teljast greiðslur þessar ásamt vöxtum til reksturs- 
kostnaðar við byggingarframkvæmdir, Heimilt er þó að jafna þessum hluta 
stofnfjárins niður á bændur eða búnaðarfélög á sambandssvæðinu. 

4) Tekjur þær, er inn kunna að koma skv. 17. gr. húsagerðarsamþykktar Búnaðar- 
sambands Vestfjarða. 

6. gr. 
Tillögur, er fram kunna að koma um breytingar á samþykkt þessari frá hreppa- 

búnaðarfélögum, skulu sendar stjórn Búnaðarsambands Vestfjarða, er sendir þær 
til umsagnar öllum aðilum, er að samþykkt standa skv. 1. gr. Breytingartillögur 
sambandsstjórnar skulu sendar sömu aðilum til umsagnar. Tillögurnar skulu því 

næst ásamt umsögn búnaðarfélaganna, lagðar fyrir aðalfund búnaðarsambandsins. 
Samþykki löglegur aðalfundur breytingarnar með að minnsta kosti 3/5 atkvæðis- 

bærra fulltrúa, skal stjórn sambandsins senda breytingarnar Búnaðarfélagi Íslands, 
er leitar samþykkis landbúnaðarráðherra á þeim. 

7. gr. 
Samþykkt þessa má því aðeins nema úr gildi, að rökstutt álit meiri hluta sam- 

þykktaraðila liggi fyrir um að tilgangi samþykktar verði ekki náð og að lögmætur 
aðalfundur búnaðarsambandsins samþykki það með að minnsta kosti 3/5 atkvæðis- 
bærra fundarmanna, enda komi samþykki landbúnaðarráðherra til. 

8. gr. 
Með brot á samþykkt þessari skal farið sem almenn lögreglumál og varða þau 

sektum frá 10 000.00 til 106 000.00 krónum, nema þyngri hegning liggi við að lögum.
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9. gr. 

Samþykkt þessi gengur í gildi, þá er hún hefur verið staðfest af landbúnaðar- 

ráðherra. 
Samþykkt þessi er sett samkvæmt lögum nr. 7 12. janúar 1945, um jarðræktar 

og húsagerðarsamþykktir í sveitum og reglugerð nr. 88 13. maí 1947, til að öðlast 

þegar gildi, og birtast til eftirbreytni öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 1. júlí 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  
Haukur Jörundarson. 

4. júlí 1977. Nr. 271, 

REGLUGERÐ 

fyrir Þroskaþjálfaskóla Íslands. 

I. KAFLI 
Hlutverk skólans. 

1. gr. 

Þroskaþjálfaskóli Íslands er ríkisskóli og starfar undir yfirstjórn heilbrigðis- 

og tryggingamálaráðuneytisins. 

2. gr. 

Hlutverk skólans er að veita nemendum fræðilega þekkingu og starfsþjálfun 

til þess að gegna uppeldi, umönnun og þjálfun þroskaheftra. 
Leggja skal áherslu á uppeldisleg markmið, hjúkrun og starfshætti þeirra stofn- 

ana, sem skólinn menntar starfslið til. Stefnt skal að því að efla alhliða þroska 

nemenda, þjálfa sjálfstæða hugsun og sjálfstæð vinnubrögð, jafnframt því sem lögð 

skal áhersla á samvinnu í hópstarfi, hugkvæmni, alúð og skyldurækni í starfi. 

Skólinn skal leitast við að fylgjast sem gerst með nýjungum. 

3. gr. 

Skólinn skal annast símenntun þroskaþjálfa. Skal sú fræðsla miðast annars 

vegar við upprifjun og endurhæfingu fólks, sem ekki hefur verið í starfi um skeið 

og hins vegar við símenntun fólks í starfi. 

II. KAFLI 

Stjórn skólans. 

4. gr. 

Heilbrigðismálaráðherra skipar stjórn skólans þannig: þrjá án tilnefningar og 
skal einn þeirra vera formaður. Einn samkvæmt tilnefningu Félags þroskaþjálfa og 
einn samkvæmt tilnefningu Félags þroskaþjálfanema. 

Stjórn skólans skal skipuð til þriggja ára nema fulltrúi Félags þroskaþjálfa- 
nema, sem skipaður skal árlega. 

Skólastjórn skal fylgjast með því, að skólinn starfi samkv. lögum og reglum, 

sem honum eru settar. 
Skólastjórn gerir tillögur til heilbrigðisráðuneytisins um húsnæði skólans og 

búnað. Skal þar farið eftir almennum reglum um skóla, sem eru í gildi á hverjum 
tíma en auk þess skal taka tillit til sérþarfa skólans.
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Inntaka nemenda er í höndum skólastjórnar og skólastjóra. Hafi umsækjandi 
lokið einhverjum þætti námsins annars staðar skal það metið af skólastjóra og 
skólaráði. 

Skólastjóri og skólastjórn fjalla um brottvikningu nemenda úr skóla, svo og 
meiri háttar frávik frá reglulegu námi. 

Skólastjórn gerir tillögur til heilbrigðismálaráðherra um ráðningu skólastjóra. 
Skólastjórn gerir tillögur til heilbrigðismálaráðherra um ráðningu fastra kenn- 

ara skólans, sem skólastjóri skal áður hafa gert tillögur um til skólastjórnar. Greini 
skólastjóra og skólastjórn skal leggja tillögur skólastjóra fyrir ráðherra jafn- 
framt tillögum skólastjórnar. 

Skólastjóri ræður stundakennara með samþykki skólastjórnar. Skólastjórn gerir 
tillögur árlega til ráðherra um fjárveitingu til skólans. Skulu þær tillögur byggj- 
ast á áætlun skólastjóra og lHggja fyrir við undirbúning fjárlagafrumvarps. 

Haldin skal serðabók vfir fundi skólastjórnar. 

5. gr. 
Við skólann skal starfa skólaráð skólastjóra til ráðuneytis. Skólaráðið skal 

skipað þrem kennurum og tveim fulltrúum nemenda og skulu þeir kosnir til eins 
árs að vori. 

6. gr. 

Skólastjóri hefur sem framkvæmdastjóri skólastjórnar yfirumsjón með rekstri 
skólans, húsum hans og munum, framkvæmdum og fjárreiðum öllum. 

II. KAFLI 

Starfslið skólans. 

7. gr. 
Skólastjóri skal skipaður af heilbrigðismálaráðherra og skal hann hafa lokið 

háskólaprófi í uppeldis- og sálarfræði eða hafa lokið sérkennaraprófi frá viður- 
kenndum háskóla. Skólastjóri skal einnig hafa staðgóða þekkingu á uppeldi og 
umönnun fólks með sérþarfir. 

8. gr. 
Fastakennara skal ráða að skólanum eftir þörfum og stundakennara í þá kennslu, 

sem fastir kennarar anna ekki eða hafa ekki menntun til. Verknámskennarar 
skulu hafa lokið prófi frá þroskaþjálfaskóla Íslands eða sambærilegum erlendum 
skólum og hafa unnið a.m.k. í 3 ár sem þroskaþjálfarar. Undanþágu frá þessum 
ákvæðum má veita ef sérstaklega stendur á. Fulltrúi skal annast störf á skrifstofu 
skólans, bókhald, vélritun, bókavörslu og hvers konar daglega afgreiðslu. Hann skal 
annast skjalavörslu eftir nánari fyrirmælum skólastjóra. Einnig má fela honum 
önnur störf eftir því sem tími leyfir og þörf krefur. 

IV. KAFLI 
F 

Inntaka nemenda í skólann. 

9. gr. 

Inntökuskilyrði í skólann eru: 
1. Umsækjandi skal a.m.k. hafa lokið námi úr 2. bekk í samræmdum framhalds- 

skóla (fjölbrautarskóla) í þeim námsgreinum, er skólinn gerir kröfur til eða 
hliðstæðu námi.
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Umsækjendur, sem hlotið hafa frekari menntun t.d. lokið stúdentsprófi, skulu 

að öðru jöfnu ganga fyrir um skólavist, svo og þeir sem hlotið hafa frekari 

starfsreynslu. 

2. Æskilegt er að umsækjandi hafi starfað 4—6 mánuði á stofnun þar sem þroska- 

heftir dveljast. 

3. Heimilt er að veita umsækjanda skólavist þótt hann fullnægi ekki kröfum Í. 

töluliðs með hliðsjón af hæfnisprófum eða öðrum tiltækum matsaðferðum. Skal 

við mat á slíkum umsóknum m.a. hafa í huga að umsækjandi hafi næga þekk- 

ingu til að geta tileinkað sér námsefni skólans. 

4. Læknisvottorð skal fylgja umsókn um skólavist. 

5. Umsækjandi skal vera 18 ára gamall. 

10. gr. 

Inntaka nemanda er í höndum skólastjórnar og skólastjóra samkvæmt nánari 

reglum, sem þau setja sér. 

V. KAFLI 

Námstími og námsefni. 

11. gr. 

Námstími skal vera 3 ár. Skólaár hefst 1. september og því lýkur 31. mai. 

12. gr. 

Námið er bæði bóklegt og verklegt. Bóknám skal vera í eftirfarandi greinum. 

Uppeldisfræði, félagsfræði, móðurmálsgreinum, hand- og tónmennt og heil- 

brigðisgreinum. Auk þess skulu haldnir sérstakir fyrirlestrar og sýndar fræðslu- 

myndir. Nánari fyrirmæli um námsefni skulu vera í kennsluskrá. 

13. gr. 

Verklega námið fer fram á stofnunum og skólum, sem skólastjórn viðurkennir 

og heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið samþykkir og skal nemandinn starfa 

á deild með þroskaþjálfa. 

VI. KAFLI 

Próf og námsmat. 

14. gr. 
Í lok kennslu hverrar námsgreinar skulu fara fram próf eða námsmat. Til 

þess að standast próf þarf nemandi að kunna skil á minnst 50% þess námsefnis, 

er hefur verið kennt. Nemanda er heimilt að endurtaka próf einu sinni og heimil 

endurseta í bekk einu sinni. 
Á sama hátt skulu nemendur standast kröfur skólans í verknámi og undir- 

búning þess og úrvinnslu. Skólanum er heimilt að nota bókstafi eða tölustafi til 

einkunnagjafa. 

15. gr. 

Við brautskráningu frá skólanum fá nemendur skírteini. 

16. gr. 
Skólastjóra er heimilt að óska eftir prófdómara í prófgreinar og skal þá leita 

samþykkis heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins.
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VII. KAFLI 

Gildistaka. 

17. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 1. gr. laga frá 12. apríl 1977 um breyting á 

lögum nr. 53/1967 um fávitastofnanir og öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi 
reglugerð nr. 207/1971 um Þroskaþjálfaskóla Íslands. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 4. júlí 1977. 

Matthías Bjarnason. i . 
Páll Sigurðsson. 

Nr. 278. 15. júní 1977. 
REGLUGERÐ 
um Tækniskóla Íslands. 

I. KAFLI. 

Skýrgreiningar. 

1. gr. 
Frumgreinadeild: Deild þar sem veitt er almenn menntun. 
Sérgreinadeild: Deild þar sem veitt er sérhæfð menntun. 
Námsgráða: Fullnægjandi lokapróf á námsbraut. 
Námsbraut: Skipulögð heild skólastarfs sem lýkur með námsgráðu. 
Námsgrein: Einn eða fleiri náskyldir námsáfangar. 
Námsáfangi: Ein eða fleiri námseiningar sem skipað er saman. 
Námseining: Skipulagt námsefni sem svarar til einnar viku námsvinnu eða 9ja 

kennslustunda á viku í eina önn. 
Kjarni: Námsefni sem allir nemendur námsbrautar verða að nema. 
Val: Námsefni sem nema verður umfram kjarna til að hljóta námsgráðu. 
Lokaverkefni: Hluti af vali. 
Undanfari: Áfangi sem ljúka verður áður en hafið er nám í öðrum tilteknum 

áfanga. 

Eftirfari: Áfangi sem á sér undanfara. 

II. KAFLI. 

Markmið skólans og skipulag. 

2. gr. 
Meginmarkmið Tækniskóla Íslands skal vera að veita nemendum bæði almenna 

menntun og sérmenntun sem gerir þá hæfa til að takast sjálfstætt á hendur tæknileg 
störf og ábyrgðarstöður í þágu atvinnuvega þjóðarinnar. Skal jafnan tekið mið af 

innlendum þörfum og þróun tæknimenntunar meðal nágrannaþjóða. 

3. gr. 

Upphaf náms í Tækniskóla Íslands er eðlilegt framhald af iðnnámi og öðru 
verknámi eftir því sem við getur átt.
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4. gr. 
Kostnaður við stofnun og rekstur skólans greiðist úr ríkissjóði. 

5. gr. 
Meginverkefni skólans skulu vera eftirfarandi: 

1. Almenn menntun, einkum til undirbúnings sérhæfðu námi fyrir tækna, tækni- 

fræðinga, verkfræðinga, búfræðikandidata o. fl. 

2. Framhaldsmenntun iðnaðarmanna til tæknaprófs. 
3. Menntun til tæknaprófs, svo sem fyrir meinatækna og útgerðartækna, þóti 

ekki sé framhald löggiltra iðngreina. 
4. Menntun til tæknifræðiprófs eftir nánari ákvörðun menntamálaráðuneytisins. 

Skólinn skal og leggja sérstaka áherslu á að halda námskeið fyrir starfandi 

tæknimenn. Námskeið þessi eiga að treysta tengsl skólans við atvinnulífið og stuðla 
að símenntun. 

6. gr. 
Deildir skólans eru frumgreinadeild og sérgreinadeildir. 
Í frumgreinadeild skulu kenndar bæði huggreinar og raungreinar, einkum eftir 

því sem þörf gerist til undirbúnings sérnámi. 
Sérstakri námsbraut í frumgreinadeild lýkur með „raungreinadeildarprófi“ sem 

fullnægir kröfum um almenna menntun til inngöngu í tæknifræðinám. 
Sérgreinadeildir eru byggingadeild, rafmagnsdeild, véladeild, meinatæknadeild 

og útgerðardeild. 
Heimilt er að stofna fleiri deildir með samþykki menntamálaráðuneytisins. 

7. gr. 

Námsefni er skipað í námsbrautir sem hver um sig er safn námsáfanga. 
Í hverri deild skal vera a. m. k. ein námsbraut og lýkur henni með námsgráðu 

sem að jafnaði veitir réttindi til starfs eða framhaldsnáms. 
Hver námsáfangi er yfirleitt hluti af a. m. k. einni námsbraut. Skólinn getur 

heimilað þátttöku í ýmsum áföngum þótt nemandinn stefni ekki að námsgráðu sem 
námsbrautir veita. Þó skal starfræksla námsbrauta njóta forgangs ef ekki reynist 
unnt að fullnægja óskum allra umsækjenda. 

1II. KAFLI. 

Inngönguskilyrði. 

Fyrstu áfangar eiga sér undanfara sem fást annars staðar í menntakerfinu 
og/eða Í atvinnulífinu. Þegar um framhaldsmenntun iðnaðarmanna er að ræða fást 
þessir undanfarar í iðnnámi, bæði í almennum greinum og í sérgreinum. Undanfara 
skal miða við það að nemandinn hafi nægilegan grundvöll til að njóta kennslu í 
þeim námsáfanga sem um er að ræða. 

Skólanefnd getur falið iðnskóla, sveinprófsnefnd eða öðrum hæfum aðila að 
prófa verkkunnáttu umsækjanda. 

Fyrir námsbrautir í byggingum, rafmagni og vélum er fullnægjandi að hafa lokið: 
a) sveinsprófi Í samræmi við skrá sem menntamálaráðuneytið samþykkir um þær 

tegundir sveinsprófa sem gilda fyrir hverja námsbraut eða 

b) tveggja ára viðeigandi verkskólun á vegum iðnskóla eða 
c) viðeigandi starfsreynslu sem að mati skólanefndar svarar a.m.k. til þess sem 

rætt er um í b-lið. Hér er einkum átt við greinar þar sem skipulagðri verkskólun 
B 57
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hefur ekki verið komið á fót en einnig þau tilvik þegar umsækjandi er orðinn 
24 ára. 
Áður en nemandi er brautskráður getur skólanefnd krafist þess að hann ljúki 

sveinsprófi í tiltekinni iðngrein eða afli sér ákveðinnar viðbótarstarfsreynslu ef 
fyrri verkmenntun hans telst ekki að öllu leyti viðeigandi. 

Um bókleg og verkleg inngönguskilyrði í aðrar námsbrautir fer eftir námsskrá 
eða öðrum sérstökum reglum sem menntamálaráðuneytið staðfestir að fengnum 
tillögum skólanefndar. 

9. gr. 
Innritun nemenda er í höndum rektors skólans og forstöðumanna tækniskóla- 

náms utan Reykjavíkur. 
Skólinn skal auglýsa innritun með a. m. k. þriggja vikna umsóknarfresti. Sækja 

skal um innritun í skólann á þar til gerðum eyðublöðum. 

IV. KAFLI. 

Námsefni og kennsla. 

10. gr. 
Með skólastarfinu skal miða að því að auka nemendum víðsýni í skoðunum og 

sanngirni í dómum og búa þá þannig undir að bregðast af raunsæi við nýjungum 
í síbreytilegu þjóðfélagi. Leggja skal áherslu á að þjálfa nemendur í sjálfstæðum 
vinnubrögðum jafnframt því sem þeim skal kennt að vinna saman í hópum að af- 
mörkuðum verkefnum. 

11. gr. 
Skipulagsgrundvöllur kennslunnar er skólaárið. Það skiptist í haustönn og vor- 

önn. Jólaleyfi er frá 21. desember til 3. janúar. Sumartími frá 1. júní til 31. ágúst er 
ætlaður til orlofs og verklegrar þjálfunar í samráði við einstakar deildir skólans. 
Heimilt er skólanum að efna til verklegra æfinga, viðbótarnámskeiða og upprifjunar- 
námskeiða á þessu tímabili. 

12. gr. 
Minnsta magn af skipulögðu námsefni nefnist námseining og svarar til u. þ. b. 

einnar viku námsvinnu eða 2ja kennslustunda á viku í eina önn. 
Ein námseining eða fleiri, sem skipað er saman, mynda námsáfanga. Fyrir hvern 

áfanga er gefin einkunn. 

18. gr. 
Um námsefni og kennslu fer á hverjum tíma eftir námsvísi viðkomandi deildar. 

Þar er lýst námsbrautum (kjarna og vali), námsáföngum og námseiningum, ástund- 
unarreglum deildarinnar og veittar aðrar gagnlegar upplýsingar. 

14. gr. 
Áður en nemandi fær að stunda tiltekinn námsáfanga má krefjast þess að hann 

hafi tileinkað sér nauðsynlega undirbúningsmenntun og/eða hafi starfsreynslu. Nem- 
anda er að öðru leyti í sjálfsvald sett hvaða námsáfanga hann velur sér eða hvort 
hann gerir í samráði við stjórnendur skólans hlé á námi. 

V. KAFLI. 

Próf. 

15. gr. 
Einkunn er gefin fyrir hvern námsáfanga, venjulega fyrir frammistöðu á skrif- 

legu og/eða munnlegu prófi. Þó er heimilt að gefa einkunn að nokkru eða öllu leyti
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fyrir námsvinnu í stað prófs. Reglulegur próftími er í desember og maí en halda 

má próf á öðrum árstímum vegna sérstakra ástæðna. 

Nú er námsáfangi kenndur víðar en í Reykjavík og skal þá venjulega nota sama 

prófverkefnið samtímis alls staðar. 

16. gr. 

Deildarstjórn (sbr. 28. gr.) setur sérstakar ástundunarreglur sem skólastjórn 

samþykkir. Próf hvers áfanga má nemandi þreyta tvisvar sinum enda hafi hann við 

fyrri tilraun hlotið einkunina D eða E. Skólanefnd getur veitt undanþágu frá þessu 

ákvæði. 

17. gr. 
Einkunnir skal gefa eins og hér segir: 

. Kröfum skólans fullnægt með mjög góðum árangri. 

. Kröfum skólans fullnægt með góðum árangri. 
C. Kröfum skólans fullnægt með viðunandi árangri. 

D. Aðeins lágmarkskröfum fullnægt. Einingar fyrir þannig áfanga teljast ekki með 

begar saman er talið námsmagn sem nemandinn hefur lokið. Ef einkunn fyrir 

eftirfara er A eða B má þó telja þessar einingar með. 
E. Kröfum skólans ekki fullnægt. 

= 
> 

18. gr. 

Kennari og prófdómari gefa einkunn. Venjulega er jafnræði með þeim. Ef deild- 

arstjórn mælir með því þá getur mat kennara haft þyngra vægi en mat prófdómara, 

enda sé mat kennarans þá að nokkru leyti byggt á atriðum sem ekki er aðgengilegt 

fyrir prófdómara að meta (sbr. 15. gr.). 

19. gr. 
Halda skal prófbók og skrá í hana einkunn hvers námsáfanga. Kennarar og 

prófdómarar staðfesta einkunnagjöf með undirskrift sinni. Við lok námsbrautar 

gefur skólin út prófskírteini (sbr. þó 24. gr.). Rektor og hlutaðeigandi deildarstjóri 

undirrita prófskírteini. Auk þeirra undirrita forstöðumenn námsbrauta utan Reykja- 

víkur prófskírteini sinna nemenda. 

VI. KAFLI. 

tjórnun og starfslið skólans. 

20. gr. 

Menntamálaráðuneytið fer með yfirstjórn skólans. Menntamálaráðherra skipar 

skólastjóra er ber starfsheitið rektor, svo og fasta kennara og annað fastráðið starfs- 

fólk, einnig skólanefnd og formann kennslunefndar. 

21. gr. 

Rektor hefur yfirumsjón með kennslu, prófum og annarri starfsemi skólans. 

Hann er æðsti fulltrúi skólans gagnvart mönnum og stofnunum innan hans og utan. 

Hann annast daglegan rekstur skólans og ber ábyrgð á því að starfsemi hans sé í sam- 
ræmi við lög, reglugerð og námsskrár. Hann er ábyrgur um samskipti við yfirvöld 
skólans og aðra opinbera aðila, þ. á. m. um fjárreiður og reikningshald, svo og skipu- 
lag og áætlanagerð vegna rekstrar og framkvæmda í skólanum. Hann hefur yfir- 
umsjón með eignum skólans, lausum og föstum. Rektor tekur ákvarðanir í málum 
er varða stjórnun skólans ef þau eru ekki falin öðrum aðilum í lögum eða reglu- 
gerð. Rektor ræður, með samþykki ráðuneytisins, lausráðið starfsfólk skólans.
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22. gr. 
Þeir einir geta orðið fastir kennarar skólans sem lokið hafa tæknifræðiprófi 

frá viðurkenndum tækniskóla eða háskólaprófi í aðalkennslugrein sinni. Heimilt 
er að ráða aðstoðarmenn við kennslu. Ráðherra setur rektor og kennurum erindisbréf. 

23. gr. 
Kennarar skulu starfa með nemendum utan kennslustunda í samráði við rektor 

og vinna önnur störf í þágu skólans eftir því sem ástæður leyfa. Má þá fækka skyldu- 
stundum kennara, svo og vegna mikillar heimavinnu eða annarra nauðsynlegra 
aukastarfa að fengnu samþykki menntamálaráðuneytisins. 

24. gr. 
Við skólann starfar 5 manna skólanefnd, skipuð af menntamálaráðuneytinu 

til fjögurra ára í senn. Alþýðusamband Íslands, Landssamband iðnaðarmanna, Félag 
Íslenskra iðnrekenda og Tæknifræðingafélag Íslands tilnefna hvert um sig einn mann 
í nefndina og annan til vara en ráðuneytið skipar formann og varaformann nefndar- 
innar án tilnefningar. Rektor situr fundi skólanefndar. Hlutverk skólanefndar er 
að vera rektor til ráðuneytis um mikilvæg atriði varðandi stjórnun skólans, fylgjast 
með erlendri reynslu og þróun á sviði tæknimenntunar, sera tillögur um stefnu- 
mörkun í málefnum skólans og stuðla að sem nánustum tengslum hans við atvinnu- 
lífið. Hún gerir tillögur um sérstök inngönguskilyrði fyrir ákveðnar námsbrautir 
og kveður á um brautskráningu (sbr. 8.gr.) og skal þá taka mið af lögum og reglu- 
gerðum um starfsréttindi. Heimilt er skólanefnd að fela iðnskóla, sveinsprófsnefnd 
eða öðrum hæfum aðila að prófa verkkunnáttu umsækjenda. Loks gerir nefndin til- 
lögur um breytingar á reglugerð skólans. 

Formaður skal kveðja skólanefnd til fundar eigi sjaldnar en tvisvar á ári með 
þriggja daga fyrirvara. Auk þess skal skólanefnd sitja a. m. k. einn fund á ári með 
skólastjórn. Formaður skal einnig boða til fundar í nefndinni ef 2 nefndarmenn 
æskja þess. Ályktun fundar er því aðeins gild að 4 nefndarmenn eða varamenn 
þeirra sæki fund. 

Rektor leggur skrá um námsefni fyrir skólanefnd sem sengur úr skugga um að 
Það sé í samræmi við almenna þróun á sviði tæknimenntunar. Skólanefnd skal stuðla 
að nánum tengslum tækniskólans við aðra skóla sem veita verk- og tæknimenntun. 

25. gr. 
Við skólann starfar skólastjórn. Í henni eiga sæti rektor, sem er formaður, 

fastráðnir kennarar og einn fulltrúi nemenda fyrir hverja þrjá aðra skólastjórnar- 
menn. Skólastjórn er rektor til ráðuneytis um starfsemi skólans. Rektor kveður 
skólastjórn til fundar eigi sjaldnar en fjórum sinnum á ári. Til fundar skal boða 
með þriggja daga fyrirvara. Auk þess skal rektor boða til fundar ef þriðjungur 
skólastjórnarmanna æskir þess. Rektor eða sá sem hann skipar er í forsæti á fundum 
skólastjórnar. Rektor skipar ritara. Ályktun skólastjórnar er því aðeins gild að 2/3 
hlutar atkvæðisbærra manna sæki fund. Ef atkvæði eru jöfn sker atkvæði rektors úr. 
Rísi ágreiningur milli rektors og meirihluta skólastjórnar geta aðilar leitað úrskurðar 
menntamálaráðherra. 

26. gr. 
Við skólann starfar þriggja manna kennslunefnd. Þar eiga sæti rektor skólans, 

einn fulltrúi tilnefndur af menntamálaráðuneyti og einn deildarstjóri eða annar 
fulltrúi kennara. Skipta skal um þann fulltrúa eftir þeim umfangsefnum sem um er 
fjallað. Kennslunefnd skal meta vinnu kennara við kennslu og önnur störf í þágu 
skólans til vinnustunda.
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21. gr. 
Rektor ræður, að fengnu samþykki menntamálaráðuneytisins, deildarstjóra til 

allt að fjögurra ára í senn úr hópi kennara hlutaðeigandi deildar. 
Deildarstjóri hefur á hendi faglega stjórnun deildarinnar. Hann sér um gerð 

stundaskrár og próftöflu, gerir skrár um námsbækur, handbækur og önnur kennslu- 
sögn og hefur eftirlit með útvegun þeirra. Hann skráir vinnu kennara, leiðbeinenda 

og gestafyrirlesara og hefur umsjón með þátttöku kennara í stjórnun deildarinnar. 
Hann skráir úrlausnir og námsvinnu nemenda, fylgist með fjarvistaskrá þeirra og 
skipuleggur námsferðir. Hann hefur á hendi samræmingu og endurskoðun námsefnis 

í deild sinni og gerð námsvísa (sbr. 13. gr.). Hann leggur drög að fjárhagsáætlun 
deildar sinnar fyrir rektor. Deildarstjóri á sæti í skólastjórn og er rektor til ráðu- 
neytis um almenna stjórnun skólans og samræmingu í starfi innan stofnunarinnar. 
Deildarstjóri frumgreinadeildar hefur einnig faglega umsjón með slíkum deildum 
utan Reykjavíkur. Sama á við um aðra deildarstjóra ef námsbrautum eða einstökum 

námsáföngum sérgreinadeilda verður komið á fót utan Reykjavíkur nema menntamála- 
ráðuneytið mæli öðruvísi fyrir. 

28. gr. 
Deildarstjórn er deildarstjóra til ráðuneytis. Þar eiga sæti allir flokksstjórar 

deildarinnar og einn fulltrúi nemenda fyrir hverja tvo aðra deildarstjórnarmenn; 
þó eru ekki færri en tveir nemendur í deildarstjórn. Deildarstjóri er formaður á 
fundum deildarstjórnar. Deildarstjórn fjallar um samræmingu námsefnis og kennslu, 

nýjar aðferðir og kennslugögn, námsferðir nemenda, kaup á tímaritum, handbókum 
og kennslutækjum og þátttöku kennara í sérhæfingarnámskeiðum. Deildarstjóri gerir 
rektor grein fyrir samþykktum deildarstjórnar og leitar samþykkis hans eftir því 
sem við á. 

29. gr. 
Heimilt er að mynda flokk úr hópi þeirra kennara er kenna skyldar námsgreinar. 

Rektor felur, að tillögu deildarstjóra, kennara að annast starf flokksstjóra. Flokks- 
stjóri er formaður kennara í viðkomandi flokki og á sæti í deildarstjórn. Flokks- 
stjóri heldur flokksfund við upphaf námsáfanga og á öðrum tímum eftir því sem 
nauðsyn krefur. Flokksstjóri stjórnar flokksfundi og skráir ályktanir hans, gengur 
frá tillögum til deildarstjóra um námsefni og aðferðir, hefur umsjón með samningu 

prófverkefna og afhendir þau deildarstjóra eftir að prófdómari hefur samþykkt þau. 
Skylt er kennurum að sækja eðlilega boðaðan flokksfund. Deildarstjóri situr og hefur 
atkvæðisrétt á flokksfundum. Flokksstjórar hafa umsjón með valgreinum og loka- 
verkefnum hver í sínum flokki. Heimilt er að undanskilja afmarkaðan hluta af 
störfum flokksstjóra (sbr. hér að framan) og annast þá deildarstjóri þau störf 
eftir því sem við á. Venjulega er aðeins einn flokksstjóri í hverri námsgrein eða 
námsgreinaflokki þótt kennsla fari fram víðar en í Reykjavík. Flokksstjóri heldur 
eftir þörfum flokksfundi í öðrum skólum sem þessa menntun annast. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 66/1972 um Tækniskóla 

Íslands og öðlast gildi 15. júní 1977. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 215/1973 
um Tækniskóla Íslands. 

Menntamálaráðuneytið, 15. júní 1977. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 
  
Birgir Thorlacius.
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REGLUGERÐ 

um gatnagerðargjöld í Siglufirði. 

1. gr. 
Bæjarstjórn Siglufjarðar ákveður að leggja gatnagerðargjöld á lóðir í sveitar- 

félaginu, eftir því sem nánar segir í reglugerð þessari. Heimilt er að leggja gatnagerð- 
argjald á land, sem sambærilegt telst, þótt ekki sé sérstök lóð. 

2. gr. 
Gatnagerðargjöld eru tvennskonar, A-gjald, sem er gjald vegna þátttöku lóðar- 

hafa í kostnaði við að sera undirbyggða götu með vatns- og holræsalögnum og B-sjald, 
sem er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í því að sera bundið slitlag á götu svo og 
sanga endanlega frá gangstétt. 

3. gr. 
A-gjald vegna nýbyggingar skal miða við ákveðinn hluta byggingarkostnaðar á 

rúmmetra, eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands, svo sem hér segir: 

Einbýlishús  ...........2..202000.00e vn 2,0% 
Tvibýlishús og sambyggð einbýlishús á einni hæð .................. 1,6% 
Tveggja hæða fjölbýlishús ............2..00.00 000 0n nn 1,2% 
Fjölbýlishús 3 hæðir eða meira ............20000. 00... 0... 0,8% 

Verslunar- og skrifstofubyggingar ............02..0000. 00... 2,0% 
Iðnaðar- og annað atvinnuhúsnæði, vörugeymslur og önnur mannvirki 0,8% 

Af kjöllurum (jarðhæðum) og rishæðum, sem ekki eru notuð til íbúðar eða al- 
vinnurekstrar svo og bifreiðagevmslum skal greiða hálft gjald. 

Gjald skal miða við stærð húss, skv. samþykktum uppdrætti. Nú er ekki fyrir 
hendi samþykktur uppdráttur, og skal þá miða við þá stærð húss, sem skipulag gerir 
ráð fyrir, en sé slíkt ekki ákveðið í skipulagi, skal miða við eftirtaldar lágmarks- 

stærðir. 

Einbýlishús með tilheyrandi Þbílgeymslu .............. 500m3 
Raðhús, tvibýlishús, sambyggð einbýlishús ............ 400m3 hver íbúð 
Fjölbýlishús  .........02.0%200 0000. 300m3 hver íbúð 

Fyrir hvern m3 umfram lágmarksstærð skal greiða 30% meira en að framan 

getur. 
Í atvinnuhúsnæði skal við útreikning rúmmáls til gatnagerðargjalds miðað við 

lofthæð 3.3m að innanmáli, nema uppdráttur sýni annað. Áætla skal nýtingarhlutfall 
lóðar 0,3—0,5 eftir nánari ákvörðun hverju sinni, ef það er ekki bundið að öðru leyti 
samþykktu deiliskipulagi. 

Framangreindar reglur gilda, ef hús er stækkað, að því er til stækkunar tekur. 

4. gr. 
Gjöld samkvæmt 3. gr. breytast árlega í samræmi við vísitölu byggingarkostnað- 

ar sem gildir um hver áramót. 

5. gr. 
Gjalddagar gatnagerðargjalds, samkvæmt 3. gr., skulu vera sem hér segir: Við 

lóðarveitingu skal greiða 70% af áætluðu satnagerðargjaldi innan eins mánaðar frá 
lóðarveitingu. Eftirstöðvar skulu greiðast þegar byggingarleyfi er veitt.
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6. gr. 
Þegar veitt er byggingarleyfi án undangenginnar lóðarveitingar er greiðsla gatna- 

serðargjalds áskilin og skal húsbyggjandi greiða gatnagerðargjald eftir reglum í 

gjaldskrá þessari, en þó aðeins af byggingaráfanga hverju sinni. 
Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir breytingu eða endurbyggingu húsnæðis, sem 

felur í sér breytta notkun þess, þannig að húseign færist í hærri gjaldflokk, þá skal 

húseigandi greiða galnagerðargjald af hinu breytta húsnæði, sem nemur mismuni á 
gjaldinu reiknuðu af hinu breytta húsnæði fyrir og eftir breytinguna. 

Hafi byggingarleyfi verið veitt og aðeins hluti þess notaður innan tilskilins tíma, 

skal við endurnýjun leyfisins greiða fuilt gjald af þeim hluta byggingarinnar, sem 

hyggingarleyfið er endurnýjað fyrir, að frádregnu því gatnagerðargjaldi, sem áður 

hefur verið greitt af sama áfanga. 

7. gr. 
Byggingarfrestur er tólf mánuðir, þ. e. a. s. að lóð fellur aftur til bæjarsjóðs hafi 

framkvæmdir ekki verið hafnar innan þess tíma frá veitingu hennar, nema leyfið 
hafi verið háð öðrum skilmálum um byggingarfrest. 

Óski lóðarhafi að segja sig frá veittri lóð, skal hann eiga rétt á endurgreiðslu 
á greiddu gatnagerðargjaldi svo sem hér segir: 

50% gatnagerðargjalds endurgreiðist eftir 6 mánuði. Eftirstöðvar endurgreiðast 

eftir 12 mánuði. 
Verði lóðin veitt að nýju innan þess tíma, skal fyrri lóðarhafi fá gatnagerðar- 

gjaldið endurgreitt þegar sú úthlutun fer fram. 

8. gr. 
B-gjald til að ljúka frágangi götu, umfram það sem segir í 3. gr., þ. e. til að gera 

slitlag og gangstétt, skal miðað við ákveðinn hluta byggingarkostnaðar á rúmmetra 
eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands, svo sem hér segir: 

Einbýlishús ..........0...2000 eens 2,2% 
Tvíbýlishús og sambyggð einbýlishús á einni hæð ................ 1,8% 

Tveggja hæða fjölbýlishús ..........020200.000 0000 nn 1,3% 
Fjölbýlishús 3 hæðir eða meir ........002000200 nn eens 0,9% 
Verslunar- og skrifstofubyggingar ...........0.0.220200 000... 2,2% „ 

Iðnaðar- og annað atvinnuhúsnæði, vörugeymslur og önnur mannvirki 0,9% 

Auk þessa gjalds skal lóðarhafi greiða í gatnagerðargjald kr. 60 af hverjum fer- 
metra lóðar. Gjald skal miðað við stærð húss og lóðar, samkvæmt skráningu fasteigna- 
mats. 

9. gr. 
Innheimta skal B-gjald af fasteignum við götur, sem lagðar hafa verið bundnu 

- 
slitlagi og/eða gangstétt á síðustu 5 árum. 

10. gr. 
Gatnagerðargjald, skv. 8. gr., miðast við þá vísitölu byggingarkostnaðar, sem í 

gildi er, þegar lagning bundins slitlags fer fram. Nú breytist vísitala meðan verk fer 
fram og skal þá miðað við meðalvísitölu á því tímabili, sem um er að ræða. 

Gjald, skv. 8. gr. af fasteignum við götu, þar sem þegar hefur verið lagt slitlag 
og/eða gangstétt, skal miða við vísitölu, sem í gildi er, þegar reglugerð þessi öðlast 
gildi. 

11. gr. 
Hafi gangstéttargjald verið greitt af lóð, skal það gjald koma til frádráttar með 

álagi, samkvæmt breytingu á vísitölu, sem orðin er frá því að greitt var, enda hafi 

gjaldið verið ætlað til lagningar gangstéttar við viðkomandi götur.
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12. gr. 

Gatnagerðargjald samkvæmt 8. gr. greiðist þannig að 20% greiðist, þegar lagningu 
bundins slitlags er lokið. Eftirstöðvar greiðast með jöfnum árlegum afborgunum 
á næstu 4 árum. j 

Gjalddagi afborgana er 1. júlí. Ársvextir 10% greiðast eftir á á sömu gjalddögum. 
Lokagreiðslu skal þó ekki innheimta fyrr en gengið hefur verið frá gangstétt fyrir 
framan lóð gjaldanda. 

Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir nýbyggingu eða viðbyggingu við götu, sem 
þegar hefur verið lögð bundnu slitlagi, skal greiða bæði A- og B-gjald af viðkomandi 
byggingu. 

14. gr. 
Bæjarstjórn er heimilt að víkja frá gjalddögum á B-gjaldi samkvæmt 8. gr. í eftir- 

farandi tilfellum: 

a) Við innheimtu gatnagerðargjalds af fasteignum við götur, sem þegar hafa verið 
lagðar bundnu slitlagi að hluta eða fullu. 

b) Þegar greiða skal á sama tíma bæði A- og B-gjald, sbr. 13. gr. 
c) Þegar í hlut eiga efnalitlir elli- eða örorkulifeyrisþegar. 

15. gr. 
Bæjarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjaldstuðlana í 3. og 8. gr. hvern um 

sig, eða alla í einu um allt að 50% án frekari staðfestingar ráðuneytisins. 

16. gr. 

Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem það er lagt á, og gengur það 
ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla og tekur einnig til vá- 
tryggingarfjár eignarinnar. 

Heimilt er að taka gjöld samkvæmt reglugerð þessari lögtaki samkvæmt lögum 
nr. 29/1885. 

Reglugerð þessi sem samin er og samþykki af bæjarstjórn Siglufjarðar stað- 
festist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 sbr. lög nr. 31/1975 til þess að öðlast 

gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 28. júní 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

  

Stjórnartíðindi B 26—29, nr. 271— 279. Útgáfudagur 8. ágúst 1977.
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REGLUGERÐ 

um síldveiðar. 

1. gr. 
Allar síldveiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands eru bannaðar. 

2. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði 1. gr., getur sjávarútvegsráðuneytið veitt sérstök leyfi til 

veiða á síld í reknet, lagnet og hringnót. 
Ráðuneytið getur bundið leyfi þessi og úthlutun þeirra skilyrðum þeim, er 

þurfa þykir. 

3. gr. 

Lágmarksmöskvastærð rekneta og lagneta, sem notuð eru til síldveiða, skal 

vera slík, að þegar möskvi er teygður horna á milli eftir lengd netsins, komist flöt 

mælistika 63 mm breið og 2 mm þykk auðveldlega í gegn, þegar netið er vott. 

4. gr. 
Þegar heimild er veitt samkvæmt 2. gr. er þó bannað að veiða smásild, 27 cm 

að lengd eða minni sé hún verulegur hluti síldarafla fiskiskips. 
Lágmarksstærð síldar er mæld frá trjónuodda að sporðsenda. 

5. gr. 
Fái fiskiskip síldarkast, sem bersýnilega er að mestu leyti smásíld, 27 em að 

lengd eða minni, þá er skipstjóra skylt að sleppa síldinni þegar í stað úr nótinni. 

6. gr. 

Sé skipstjóri fiskiskips í vafa um hlutfall smásíldar í aflanum, þá ber honum 

áður en verulega hefur verið þrengt að síldinni í nótinni, að taka sýnishorn af 

aflanum í smáriðinn háf og mæla 100 síldir valdar af handahófi. Reynist meira 

en 50 síldir, 27 cm að lengd eða minni, ber honum að sleppa síldinni þegar í stað. 

7. gr. 

Nú kemur sildveiðiskip eða sildarmóttökuskip með sildarfarm til hafnar bland- 

aðan smásild og er þá síldarmóttakanda skylt að ganga úr skugga um, hvert sé 

hlutfall smásíldarinnar í aflanum, á þann hátt að tekin skulu þrjú sýnishorn 

valin af handahófi með 100 síldum í hverju. Sé hlutur smásíldar, samanber 4. gr., 

að meðaltali úr þessum þremur sýnishornum meiri en 55%, skal sildarmóttakandi 

gera Framleiðslueftirliti sjávarafurða aðvart, sem síðan gengur úr skugga um stærð- 

arhlutföllin á sama hátt og að framan greinir, og gerir sjávarútvegsráðuneytinu 

viðvart, sé hlutur smásíldarinnar yfir 55%. 
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8. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði 4.—7. gr. getur sjávarútvegsráðuneytið veitt að fengnu áliti 

Hafrannsóknastofnunarinnar leyfi til veiði smásildar, 27 cm að lengd eða minni, 
til niðursuðu eða annarrar vinnslu til manneldis eða til beitu. Leyfi þetta má 
binda skilyrðum, sem nauðsynleg þykja. 

9. gr. 
Framleiðslueftirlit sjávarafurða og eftirlitsmenn ráðuneytisins skulu hafa eftir- 

lit með því, að ákvæðum reglugerðar þessarar og ákvæðum leyfisbréfa samkvæmt 
2. gr. og 8. gr. sé fylgt. 

10. gr. 
Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða refsingu samkvæmt lögum nr. 

81 31. maí 1976, og skal með mál út af brotum farið að hætti opinberra mála. Um 
upptöku afla fer samkvæmt ákvæðum laga nr. 32 19. maí 1976, um upptöku ólög- 
legs sjávarafla. 

11. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 12. og 14. gr. laga nr. 81 31. maí 1976, um 

veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftir- 
breytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. Jafnframt er felld úr gildi reglugerð 
nr. 266 16. júlí 1976 um síldveiðar. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 5. ágúst 1977. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. 
  

Jón B. Jónasson. 
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 226/1976 fyrir Fósturskóla Íslands. 

1. gr. 

14. gr. orðist svo: 
Námstími í skólanum er þrjú ár og er námið bæði bóklegt og verklegt 

Nr. 281. 

. Náms- 

tíminn skiptist í bóklegar og verklegar annir. Skal verklega námið eigi vera styttra 

en þriðjungur námstímans. Nemendum er skylt að mæta í kennslustundir nema 

veikindi eða önnur gild forföll hamli. 

2. gr. 

15. gr. fellur niður, 16. gr. verður 15. gr. o.s.frv. 

3. gr. 

18. gr. sem verður 17. gr. orðist svo: 

Tímafjöldi í einstökum greinum skal vera sem næst því er hér segir: 

  

Uppeldisgreinar: 
Hagnýt uppeldisfræði og starfshættir ............00..0.00.. 190 

Sálarfræði .........00002.000 00 nnnn enn 230 

Meðferð ungbarna ...........00000 eens ne senn 60 
480 

Félagsgreinar: 
Félagsfræði og hópefli .........2000000e0nennn enn... 90 

Félagslöggjöf ..........0.20000000 000 renn 30 

Samfélags- og átthagafræði ..........2000000. ee. 00... 0... 100 
220 

Móðurmálsgreinar: 
Íslenska .........00.0000nne sess 140 

Barnabókmenntir ........00000000 nn neðar 90 

Framsögn—raddbeiting ..............00000 renn 0000... 60 
290 

Heilsufræði— heilsuvernd .........002.0000 0000. 0 nn... 90 

Næringarefnafræði .........2..0000000000nnunn nan 30 

Líffræði—eðlisfræði ............2200.00000 00. .n nn... 80 
200 

List- og verkgreinar: 
Myndíð—skapandi starf ..........020000000.en en ven. 0... 320 

Tónlist ..........0.0..0ne rr 150 

Rytmik—dramik ..........00000000enneecennen tr 90 
560 

Stundafjöldi alls: 1750 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Heimilt er þó að víkja frá ákvæðum þessarar greinar með samþykki mennta- 
málaráðuneytisins. 

4. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 20. júlí 1977. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 
  
Birgir Thorlacius. 

Nr. 282. . 25. júlí 1977. 
AUGLYSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á freðfiski 
fyrir framleiðslutímabilið 1. júlí til 20. september 1977. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðar- 
ins og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, hefur ráðu- 
neytið staðfest eftirfarandi verðgrundvöll á freðfiski fyrir framleiðslutímabilið 1. 
júlí til 30. september 1977: 

Þorskur: Ísl. kr. á lb. Gif. 
414 m/r interl. .................0. 0 165.85 
414 r/1 Og 8X7 ffl ......0000..00000 189.20 
10xX5, 3>X18 og 4X13 20.00.0000. 232.71 
BIO 2... 261.47 
AX16 0000... 165.85 
AX15 rr 261.47 
TeX 232.77 
Blokk .....00.....0000en sn 223.21 
Blokk 242 „.......... 0 221.46 

Ýsa: 

4X14 m/r interl. .............. 000 177.50 
10X5 og 4X13 .......000.0 232.71 
318 rr 251.91 
I2X1 2 232.77 
Blokk ...........0.00 00 223.21 
Blokk 24% „..........00 000 227.46 

Steinbítur: 

8XT FY 2... 135.97 
10X5 0000 257.22 
12X1 251.22 
Blokk ......000000000 000 191.32 

Karfi: 

8XT M/r ........... 00 135.97 
105 F/L 20.20.2020. 179.20
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Ísl. kr. á Ib. Cif. 

105 m/r og m/b (Sea Star) ........0000000 000... 167.73 
410 m/r og m/b flokkað (Sea Star) ......0.0000 0... 169.64 

410 M/r ........000 0000 00 nn 161.99 
58 m/r og bÞ/l ........0000000 esne en 213.65 
12X1 Fl ......0.000 nn 184.94 
AX12 20.00.0000 155.18 
4X6 kg r/1, m/b, lagp., 150 gr. og yfir .........0.0000000.. 187.49 
4X6 kg m/r, óhr., lagp., .....00000000 ene 177.43 

Heilfrystur 8 kg h/l og slægður: 

150--200 gr. .........0000 000 88.70 
200--300 gr. ......00.0000 000 99.81 
300--400 gr. ........00.. 000 110.88 
400 gr. og yfir ..........0000000 enn 133.08 

Blokk ........00000 00. 157.31 

Ufsi: 

SXT FL 2... 0000 101.25 
4X6 kg r/1 ........00000 00. 106.08 
10>X5 20.00.0000 156.25 
412 2... 156.25 
Blokk .........00 00 0nee ss 138.18 
Blokk 24%% .......0.00 rr 138.18 

Langa: 

ST EM ......0000000 sens 135.97 
10>X5 .......002000 0 180.69 
Blokk .......00000 eens 170.06 

Grálúða: 

GX10 ......000.00 sr 175.39 
412 r/1 og b/l1 ...........00 0000. nn 171.13 
Heilfryst: 

Með haus ...........00000.0 sens 62.67 
2 kg/undir h/1 .........0..200000 0000 sess 76.24 
2 kg/yfir h/l ...........00000 0000 nn 111.25 

Blokk U.S.S.R. ......0020000 0. ee 135.97 
Heilfrystur fiskur ............0.0.0.0 0000 00 nn 62.67 

Verðbil verður 4% miðað við verðhækkun eingöngu, 
Greiðslur í sjóðinn miðast við 75% af verðbreytingu frá grundvallarverði að 

viðbættu verðbili, en greiðslur úr sjóðnum miðast við 75% af verðbreytingu frá 

srundvallarverði án verðbils. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 25. júli 1977. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds.   
Gylfi Þórðarson.
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AUGLÝSING 

um friðlýsingu Búða og Búðahrauns, Snæfellsnessýslu. 

Samkvæmt heimild í 24. gr. laga nr. 47/1971 um náttúruvernd hefur Náttúru- 
verndarráð ákveðið fyrir sitt leyti að friðlýsa þann hluta Búða og Búðahrauns 
á Snæfellsnesi sem tilgreindur er hér á eftir og með neðanskráðum reglum: 

Mörk hins friðlýsta svæðis eru þessi: 
(1) Búðaós frá sjó og síðan girðing við jaðar hraunlandsins að austan og norðan 
allt vestur fyrir Þjóðólfshelli. (2) Þar breytist stefna girðingar og liggur hún til 
suðurs um hraunið til sjávar. (3) Síðan fylgja mörkin sjávarströnd að sunnan að 
Búðaósi. 

Um friðlandið gilda þessar reglur: 
Í. Mannvirkjagerð og jarðrask og hvers konar breytingar á landi eru háðar leyfi 

  

    

    

Náttúruverndarráðs. 

RBÚÐAHR AUN 
. Á 

„KNÖRR 
X{SELVELLIR) EGILSSKARÐ 

AXLARHYRNA 
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2. Almenningi er heimil för um svæðið og dvöl á því í lögmætum tilgangi, enda 

sé góðrar umgengni gætt. 
3. Akstur utan vega og merktra slóða er óheimill. 

4. Bannað er að skerða gróður, trufla dýralíf og skemma jarðmyndanir eða aðrar 

mynjar að óþörfu. 
5. Berjatínsla, önnur en til neyslu á staðnum, er óheimil án leyfis. 
6. Beit búfjár er óheimil á friðlandinu. 

Til undanþágu frá reglum þessum þarf leyfi Náttúruverndarráðs eða þess sem 

fer með umboð ráðsins. 
Um viðurlög vegna brota á reglum þessum fer eftir ákvæðum náttúruverndarlaga. 

Ráðuneytið er samþykkt friðlýsingunni sem tekur gildi við birtingu þessarar 

auglýsingar í Stjórnartíðindum. 

Í menntamálaráðuneytinu 11. júlí 1977. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 
  

Runólfur Þórarinsson. 

21. júlí 1977. . Nr. 284. 
AUGLÝSING 

um breytingu á byggingarsamþykkt Reykjavíkur nr. 39 24. mars 1965. 

1. gr. 
Aftan við 2. mgr. 26. gr. bætist: 
„Ef gangur gegnum hús er ætlaður fyrir umferð sorpbifreiða skal hann ekki 

lægri en 3.80 m að innanmáli.“ 

2. gr. 
Orðist svo: 2. ml. 2. mgr. 38. gr. orðist svo: 
„Óheimilt er að gera sérstaka íbúð í risi timburhúss nema að fengnu leyfi 

byggingarnefndar og skal frágangur háður samþykki slökkviliðsstjóra.“ 

3. gr. 
Aftan við 45. gr. komi ný mgr. svohljóðandi: 
„Ef notað er eldnæmt efni til hitaeinangrunar, er skylt að verja það með eld- 

traustu efni, t.d. 2 cm múrhúðun.“ 

4. gr. 
Í stað „1 m“ í 4. mgr. 54. gr. komi „1.20 m.“ 

5. gr. 
1. mgr. 56. gr. orðist svo: 
Heimilt er að gera kvisti á húsum, en það telst ígildi sérstakrar hæðar, ef 

samanlögð lengd kvists eða kvista er meira en % af húshliðinni. 
Ef kvistur á sambyggðu húsi verður nær lóðarmörkum en 1.5 m skulu gerðar 

sérstakar ráðstafanir til eldvarna vegna aðliggjandi húss. Þegar gerður er kvistur 

á eldra húsi skal þess gætt, að hann falli vel að því, t.d. hvað þakform, gluggasetn- 

ingu og efni snertir.
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6. gr. 
Orðist svo: Aftan við 1. ml. 66. gr. bætist orðin: „Svo og arin.“ 

7. gr. 
Aftan við 70. gr. komi nýjar mgr., sem verða 6. og 7. mgr., svohljóðandi: 
Ef hús er þrjár hæðir eða meira, skal í stigahúsi gera sérstakar ráðstafanir til 

reyklosunar, nema opnanlegir gluggar séu á stigahúsinu. Skulu þær vera í því fólgn- 
ar, að efst í stigahúsi sé haft op og þannig frá gengið, að út um það megi hleypa 
reyk. Búnaði til að opna skal komið fyrir í hverjum stigapalli. Opið skal ekki vera 
minna en 10% af heildarflatarmáli stigahúss þó aldrei minna en 1 ferm. Ef vafi 
leikur á því, hvað telja skuli til stigahúss í þessu sambandi, ákveður slökkviliðs- 
stjóri, hversu stórt opið skuli vera. 

Í kjallara og öðru húsrými neðanjarðar, sem eingöngu er notað til geymslu, 
skulu möguleikar vera á reyklosun (glugga á útvegg eða annars konar). Flatarmál 
slíks ops skal vera a. m. k. 0.5% af gólffleti. Ef um er að ræða annars konar notkun, 
fer um flatarmál ops eftir ákvörðun slökkviliðsstjóra. 

8. gr. 
75. gr. orðist svo: 
Ef hús er sex hæðir eða meira, er nægilegt að hafa einn stiga, enda sé þá gengt 

í stiga um svalir, en ekki beint af göngum. 

9. gr. 
19. gr. orðist svo: 
„Lofthæð íbúðarherbergis, sem sengið hefur verið frá að fullu, má að jafnaði 

ekki vera minni en 2.40 m. 
Byggingarnefnd getur leyft að lofthæð fari allt ofan í 92.90 m, ef sérstakar 

ástæður mæla með því. 
Í þak- eða kvistherbergjum má meðallofthæð vera 2.20 m, enda sé lofthæð 2.35 

í a.m.k. þriðjungi herbergisins.“ 

10. gr. 
Aftan við 86. gr. bætist ný mgr. svohljóðandi: 
Þannig skal frá gufubaðstofu í heimahúsum gengið, að einangrun sé fullnægj- 

andi gagnvart hita og raka, loftræsting sé nægileg og þannig frá dyrum gengið að 
auðvelt sé að komast út. 

Samþykktarbreyting þessi, sem borgarstjórn Reykjavíkur hefur samið og sam- 
þykkt staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 61 31. október 1944 um byggingar- 
málefni Reykjavíkur til að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 21. júlí 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.
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REGLUGERÐ 

um gatnagerðargjöld í Vestmannaeyjakaupstað. 

1. gr. 
Bæjarstjórn Vestmannaeyja leggur gatnaserðargjöld á lóðir í lögsagnarumdæmi 

kaupstaðarins, eftir því sem nánar segir í reglugerð þessari. Heimilt er að leggja 
satnagerðargjald á land, sem sambærilegt telst, þótt ekki sé sérstök lóð. 

2. gr. 
Gatnagerðargjald B er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í kostnaði við að leggja 

bundið slitlag á götur og til frágangs gangstétta. 

ð. gr. 
Gjaldið skal miða við ákveðinn hundraðshluta af byggingarkostnaði á rúmmetra 

eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands, svo sem hér segir: 

Einbýlishús # ..............20....00 0000. 1.5% 
Fjölbýlishús 6 íbúðir eða fleiri ............00..0.00.0 0000. 0.7% 
Önnur íbúðarhús ...............2.00 0000 ner 1.0% 
Verslunar- og skrifstofubyggingar ...........0..0..000000. 1.5% 
Iðnaðarhús, vörugeymslur og annað atv. húsn. ............ 0.7% 
Opinberar byggingar ..............00.000 2000 nn nn 1.5% 

Af kjöllurum, bifreiðageymslum, sem ekki eru notuð til íbúðar eða atvinnu- 
rekstrar, skal greiða hálft gjald. Auk þessa gjalds skal lóðarhafi greiða kr. 20.00 
af hverjum fermetra lóðar. Gjald skal miða við stærð húss, samkvæmt samþykkt- 
um uppdrætti. Nú er ekki fyrir hendi samþykktur uppdráttur og skal þá miða við 
stærð húss, sem skipulag gerir ráð fyrir, en sé slíkt ekki ákveðið í skipulagi, skal 

miða við eftirfarandi lásmarksstærðir: 

Einbýlishús með tilheyrandi bílgeymslu ................ 500 mö 
Raðhús, tvíbýlishús, sambyggð einbýlishús hver íbúð .... 400 mé 
Fjölbýlishús, hver íbúð .............0..000. 0000 nn nn. 300 mö? 

Í atvinnuhúsnæði skal ætíð, við útreikning rúmmáls til gatnagerðargjalds, miðað 

við lofthæð 3.3 m að innanmáli, nema uppdráttur sýni lægri lofthæð. Framan- 
greindar reglur gilda, ef hús er stækkað, að því er til stækkunar tekur. 

4. gr. 
Gjald skv. 3. gr. miðast við byggingarkostnað á rúmmetra skv. útreikningi 

Hagstofu Íslands, þegar lagning bundins slitlags fer fram. 
Ef hús er byggt við fullgerða götu skal miða við byggingarkostnað þegar teikn- 

ing er samþykkt í byggingarnefnd. 

5. gr. 
Gjald skv. 1. gr. er bundið því skilyrði, að ekki hafi áður verið innheimt gatna- 

serðargjald B af fasteignum. 

6. gr. 

Gatnagerðargjald samkvæmt 3. gr. greiðist þannig að 20% greiðist út þegar 
lagning bundins slitlags fer fram, en eftirstöðvar með jöfnum árlegum afborgunum 
á næstu 4 árum. 

Gjalddagi afborgana er 1. júlí. Ársvextir 10% greiðast eftir á, á sömu gjald- 
dögum. 

B 59
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Heimilt er gjaldanda að halda eftir 20% gjaldsins uns gangstétt hefur verið 
lögð við hús hans. Ef gangstétt er lögð að hluta, má halda eftir greiðslu á 10% 
gjaldsins. 

Bæjarráði er heimilt að veita afslátt og/eða rýmri gjaldfrest, þegar um er að 
ræða fasteignir þeirra aðila, sem njóta ívilnunar í fasteignaskatti sbr. TI. kafla 
laga um tekjustofna sveitarfélaga. 

Ef um gjaldfrest er að ræða miðast satnagerðargjaldið við þá vísitölu, sem í 
gildi er, þegar gjaldið er innheimt. 

7. gr. 
Bæjarráð getur gefið gjaldfrest, lækkað eða fellt niður öll gjöld af húsum 

ellilifeyrisþega eða öryrkja, ef ástæður eru bágar. 
Ef um gjaldfrest er að ræða, miðast gatnagerðargjaldið við þá vísitölu, sem 

í gildi er, þegar gjaldið er innheimt. 

8. gr. 
Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem það er lagt á, og gengur 

það ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla og tekur það einn- 
ig til vátryggingarfjár eignarinnar. 

Heimilt er að taka gjöld samkvæmt lögum þessum lögtaki skv. lögum nr. 29/1885. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Vestmannaeyja- 
kaupstaðar staðfestist hér með samkv. lögum nr. 51/1974, sbr. lög nr. 31/1975, til 
að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 26. júlí 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 286. 27. júlí 1977. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 486 11. nóvember 1975 um álagningu 

gatnagerðargjalda við byggðar götur í Seyðisfjarðarkaupstað sbr. 

rgl. nr. 145 26. apríl 1976 um breytingu á þeirri reglugerð. 

5. gr. orðist svo: 

Heimilt er bæjarstjórn að veita afslátt eða fella niður gatnagerðargjöld af eig- 
endum fasteigna sem eiga við langvarandi sjúkdóma eða örorku að stríða. 

Ef afsláttur er veittur af gatnagerðargjaldi eða það fellt niður samkvæmt 1. 
málsgr. þessarar greinar skal bæjarstjórn heimilað að leggja gjaldið á að nýju með 
hækkun samkvæmt vísitölu sbr. í. gr. þegar eigendaskipti verða á viðkomandi fast- 
eign enda sé kvöð þar um þinglýst á fasteignina. 

Ekki telst það eigendaskipti að fasteign þótt eftirlifandi maka sé veitt búsetuleyfi. 
Heimilt er bæjarstjórn að veita afslátt eða fella niður að hluta gjöld af umfram- 

stærðum fasteigna þegar sérstakar ástæður koma til að mati bæjarstjórnar.



27. júlí 1977. 463 Nr. 286. 

Reglugerð þessi sem samþykkt er af bæjarstjórn Seyðisfjarðarkaupstaðar, stað- 
festist hér með samkvæmt lögum nr. 51,/1974 til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 27. júlí 1977. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

21. júlí 1977. . Nr. 287. 
AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á loðnuafurðum 

fyrir framleiðslutímabilið frá 15. júlí til 31. desember 1977. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 
og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftir- 
farandi verðgrundvöll á loðnuafurðum fyrir framleiðslutímabilið frá 15. júlí til 

31. desember 1977: 

Loðnumjöl, $ 7.10 á próteineiningu í lest. 
Loðnulýsi, $ 490.00 fyrir hverja lest. 

Verðið miðast við Cif., og gerist upp á viðskiptagengi krónu gagnvart Banda- 

ríkjadollar, $ 1.00 = kr. 194.50. 

Greiðslur í eða úr sjóðnum nema 55% af verðbreytingum frá grundvallarverði. 

Verðgrundvöllur þessi er breytanlegur á tímabilinu ef hráefnisverði verður sagt 

upp og því breytt. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 21. júlí 1977. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds.   
Gylfi Þórðarson. 

29. júlí 1977. Á Nr. 288. 
AUGLÝSING 

um veitingu leyfis til áætlunarflugs. 

Samkvæmt heimild í VIll.kafla laga nr. 34 21. maí 1964, um loftferðir, hefur 
samgönguráðuneytið í dag veitt flugfélaginu Vængjum hf., Reykjavík leyfi til reglu- 

bundins áætlunarflugs á flugleiðinni Reykjavík—Grundarfjörður- Reykjavík, á 
tímabilinu frá 29. júlí 1977 til 31. desember 1982. 

Leyfið er til flutninga á farþegum, pósti og vörum. 

Samgönguráðuneytið, 29. júli 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Birgir Guðjónsson.



Nr. 289. 464 

REIKNINGUR 

Landakaupasjóðs skv. lögum nr. 41/1963. 

Rekstrarreikningur 1972. 

  

  

  

  

  

  

Tekjur: 
Vextir ................2 000 kr. 1358 157.54 
Ríkissjóðsframlag ..............00022 0000 — 3000 000.00 

kr. 4358 157.54 
Gjöld 

Hagnaður  ..................2.0.22 00 kr. 4358 157 54 

Efnahagsreikningur pr. 31. desember 1972. 

„Eignir: 
1. Innstæða á hlr. í Seðlabanka Íslands ...................... kr. 27 871.70 
2. Utistandandi skv. skuldabréfum ..........0....00.00. 000. — 32 327 541.90 

kr. 32 355 413.60 
Skuldir: 

Höfuðstóll í ársbyrjun ...........0...0........ kr. 27 997 256.06 
Hagnaður á árinu ............00.. 0000... — 4358 157.54 

kr. 32 355 413.60 

kr. 32 355 413.60 
Reykjavík, 20. janúar 1973. 

LÁNASJÓÐUR SVEITARFÉLAGA 

Magnús E. Guðjónsson. 

Nr. 290. 

REIKNINGUR 

Landakaupasjóðs skv. lögum nr. 41/1963. 

Rekstrarreikningur 1973. 

Tekjur: 
Vextir  ..........00 00 kr. 1624 741.20 

Gjöld: 
Hagnaður ..........0..0...00. 0 kr. 1624 741.20 

kr. 1624 741.20 

kr. 1624741.20 

Efnahagsreikningur pr. 31. desember 1973. 

Eignir: 
1. Innstæða á hlr. nr. 2533 í Seðlabanka Íslands ................ kr. 802 901.00 
2. Utistandandi skv. skuldabréfum ............0..0000 0000. — 33 181 253.80 

  

kr. 33 984 154.80
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Skuldir: 

1. Lánasjóður sveitarfélaga ...........0.0202 00... 0nn nn kr. 4 000.00 
2. Höfuðstóll: 

a. Í ársbyrjun ..........20.2000000 0... kr. 32 355 413.60 
b. hagnaður 1978 ........2..02.000 200. — 1624 741.20 

  kr. 33 980 154.80 
  

kr. 33 984 154.80 

Reykjavík, 7. janúar 1974. 

LÁNASJÓÐUR SVEITARFÉLAGA 

Magnús E. Guðjónsson. 

  

Nr. 291 

REIKNINGUR 

Landakaupasjóðs skv. lögum nr. 41/1963. 

Rekstrarreikningur 1974. 

Tekjur: 
Vextir  ............0. 0. kr. 1714 125.20 

Framlag ríkissjóðs ..........0.2.0.0..0 e.s — 10 000 000.00 

kr. 11 714 125.20 

Gjöld 
Hagnaður ..............2.0000 0000 kr. 11 714 125.20 

  

kr. 11 714 125.20 

Eignir: 

Skuldabréfaeign .............0000 00... kr. 45 832 843.00 

„Skuldir: 
Yfirdráttur á hlr, hjá Seðlabanka Íslands ............0..00..0..... kr. 138 563.00 

Eigið fé: 
Hrein eign Í. janúar ............000000000.0.. kr. 33 980 154.80 
Tekjur 1974 ............0..0 000. — 11 714 125.20 

kr. 45 694 280.00   

  

kr. 45 832 843.00 

Reykjavík, 10. janúar 1975. 

LÁNASJÓÐUR SVEITARFÉLAGA 

Magnús E. Guðjónsson.



Nr. 292. 466 

REIKNINGUR 

Landakaupasjóðs skv. lögum nr. 41/1963. 

Rekstrarreikningur 1975. 

- 10 000 000.00 
2 714 808.00 
  

Tekjur: 
Ríkissjóðsframlag skv. fjárlögum .............0000 0020. n nn 
Vextir .......2.0.02000.0nð rr 

Gjöld 
Tekjur umfram gjöld 1975 .............0000 00 nn 

Efnahagsreikningur pr. 31. desember 1975. 

Eignir: 

  

„ 12 714 808.00 

- 12 714 808.00 

  

  

  

  

Innstæða á hlr. í Seðlabanka Íslands ............0.0.00002..... kr. 1524 250.00 
Skuldabréfaeign ..........00.0000000 0000... kr. 52 911 553.00 
Ógreiddir gjaldfallnir vextir .................. kr. 139 285.00 

kr. 53 050 838.00 
Óhafið ríkissjóðsframlag 75 (hl). ..........00000 0000. — 4000 000.00 

kr. 58 575 088.00 
Skuldir: 

Lánasjóður sveitafélaga ..............0202.2 000 ns s sn kr. 166 000.00 

Eigið fé: 
Hrein eign í. janúar 1970 .................... kr. 45 694 280.00 
Tekjur umfram gjöld 1975 .................... — 12 714 808.00 

kr. 58 409 088.00 

kr. 58 575 088.00 

Reykjavík, 10. febrúar 1976. 

LÁNASJÓÐUR SVEITARFÉLAGA 

Magnús E. Guðjónsson. 

Nr. 298. 

REIKNINGUR 

Landakaupasjóðs skv. lögum nr. 41/1963. 

Rekstrarreikningur 1976. 

Tekjur; 
1. Ríkissjóðsframlag  ...........2.020000 200. r sr kr. 9500 000.00 
2. Vextir .........02000. sn — 4736 398.50 

kr. 14 236 398.50 

Gjöld 
Hagnaður ............2..0020000 eens kr. 14 236 398.50 

  

kr „ 14 236 398.50
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Efnahagsreikningur pr. 31. desember 1976. 

  

  

  

. Eignir: 
1. Innsítæða á hlr. í Seðlabanka Íslands .............000...... kr.  5054402.00 
2. Skuldabréfaeign ..............200 0... — 61 097 085.00 
3. Óhafið ríkissjóðsframlag ..............0...0 00. — 6500 000.00 

kr. 72 651 487.00 

Skuldir: 
1. Höfuðstóll: 

1. Hrein eign 1. janúar 1976 .................. kr. 58 409 088.50 
2. Hagnaður 1976 .............0.0. 0... n 14 236 398.50 

kr. 72 645 487.00 
2. Viðskiptamenn ..............0...0 00 sense — 6 000.00 

kr. 72 651 487.00 

Reykjavík, 15. febrúar 1977. 

LÁNASJÓÐUR SVEITARFÉLAGA 

Magnús E. Guðjónsson. 

12. júlí 1977. Nr. 294. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir sjóð til fræðslu um áfengisvandamál, 
útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 12. júlí 1977. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir sjóð til fræðslu um áfengisvandamál. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Sjóður til fræðslu um áfengisvandamál. Heimili hans og varnar- 
þing er í Reykjavík. 

2. gr. 
Stofnendur sjóðsins eru félagar í Freeportklúbbnum. Stofnfé er kr. 100 000.00. 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að bjóða til fyrirlestrahalda sérfræðingum um áfengismál 

og styrkja menn til náms á því sviði, gegn því að þeir miðli þekkingu sinni hér- 
lendis að námi loknu. 

4. gr. 
Á aðalfundi Freeportklúbbsins ár hvert skal kjósa þrjá menn í stjórn sjóðsins. 

Endurskoðandi skal vera löggiltur. 

5. gr. 
Tekjur sjóðsins eru gjafir og áheit auk vaxta. 
Heimilt er að ráðstafa tekjum sjóðsins samkvæmt skipulagsskrá þessari, en 

stofnfé má ekki hreyfa. 
Reikningsár telst almanaksár. 

6. gr. 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari.



Nr. 295. 468 9. ágúst 1977. 

AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá fyrir Hitaveitu Hveragerðis nr. 306 

9. október 1974, með síðari breytingu. 

4. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

a. Fastagjöld: 
1. Gróðurhús 100 m? og stærri, kr. 2400.00 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 
2. Önnur hús kr. 960.00 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 

b. Vatnsgjöld: 
1. Gróðurhús kr. 397.00 á mánuði fyrir hvern mínútulítra. 
2. Önnur hús kr. 1140.00 á mánuði fyrir hvern mínútulitra. 

6. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 

Heimæðagjöld (tengigjöld) eru sem hér segir fyrir hverja heimæð: 
Hús allt að 300 m? kr. 139 000.00. 
Hús 300—-2000 mö kr. 139 000.00 fyrir hverja 300 m? og kr. 104.00 fyrir hvern 

mö þar yfir. 
Hús stærri en 2000 mé kr. 312000.00 fyrir 2000 m? og kr. 87.00 fyrir hvern 

mð þar yfir. 
Stofngjald fyrir hvern aukahemil á sama inntaki er kr. 14 000.00. 

7. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 

Gjöld skv. 6. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 1. mars 1977. Er 
hitaveitunefnd heimilt að breyta þeim í samræmi við þær breytingar, sem á nefndri 
vísitölu verða. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem samþykkt er af hreppsnefnd Hveragerðishrepps 
staðfestist hér með samkvæmt Orkulögum nr. 58 29. april 1967 til að öðlast þegar 
gildi og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 9. ágúst 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Kristmundur Halldórsson. 

  

Stjórnartíðindi B 30—-31, nr. 280—-295. Útgáfudagur 12. ágúst 1977.



STJÓRNAR TÍÐINDI B 32 — 1977 
  
  

2. ágúst 1977. 469 Nr. 296. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 173 20. desember 1967 um hverjar vörur lyfsalar 

einir og læknar (dýralæknar), er rétt eiga eða leyfi hafa til lyfsölu, mega hafa 

á boðstólum, selja eða afhenda. 

1. gr. 

Bráðabirgðaákvæði reglugerðarinnar hljóði svo: 
Þar sem lyfjabúð (lyfjaútibú, lyfjaútsala) er í umdæmi skal hún ein annast 

sölu dýralyfja og héraðslæknar ef þeir óska þess. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem seti er samkvæmt ákvæðum 40. gr. lyfsölulaga nr. 30 29. 

apríl 1963, öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2. ágúst 1977. 

Matthías Bjarnason. 
  

Jón Ingimarsson. 

2. ágúst 1977. Nr. 297. 
REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 338 20. nóvember 1973 um gerð 

lyfseðla og afgreiðslu lyfja. 

1. gr. 

Í stað síðustu málsgreinar í Viðauka 1 „Eftirtalin lyf..... 6. Vaccina.“ Komi: 
Heimilt er að láta úti án lyfseðils lyf, sem innihalda Thiabendazolum og Tetrami- 

solum. 
Ekki er heimilt að láta úti án lyfseðils Phentiazinum eða Piperazinum nema 

í blöndu með Tetramisolum eða Thiabendazolum. 
Eftirtalin sera og vaceina er heimilt að láta úti án lyfseðils: 

a) Garnaveikibóluefni, sem fer eftir reglugerð um bólusetningu sauðfjár til varnar 

garnaveiki nr. 207 30. september 1966, sbr. og auglýsingu nr. 186 16. nóvember 
1967 um viðauka við sölureglugerð. 

b) Bráðapestarbóluefni. 

c) Bóluefni gegn lambablóðsótt. 
d) Bóluefni gegn lungnapest. 
e) Sermi gegn lambablóðsótt. 

Önnur sera og vaccina verði lyfseðilsskyld. 

B 60 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



Nr. 297. 470 2. ágúst 1977. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 23. gr. lyfsölulaga nr. 30 29. 

apríl 1963, öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2. ágúst 1977. 

Matthías Bjarnason.   
Jón Ingimarsson. 

Nr. 298. 29. júlí 1977. 
AUGLÝSING 

um afgreiðslutíma Akureyrar Apóteks og Stjörnu-Apóteks, Akureyri. 

Samkvæmt heimildum í reglugerð um afgreiðslutíma lyfjabúða utan Reykja- 
víkur nr. 305/1972 skal almennur afgreiðslutími Akureyrar Apóteks og Stjörnu 
Apóteks, Akureyri, vera sem hér segir: 

Mánudaga fimmtudaga ..............2.000.0 0... 0... kl. 9—18 
Föstudaga ............200..000200 0. kl. 9—19 

Auk framangreinds almenns afgreiðslutíma skulu lyfjabúðirnar vera opnar til 
skiptis, eina viku í senn, sem hér segir: 

Mánudaga—föstudaga .............000.0000 0... n nn kl. 18—19 
Laugardaga  .............0..00.0. 0. .n ern kl. 11— 12 og 20—21 
Helgidaga og almenna frídaga ............0000.0.000.. kl. 11—12 og 2021 
Aðfangadag og gamlársdag .............0.000..0..00.0.0. kl. 4—12 og 20—21 

Einnig skulu lyfjabúðirnar annast neyðarvakt (kallvakt) að næturlagi á þeim 
tíma, sem ekki er opið samkvæmt framangreindu, og skulu þær annast þessa neyðar- 
vakt til skiptis, eina viku í senn. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 29. júlí 1977. 

F.h.r. 

Jón Ingimarsson.   
Ragnhildur EF. Þórðardóttir. 

Nr. 299. 15. ágúst 1977. 
AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á kolmunnaafurðum 

fyrir framleiðslutímabilið frá 1. júlí til 31. desember 1977. 

Með skirskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 
og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftir- 
farandi verðgrundvöll á kolmunnaafurðum fyrir framleiðslutímabilið frá 1. júlí til 
31. desember 1977: 

Mjöl, $  6,45 á próteineiningu í lest. 
Lýsi, $ 450,00 fyrir hverja lest. 

Verðbil verður 15%. 

Verðin miðast við Cif., og gerast upp á viðskiptagengi krónu gagnvart Banda- 
ríkjadollar, $ 1 == 194.50.



15. ágúst 1977. 471 Nr. 299. 

Greiðslur í sjóðinn miðast við 55% af verðbreytingu frá grundvallarverði að við- 

bættu eða frádregnu verðbili. 

Verðgrundvöllur þessi er breytanlegur á tímabilinu ef hráefnisverði verður sagt 

upp og því breytt. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 15. ágúst 1977. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. 
  

Kristin Magnússon. 

15. ágúst 1977. , Nr. 300. 
AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á spærlingsafurðum 

fyrir framleiðslutímabilið frá 1. júlí til 31. október 1977. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðar- 
ins og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest 

eftirfarandi verðgrundvöll á spærlingsafurðum fyrir framleiðslutímabilið frá 1. júlí 

til 31. október 1977: 

Mjöl, $ 6,45 á próteineiningu í lest, 
Lýsi, $ 450,00 fyrir hverja lest. 

Verðbil verður 15%. 

Verðin miðast við Cif., og gerast upp á viðskiptagengi krónu gagnvart Banda- 

ríkjadollar, $ 1 = 194,50. 

Greiðslur í sjóðinn miðast við 55% af verðbreytingu frá grundvallarverði að við- 

bættu eða frádregnu verðbili. 
Verðgrundvöllur þessi er breytanlegur á tímabilinu ef hráefnisverði verður sagt 

upp og því breytt. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 15. ágúst 1977. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. 
  

Kristín Magnússon. 

15. ágúst 1977, Nr. 301. 
AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á fiskmjöli fyrir 

framleiðslutímabilið frá 1. júlí til 31. desember 1977. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðar- 
ins og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftir- 
farandi verðgrundvöll á fiskmjöli fyrir framleiðslutímabilið frá 1. júlí til 31. desember 

1977: 

Fiskmjöl, $ 7,10 á próteineiningu í lest. 

Verðbil verður ekkert.



Nr. 301. 472 15. ágúst 1977. 

Verðið miðast við Cif., og gerist upp á viðskiptagengi krónu gagnvart Banda- 
ríkjadollar, $ 1 == 194.50. 

Greiðslur í eða úr sjóðnum nema 56% af verðbreytingum frá grundvallarverði. 
Verðgrundvöllur þessi er breytanlegur á tímabilinu ef hráefnisverði verður sagt 

upp og því breytt. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 15. ágúst 1977. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds.   
Kristín Magnússon. 

Nr. 302. 15. ágúst 1977. 
AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á grundvallarverði á óverkuðum salt- 

fiski og á söltuðum ufsaflökum fyrir framleiðslutímabilið 1. júlí 

til 30. september 1977. 

Með skirskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 
og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, hefur ráðuneytið 
staðfest eftirfarandi grundvallarverð á óverkuðum saltfiski og á söltuðum ufsaflökum 
fyrir framleiðslutímabilið 1. júlí til 30. september 1977: 

Óverkaður saltfiskur: 

Stórfiskur nr. 1 .............0.00 000. kr. 425,00 
Millifiskur nr. 1 ..........2.200000 0000 — 400,00 

Smáfiskur 40/60 nr. 1 .........02000. 000 — 9340,00 
Smáfiskur 60/100 nr.1 ........2000000 000. — 315,00 
Verð þessi eru f. o. b. Verðbil verður 4%, er miðast við verðhækkun eingöngu. 

Söltuð ufsaflök: 

15/20 FF kr. 419,00 
15/20 AB 2... — 364,00 
91/25 FE lll... — 407,00 
91/25 AB Ll... — 359,00 
26/30 FE ll... — 395,00 
26/30 AB lll — 340,00 
31/35 FE lll... — 383,00 
31/35 AB 2.....0..l — 328,00 
36/40 FF ll... — 371,00 
36/40 AB 2... — 316,00 
Verð þessi eru C. i. f. Verðbil verður 4%, er miðast við verðhækkun eingöngu. 
Greiðslur í sjóðinn miðast við 75% af verðbreytingu frá grundvallarverði að 

viðbættu verðbili, en greiðslur úr sjóðnum miðast við 75% af verðbreytingu frá 
gsrundvallarverði án verðbils. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 15. ágúst 1977. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds.   
Kristin Magnússon.
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SAMÞYKKT 

um sýsluvegasjóð í Vestur-Húnavatnssýslu. 

1. gr. 
Í Vestur-Húnavatnssýslu skal vera sýsluvegasjóður. Skal úr þeim sjóði greiða 

kostnað við viðhald og lagningu sýsluvega skv. 2. gr. Í samræmi við staðfesta sýslu- 

vegaáætlun, sbr. þó 52. gr vegalaga nr. 66/1975, sbr. lög nr. 113/1976. 

2. gr. 

Um töku vega í tölu sýsluvega fer eftir ákvæðum vegalaga hverju sinni. 

Sýsluvegir eru: 

Staðarhreppur. 

1. Óspaksstaðavegur: Af Norðurlandsvegi að Óspaksstöðum 
2. Hrútartunguvegur: Af Norðurlandsvegi að Hrútartungu 
3. Hrútartunguréttarvegur: Af Norðurlandsvegi að Hrútartungurétt 
4. Síkárvegur: Af Norðurlandsvegi að Fossseli 
5. Bálkastaðavegur: Af Norðurlandsvegi að Bálkastöðum 

. Staðarvegur: Af Norðurlandsvegi að Stað (nýbýli) 

. Staðarkirkjuvegur: Af Norðurlandsvegi að Staðarkirkju. 
. Brandagilsvegur: Af Norðurlandsvegi að Brandagili. 

9. Hvalshöfðavegur: Af Norðurlandsvegi að Hvalshöfða. 
. Oddsstaðavegur: Af Norðurlandsvegi að Oddsstöðum. 
. Brautarholtsvegur: Af Norðurlandsvegi að Brautarholti. 
. Þóroddsstaðavegur: Af Norðurlandsvegi að Þóroddsstöðum. 

3. Akurbrekkuvegur: Af Norðurlandsvegi að Akurbrekku. 
14. Reykjavegur: Af Norðurlandsvegi að Reykjum. 
15. Reykjaskólavegur (safn): Af Norðurlandsvegi að Byggðasafni. 
16. Reykjaskólavegur (skóli): Af Reykjaskólavegi að skóla. 
17. Barnaskólavegur: Af Reykjaskólavegi að barnaskóla. 
18. Afl. að skólastjórabústað: Af afl. að skóla að skólastjórabústað. 
19. Sæbergsvegur: Af Reykjaskólavegi að Sæbergi. 
20. Hveravíkurvegur: Af Reykjaskólavegi að Hveravík. 
21. Eyjanesvegur: Af Heggstaðanesvegi að Eyjanesi. 
22. Tannstaðabakkavegur: Af Heggstaðanesvegi að Tannstaðabakka. 
23. Tannstaðavegur: Af Heggstaðanesvegi að Tannstöðum. 
24. Ytri-Jaðarsvegur: Af Heggstaðanesvegi að Ytri-Jaðri. 
25. Hrútafjarðarhálsvegur: Af Norðurlandsv. að Vesturárdalsv. hjá Skeggjast. 

Fremri-Torfustaðahreppur. 

1. Bjargsvegur: Af Miðfjarðarvegi að Bjargi. 
2. Ytra-Bjargsvegur: Af Bjargsvegi að Ytra-Bjargi. 
3. Bjargshólsvegur: Af Miðfjarðarvegi að Bjargshóli. 
4. Uppsalavegur: Af Miðfjarðarvegi að Uppsölum. 
5. Litla-Bakkavegur: Af Miðfjarðarvegi að Litla-Bakka. 
6. Barkarstaðavegur: Af Miðfjarðarvegi að Barkarstöðum. 
7. Núpsdalstunguvegur: Af Núpsdalsvegi að Núpsdalstungu. 
8. Skárastaðavegur: Af Núpsdalsvegi að Skárastöðum. 
9. Aðalbólsvegur: Af Núpsdalsvegi að Aðalbóli. 

10. Torfastaðavegur: Af Núpsdalsvegi að Torfastöðum. 
11. Haugsvegur: Af Núpsdalsvegi að Haugi.



Nr. 303. 

. Núpsdalsvegur: 
„ Litla-Hvammsvegur: 
. Grundarásvegur: 
. Fosshólsvegur: 

- Kollufossvegur: 
. Húksvegur: 
. Dalgeirsstaðavegur: 
. Skeggjastaðavegur: 
. Áslandsvegur: 
. Finnmerkurvegur: 
. Fremri-Fitjavegur: 
. Hnausakotsvegur: 

. Huppahlíðarvegur: 
. Huppahlíðarvegur nýbýli: 
. Brekkulækjarvegur: 
- Flugvallarvegur: 
. Króksstaðavegur: 
. Búrfellsvegur: 
. Skarfhólsvegur: 
. Staðarbakkavegur: 
. Barðsvegur: 
. Sandavegur: 

. Heggstaðavegur: 
„ Bálkastaðavegur: 
„ Bessastaðavegur: 
. Mýravegur 1: 
. Mýravegur II: 

. Mýravegur III: 
- Sveðjustaðavegur: 
. Tjararkotsvegur: 
. Brúarholtsvegur: 
„ Reynhólavegur: 
. Svertingsstaðavegur: 
. Melstaðavegur: 
. Sauravegur: 

. Syðsta-Ósvegur: 

. Stóra-Ósvegur: 
. Ytri-Reykjavegur: 
. Laugabakkaskólavegur: 
. Bergstaðavegur: 
„ Torfustaðavegur: 
„ Urriðaárvegur: 

. A-Gata Laugarbakka: 
- B-Gata Laugarbakka: 
- C-Gata Laugarbakka: 

. Grafarkotsvegur: 

- Lækjarhvammsvegur: 
. Múlavegur: 
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Af Efranúpsvegi að heiðargirðingu. 
Af Miðfjarðarvegi að Litla-Hvammi. 
Af Miðfjarðarvegi að Grundarási. 
Af Vesturárdalsvegi að Fosshóli. 
Af Vesturárdalsvegi að Kollufossi. 
Af vegam. Vesturárdalsv. að Dalgeirsst.v. að Húki. 
Af vegam. Vesturárdalsv. og Húksv. að Dalgeirsst. 
Af Dalgeirsstaðavegsi að Skeggjastöðum. 
Af Fitjavegi að Áslandi. 
Af Fitjavegi að Finnmörk. 
Af Finnmerkurvegi að Fremri-Fitjum. 

Ytri-Torfustaðahreppur. 

Af Vesturárdalsvegi að Huppahlíð. 
Af Huppahlíðarvegi að Huppahlið. 
Af Miðfjarðarvegi að Brekkulæk. 
Af Miðfjarðarvegi að flugvelli. 
Af Miðfjarðarvegi að Króksstöðum. 
Af Miðfjarðarvegi að Búrfelli. 
Af Búrfellsvegi að Skarfhóli. 
Af Miðfjarðarvegi að Staðarbakka. 
Af Heggstaðanesvegi að Barði. 
Af Heggstaðanesvegi að Sandi. 
Af Heggstaðanesvegi að Heggstöðum. 
Af Heggstaðanesvegi að Bálkastöðum. 
Af Bálkastaðavegi að Bessastöðum. 
Af Heggstaðanesvegi að Mýrum 1. 
Af Heggstaðanesvegi að Mýrum II. 
Af Mýravegi II. að Mýrum III. 
Af Norðurlandsvegi að Sveðjustöðum. 
Af Norðurlandsvegi að Tjarnarkoti. 
Af Norðurlandsvegi að Brúarholti. 
Af Norðurlandsvegi að Reynhólum. 
Af Norðurlandsvegi að Svertingsstöðum. 
Af Norðurlandsvegi að Melstað. 
Af Norðurlandsvegi að Saurum. 
Af Norðurlandsvegi að Syðsta-Ósi. 
Af Norðurlandsvegi að Stóra-Ósi. 

Af Miðfjarðarvegi að Ytri- og Syðri-Reykjum. 
Af Miðfjarðarvegi að Laugabakkaskóla. 
Af Miðfjarðarvegi að Bergsstöðum. 
Af Miðfjarðarvegi að Efri- og Ytri-Torfustöðum. 
Af Miðfjarðarvegi að Urriðaá. 
Af Miðfjarðarvegi. 
Af Miðfjarðarvegi. 
Af Miðfjarðarvegi. 

Kirkjuhvammshreppur. 

Af Lækjarhvammsvegi að Grafarkoti. 

Af Norðurlandsvegi að Lækjarhvammi. 
Af Norðurlandsvegi að Múla.
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. Gauksmýrarvegur: 
Efra-Vatnshornsvegur: 
Neðra-Vatnshornsvegur: 
Litla-Ósvegur: 

. Vigdísarstaðavegur: 
„ Syðri-Vallavegur: 
Ytri-Vallavegur: 

. Höfðavegur: 
Kirkjuhvammsvegur: 

. Efri-Hvammsvegur: 

. Grafarvegur: 
. Syðri-Kárastaðavegur: 
. Mið- og Ytri-Kárastaðavegur: 
. Ánastaðavegur: 
. Ytri-Ánastaðavegur: 
Sauðárvegur: 

. Hlíðardalsvegur: 
. Sauðadalsárvegur: 
. Hjallholtsvegur: 
Bergstaðavegur: 

. Svalbarðsvegur: 
. Stapavegur: 
. Tllugastaðavegur: 
. Geitafellsvegur: 

. Gnýstaðavegur: 
Dalabæjarvegur: 

. Ytri-Þóreyjarnúpsvegur: 

. Þóreyjarnúpsvegur: 
. Vatnshólsvegur: 

. Tunguvegur: 
. Katadalsvegur: 
. Egilsstaðavegur: 
. Tjarnarkirkjuvegur: 
. Tjarnarvegur 1. 
. Saurbæjarvegur: 
. Sellandsvegur: 
. Krossanesvegur: 
. Hrísakotsvegur: 
. Ægissíðuvegur: 
. Kistuvegur: 
. Vesturhópshólavegur: 
. Sigríðarstaðavegur: 
- Vatnsendavegur: 
. Asbjarnarnesvegur: 
. Stóru-Borgarvegur Í. 
. Stóru-Borgarvegur |. 
. Kolþernumýrarvegur: 
. Neðri-Þverárvegur: 
. Syðri-Þverárvegur: 
. Hvolsvegur: 
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Norðurlandsvegi að Gauksmýri. 
Norðurlandsvegi að Efra-Vatnshorni. 

Norðurlandsvegi að Neðra-Vatnshorni. 

Hvammstangavegi 
Hvammstansgavegi 
Hvammstansgavegi 
Hvammstangavegi 
Hvammstangavegi 
Vatnsnesvegi 
Vatnsnesvegi 
Vatnsnesvegi 

Vatnsnesvegi 

Vatnsnesvegi 
Vatnsnesvegi 
Vatnsnesvegi 
Vatnsnesvegi 
Vatnsnesvegi 
Vatnsnesvegi 
Vatnsnesvegi 
Vatnsnesvegi 
Vatnsnesvegi 
Vatnsnesvegi 
Vatnsnesvegi 
Vatnsnesvegi 

Vatnsnesvegi 

að 

að 

að 

að 

að 

að 

að 

að 

að 

að 

að 

að 

að Litla-Ósi. 
að Vigdísarstöðum. 
að Syðri- Völlum. 
að Ytri-Völlum. 
að Höfða. 

Kirkjuhvammi. 
Helguhvammi. 
Gröf. 
Syðri-Kárastöðum. 

- 903. 

Mið- og Ytri-Kárastöðum. 

Ánastöðum. 
Ytri-Ánastöðum. 
Sauðá. 
Tungukoti. 
Sauðadalsá. 
Hjallholti. 
Bergsstöðum. 
Svalbarði. 
Stöpum. 
Illugastöðum. 
Geitafelli. 
Gnýstöðum. 

Þorgrímsstaðadalsvegi að Þorgrímsstað. 
Þóreyjarnúpsvegi að Ytri-Þóreyjarnúpi. 
Vatnsnesvegi að Þóreyjarnúpi. 
Vatnsnesvegi að Vatnshóli. 

Þverárhreppur. 

' Vatnsnesvegi 

Þorgrímsstaðadalsvegi að Tungu. 
Þorgrímsstaðadalsvegi að Katadal. 
Katadalsvegi að Egilsstað. 
Vatnsnesvegi að Tjarnarkirkju. 

að Tjörn Il. 
að Saurbæ. 
að Sellandi. 
að Krossanesi. 
að Hrísakoti. 
að Ægissíðu. 
að Kistu. 

Vatnsnesvegi 
Vatnsnesvegi 
Vatnsnesvegi 
Vatnsnesvegi 
Vatnsnesvegi 

Vatnsnesvegi 
Vatnsnesvegi að Vesturhópshólum. 
Vatnsnesvegi að Sigríðarstöðum. 
Borgarvegi að Vatnsenda. 
Borgarvegi að Ásbjarnarnesi. 
Borgarvegi að Stóru-Borg 1. 
Borgarvegi að Stóru-Borg Il. 
Vatnsnesvegi að Kolþernumýri. 
Vatnsnesvegi að Neðri- og Efri-Þverá. 
Vatnsnesvegi að Syðri-Þverá. 
Vatnsnesvegi að Hvoli.
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22. Breiðabólsstaðarvegur: Af Vatnsnesvegi að Breiðabólsstað. 
23. Grundarvegur: Af Vatnsnesvegi að Grund. 
24. Bjarghúsavegur: Af Síðuvegi að Bjarghúsum. 
25. Síiðuvegur: Af Síðuvegi að Síðu. 
26. Böðvarshólavegur: Af Vatnsnesvegi að Böðvarshólum. 
27. Hörgshólsvegur: Af Vatnsnesvegi að Hörgshóli. 
28. Urðarbaksvegur: Af Vatnsnesvegi að Urðarbaki. 

Þorkelshólshreppur. 
1. Stórhólsvegur: Af Norðurlandsvesi að Stórhðli. 
2. Auðunnarstaðavegur: Af Norðurlandsvegi að Auðunnarstöðum 1. 
3. Brautarlandsvegur: Af Norðurlandsvegi að Brautarlandi. 
4. Galtarnesvegur: Af Norðurlandsvegi að Galtarnesi. 
5. Lækjarmótsvegur: Af Norðurlandsvegi að Lækjarmóti. 
6. Nípukotsvegur: Af Norðurlandsvegi að Nípukoti. 
7. Þorkelshólsvegur: Af Nípukotsvegi að Þorkelshóli 1. 
8. Sólbakkavegur: Af Norðurlandsvegi að Sólbakka. 
9. Melrakkadalsvegur: Af Norðurlandsvegi að Melrakkadal. 

10. Árnesvegur: Af Norðurlandsvegi að Árnesi. 
11. Jörfavegur: Af Norðurlandsvegi að Jörfa. 
12. Laufásvegur: Af Norðurlandsvegi að Laufási. 
13. Refsteinsstaðavegur: Af Norðurlandsvegi að Refsteinsstöðum. 
14. Enniskotsvegur: Af Norðurlandsvegi að Enniskoti. 
15. Miðhópsvegur: Af Norðurlandsvegi að Miðhópi. 
16. Grafarvegur: Af Miðhópsvegi að Gröf. 
17. Víðidalstunguvegur: Af Víðidalsvegi v. að Víðidalst. 1. og II. 
16. Kolugilsvegur: Af Víðidalsvegi v. að Kolugili I. og Il. 
19. Hrappstaðavegur: Af Víðidalsvegi v. að Hrappstöðum og Víðidals- 

tunguheiðarvegi. 
20. Hlíðarvegur: Af Víðidalsvegi v. að Hlíð. 
21. Dælisvegur: Af Viðidalsvegi e. að Dæli. 
22. Litlu- -Ásgeirsárvegur: Af Víðidalsvegi e. að Litlu-Ásgeirsá. 
23. Stóru-Ásgeirsárvegur: Af Víðidalsvegi e. að Stóru-Ásgeirsá. 
24. Þórukotsvegur: Af Víðidalsvegi e. að Þórukoti. 
25. Hrísavegur: Af Fitjavegi að Hrísum. 
26. Neðri-Fitjavegur: Af Fitjavegi að Neðri-Fitjum. 
21. Efri-Fitjavegur: Af Neðri-Fitjavegi að Efri-Fitjum. 
28. Króksvegur: Af Fitjavegi að Króki. 
29. Kambhólsvegur: Af Króksvegi að Kambhóli. 
30. Valdarásvegur I: Af Króksvegi að Valdarási 1. 
31. Valdarásvegur IT: Af Valdarásvegi Í. að Valdarási II. 
32. Sporðsvegur: Af Vatnsnesvegi að Sporði. 
33. Stóru-Borgarvegur: Af Borgarvegi yfir Víðidalsá á Norðurlandsveg 

hjá Enniskoti. 

3. gr. 
Vegagerð ríkisins er veghaldari sýsluvega. 

4. gr. 
Hvert hreppsfélag greiðir árlega í sýsluvegasjóð sem samsvarar a. m. k. andvirði 

sex dagvinnustunda fyrir hvern íbúa, miðað við kaupgjald í almennri verkamanna- 
vinnu hjá Vegagerð ríkisins 1. desember hið næsta ár, áður en gjaldið er lagt á.
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Hreppsfélag getur ákveðið að hækka gjald sitt til sýsluvegasjóðs þannig að það 

nemi allt að andvirði átta dagvinnustunda fyrir hvern íbúa, og skal sú ákvörðun 

tilkynnt sýslumanni fyrir 15. febrúar. Síðan ákveður sýslumaður gjald hvers hrepps 

og tilkynnir oddvita fyrir 1. mars. Skal það greitt í einu lagi úr sveitarsjóði, eigi síðar 

en á næsta manntalsþingi. 

5. gr. 
Hreppsnefnd jafnar þeirri upphæð, sem hreppi ber að greiða í sýsluvegasjóð niður 

eftir sömu reglum og öðrum útgjöldum hreppsins. 

6. gr. 

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

hluta, 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 sýsluvega- 

sjóð. Skattur þessi greiðist á manntalsþingi. 
Vegaskattur skal nema 3.0 af þúsundi af fasteignamatsverði mannvirkja, lands 

og lóðar með lögákveðnu álagi, þó aldrei lægri upphæð en kr. 7 000.00. Lágmarks- 

gjald þetta skal breytast í sömu hlutföllum og kaupgjald, sbr. 21. grein vegalaga. 

Gjald þetta hefur lögtaksrétt. 

7. gr. 
Undanskildar vegaskatti eru allar kirkjur, skólahús, sjúkrahús, þinghús, félags- 

heimili og vitar. 

8. gr. 
Í kauptúnum, sem eru hreppsfélög út af fyrir sig, skulu 3/4 sýsluvegasjóðs- 

gjalda renna Í sveitarsjóð, ef hreppsfélagið ver til vega- eða gatnagerðar innan hrepps 

á því ári a. m. k. jafnmiklu fé úr sveitarsjóði. 

9. 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 sýsluvegaáætlun 
samkvæmt 17. gr. vegalaga. Sýslunefnd semur einnig árlega áætlun um tekjur sýslu- 
vegasjóðs yfirstandandi ár, svo og áætlun um útgjöld sýsluvegasjóðs, með hliðsjón 

af staðfestri sýsluvegaáætlun. 
Framangreindar áætlanir, svo og reikning sýsluvegasjóðs, skal oddviti sýslu- 

nefndar senda vegamálastjóra að loknum sýslufundi. 

10. 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. 

11. gr. 

Brot gegn samþykkt þessari varða sektum allt að 1 milljón króna, nema þyngri 

hegning liggi við að lögum. Með mál út af slíkum brotum skal farið að hætti opinberra 

mála. 

B 61



Nr. 303. 478 3. ágúst 1977. 

12. gr. 
Með samþykkt þessari er numin úr gildi samþykkt fyrir sýsluvegasjóð Vestur- 

Húnavatnssýslu nr. 112 15. maí 1965. 

Samgönguráðuneytið, 3. ágúst 1977. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Birgir Guðjónsson. 

Nr. 304. 3. ágúst 1977. 
SAMÞYKKT 

um sýsluvegasjóð í Austur-Húnavatnssýslu. 

1. gr. 

Í Austur-Húnavatnssýslu skal vera sýsluvegasjóður. Skal úr þeim sjóði greiða 
kostnað við viðhald og lagningu sýsluvega skv. 2. gr., í samræmi við staðfesta sýslu- 
vegaáætlun, sbr. þó 52. gr. vegalaga nr. 66,/1975, sbr. lög nr. 113/1976. 

2. gr. 
Um töku vega í tölu sýsluvega fer eftir ákvæðum vegalaga hverju sinni. 

Svsluvegir eru: 

Skagahreppur: 

1. Brandaskarðsvegur: Af Skagavegi að Brandaskarði. 
2. Harastaðavegur: Af Skagavegi að Harastöðum. 
3. Keldulandsvegur: Af Skagavegi að Keldulandi. 
4. Bakkavegur: Af Skagavegi að Bakka. 
5. Efribyggðavegur: Af Skagavegi að Svertingsstöðum. 
6. Skeggjastaðavegur: Af Skagavegi að Skeggjastöðum. 
7. Hofsvegur: Af Skagavegi að Hofi. 
8. Brekknavegur: Af Skagavegi að Brekkum. 
9. Örlygsstaðavegur: Af Brekknavegi að Örlygsstöðum 1. og II. 

10. Hólmavegur: Af Skagavegi að Hólma. 
11. Króksselsvegur: Af Hólmavegi að Króksseli. 
12. Ytri-Bjargavegur: Af Skagavegi að Ytri-Björgum. 
13. Sviðningsvegur: Af Skagavegi að Sviðningi. 
14. Kálfshamarsvíkurvegur: Af Skagavegi að Kálfshamarsvík. 
15. Sauravegur: Af Skagavegi að Saurum. 
16. Tjarnarvegur: Af Skagavegi að Tjörn. 
17. Víknavegur: Af Skagavegi að Víkum. 
18. Hafnarvegur: Af Skagavegi að Höfnum. 
19. Ásbúðavegur: Af Skagavegi að Ásbúð. 
20. Fossárréttarvegur: Af Hólmavegi að Fossárrétt. 

Vindhælishreppur: 

1. Balaskarðsvegur: Af Laxárdalsvegi að Balaskarði. 
2. Mánaskálavegur. Af Núpsvegi að Mánaskál. 
3. Núpsvegur: Af Laxárdalsvegi að Núpi. 
4. Þverárvegur: Af Laxárdalsvegi að Þverá.
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. Ytri-Eyjarvegur: Af Skagastrandarvegi að Ytri-Ey. 

. Eyjarkotsvegur: Af Skagastrandarvegi að Eyjakoti. 

. Syðri-Eyjarvegur: Af Skagastrandarvegi að Syðri-Ey. 

. Höskuldsstaðakirkjuvegur: Af Skagastrandarvegi að Höskuldsstaðakirkju. 
. Höskuldsstaðavegur: Af Skagastrandarvegi að Höskuldsstöðum. 
. Syðrahólsvegur: Af Skagastrandarvegi að Syðra-Hóli. 
. Kambakotsvegur: Af Skagastrandarvegi að Kambakoti. 
. Árbakkavegur: Af Skagastrandarvegi að Árbakka. 
. Hallárdalsvegur: Af Skagastrandarvegi að Bergsstöðum. 

Engihlíðarhreppur: 

. Breiðavaðsvegur: Af Norðurlandsvegi að Breiðavaði. 
„ Fremstagilsvegur: Af Norðurlandsvegi að Fremstagili. 
. Geitaskarðsvegur: Af Norðurlandsvegi að Geitaskarði. 
. Holtastaðavegur: Af Norðurlandsvegi að Holtastöðum. 
. Hvammsvegur: Af Norðurlandsvegi að Hvammi. 
. Skriðulandsvegur: Af Norðurlandsvegi að Skriðulandi. 
. Móberksvegur: Af Norðurlandsvegi að Móbergi. 
. Síðuvegur: Af Skagastrandarvegi að Síðu. 
. Kúskerpisvegur: Af Skagastrandarvegi að Kúskerpi. 
. Efri Lækjardalsvegur: Af Skagastrandarvegi að Efri-Lækjardal. 
. Neðri-Mýravegur: Af Mýravegi að Neðri-Mýrum. 
. Efri-Mýravegur: Af Mýravegi að Efri-Mýrum. 
. Sturluhólsvegur: Af Efri-Mýravegi að Sturluhóli. 
Ennisvegur: Af Neðribyggðarvegi að Enni. 

. Blöndubakkavegur: Af Neðribyggðarvegi að Blöndubakka. 
„ Bakkakotsvegur: Af Neðribyggðarvegi að Bakkakoti. 
. Sölvabakkavegur: Af Neðribvggðarvegi að Sölvabakka. 

Bólstaðarhlíðarhreppur: 

. Auðólfsstaðavegur: Af Norðurlandsvegi aðAuðólfsstöðum. 

. Auðólfsstaðaskarðsvegur: Af Norðurlandsvegi að Gautsdal. 

. Bólstaðarhlíðarkirkjuv. : Af Norðurlandsvegi um Bólstaðarhl. 11 að Ból- 
staðarhlíð 1, og Bólstaðarhlíðarkirkju. 

Húnaversvegur: Af Norðurlandsvegi að Húnaveri. 
. Ártúnsvegur: Af Svínvetningabraut að Ártúni. 
. Finnstunguvegur: Af Svínvetningabraut að Finnstungu. 
. Austurhlíðarvegur: Af Blöndudalsvegi að Austurhlíð. 
Bollastaðavegur: Af Svínvetn.br. við Austurhlíð um Eyvindarstaði. 

að Bollastöðum. 

. Bólsstaðavegur: Af Svartárdalsvegi að Bólstað. 
. Skeggjastaðavegur: Af Svartárdalsvegi að Skeggjastað. 
. Torfustaðavegur: Af Svartúrdalsvegi að Torfustöðum. 

. Bergstaðakirkjuvegur: Af Svartárdalsvegi að Bergstaðakirkju. 
. Hólsvegur: Af Svartárdalsvegi að Hóli. 
. Steinárvegur: Af Hólsvegi að Steiná 1, IT, TI: 

. Hvammsvegur: Af Svartárdalsvegi að Hvammi. 
. Þverárdalsvegur: Af Norðurlandsvegi að Þverárdal. 
. Vatnshlíðarvegur: Af Norðurlandsvegi að Vatnshlíð.
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. Bakásavegur: 

. Tindavegur: 

. Svínavatnskirkjuvegur: 
. Sólheimavegur: 
. Stóra-Búrfellsvegur : 
. Löngumýrarvegur: 
. Syðri-Löngumýrarvegur: 
. Guðlaugsstaðavegur : 
. Bugsvegur. 
. Mosfellsvegur: 

. Geithamravegur: 
. Grundarvegur: 
. Syðri-Grundarvegur: 

14, Snæringsstaðavegur: 
. Hrafnabjargavegur: 
„ Ljótshólavegur: 
. Rutsstaðavegur: 
. Holtstaðavegur: 
. Auðkúluvegur II. 
. Auðkúluvegur TI. 
„ Auðkúlukirkjuvegur: 

2. Auðkúluréttarvegur: 
. Stóradalsvegur: 
. Stekkjardalsvegur: 
. Litladalsvegur: 

1. Torfalækjarvegur: 
. Skinnastaðavegur: 

3. Hælisvegur: 
. Meðalheimsvegur: 
. Hurðarbaksvegur: 
. Akursvegur: 

. Kringluvegur: 

. Beinakelduvegur: 

. Reykjavegur: 
Orrastaðavegur: 

. Grænuhlíðarvegur: 
. Köldukinnarvegur: 
. Röðulsvegur: 
Arholtsvegur: 

. Holtsvegur: 

. Hjaltabakkavegur: 

. Húnsstaðavegur: 
. Kagaðarhólsvegur: 
. Húnavallavegur: 

. Laxholtsvegur: 
. Beinakelduréttarvegur: 
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Svínavatnshreppur: 

' Auðkúluvegi 

Svinvetningabraut 
Svinvetningabraut 
Svinvetningabraut 
Svinvetningabraut 
Svinvetningabraut 
Svínvetningabraut 

að Ásum. 
að Tindum. 

að Svínavatnskirkju. 
að Sólheimum. 
að Stóra-Búrfelli. 

að Löngumýri. 
Kjalvegi að Syðri-Löngumýri. 
Kjalvegi að Guðlaugsstöðum. 
Kjalvegi að Eiðsstöðum og Eldjárnsstöðum. 
Auðkúluvegi að Mosfelli. 
Auðkúluvegi að Geithömrum. 
Auðkúluvegi að Grund. 
Auðkúluvegi að Syðri-Grund. 
Svínadalsvegi að Snæringsstöðum. 
Svínadalsvegi að Hrafnabjörgum. 
Svínadalsvegi að Ljótshólum. 
Hrafnabjargarvegi að Rutsstöðum. 
Auðkúluvegi 
Auðkúluvegi 

Auðkúluvegi 
Auðkúluvegi 
Auðkúluvegi 

að Holti. 

að Auðkúlu IH. 

að Auðkúlu III. 

að Auðkúlukirkju. 
að Auðkúlurétt. 
að Stóradal. 

Af Stóradalsvegi að Stekkjardal. 
Anuðkúluvegi að Litladal. Af 

Torfalækjarhreppur: 

Norðurlandsvegi að Torfalæk Í og H. 
Norðurlandsvegi að Skinnastað. 
Miðásavegi að Hæli. 
Miðásavegi að Meðalheimi. 
Meðalheimsvegi að Hurðarbaki. 
Norðurlandsvegi að Akri. 
Norðurlandsvegi að Kringlu. 
Reykjabraut að Beinakeldu. 

Af 

f Reykjabraut að Reykjum. 
Reykjabraut að Orrastöðum. 
Svinvetningabraut 
Svinvetningabraut 5 
Svínvetningabraut 

að Grænuhlíð. 
að Köldukinn, Í og 11. 
að Röðli. 

Norðurlandsvegi að Árholti. 
Árholtsvegi að Holti. 
Norðurlandsvegi að Hjaltabakka. 

Norðurlandsvegi að Húnsstöðum. 
Svinvetningabraut að Kagaðarhóli. 

f Reykjabraut að Húnavöllum. 
Norðurlandsvegi að Laxholti. 
Reykjabraut að Beinakeldurétt.
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. Hagavegur: 

. Þingeyrarvegur: 
. Þingeyrarkirkjuvegur: 
. Leysingjastaðavegur: 
. Steinnesvegur: 
Sveinsstaðavegur: 

. Neðri-Axlarvegur: 
. Efri-Axlarvegur: 
. Brekkukotsvegur: 
. Syðri-Brekkuvegur: 
. Brekkuvegur: 
. Litlu-Giljárvegur: 
. Bjarnarstaðavegur: 
. Hjallalandsvegur: 
. Vatnsdalshólavegur: 
. Miðhúsavegur: 
. Breiðabólsstaðarvegur: 
. Hnjúkur: 
. Helgavatnsvegur: 
. Uppsalavegur: 

. Hnausavegur 1: 
. Hnausavegur H: 
. Flóðavangsvegur: 

. Ásvegur: 
. Brúsastaðavegur: 
. Undirfellskirkjuvegur: 
. Undirfellsréttarvegur: 
. Saurbæjarvegur: 
. Kárdalstunguvegur: 
Haukagilsvegur: 

„ Grímstunguvegur: 
. Hjarðartunguvegur: 
. Sunnuhlíðarvegur: 
. Forsæludalsvegur: 
. Þórólfstunguvegur: 
. Marðarnúpsvegur: 
. Guðrúnarstaðavegur: 
. Gilsstaðavegur: 
. Gilárvegur: 
. Hofsvegur: 
. Eyjólfsstaðavegur: 
. Flöguvegur: 

. Hvammsvegur: 
. Vaglavegur: 
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Sveinsstaðahreppur: 

Þingeyrarvegi að Haga og Norðurhaga. 
Þingeyrarvegi að Þingeyrum. 
Þingeyrarvegi að Þingeyrarkirkju. 

' Þingeyrarvegi að Leysingjastöðum. 
Þingeyrarvegi að Steinnesi. 

' Norðurlandsvegi 
Norðurlandsvegi að Neðri-Öxl. 
Norðurlandsvegi að Efri-Öxl. 
Norðurlandsvegi að Brekkukoti. 
Norðurlandsvegi að Syðri-Brekku. 
Norðurlandsvegi að Brekku. 

“ Norðurlandsvegi að Litlu-Giljá. 
Vatnsdalsvegi að Bjarnarstöðum. 
Vatnsdalsvegi að Hjalllandi. 
Vatnsdalsvegi að Vatnsdalshólum. 
Vatnsdalsvegi að Miðhúsum. 

' Vatnsdalsvegi að Breiðabólsstað. 
Vatnsdalsvegi að Hnjúki. 
Vatnsdalsvegi að Helgavatni. 
Norðurlandsvegi að Uppsölum. 
Norðurlandsvegi að Hnausum Í. 
Norðurlandsvegi að Hnausum ll. 
Vatnsdalsvegi að Flóðvangi. 

Áshreppur: 

Af Grímstunguvegi að Ási. 
Grímstunguvegi að Brúsastöðum. 
Vatnsdalsvegi að Undirfellskirkju. 
Vatnsdalsvegi að Undirfellsrétt. 

' Grímstunguvegi að Saurbæ. 
Grímstunguvegi að Kárdalstungu. 
Grímstunguvegi að Haukagili. 
Grímstuguvegi að Grímstungu. 
Grímstunguvegi að Hjarðartungu. 
Grímstuguvegi að Sunnuhlíð. 
Sunnuhlíðarvegi að Forsæludal. 
Sunnuhlíðarvegi að Þórólfstungu. 
Sunnuhlíðarvegi að Marðarnúpi. 

að Sveinsstöðum. 

Nr. 304. 

Sunnuhlíðarvegi að Guðrúnarstöðum. 
Vatnsdalsvegi að Gilsstöðum. 
Grímstunguvegi að Gilá. 
Grímstunguvegi að Hofi. 
Vatnsdalsvegi að Eyjólfsstöðum. 

' Vatnsdalsvegi að Flögu. 
' Vatnsdalsvegi að Hvammi. 
Kárdalstunguvegi að Vöglum. 

3. gr. 

Vegagerð ríkisins er veghaldari sýsluvega.
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4. gr. 
Hvert hreppsfélag greiðir árlega í sýsluvegasjóð sem samsvarar a. m. k. and- 

virði sex dagvinnustunda fyrir hvern íbúa, miðað við kaupgjald í almennri verka- 
mannavinnu hjá Vegagerð ríkisins 1. desember hið næsta ár, áður en gjaldið er lagt á. 

Hreppsfélag getur ákveðið að hækka gjald sitt til sýsluvegasjóðs þannig að það 
nemi allt að andvirði átta dagvinnustunda fyrir hvern íbúa, og skal sú ákvörðun til- 
kynnt sýslumanni fyrir 15. febrúar. Síðan ákveður sýslumaður gjald hvers hrepps 
og tilkynnir oddvita fyrir 1. mars. Skal það greitt í einu lagi úr sveitarsjóði, eigi síðar 
en á næsta manntalsþingi. 

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

niður eftir sömu reglum og öðrum útgjöldum hreppsins. 

6. gr. 
Nú á einhver fasteign í hreppi eða kauptúni, aðra en jörð í fastri ábúð eða jarðar- 

hluta, 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 sýsluvega- 
sjóð. Skattur þessi greiðist á manntalsþingi. 

Vegaskattur skal nema 3.0 af þúsundi af fasteignamatsverði mannvirkja, landa 
og lóða með lögákveðnu álagi, þó aldrei lægri upphæð en kr. 7 000.00. Lásmarksgjald 
þetta skal breytast í sömu hlutföllum og kaupgjald, sbr 21. grein vegalaga. 

Gjald þetta hefur lögtaksrétt. 

7. gr. 
Undanskyldar vegaskatti eru allar kirkjur, skólahús, sjúkrahús, þinghús, félags- 

heimili og vitar. 

8. gr. 
Í kauptúnum, sem eru hreppsfélög út af fyrir sig, skulu 3/4 sýsluvegasjóðsgjalda 

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

9. 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 sýsluvegaáætlun 
samkvæmt 17. gr. vegalaga. Sýslunefnd semur einnig árlega áætlun um tekjur sýslu- 
vegasjóðs yfirstandandi ár, svo og áætlun um útgjöld sýsluvegasjóðs, með hliðsjón 
af staðfestri sýsluvegaáætlun. 

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

10. 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. 

11. gr. 

Brot gegn samþykkt þessari varða sektum allt að 1 milljón króna, nema þyngri 
hegning liggi við að lögum. Með mál út af slíkum brotum skal farið að hætti opin- 
berra mála.
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12. gr. 

Nr. 304. 

Með samþykkt þessari er numin úr gildi samþykkt fyrir sýsluvegasjóð Austur- 

Húnavatnssýlu, nr. 128 9. júni 1965. 

Samgönguráðuneytið, 3. ágúst 1977. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Birgir Guðjónsson. 

  

  

  

  

Nr. 305. 

REIKNINGUR 

Innheimtustofnunar sveitarfélaga. 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1975. 

Gjöld 

Laun og launatengd gjöld ...........000. 0... eens enn kr 8 703 170 

Annar rekstrarkostnaður .........0.0.000.0 0000 nes --- 2324 047 
Gjaldfærð fjárfesting ..........2.2.0.0.0ns nn — 2781 838 

kr. 13 815 055 

Tekjur 

Innheimtuþóknun .........002000 0000 kr 3274 703 

Innheimtur lögtakskostnaður ...........00.0.. en enn n nn — 456 965 

Vextir „..........0. 0000 — 1 997 926 

Hlutur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga ........0.02200 0000... —- 8 085 461 

kr.  183815 055 

Efnahagsreikningur pr. 31. desember 1975. 

j Eignir 
Óinnheimtar kröfur .............0000.0.e senn kr. 902 050 300 
Jöfnunarsjóður sveitarfélaga v./skrifst. ........0.0.0.00.000.0000. — 8 085 461 
Sjóður .......... BROS ESÐOÐ RSS ONNRSRRÐBSNNORNRONRÐRRAR — 2 505 338 
Inneign í hlr. 333, Útvegsbanki Íslands .........0...000.00....... — 2101 848 

kr. 914742947 

Skuldir 
Tryggingastofnun ríkisins ........0.00000.000.cnrnrnenen nr... kr. 561978743 
Óskilað til sveitarfélaga ...........2..2.000.nenea near era. -- 1303 439 
Álagður ógreiddur lögtakskostnaður ..........00.00000 0... 0.00.0.. — 1088 012 
Framlag Jöfnunarsjóðs frá upphafi ...........00000 00.00.0000... — 350 372 753 

kr. 914 742947 

Reykjavik, 31. mars 1976. 

Stjórn Innheimtustofnunar sveitarfélaga, 

Guðm. Vignir Jósefsson, Hallgrímur Dalberg, Alexander Stefánsson. 

form.
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REIKNINGUR 

Innheimtustofnunar sveitarfélaga. 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1976. 

  

  

  

  

Gjöld 
Laun og launatengd gjöld ...............20.. 00... nn kr. 11 660 154 
Annar rekstrarkostnaður .................20.0 2. nn — 4 760 920 
Gjaldfærð fjárfesting ................... 0000 — 1206 388 

kr. 17 627 462 

Tekjur 
Innheimtuþóknun  ............2%2.2. 000 n kr. 2 381 720 
Innheimtur lögtakskostnaður ..............2.0000 00... — 2731 821 
Vextir ..........00202000. sess — 2167 733 
Hlutur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga ............00.00 0000. — 10 340 188 

kr. 17 627 462 

Efnahagsreikningur pr. 31. desember 1976 

Eignir 
Óinnheimtar kröfur .........2..02.. 020. kr. 1286 705 298 
Jöfnunarsjóður vegna skrifstofukostnaðar ...........00.00.000.... — 10 340 188 
Sjóður ............. RÐRÐRROÐÐR RSS RRRSÐRRR AR RERÐRRRANAF — 2643 915 
Inneign í hlr. 333, Útvegsbanki Íslands ..........0...0..0.0.... — 2 093 281 

kr. 1301 782 682 

Skuldir 
Tryggingastofnun ríkisins ..............2...0000. 0... s nn kr. 717 267 017 
Óskilað til sveitarfélaga ..........2...00..... 0... — 460 813 
Franil. Jöfnunarsjóðs frá upphafi ..............0200 0000... — 584 054852 

kr. 1301 782 682 

Reykjavík, 20. júní 1977. 

Stjórn Innheimtustofnunar sveitarfélaga, 

Guðm. Vignir Jósefsson, Hallgrímur Dalberg, Alexander Stefánsson. 

form. 

Nr. 307. 

REIKNINGUR 

Bjargráðasjóðs 1974. 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1974. 

Gjöld 
Stjórnunar- og skrifstofukostnaður .............0..0.0.0.00 0000... kr. 3694 692.70 
Rekstur fasteignar ...............0...2020.00 nn — 1094 226.40 
Styrkir og eftirgefin lán .............0.0000 02. n sn — 3 328 720.00
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Vextir ........0.000s ss — 6650 911.00 

Innheimtulaun .........00 0000 sn seen — 278 249.80 

Fyrningar ........02022000.0ne seen — 75 645.00 

Tekjur umfram gjöld 1974 .........0000.00nnn enn — 387 445 547.60 

kr. 52567 992.50 

Tekjur 

Framlag ríkissjóðs .........000000 0. nn ens kr. 24 587 445.00 

Framlag sveitarfélaga .........000.0000000.. kr. 10674 950.00 

Gjald af söluvörum landb. .................. —  13912 495.00 
— 24 587 445.00 

Vextir ..........0.0 0... — 2422489.80 

Lántökugjöld ...........0020220 00 nes eens — 460 612.70 

Húsaleiga .........00002.00000 neee — 510 000.00 

kr. 52567 992.50 

Efnahagsreikningur pr. 31. desember 1974. 

Eignir: 

Veltufjármunir: 
Innstæður á bankareikningum .........0..00. 000... 000... 00... kr. 58534 064.10 
Óhafnir vextir ...........2.000.. 0. — 38 945.00 
Lánasjóður sveitarfélaga ..........0000000000 000... — 16632 928.00 
Ríkissjóður ............02000.000nn een —  1774528.60 

Veltufjármunir alls kr. 76 980 465.70 

Langtímakröfur: 
Skuldabréfaeign  ........02.00.000 0000 kr. 174 061 091.86 

Langtímakröfur alls kr. 174 061 091.86 

Fastafjármunir: 
ÁhÖld kr 228 716.00 
Fasteign ...........2000 00 .r sn — 2 861 326.00 

Fastafjármunir alls kr. 3090 102.00 

Eignir samtals kr. 254 131 659.56 

Skuldir og eigið fé: 

Skammtímaskuldir: 

  

  

  

Ógreiddir reikningar .............000000 00 .n renn kr 103 210.00 
Ógreiddir áfallnir vextir ..........00.0200 000... — 2 856 507.00 
Vangreitt lán ..........2.00.0. nes — 1 000.00 
Séreignadeild ...............2.000 0... nr — 48974771.90 

Skammtímaskuldir alls kr. 651 9365 494.90 

Langtímaskuldir 
Föst lán ...........0000 00 kr. 66500 000.00 

Langtímaskuldir alls kr. 66 500 000.00 

Skuldir samtals kr. 118 435 494.90 
B 62
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Eigið fé: 
Hrein eign 1. janúar 1974 .................. kr. 98250617.06 
Tekjur umfram gjöld 1974 ................ — 37 445 547.60 

  kr. 135 696 164.66 
  

Eigið fé alls kr. 135 696 164.66 
  

Skuldir og eigið fé alls 

Reykjavík, 26. febrúar 1975. 

Magnús E. Guðjónsson, 

kr. 254 131 659.56 

  

  

  

framkvstj. 

Birgir L. Blöndal, 
aðalbókari. 

Nr. 308. 

REIKNINGUR 

Bjargráðasjóðs 1975. 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1975. 

Gjöld 
Stjórnunar- og skrifstofukostnaður ..............0.0.000.0... kr 4 664 600.00 
Rekstur fasteignar .................0000000 0000 — 476 666.00 
Styrkir ..........0.... 0000. —- 10904 000.00 
Vextir ..........00.0000..0 — 5344 220.60 
Innheimtulaun ............00.0.00...0 00 — 398 801.00 
Fyrningar „............0.0.0...000..0 0 — 76 288.00 
Tekjur umfram gjöld .................... — 43821328.34 

kr. 65 685 904.04 

Tekjur 
Framlag ríkissjóðs ..............0.... 000... kr. 30 771 467.00 
Framlög sveitarfélaga ...................... kr. 10 831 400.00 
Gjald af söluvörum ladb. .................. —  19940 067.00 

kr. 30 771 467.00 
Vextir ...............0002 0. — 2877 54004 
Lántökugjöld ................000002 000 — 615 430.00 
Húsaleiga  ..............0.... 0000. — 650 000.00 

kr. 65 685 904.04 

Efnahagsreikningur pr. 31. desember 1975. 

Eignir: 
Veltufjármunir: 

Innstæður á bankareikningum ................0.0 000... n 0 kr.  6925241.00 
Innstæða séreignadeildar .....................000. 00... ns — 50 013 875.00 
Óhafnir vextir ...........2......200. — 42 127.00 
Lánasjóður sveitarfélaga .„...............00.0 0000 — 8 000 000.00 
Ríkissjóður ...............2......0. 00 — 20 545 996.00 

  

Veltufjármunir alls kr. 85 527 239.00
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Langtímakröfur: 
Skuldabréfaeign  .........2000.200. 0 seen kr. 191 866 346.00 

Langtímakröfur alls kr. 191 866 346.00 

Fastafjármunir: 
Áhöld 22... kr 203 075.00 
Fasteign ...........220000 00 nn — 2817 079.00 

Fastafjármunir alls kr. 3020 154.00 

Eignir samtals kr. 280 413 739.00 

Skuldir og eigið fé: 

Skammtímaskuldir: 
Ógreiddir reikningar .........02000000 0000 kr 120 820.00 
Áfallnir vextir ..........0000.0 0. ð es — 1922 277.00 
Lánasjóður sveitarfélaga ...........02000000 ne. — 408 590.00 
Hrein eign séreignadeildar ............2.0000000 00.00.0000... — 55 362 326.00 
Ýmis sveitarfélög .........020202020. neee — 82 233.00 

Skammtímaskuldir alls kr. 57 896 246.00 

Langtímaskuldir: 
Föst lán .......0000 0000. kr. 43 000 000.00 

Langtímaskuldir alls kr. 43 000 000.00 

Skuldir samtals kr. 100 896 246.00 

Eigið fé: 
Hrein eign 1. jan. 1975 
Tekjur umfram gjöld 1975 

kr. 135 696 164.66 

  

  

  

Reykjavík, 19. febrúar 1976. 

Magnús E. Guðjónsson, 

framkvstj. 

Birgir L. Blöndal, 

aðalbókari. 

Stjórnunar- og skrifstofukostnaður 
Rekstur fasteignar 

REIKNINGUR 

Bjargráðasjóðs 1976. 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1976. 

ROK NORN 

AA — 43821328.34 
kr. 179 517 493.00 

Eigið fé alls kr. 179517 493.00 

Skuldir og eigið fé samtals kr. 280 413 739.00 

Nr. 309. 

6 329 986 
295 278
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Styrkir (.............02. 000. — 23071 788 
Vextir (.........00..0220 0000. — 5075 356 
Innheimtulaun #..................200 0... en sess — 511 835 
Fyrningar  .................0000 00 — 30 532 
Tekjur umfram gjöld ................000. 00 — 41 908443 

kr. 77 223218 

Tekjur 
Framlag ríkissjóðs .............02.2.0... seen kr. 36543407 
Framlög sveitarfélaga ............0.0000. 000... kr. 10 951 650 
Gjald af söluv. landbúnaðarvara ................ — 25 591 707 

kr. 36543 407 
Vextir  ..............0.2 00 — 2174844 
Lántökugjöld #.................2.2.02. ns — 1211560 
Húsaleiga  ................20.0. 00. — 750 000 

kr. 77 223218 

Efnahagsreikningur pr. 31. desember 1976. 

Eignir: 
Veltufjármunir: 

Innstæður á bankareikningum .............0.00.. 000 n sn kr.  9703688 
Innstæða séreignadeildar .............0.0..2%. 000... 0 — 25 228824 
Ohafnir vextir „................2000020 rns — 146 772 
Lánasjóður sveitarfélaga ..............022.0.0.00 ner — 11 905 
Ríkissjóður ..............20002 0000. —  11543407 

Veltufjármunir alls kr. 46634596 
Langtímakröfur: 
Skuldabréfaeign .................0..000. 0... ss kr. 258 187 431 

Langtímakröfur alls kr. 258 187 431 
Fastafjármunir: 

Ahöld ......0000.0 0 kr 157 543 
Fasteign ...............0202.00 0. —  19032564 

Fastafjármunir alls kr. 19 190 107 

Eignir alls kr. 324 012 134 

Skuldir og eigið fé; 

Skammtímaskuldir: 
Ógreiddir reikningar ..............0.02.2020 00. kr 139 835 
Afallnir vextir .................2.000 0. —- 1631 605 
Viðskiptamenn ..............0.00..0 00 ss ss — 16 000 
Hrein eign séreignadeildar ...............00..000 0... nn — 62583273 

Skammtímaskuldir alls kr. 64370 713 
Langtímaskuldir: 
Föst lán ...........22.220 0. kr. 22000 000 

Langtímaskuldir alls kr. 22000 000
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Eigið fé: 
Hrein eign 1. jan. 1976 ........0000. 0000... kr. 179 517 493 
Tekjur umfram gjöld 1976 .........0.0000 000... — 41 908 443 

  

kr. 221 425 936 

Hækkað lóðar- og húsamat ........00.0000000.0. —- 16215 485 
  kr. 287 641 421 
  

Eigið fé alls kr. 237 641 421 
  

Skuldir og eigið fé samtals kr. 324 012 134 

Reykjavík, 21. febrúar 1977. 

Magnús E. Guðjónsson, 

framkvstj. 

Birgir L. Blöndal, 
aðalbókari. 

12. ásúst 1977. Nr. 310. 

REGLUGERÐ 

fyrir Fiskveiðasjóð Íslands um lánaflokka. 

1. gr. 
Stjórn Fiskveiðasjóðs Íslands hefur hinn 1. janúar 1972 stofnað til nýrra lána- 

flokka, sem nánar eru greindir í 2. gr., sem sett er til staðfestingar þessara flokka 

og skilmála þeirra. 

2. gr. 

A. Skipalán MI. 

1. Lán vegna nýsmífi stál- eða eikarskipa innanlands. 

Lánsfjárhæð má hæst vera 75% af mats- eða kostnaðarverði, sbr. 4. gr. Há- 

markslánstími skal vera 18 ár. 
2. Lán vegna endurbóta á og/eða vegna véla. og tækjakaupa í stál- eða eikar- 

skip, svo og vegna heimsiglingarkostnaðar skipa, sem keypt eru erlendis. 

Lánsfjárhæð má hæst vera 50% af mats- eða kostnaðarverði sbr. 4. gr. vegna 

endurbóta og tækjakaupa, en 66.7%—75% vegna meiriháttar endurbóta og 80% 

vegna kaupa á aflvél. Hámarkslánstími er 5 ár vegna tækjakaupa, 5—7 ár vegna 

endurbóta, 7 ár vegna kaupa á aflvél og 7—10 ár vegna meiriháttar endurbóta. Um 

lánstíma og hámark heimsiglingarlána fer eftir aðalláni. Áskilin er sérstök auka- 

trygging ef skip er orðið 25 ára. 
3. Lán vegna nýsmíði súðbyrgðinga, 12 rúmlesta og minni furubáta og plast- 

báta, innanlands. 
Lánsfjárhæð má hæst vera 70% af mats- eða kostnaðarverði, sbr. 4. gr. Há- 

markslánstími skal vera 8 ár. 
4. Lán vegna endurbóta á og/eða vegna véla- og tækjakaupa í súðbyrgðinga og 

12 rúmlesta og minni furubáta og plastbáta. 
Lánsfjárhæð má hæst vera 50% af mats- eða kostnaðarverði, sbr. 4. gr., vegna 

endurbóta og tækjakaupa, en 50—70% vegna meiriháttar endurbóta og 50% vegna 

kaupa á aflvél. Hámarkslánstími er 3 ár vegna tækjakaupa, 3—5 ár vegna endurbóta, 

5 ár vegna kaupa á aflvél og 5—7 ár vegna meiriháttar endurbóta. Áskilin er sér- 

stök aukatrvgging ef bátur er orðinn 12 ára.
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5. Lán vegna nýsmíði botnvörpunga innanlands. 
Lánsfjárhæð má hæst vera 75% af mats- eða kostnaðarverði, sbr. 4. gr. Há- 

markslánstími skal vera 18 ár. 
6. Lán vegna endurbóta á og/eða vegna véla- og tækjakaupa í botnvörpunga, 

svo og vegna heimsiglingarkostnaðar skipa, sem keypt eru erlendis. 

Reglur um hámarkslán og hámarkslánstíma eru þær sömu og um stál- og eikar- 
skip. Áskilin er sérstök aukatrygging ef skip er orðið 25 ára. 

7. Lán vegna nýsmíði opinna báta, innanlands. 
Lánsfjárhæð má hæst vera 50% af mats- eða kostnaðarverði, sbr. 4. gr. Há- 

markslánstími skal vera 5 ár. Áskilin er sérstök aukatrygging. 

8. Lán vegna endurbóta á og/eða vegna véla- og tækjakaupa í opna báta. 
Lánsfjárhæð má hæst vera 50% af mats- eða kostnaðarverði, sbr. 4. gr. Há- 

markslánstími skal vera 3—5 ár. Áskilin er sérstök aukatrygging. 
9. Lán vegna nýrra og notaðra skipa, sem keypt eru erlendis. 
Lánsfjárhæð má hæst vera 66.7% af mats- eða kostnaðarverði, sbr. 4. sr. Há- 

markslánstími skal vera 18 ár að frádregnum aldri skips. Áskilið er, að erlent lán 
a.m.k. jafnhátt láni Fiskveiðasjóðs úr þessum flokki, fáist. Lán Fiskveiðasjóðs 
verður Í sömu mynt og með sömu vöxtum og sömu gjalddögum og erlenda lánið. 
Andvirði láns Fiskveiðasjóðs verður innstæða hjá sjóðnum í erlendri mynt og af 
þeirri innstæðu er hið erlenda lán, sem skipinu fylgir, greitt jafnóðum og það 
gjaldfellur. Mismunur afborgunar af innstæðunni í Fiskveiðasjóði og láninu úr Fisk- 
veiðasjóði, breytist á hverjum gjalddaga í svonefnt afleitt lán. Lán í þessum flokki 
eru því í raun aldrei til lengri tíma, en erlenda lánið, sem skipinu fylgir. Hins vegar 
lengja afleiddu lánin lánstímann í ofangreint hámark. 

10. Lán leidd af lánum vegna nýrra og notaðra skipa, sem keypt eru erlendis: 
(sbr. lið nr. 9 í 2. gr. A). 

Gjalddagar þessara lána eru 1. maí og 1. nóvember ár hvert. Fyrsta vaxta- 
greiðsla er á fyrsta gjalddaga eftir að lánið byrjar að myndast, en fyrsta afborgunar- 
greiðsla er á fyrsta gjalddaga eftir að lánið er fullmyndað. 

11. Skipasmíðalán. 
Þessi lán eru bráðabirgðalán, sem veitt eru vegna innlendrar nýsmíði fiskiskipa 

og útborguð í áföngum eftir því, sem framkvæmdum miðar. Skipasmíðalán eru 
tryggð með 1. veðrétti í nýsmíðinni. Skipasmíðalán greiðist upp af andvirði láns, 
Þegar nýsmiðinni er lokið, ásamt áföllnum vöxtum. 

Heimilt er að veita skipasmíðastöðvum slík bráðabirgðalán vegna meiriháttar 
endurbóta á fiskiskipum innanlands og kemur þá sjálfsskuldarábyrgð viðskipta- 
banka í stað veðs. 

B. Fasteignalán II 

1. Lán til hraðfrystihúsa vegna nýbyggingar, endurbóta og/eða véla- og tækja- 
kaupa. 

2. Lán til síldarverksmiðja og fiskimjölsverksmiðja vegna nýbyggingar, endur- 
bóta og/eða véla- og tækjakaupa. 

3. Lán til fiskvinnsluhúsa, annarra en 1. og 2., vegna nýbyggingar, endurbóta 
og/eða véla- og tækjakaupa. 

4. Lán til nýbyggingar, endurbóta á og/eða véla- og tækjakaupa í aðrar þær 
fasteignir, er efla framleiðslu og framleiðni í fiskveiðum, fiskiðnaði og skyldri 
starfsemi. 

3. gr. 
Til tryggingar lánum úr öllum skipalánaflokkum, er taldir voru í 29. gr. A, er 

z 
alltaf áskilinn 1. — fyrsti — veðréttur í skipinu, bátnum eða nýsmíðinni.
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Vextir af lánum til nýrra og notaðra skipa, sem keypt eru erlendis (liður nr. 

9 í 2. gr. A) skulu vera þeir sömu og Fiskveiðasjóður greiðir af erlendu innstæðunni 

og ákveður Fiskveiðasjóður vaxtaprósentuna með hliðsjón af vöxtum erlenda frum- 

lánsins. 
Vextir af lánum úr öllum öðrum skipalánaflokkum, sem taldir voru í 2. gr. Á 

(þ. e. a. s. Skipalán II, liður nr. 1—11, að frátöldum lið nr. 9) verða þeir vextir, sem 

stjórn Fiskveiðasjóðs ákveður á hverjum tíma. Vextirnir greiðast eftir á, tvisvar á 

ári og verða gjalddagar þeirra svo og afborgana, 1. maí og 1. nóvember ár hvert. 

Gjalddagar þessir eiga þó ekki við bráðabirgðalán vegna skipa í smíðum, sbr. lið 

nr. J1, né lán vegna skipakaupa erlendis sbr. lið nr. 9. 

Hámarkslán úr fasteignalánaflokkum, er taldir voru í 2. gr. B, er 60% miðað 

við 1. veðrétt, en minnkar sem nemur áður áhvílandi lánum ef 1. veðréttur fæst 

ekki. Hámarkslánstími er 10—15 ár vegna nýbygginga og 5 ár vegna endurbóta og/ 

eða véla- og tækjakaupa. 
Vextir af lánum úr öllum fasteignalánaflokkum, sem taldir voru í 2. gr. B (þ.e. 

a.s. Fasteignalán II, liður nr. 1—4) verða þeir vextir, sem stjórn Fiskveiðasjóðs 

ákveður á hverjum tíma. Vextirnir greiðast eftir á, tvisvar á ári, og verða gjalddagar 

þeirra, svo og afborgana 1. maí og 1. nóvember ár hvert. 

4. gr. 

Við ákvörðun hámarkslánsfjárhæðar skal alltaf miða við kostnað framkvæmda 

eða virðingu verðmætisaukningar vegna framkvæmda þá upphæðina, er lægri reynist. 

Ef um tjónabætur er að ræða, eru þær dregnar frá mats- og kostnaðarverði. 

5. gr. 
Eftir 1. janúar 1972 hafa ekki verið veitt og afsreidd ný lán úr þeim lánaflokk- 

um, er til voru fyrir 1. janúar 1972, öðrum en eftirtöldum: 

a) Lán í dollurum eða annarri erlendri mynt vegna véla- og tækjakaupa í skip, 

sem eru 75 rúmlestir og stærri. 

Þessi lán eru endurlán erlendra lána með sömu kjörum og þau. 
b) Gengisjöfnunarlán. 

Ný lán úr þessum flokki verða með þeim kjörum, sem stjórn Fiskveiðasjóðs 

ákveður á hverjum tíma. 
c) Lán leidd af lánum vegna skipakaupa erlendis. 

Lán í erlendri mynt vegna skipakaupa erlendis, sem veitt voru og afgreidd fyrir 

1. janúar 1972, mynda svonefnd afleidd lán. Þessi afleiddu lán dreifast á eldri 

lánaflokka. 
d) Tán tryggð með veði í skipasmíðastöðvum. 

Þessi lán eru endurlán lána úr Framkvæmdasjóði Íslands og með sömu kjörum 

og þau. 

6. gr. 
Öl lán úr Fiskveiðasjóði, veitt og afgreidd eftir 1. janúar 1972, önnur en bein 

endurlán og gengisjöfnunarlán, skulu vera háð breytingum á gengi íslenskrar krónu 
eða breytingum á gengi hvers þess gjaldeyris, sem Fiskveiðasjóður skuldar í (sbr. 
heimild í 16. gr. 1. nr. 44/1976). Séu lánin ekki beinlínis í erlendri mynt, skal tilgreint 

í veðskuldabréfi hve hár hundraðshluti eftirstöðva lánsins á hverjum tíma sé háður 

breytingum á gengi. Framkvæmd þessara ákvæða skal vera á þann veg, að breytist 
gengi íslenskrar krónu, eða breytist gengi einhvers þess gjaldeyris, sem Fiskveiða- 

sjóður skuldar í, skal Fiskveiðasjóður deila þeirri fjárhæð, sem erlendar skuldir 

sjóðsins, aðrar en þær sem hafa verið endurlánaðar beint með sömu kjörum, hækka 
eða lækka um í krónutölu vegna gengisbreytinsarinnar, niður á þau lán úr sjóðnum,
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er háð eru breytingum á gengi í réttu hlutfalli við þann hluta ógreiddra eftirstöðva 
viðkomandi lána, sem háður er slíkum breytingum, þannig, að eftirstöðvar þessara 
lána hækki eða lækki þá þegar samtals í krónutölu um sömu fjárhæð og erlendar 
skuldir Fiskveiðasjóðs, aðrar en þær, sem endurlánaðar hafa verið beint með sömu 
kjörum, hækka eða lækka um. Við niðurdeilingu af þessu tagi skal eingöngu miðað 
við útborgaðan hluta lána. Hækki eða lækki erlendar skuldir Fiskveiðasjóðs af 
þessum sökum svo verulega í krónutölu, að ekki rúmist innan þeirra marka, er 

viðkomandi veðskuldabréf sjálf setja, ber sjóðurinn sjálfur það tap eða fær þann 
hagnað, sem á milli ber. Við alla túlkun á orðalagi þessarar greinar skal það vera 
höfuðviðmiðun, að Fiskveiðasjóður verði skaðlaus af öllum gengisbreytingum. 

7. gr. 
Opnaður hefur verið nýr lánaflokkur til endurlána á vísitölutryggðum lánum. 
Öllum lántakendum, sem loforð fá eða hafa fengið um lán að fjárhæð kr. 500 000 

eða meira, sem falla undir lánaflokka, sem taldir eru í 2. gr., aðra en þá, sem taldir 
eru í 9., 10. og 11. tölulið A-liðar, skal skylt að taka 10 hundraðshluta lofaðrar fjár- 
hæðar að láni úr þessum flokki. 

Lán úr þessum flokki eru alltaf veitt samhliða öðrum lánum og verða til jafn 
langs tíma og þau, þó aldrei til lengri tíma en 15 ára. Eigi lántaki rétt á láni til 
lengri tíma en 15 ára skal lánið í þessum flokki vera til 15 ára, en afborganir af 
samhliða láninu vera lægri fyrstu 15 árin, þannig að heildar lánsfjárhæðin endur- 
greiðist með jöfnum afborgunum á heildar lánstímanum miðað við upphaflegar 
fjárhæðir lánanna. 

Lán úr þessum flokki skal endurgreiða með jöfnum árlegum afborgunum og 
er gjalddagi þeirra 20. júlí ár hvert. 

Af lánunum skal greiða í vexti 574% á ári og greiðast vextirnir eftir á, á sömu 

gjalddögum og afborganir, í fyrsta sinn næsta 90. júlí eftir að lán er afgreitt. 
Til viðbótar hverri einstakri greiðslu vaxta og afborgunar af lánum úr þessum 

flokki skal lántakandi greiða á hverjum gjalddaga, eða greiðsludesi, sé hann síðar. 
verðunpbót af vaxta- og afborgunargreiðslu lánsins, er miðast við hækkun bvgg- 

ingarvísitölu frá lántökudegi tl greiðsludass. Lækki byggingarvísitalan niður fyrir 

þann stigafjölda er gilti við afgreiðslu lánsins, skulu greiðslur vaxta og afborgana 
fara fram á nafnverði. Miðað er við bvgginsarvísitölu þá, er kveðið er á um í lögum 
nr. 93/1975 og síðari breytingar, er á henni kunna að verða gerðar. 

Heimilt er að greiða aukaafhorgun af lánum úr þessum flokki á sjalddögsum 

lánanna, enda sé tilkynnt um slíka ákvörðun eigi síðar en 5. iúní ár hvert. Af slíkum 

aukaafborgunum greiðist sama vísitölnálag og greiða ber af hinum samningsbundnu 
endursreiðslum lánanna. 

Af lánunum skal greiða við afgreiðslu 2% í lántökugjald. 
Dráttarvextir skulu vera 2% fyrir hvern mánuð eða brot úr mánuði. 
Öllum þeim, er lán fá að fjárhæð kr. 500 000 eða meira, sem falla undir lána- 

flokka, sem taldir eru í B lið 2. gr. reglugerðarinnar, skal skylt að taka 25 hundraðs- 
hluta lofaðrar fjárhæðar að láni úr þessum flokki. 

Greiði lántakendur aukaafhorgun af lánum úr þessum flokki ber þeim jafn- 
framt að greiða hlutfallslega sömu ankaafborgun af þeim lánum, sem samhliða 
voru veitt úr öðrum lánaflokkum. 

Gialddaga, vexti, dráttarvexti og lántökugjöld af lánum úr þessum lánaflokki 
ákveður stjórn Fiskveiðasjóðs hverju sinni og fer um þau atriði eftir þeim vísitölu- 
tryggðu lánum, sem sjóðurinn hefur til endurlána hverju sinni. 

Lánsskilyrði samkvæmt þremur síðustu málsgreinum hér á undan skuln Þó 
aðeins taka til lána, sem veitt ern eftir 1. nóvember 1974.
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8. gr. 
Stjórn Fiskveiðasjóðs hefur á árinu 1975 opnað nýjan lánaflokk vegna breyt- 

inga á skuldum sjávarútvegs og fiskvinnslu úr lausaskuldum í lengri lán. 
Framkvæmd lánveitinga úr þessum flokki skal vera á þann veg, að viðskipta- 

bankar lántakenda gera tillögur um fjárhæð veðskuldabréfa sem þeir taka við af 
viðskiptamönnum sínum, ef stjórn Fiskveiðasjóðs fellst á kaup bréfanna. 

Við ákvörðun lánveitinga verði tekið mið af stöðu og lausaskuldum lántakenda. 
Lánveitingar vegna lausaskulda utan bankanna skulu ákveðnar sérstaklega og miðast 
heildarfjárhæð þeirra við það fé, sem til þeirra er ætlað úr Gengishagnaðarsjóði og 

endurgreiðast lán þessi á 2 árum. 
Lán vegna lausaskulda innan bankanna endurgreiðast að jafnaði á fimm árum, 

en geta Í sérstökum tilvikum verið til lengri tíma, þó aldrei til lengri tíma en tíu ára. 
Lán úr þessum flokki skulu tryggð með fyrsta eða fyrsta samhliða veðrétti í 

fiskiskipum eða með veði í atvinnuhúsnæði lántakenda innan við 60% af matsverði 
þess. Við veðsetningu skal þess gætt, að til tryggingar hverju skuldabréfi sé aðeins 
veðsett eitt fiskiskip og/eða ein eða fleiri fasteignir sama aðila. 

Auk áðurgreindra veðtryggingsa skulu viðkomandi viðskiptabankar takast á 
hendur einfalda ábyrgð á skilvísri og skaðlausri fullnustu lántakenda við Fisk- 
veiðasjóð. 

Gjalddagar lána úr þessum flokki, skulu vera 1. maí ár hvert. 
Vextir af lánum úr þessum flokki skulu vera 16% ársvextir og greiðast þeir 

eftir á 1. maí ár hvert. Hækki eða lækki almennir útlánsvextir, skulu vextirnir 

breytast í samræmi við það. 
Dráttarvextir skulu reiknast 1%% fyrir hvern byrjaðan mánuð. 
Af lánum úr þessum flokki skal sreiða við afgreiðslu 1% lántökugjald. 
Fiskveiðasjóður skal fjármagna lánveitingar úr þessum flokki með því að gefa 

út skuldabréf, sem hann afhendir viðskiptabönkunum. Skuldabréf þessi skulu saman- 
lagt verða jafnhá útlánunum og til nákvæmlega jafn langs tíma og þau. Fiskveiða- 
sjóður greiði þó aldrei af þeim bréfum, er hann þannig gefur út, hærri fjárhæð í 
afborganir og vexti, en hann hefur á hverium tíma innheimt af sjálfum útlánunum. 

Gengið er út frá því. að Seðlabanki Íslands endurkaupi þau skuldabréf, er 
Fiskveiðasjóður hefur samkvæmt ofanskráðu gefið út og afhent viðskiptabönkunum 

og verða þau þá með sjálfskuldarábyrgð viðkomandi viðskiptabanka. 
Allar lánveitingar og skuldabréfaskinti sem fjallað er um í þessari grein, fóru 

fram á árinu 1975 og fyrri hluta árs 1976. 

9. gr. 
Nýr lánaflokkur. 

Lán til kaupa á eldri skipum. 
Stjórn Fiskveiðasjóðs er heimilt að opna nýjan lánaflokk vegna kauna á eldri 

fiskiskipum og mesa þau lán nema hæst % hluta kaupverðs eða matsverðs, þess er 
lægra reynist, og skulu þá meðtaldar eftirstöðvar af lánum sjóðsins, sem fyrir kunna 

að vera. 
Lán þessi ná einvörðungu til hilskipa (eik og stál) 12 rúmlesta og stærri, innan 

við 25 ára aldur. 
Við lánsákvörðun skal liggja fyrir kaupverð skinsins, vátrvegingarvirðing og 

umsögn Siglingamálastofnunar ríkisins um ástand skipsins. 
Lánin skulu tryggð með fyrsta veðrétti í skipinu. 

Lengstur lánstími er 5 ár, en ákvarðast að öðru leyti af aldri skipsins. Vextir 
af lánum þessum skulu vera þeir vextir, sem stjórn Fiskveiðasióðs ákveður á hverjum 

tíma. Vextirnir greiðast eftir á, tvisvar á ári og verða sjalddasar beirra svo og af- 
borgana, 1. maí og 1. nóvember ár hvert. 
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Öllum lántakendum, sem loforð fá um lán að fjárhæð kr. 500 000 eða meira úr 
þessum lánaflokki skal skylt að taka 10 hundraðshluta lofaðrar lánsfjárhæðar með 
vísitölutryggðum lánum. 

Lántökugjöld er gilda um aðra lánaflokka skulu einnig gilda um lán úr þessum 
lánaflokki. 

Þegar lán hefur verið veitt út á skip úr þessum lánaflokki, skal eigi lánað út á 
það aftur fyrr en eldra lánið er greitt að fullu, og það afmáð úr veðmálabókum. 

10. gr. 
Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum nr. 44 25. maí 1976, um Fisk- 

veiðasjóð Íslands til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. Jafnframt er felld úr gildi reglugerð nr. 102 24. mars 1975 
fyrir Fiskveiðasjóð Íslands um lánaflokka. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 12. ágúst 1977. 

Matthías Bjarnason. 
  

Jón L. Arnalds. 

Nr, 311. 9. ágúst 1977. 
REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 262 6. júlí 1977 um lásmarksstærðir fisktegunda. 

1. gr. 
Orðið „skarkoli“ í 1. gr. reglugerðinnar falli niður. 

2. gr. 
Á eftir 7. gr. reglugerðarinnar komi ný grein, ákvæði til bráðabirgða, sem 

hljóði svo: 

„Ákvæði til bráðabirgða. 

Þrátt fyrir ákvæði 1. greinar skal þeim, sem stunda veiðar með handfærum, 
heimilt að sleppa í sjóinn þorski sem er undir þeirri lágmarksstærð, sem tilgreind 
er í 2. gr. Þorskafli veiddur á handfæri má þó ekki samanstanda af þorski af stærð- 
inni 50--58 em nema sem samsvarar 40% af heildarafla hverrar veiðiferðar. Ef 
þorskur af þessari stærð nemur meir en 40% af afla skal það sem umfram er gert 
upptækt samkvæmt lögum nr. 32 19. maí 1976 um upptöku ólöglegs sjávarafla og 
sama gildir um þorsk, sem er minni en 50 cm.“ 

3. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 12. gr. laga nr. 81 31. maí 1976 um veiðar í 

fiskveiðilandhelgi Íslands til þess að öðlast þegar gildi og Þirtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 9. ágúst 1977. 

Matthías Bjarnason. 
  

Þórður Ásgeirsson.
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AUGLÝSING 

um umferð í Kópavogi. 

Samkvæmt heimild í 2. mgr. 65. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 1968 og að 
fengnum tillögum bæjarstjórnar Kópavogskaupstaðar, eru hér með settar eftir- 
greindar reglur um umferð í Kópavogi: 

1. Einstefnuakstur verði Hl vesturs frá Eskihvammi um Reynihvamm, Birkihvamm 
og Víðihvamm. Umferð úr þessum götum víki fyrir umferð um Lindarhvamm 
samkvæmt ákvæðum 2. mgr. sbr. 3. mgr. 48. gr. umferðarlaga (biðskylda). 

2. Einstefnuakstur verði til vesturs í húsagötu Álfhólsvegar (norðan götunnar) 
milli Meltraðar og Vallartraðar. 

3. Bifreiðastöður eru bannaðar á Álfhólsvegi að norðan verðu við götuna á svæðinu 

milli Meltraðar og Vallartraðar. 
4. Bifreiðastöður eru bannaðar á Vogatungu að vestanverðu. 
5. Bannað er að aka ökutækjum úr Álfabrekku inn á Nýbýlaveg til vesturs (vinstri 

beygja bönnuð). 
6. Á öllum einstefnuakstursgötum eru bifreiðastöður bannaðar við hægri brún 

sölu en leyfðar við vinstri brún götu. Undantekning frá þessari reglu er húsagata 
Álfhólsvegar (9. tölul.), þar sem Þifreiðastöður skulu bannaðar við vinstri brún 
húsagötunnar en leyfðar við hægri brún hennar. 

Reglur þessar eru settar samkvæmt heimild í 2. mgr. 65. gr. umferðarlaga nr. 40 
23. apríl 1968, og koma til framkvæmda þegar í stað. Með auglýsingu þessari eru 
numin úr gildi þau ákvæði eldri auglýsinga um umferð í Kópavogi, sem brjóta í 
bága við ákvæði auglýsingar þessarar. 

Bæjarfógetinn í Kópavogi, 4. ágúst 1977. 

Sigurgeir Jónsson. 

5. ágúst 1977. Nr. 318. 
AUGLÝSING 

um umferð í Kópavogi. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 1968, og eftir að 

leitað hefur verið umsagnar bæjarstjórnar Kópavogs, eru hér með gerðar eftir- 

greindar breytingar á auglýsingu um umferð í Kópavogi nr. 82 frá 27. febrúar 1976: 

1. Annar töluliður B liðar ofansreindrar auglýsingar nr. 82 27. febrúar 1976 

skal hljóða svo: Umferð um Hamraborg skal njóta aðalbrautarréttar gagnvart 
umferð um Skeljabrekku og einnig gagnvart umferð um tengiveg vestan Hafnar- 
fjarðarvegar og tensivesi (rampa) af honum til austurs og vesturs á Hamra- 

borg í samræmi við ákvæði 2. mgr., sbr. 3. msr. 48. gr. umferðarlaga (biðskylda). 

9. Í samræmi við ofangreind ákvæði 1. töluliðar auglýsingar þessarar falla niður 

ákvæði 3. töluliðar B. liðar auglýsingar nr. 82 frá 27. febrúar 1976. 

Reglur þessar eru settar samkvæmt heimild í 2. mgr. 65. gr. umferðarlaga nr. 
40 23. apríl 1968 og koma til framkvæmda þegar í stað. 

Bæjarfógetinn í Kópavogi, 5. ágúst 1977. 

Sigurgeir Jónsson.
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LÖGREGLUSAMÞYKKT 

fyrir Norður-Ísafjarðarsýslu. 

I. KAFLI 

Um reglu og velsæmi á almannafæri. 

1. gr. 

Á almannafæri mega uppbot eða óspektir ekki eiga sér stað. Ekki mega menn 
safnast saman á almannafæri, svo að til tálma sé fyrir umferðina, eða til óþæginda 
fyrir viðstadda. Þar sem talað er um almannafæri í samþykkt þessari, er átt við götur, 
vegi og svæði, sem almenningur fer um eða ætluð eru til almenningsafnota svo sem 
leikvelli, sölutorg, bryggjur, afgreiðslustaði bifreiða, flugvéla o. s. frv. Um kvikmynda- 
hús, almenn samkomuhús, brýr, skeiðvelli og fjárréttir, gildi ákvæði samþykktar- 
innar um almannafæri eftir því sem við á. 

2. gr. 

Þegar fjölmenni safnast saman á almannafæri, svo sem við dyr kirkna, leikhúsa 
eða annarra samkomustaða, þar sem almenningur kemur saman, skulu menn haga 
sér eftir þeim fyrirmælum, sem lögreglan setur til þess að varðveita góða reglu. 

3. gr. 
Bannað er að hafast að nokkuð það, sem raskar næturró manna, og enginn má 

að ástæðulausu berja á dyr eða glugga, hringja dyrabjöllum, eða hafa í frammi annars 
konar háttsemi, sem ónáðar eða móðsar húsbúendur. 

4. gr. 
Á almannafæri má ekki fljúgast á, æpa, kalla, blístra, syngja, né hafa í frammi 

annan hávaða eða ofsalegt eða móðgandi háttalag, sem raska kann allsherjarreglu, 
eða ónáðar vegfarendur, eða þá sem í nágrenninu búa. 

5. gr. 
Á fjölförnum götum og vegum eða þar, sem hætta getur stafað af má ekki hafa 

leiki um hönd, ekki gera rennibrautir, renna sér á skautum eða sleðum o. þ. h., sem 
truflað gæti umferðina og verið hættulegt. Sömuleiðis er bannað að hanga aftan í bif- 
reiðum, sleðum, eða öðrum farartækjum, sem eru á ferð um götur eða vegi. 

Lögreglustjóri getur þó heimilað sleðaferðir og leiki barna á tilteknum götum og 

svæðum, enda séu gerðar sérstakar varúðarráðstafanir, sé þeirra þörf. 

6. gr. 
Bannað er að kasta snjókúlum, grjóti, eða öðru sem getur valdið vegfarendum 

tjóni eða óþægindum, Á almannafæri má eigi kveikja í púðri, skoteldum eða sprengi- 
efnum, né bera logandi blys, nema með leyfi lögreglustjóra. Nauðsynlegar sprenging- 
ar vegna mannvirkja má aðeins gera með sérstöku leyfi lögreglustjóra, og ber bæði 
verkstjóri og sá sem verkið er unnið fyrir, ábyrgð á, að allrar varúðar sé gætt. Eigi 
má skjóta af byssum, kúlurifflum, skotvopnum, svo sem loftbyssum í þéttbýli, eða 
á hafnarsvæðum kauptúnanna, eigi heldur bera hlaðin skotvopn um þessi svæði né 
skilja þau eftir hlaðin og umhirðulaus. 

7. gr. 
Enginn má ganga dulbúinn á almannafæri, eða í búningi, sem misbýður almennu 

velsæmi, eða getur raskað allsherjarreglum. Sömuleiðis er bannað að haga sér hneyksl-
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anlega t. d. með því að ávarpa menn með ósæmilegum orðum, vera áberandi ölvaður, 
fletta sig klæðum, gera þarfir sínar o. s. frv. Enginn má baða sig eða synda nakinn 
við bryggjur kauptúna, eða annars staðar svo nærri landi eða skipum að hneyksli valdi. 

8. gr. 
Hver sá, sem staddur er á almannafæri, er skyldur til þess að segja til nafns síns 

og heimilis, og sýna persónuskilríki (nafnskírteini), ef lögreglan krefst þess. 

9. gr. 
Bifreiðastjórar og aðrir, sem farartækjum stjórna í þéttbýli, skulu gæta þess að 

valda engum óþarfa hávaða að næturlagi og skipum er bannað að gefa hljóðmerki við 
bryggjur, eða annars staðar í höfnum kauptúnanna frá kl. 10 að kvöldi til kl. 8 að 
morgni, nema siglingarreglur krefji, eða nauðsynlega þurfi að kalla á hafnsögumann 

eða lækni. 

10. gr. 
Almenningi er skylt að hlýða öllum skipunum lögregluvaldsins, svo og bendingum 

og merkjum lögreglumanna, sem þeir gefa til að stjórna umferð, eða halda uppi reglu á 
almannafæri. Ef nauðsyn ber til, geta lögreglumenn krafið sér til aðstoðar hvern full- 

tíða mann, sem viðstaddur er, til að afstýra óreglu eða óspektum á almannafæri, en 
heimtingu eiga þeir menn á fullum bótum fyrir fataskemmadir o. þ. h. úr sveitarsjóði. 

II. KAFLI 

Ráðstafanir til að afstýra tálmunum og hættum fyrir umferðina. 

11. gr. 
Í kauptúnum má enginn ótilkvaddur kveikja eða slökkva á götuljóskerum, né 

að þarflausu taka vatn úr brunahönum eða hreyfa við þeim. Enginn má að þarflausu 
brjóta brunaboða, eða með öðrum hætti gabba slökkviliðið. 

Enginn má raska eða skemma stöðvar eða leiðslur, sem settar hafa verið upp til al- 
menningsnota, svo sem rafbúnað, vatnsleiðslur o. þ. h. Sama gildir um póstbréfa- 
kassa, símabúnað og pósthólf. 

12. gr. 
Án leyfis lögreglustjóra má enginn setjast að á almannafæri til að selja vörur eða 

reka aðra atvinnu. Börn yngri en 14 ára mega alls ekki selja vörur á almannafæri. 
Þó skal börnum 8 ára eða eldri heimilað að selja dagblöð og fréttablöð og sömuleiðis 
aðgsöngumiða að íþróttasýningum, dagskrár og merki, er gilda fyrir sérstaka hátíðis- 

daga. 

13. gr. 

Þar sem gangstéttir eru með götum kauptúnanna, er bannað að vera á reiðhjóli 
á þeim, svo og að flytja eftir þeim neina þá muni, sem hætta getur stafað af. 

14. gr. 

Á alfaravegi má aldrei setja eða leggja neitt það, sem tálma kann umferð, frekar 

en nauðsynlegt er vegna vöruflutninga, og skal þess ætið gætt, að það geri sem minnstan 
farartálma. Að flutningi loknum skal vandlega hreinsa svæði það, sem notað var. 
Ökutæki og landbúnaðarvélar mega ekki standa á götum eða vegum lengur en nauð- 
synlegt er og aldrei mega tæki þessi standa á gangstéttum. 

Hreppsnefndir ákveða í samráði við lögreglustjóra, hvar á götum eða torgum 
kauptúnanna bifreiðar mega standa, og setja sérstakar reglur þar að lútandi.
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15. gr. 
Á alfaravegi má ekki vinna neina þá vinnu, sem tálmar umferð manna, nema 

sérstakt leyfi lögreglustjóra komi til. 

Ekkert má hafa það í gluggum, sem niður getur fallið á vegi eða götur og valdið 
skaða á þeim, er um fara, og ekki má heldur leggja eða hengja neitt það upp á hús eða 
hafa laust á húsum uppi, er skaða getur valdið vegfarendum, og bera umráðamenn 
og eigendur húsanna ábyrgð á þeim skaða, er stafar af hirðuleysi þeirra í þessum 
efnum. 

Leyfi byggingarnefndar á hverjum stað þarf til þess að setja upp föst auglýsinga- 
spjöld, eða aðrar varanlegar auglýsingar, svo sem ljósaauglýsingar og ljósaskreytingar, 
sem snúa að almannafæri eða sjást þaðan. Hæð undir auglýsingaspjöld, sem standa 
út frá húshlið fram yfir gangstétt eða götur, sé minnst 2,50 m ef um gangstétt er að 
ræða, annars svo hátt að hvorki valdi hættu né trafala, að dómi lögreglustjóra. 

16. gr. 
Enginn má sera skurð í götur eða torg kauptúnanna eða alfaravegi, nema hann 

hafi til þess leyfi viðkomandi stjórnvalds. Fáist slíkt leyfi, skal verkið svo unnið að 
sem minnstur farartálmi verði að, og ætíð skal þess sætt, að vegfarendur séu að- 
varaðir um farartálma með nægilega greinilegum merkjum og ljósum frá því að fer 
að skyggja á kvöldin og þar til albjart er að morgni. Að öðru leyti gera hlutaðeigandi 
stjórnvald og lögreglustjóri þær ráðstafanir, er þeim þurfa þykir til þess, að allri hættu 
sé afstýrt fyrir vegfarendur. Ef slík verk dragast úr hófi fram, getur hlutaðeigandi 
hreppsnefnd eða lögreglustjóri, eða bæði í sameiningu látið ljúka verkinu og sett götur, 
torg eða vegi í samt lag aftur á kostnað þess er verkið átti að framkvæma. 

17. gr. 
Hrörleg hús, bryggjur, girðingar og önnur slík mannvirki, getur lögreglustjóri 

bannað að nota og gert sínar ráðstafanir gagnvart eigendum, og á kostnað þeirra, til 
þess að bægja frá yfirvofandi hættu. Til dæmis látið rífa fúna bryggjupalla eða hús 
að hruni komið. 

18. gr. 
Áhöld, sem notuð eru til að hefja upp eða renna niður vörum, eða öðru við 

bryggjur eða hús, sem liggja við alfaraveg, skulu vera nægilega traust, og þeir sem þau 
nota, skulu vera áreiðanlegir menn. Lausir stigar mega ekki standa við húsveggi 
eða önnur mannvirki við alfaraveg eftir að dimmt er orðið. Um girðingarhlið á veg- 
um, götum eða stígum fer eftir gildandi ákvæðum vegalaga. 

III. KAFLI 

Umferð um vegi og götur. 

19. gr. 

Umferð öll um vegi, götur og torg fer að gildandi umferðarlögum. 

20. gr. 
Með vísun til 50. gr. umferðarlaga má eigi aka hraðar í þéttbýli (kauptúnum 

sýslunnar) en 36 km. á klst., enda séu þessi hraðatakmörk gefin til kynna með við- 
eigandi umferðarmerkjum. 

Við vegamót í þéttbýli má ekki leggja ökutæki nær gatnamótum en 5 metra 
miðað við götulínu.
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IV. KAFLI 

Almenn ákvæði um fjallskil og ágang búpenings. 

21. gr. 
Um rekstur búpenings til afrétta, hirðingu hans og fjallskil, fer eftir ákvæðum 

fjallskilareglugerðar Norður-Ísafjarðarsýslu eins og þau nú eru, eða síðar kunna að 
verða. 

Að öðru leyti eru allir skyldir til að gæta svo búfénaðar síns, að ekki gangi eða 
valdi tjóni á varplöndum, engjum, túnum, ökrum, matjurtagörðum eða húslóðum 
manna, enda séu lönd þessi girt. Bæti eigandi eða umráðamaður penings skaðann 
ásamt áföllnum kostnaði. Um ákvörðun tjónsbóta skal fara eftir mati úttektarmanna 

nema öðruvísi sé ákveðið í fjallskilareglugerð eða lögum. 
Hundar sem ráðast á menn eða elta skepnur út um hagann eru réttdræpir, hvar 

sem þeir finnast. Flækingshunda og ketti, sem ekki eru í eign neins, getur lögreglan 
látið drepa. Skylt er mönnum að sjá svo um, að hundar fylgi ekki til kirkju né til 
heimila, þar sem jarðarfararathöfn fer fram. 

Hundahald er bannað í kauptúnum sýslunnar ef viðkomandi hreppsnefnd gerir 
samþykkt í þá átt. Þó getur lögreglustjóri með samþykki viðkomandi hreppsnefndar 
veitt einstökum mönnum leyfi til þess að halda hund, ef sérstakar ástæður mæla með 
því, og bundið leyfið skilyrðum. 

22. gr. 
Í kauptúnunum má búfénaður eigi laus ganga, enda bera eigendur ábyrgð á því, 

ef fénaður þeirra veldur spjöllum á húslóðum, túnum eða görðum, enda má sá, 

sem fyrir ágangi verður handsama slíka gripi til bráðabirgða, en tilkynna skal 
hann strax lögreglustjóra og eða hreppstjóra um málavöxtu. Sérstaklega ber að 
hafa strangt eftirlit með þessu á tímabilinu frá 20. maí til 20. september. 

Selja má fénaðinn á opinberu uppboði til lúkningar tjónsbótum og kostnaði 
ef eigandi greiðir ekki. 

23. gr. 
Innan kauptúnanna má eigi halda alifugla, nema í húsi eða tveggja metra hárri 

hænsnavirnetsgirðingu, eða annarri slíkri girðingu, sem lögreglan metur viðhlit- 
andi. Eigendur alifugla bera ábyrgð á, að fuglarnir fari eigi inn í garða manna 
eða húslóðir, þótt ógirt séu. Nú er misbrestur á þessu og getur lögreglan þá látið 
slátra fuglunum á kostnað eigenda og selt, ef kostnaðurinn er ekki tafarlaust 

greiddur. 
Einnig getur lögreglan látið slátra þeim alifuglum, sem hún telur eiga illt eða 

eru til óþrifa. 
Er eigendum skylt að greiða slátrunarkostnaðinn. 

24. gr. 
Fjárhús og önnur peningshús í kauptúnum má aðeins hafa þar sem hrepps- 

nefnd ákveður. Heimilt er hreppsnefndum að banna með öllu sauðfjár- og hrossa- 
hald á verslunarlóðum kauptúnanna. 

25. gr. 
Skylt er öllum að hlýða fyrirmælum hreppsnefndar um hagbeit í landi kaup- 

túnanna bæði hvernig hagbeit skuli hagað og gjöldum fyrir hana. Á slíkum gjöldum 
er lögtaksréttur.
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V. KAFLI 

Um friðun og vernd á eignum. 

26. gr. 
2 

Enginn má skemma, lýta eða óhreinka, né á annan hátt spilla almennings- 
eignum, hvort heldur eru vegir, vatnsból, vatnsveitumannvirki, byggingar, raf- 
búnaður, ljósker, bryggjur, bryggjuáhöld, símar, brunaboðar, björgunartæki eða 
annað, sem ætlað er til almenningsnota. Sama gildir um útvarpsbúnað einstakra 
manna. 

27. gr. 
Enginn má rita, rispa, tjarga, teikna né mála á hús manna eða girðingar neitt 

það, sem hneyksli getur valdið, skemmdum eða óprýði. Enginn má heldur skemma 
girðingar þær, er standa um garða, reiti, tún eða önnur mannvirki, og bannað er 

að klifra yfir þær eða fara í gegnum þær, nema með leyfi eiganda eða um- 
ráðamanns. 

Enginn má á nokkurn hátt vísvitandi spilla nokkrum eignum sýslubúa, Komi 
slíkt fyrir, skal sá, er veldur bæta fullum bótum þann skaða, sem hann gerir. 

28. gr. 
Enginn má skemma, froða eða spilla á annan hátt ræktuðum blettum, túnum, 

engjum, matjurtagörðum eða skrúðgörðum manna, hvort sem girt er eða ógirt. 
Ekki má heldur skemma plöntur, né á nokkurn hátt spilla neinu í grafreitum 

, 
eða saurga þá á nokkurn hátt. Girðingum má ekki spilla, né skilja eftir opin hlið. 

29. gr. 
Enginn óviðkomandi maður má hagnýta sér eða tileinka sér neinar nytjar, 

svo sem beit, berjatöku, egg, veiði, fugla, fiska eða annað, án leyfis landeiganda. 
Þó mega ferðamenn hagnýta sér hagbeit og berjatöku til neyslu á staðnum um 
stundarsakir, meðan á áningu eða hvíld stendur. 

80. gr. 
Öllum er skylt að ganga vel og þrifalega um áningarstaði sína og tjaldstæði, 

eða þar, sem þeir á annan hátt koma saman á víðavangi, hvar sem er innan sýsl- 
unnar. Ber að ræsta vandlega slíka staði af öllum óhroða og rusli, svo sem dósum, 

flöskum, bréfum og matarleyfum og öðru þvílíku, áður en staðurinn er yfirgefinn, 

og hylja ruslið í gröf eða gjótu eða flytja það burt. Flöskur má aldrei brjóta á 
víðavangi. Bannað er að eyða eða spilla gróðri með lyngs- eða hrísrifi. 

ðl. gr. 
Hreppsnefnd ákveður hvar festa skuli upp auglýsingar frá yfirvöldum og öðr- 

um stjórnvöldum og skal hún á kostnað sveitarsjóðs útvega í því skyni spjöld, 
svo mörg sem þurfa þykir. 

Auglýsingar um sjónleiki, sýningar, samsöngva og aðrar skemmtanir sem leyft 
er að halda, svo og aðrar auglýsingar, má festa upp hvar sem er með samþykki 
hlutaðeigandi húsráðanda. 

32. gr. 
Uppfestar auglýsingar skulu hlutaðeigendur taka niður, þegar þær hafa fullnægt 

tilgangi sínum. Löglega uppfestar auglýsingar má enginn rífa niður, rissa eða skrifa 
neitt á þær þeim óviðkomandi, óhreinka eða gera ólæsilegar á annan hátt.
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VI. KAFLI. 

Um veitingastaði, samkomuhús og skemmtanir. 

33. gr. 

Allir staðir, þar sem höfð er á hendi almenn veitingasala matar og drykkjar og 

gististaðir fyrir almenning, skulu háðir sérstöku eftirliti lögreglustjóra, og skal lög- 

reglunni heimill umgangur um húsakynni þau, sem notuð eru í sambandi við 

reksturinn. 
Í öllum gistihúsum skal halda nákvæma gestabók. 

34. gr. 

Hverjum, sem hefur veitingasölu, hverju nafni sem nefnist, er skylt að gera allt, 

sem í hans valdi stendur til að afstýra því, að nokkuð það fari fram í húsi hans, 

sem kemur í bága við velsæmi og góða reglu. 

35. gr. 

Á veitingastað má enginn sýna af sér ofsalegt athæfi eða látbragð, hávaða eða 

nokkra ósæmilega hegðun eða hafa áhættuspil um hönd. 

36. gr. 

Allir almennir veitingastaðir og samkomustaðir skulu vera lokaðir frá kl. 11.30 

að kvöldi til kl. 6 að morgni, og allir gestir, sem ekki eiga náttstað þar, skulu hafa 

farið út ekki síðar en hálfri stundu eftir að lokað er. Þó má selja ferðamönnum 

greiða á hvaða tíma sem er. Heimilt er félögum að halda þar samkvæmi, dansleiki 

og aðrar skemmtanir, sem ekki eru bundnar við neinn sérstakan lokunartíma, ef 

ekki taka þátt í þeim aðrir en félagsmenn og gestir þeirra. Sama gildir um brúðkaup 

og samsæti einstakra tiltekinna manna. 

97. gr. 

Í hverju veitingahúsi eða almennu samkomuhúsi skulu vera nægilega stór 

snyrtiherbergi (salerni) miðað við mögulegan fjölda gesta. Veitingamaður eða hús- 

ráðandi skal sjá um, að fulls hreinlætis sé gætt á snyrtiherbergjum. 

38. gr. 

Þeir, sem vilja halda almennar samkomur, svo sem dansleiki, sjónleiki, söng- 

skemmtanir, íþróttasýningar o. s. frv. sem almenningi er boðið til og aðgangur seldur 

að, eða til að hafa veitingar á boðstólum, skulu leita leyfis lögreglustjóra. Þó getur 

lögreglustjóri falið hreppstjórum að veita slík leyfi, hverjum í sínum hreppi. Lög- 

reglustjóri metur, hvort þörf sé á löggæslu og hve mikilli. 

Leyfishafa skal skylt að hlýða þeim fyrirmælum sem lögregluvaldið setur til þess 

að varðveita góða reglu, velsæmi, hreinlæti og loftræstingu. Enn fremur getur lögreglu- 

stjóri sett reglur um hámarksfjölda samkomugesta á hverjum stað. 

Fari nokkuð það fram, sem verulega brýtur í bága við reglur og velsæmi, er lög- 

regluvaldinu heimilt að slíta samkomunni. 

Almennar útisamkomur eru sömu reglum háðar eftir því sem við á. 

39. gr. 

Nú hefur einhver orðið með dómsrannsókn sannur að sök um ítrekaða ölvun eða 

óspektir á dansleikjum eða öðrum samkomum, og er þá heimilt að meina honum að- 

gang að dansleikjum og skemmtisamkomum í tiltekinn tíma eftir tilmælum lögreglu- 

manna og forsvarsmanns samkomu. Lögreglustjóri fellir úrskurð í málinu og til- 

kynnir hlutaðeigendum. 
B 64
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40. gr. 
Föst kvikmyndahús má ekki reka í sýslunni nema að fengnu leyfi hlutaðeigandi 

hreppsnefndar og lögreglustjóra, og með þeim skilyrðum, sem þessir aðilar setja um 
húsrými og öryggisráðstafanir. 

41. gr. 
Ef sýndar eru myndir, sem að dómi lögreglustjóra eru siðspillandi, hvort sem það 

eru skuggamyndir eða kvikmyndir, getur lögreglustjóri bannað að sýna þær. Barna- 
verndarnefnd getur og bannað ef henni sýnist ástæða til, að láta börn horfa á myndir, 
sem geta haft vond áhrif á þau. 

VII. KAFLI 

Um útivist barna og unglinga. 

42. gr. 
Foreldrum og þeim, sem foreldravald hafa yfir börnum er skylt að hafa tilhlýði- 

legt eftirlit með börnum sínum, þegar þau eru á almannafæri. 
Börn yngri en 12 ára mega ekki vera á almannafæri eftir kl. 20 og unglingar 

yngri en 15 ára ekki eftir kl. 22 á tímabilinu 1. október til 1. maí. Þeim er á sama tíma 
óheimill aðgangur að kvöldsýningum kvikmyndahúsa, knattborðsstofum og veitinga- 
stöðum. 

Unglingum innan 15 ára aldurs er óheimill aðgangur að dansleikjum. Þó er þeim 
heimilt að sækja skemmtanir skóla og æskulýðsfélaga undir eftirliti foreldra eða 
fulltrúa þeirra. 

Um aldurstakmörk þessi gildir sú regla þó, að eftir 1. maí skulu börn fædd síðar 
á árinu njóta sama réttar og börn fædd fyrir 1. maí. 

43. gr. 
Lögreglunni er heimilt að banna öllum óviðkomandi, sem ekki eiga brýnt erindi, 

umferð út í skip, sem liggja í höfnum kauptúnanna. Enn fremur getur lögreglan 
jafnan bannað börnum innan 15 ára aldurs umferð um bryggjur kauptúnanna og 
hafnarsvæði, nema þau séu þar í vinnu. 

44. gr. 
Heimilt er að halda unglingadansleiki, þar sem áfengisneysla er útilokuð, enda 

sé aldur þátttakenda undir tvítugt en yfir 13 ára. 
Unglingum yngri en 15 ára sbr. þó 42. gr., er óheimil þátttaka í bingó- og félags- 

vistarsamkomum, nema í fylgd með foreldrum, eða forsjármönnum. Lögreglustjóri 
getur þó leyft að slíkar samkomur séu sérstaklega haldnar fyrir börn og unglinga, 
enda sé aðgangseyri og verðmæti vinninga í hóf stillt. 

Börnum yngri en 16 ára er bannað að skemmta á almennum samkomum, þar sem 
aðgangseyris er krafist. Barnaverndarnefndum er skylt að vera lögreglunni til að- 
stoðar við að sjá um að ákvæðum þessum sé fylgt. 

VIII. KAFLI 

Almenn ákvæði um hreinlæti og þrifnað. 

45. gr. 
Enginn má saurga eða á nokkurn hátt spilla neysluvatni manna, hvort heldur 

er rennandi vatn í ám, lækjum eða lindum eða vatnsleiðslum eða í þróm eða brunnum.
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Vatnsból skulu vel varin fyrir öllum óþrifnaði, og þess stranglega gætt, að skólpi 

eða öðru, er óþrifnaði veldur, sé eigi hellt þann veg, að runnið geti að þeim. 

Fataþvottur eða önnur skarnhreinsun má ekki eiga sér stað svo nálægt brunnum 

að nokkur hætta sé á, að neysluvatn saurgist af. 

Stampa, opnar tunnur, föt eða önnur ílát eða lifur, grút eða slori eða því um líku, 

má ekki láta standa á almannafæri né hafa nokkuð laust eða í ílátum, sem ódaun 

leggur af eða óþrifnaði veldur. 

Safngryfjur og forir skulu vera þaktar, svo engan ódaun leggi af þeim og svo vel 

umgirt, að enginn hætta geti af stafað fyrir menn eða skepnur. 

46. gr. 

Bannað er að hella skólpi á götu eða almannafæri, ekki má heldur hella þar eða 

skilja eftir neitt það, er óþrifnaði veldur. 

For, slor og annað þvíumlíkt, skal jafnan flytja í heldum ílátum eða vögnum 

um götur og alfaravegi, og skal sá er á, sem flytur, hreinsa upp, ef niður á 

götuna fer. 

41. gr. 

Skepnum má ekki slátra á eða við götur eða á almannafæri yfirleitt, heldur skal 

það gert að húsabaki eða innan girðingar, og skal þess vandlega gætt, að skepnur sjái 

ekki blóðvöllinn, og hann sé hreinsaður strax að slátrun lokinni. 

Bannað er að láta hunda komast í blóðvöll, þegar slátrað er sauðfénaði. Brot 

gegn banni þessu er á ábyrgð hlutaðeigandi hús- eða landráðanda. 

48. gr. 

Heilbrigðisnefndir hafa hver í sínum hreppi eftirlit með öllu því sem að almenn- 

um þrifnaði lýtur. Fer um þetta efni eftir þeim heilbrigðissamþykktum, sem nú gilda 

fyrir einstaka hreppa sýslunnar, eða þeim heilbrigðissamþykktum er síðar kunna að 

verða settar fyrir hreppa sýslunnar. 

49. gr. 

Eigi má fleygja flöskum, steinum, nöglum, hálmi, ávaxtahýði, pappirsrusli, eða 

þess konar á almannafæri í göturæsi eða í fjörur, né heldur skvetta þar skólpi eða 

öðru, sem veldur óþrifum eða er til óþæginda. Bannað er að brenna skarni á verslun- 

arlóðum kauptúnanna. 

50. gr. 

Þegar hús eru byggð að nýju, eða eldri hús rifin og byggð upp að nokkru eða 

öllu leyti, skal eigandanum, ef húsið liggur við götu eða svæði, sem almenningur fer 

um skylt að skýra lögreglustjóra frá, áður en verkið byrjar, og sanna fyrir honum 

heimild sína til verksins. Hann skal haga sér eftir þeim fyrirmælum, sem lögreglu- 

stjóri setur til að afstýra hættu, farartálmum eða óþægindum fyrir vegfarendur. 
Verkfæri og verkefni má ekki leggja frá sér á almannafæri, nema þar sem lög- 

reglustjóri leyfir, og má ekki liggja þar lengur en nauðsyn krefur. Mold, möl, leifar 

af verkefni og annað, sem af byggingunni stafar, skal eigandinn færa burt, þegar 

húsagerðin er svo langt komin eða verk það, sem unnið er að, að því verði við komið. 
Nú brennur hús eða mannvirki, eða það er flutt í burt, án þess að annað sé gert 

í staðinn, þá er eiganda eða umboðsmanni hans skylt að ganga svo frá rústunum, að 
ekki stafi hætta, óþrifnaður eða óprýði af. 

ðl. gr. 

Bannað er að hafa þakjárn, eða parta af þakjárni, laust úti og hafa eigendur 

ábyrgð á, að slíkt ekki fjúki öðrum til tjóns, eða meiðsla. Sama gildir og um spýtna- 
rusl og annað þess háttar, sem meiðslum eða skemmdum getur valdið, ef fýkur.
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IX, KAFLI 

Almenn ákvæði. 

52. gr. 
Með mál út af brotum á samþykkt þessari skal fara að hætti opinberra mála. 
Brol gegn samþykkt þessari varða sektum, ef ekki liggur þyngri refsing við brot- 

inu samkvæmt lögum. 
Sektir renna í sveitarsjóð þess hrepps, þar sem brotið er framið. Nú er brot framið 

í fleirum en einum hreppi, og sem refsað er fyrir Í sama máli, og rennur þá sektin í 

sýslusjóð. 

5ð. gr. 
Samþykkt þessi gildir bæði í þéttbýli og sveitum Norður-Ísafjarðarsýslu. 

54, gr. 

Með samþykkt þessari er úr gildi numin lögreglusamþykkt fyrir Norður-Ísafjarðar- 
sýslu frá 14. júlí 1943, svo og allar síðari breytingar á henni. 

Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

Lögreglusamþykkt þessi, sem sýslunefnd Norður-Ísafjarðarsýslu hefur samið 
og samþykkt samkvæmt lögum nr. 107 8. maí 1935 um lögreglusamþykktir utan kaup- 
staðanna, staðfestist hér með og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að 
máli. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 22. ágúst 1977. 

Ólafur Jóhannesson. 
  
Ólafur W. Stefánsson. 

Nr. 315. . 22. ágúst 1977. 
LÖGREGLUSAMÞYKKT 

fyrir Vestur-Ísafjarðarsýslu. 

I. KAFLI 

Um reglu og velsæmi á almannafæri. 

1. gr. 

Á almannafæri mega uppþot eða óspektir ekki eiga sér stað. Ekki mega menn 
safnast saman á almannafæri, svo að til tálma sé fyrir umferðina, eða til óþæginda 
fyrir viðstadda. Þar sem talað er um almannafæri í samþykkt þessari, er átt við götur, 
vegi og svæði, sem almenningur fer um eða ætluð eru til almenningsafnota svo sem 

leikvelli, sölutorg, bryggjur, afgreiðslustaði bifreiða, flugvéla o. s. frv. Um kvikmynda- 

hús, almenn samkomuhús, brýr, skeiðvelli og fjárréttir, gildi ákvæði samþykktar- 
innar um almannafæri eftir því sem við á. 

2. gr. 

Þegar fjölmenni safnast saman á almannafæri, svo sem við dyr kirkna, leikhúsa 
eða annarra samkomustaða, þar sem almenningur kemur saman, skulu menn haga 
sér eftir þeim fyrirmælum, sem lögreglan setur til þess að varðveita góða reglu.
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3. gr. 

Bannað er að hafast að nokkuð það, sem raskar næturró manna, og enginn má 

að ástæðulausu berja á dyr eða glugga, hringja dyrabjöllum, eða hafa í frammi annars 

konar háttsemi, sem ónáðar eða móðgar húsbúendur. 

4. gr. 

Á almannafæri má ekki fljúgast á, æpa, kalla, blístra, syngja, né hafa í frammi 

annan hávaða eða ofsalegt eða móðgandi háttalag, sem raska kann allsherjarreglu, 

eða ónáðar vegfarendur, eða þá sem í nágrenninu búa. 

5. gr. 
Á fjölförnum götum og vegum eða þar, sem hætta getur stafað af má ekki hafa 

leiki um hönd, ekki gera rennibrautir, renna sér á skautum eða sleðum o. þ. h., sem 

truflað gæti umferðina og verið hættulegt. Sömuleiðis er bannað að hanga aftan í bif- 

reiðum, sleðum, eða öðrum farartækjum, sem eru á ferð um götur eða vegi. 

Lögreglustjóri getur þó heimilað sleðaferðir og leiki barna á tilteknum götum og 

svæðum, enda séu gerðar sérstakar varúðarráðstafanir, sé þeirra þörf. 

6. gr. 

Bannað er að kasta snjókúlum, grjóti, eða öðru sem getur valdið vegfarendum 

tjóni eða óþægindum. Á almannafæri má eigi kveikja í púðri, skoteldum eða sprengi- 

efnum, né bera logandi blys, nema með leyfi lögreglustjóra. Nauðsynlegar sprenging- 

ar vegna mannvirkja má aðeins gera með sérstöku leyfi lögreglustjóra, og ber bæði 

verkstjóri og sá sem verkið er unnið fyrir, ábyrgð á, að allrar varúðar sé gætt. Eigi 

má skjóta af byssum, kúlurifflum, skotvopnum, svo sem loftbyssum í þéttbýli, eða 

á hafnarsvæðum kauptúnanna, eigi heldur bera hlaðin skotvopn um þessi svæði né 

skilja þau eftir hlaðin og umhirðulaus. 

7. gr. 
Enginn má ganga dulbúinn á almannafæri, eða í búningi, sem misbýður almennu 

velsæmi, eða getur raskað allsherjarreglum. Sömuleiðis er bannað að haga sér hneyksl- 

anlega t. d. með því að ávarpa menn með ósæmilegum orðum, vera áberandi ölvaður, 

fletta sig klæðum, gera þarfir sínar o. s. frv. Enginn má baða sig eða synda nakinn 

við bryggjur kauptúna, eða annars staðar svo nærri landi eða skipum að hneyksli valdi. 

8. gr. 
Hver sá, sem staddur er á almannafæri, er skyldur til þess að segja til nafns síns 

og heimilis, og sýna persónuskilríki (nafnskirteini), ef lögreglan krefst þess. 

9. gr. 
Bifreiðastjórar og aðrir, sem farartækjum stjórna í þéttbýli, skulu gæta þess að 

valda engum óþarfa hávaða að næturlagi og skipum er bannað að gefa hljóðmerki við 

bryggjur, eða annars staðar í höfnum kauptúnanna frá kl. 10 að kvöldi til kl. 8 að 

morgni, nema siglingarreglur krefji, eða nauðsynlega þurfi að kalla á hafnsögumann 

eða lækni. 

10. gr. 
Almenningi er skylt að hlýða öllum skipunum lösregluvaldsins, svo og bendingum 

og merkjum lögreglumanna, sem þeir gefa til að stjórna umferð, eða halda uppi reglu á 
almannafæri. Ef nauðsyn ber til, geta lögreglumenn krafið sér til aðstoðar hvern full- 
tíða mann, sem viðstaddur er, til að afstýra óreglu eða óspektum á almannafæri, en 
heimtingu eiga þeir menn á fullum bótum fyrir fataskemmdir o. þ. h. úr sveitarsjóði.
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IT. KAFLT 

Ráðstafanir til að afstýra tálmunum og hættum fyrir umferðina. 

11. gr. 
Í kauptúnum má enginn ótilkvaddur kveikja eða slökkva á götuljóskerum, né 

að þarflausu taka vatn úr brunahönum eða hreyfa við þeim. Enginn má að þarflausu 
brjóta brunaboða, eða með öðrum hætti gabba slökkviliðið. 

Enginn má raska eða skemma stöðvar eða leiðslur, sem settar hafa verið upp til al- 
menningsnota, svo sem rafbúnað, vatnsleiðslur o. þ. h. Sama gildir um póstbréfa- 
kassa, símabúnað og pósthólf. 

12. gr. 
Án leyfis lögreglustjóra má enginn setjast að á almannafæri til að selja vörur eða 

reka aðra atvinnu. Börn yngri en 14 ára mega alls ekki selja vörur á almannafæri. 
Þó skal börnum 8 ára eða eldri heimilað að selja dagblöð og fréttablöð og sömuleiðis 
aðgöngumiða að íþróttasýningum, dagskrár og merki, er gilda fyrir sérstaka hátíðis- 
daga. 

13. gr. 
Þar sem gangstéttir eru með götum kauptúnanna, er bannað að vera á reiðhjóli 

á þeim, svo og að flytja eftir þeim neina þá muni, sem hætta getur stafað af. 

14. gr. 
Á alfaravegi má aldrei setja eða leggja neitt það, sem tálma kann umferð, frekar 

en nauðsynlegt er vegna vöruflutninga, og skal þess ætíð gætt, að það geri sem minnstan 
farartálma. Að flutningi loknum skal vandlega hreinsa svæði það, sem notað var. 
Ökutæki og landbúnaðarvélar mega ekki standa á götum eða vegum lengur en nauð- 
synlegt er og aldrei mega tæki þessi standa á gangstéttum. 

Hreppsnefndir ákveða í samráði við lögreglustjóra, hvar á götum eða torgum 
kauptúnanna bifreiðar mega standa, og setja sérstakar reglur þar að lútandi. 

15. gr. 
Á alfaravegi má ekki vinna neina þá vinnu, sem tálmar umferð manna, nema 

sérstakt leyfi lögreglustjóra komi til. 
Ekkert má hafa það í gluggum, sem niður setur fallið á vegi eða götur og valdið 

skaða á þeim, er um fara, og ekki má heldur leggja eða hengja neitt það upp á hús eða 
hafa laust á húsum uppi, er skaða getur valdið vegfarendum, og bera umráðamenn 
og eigendur húsanna ábyrgð á þeim skaða, er stafar af hirðuleysi þeirra í þessum 
efnum. 

Leyfi byggingarnefndar á hverjum stað þarf til þess að setja upp föst auglýsinga- 
spjöld, eða aðrar varanlegar auglýsingar, svo sem ljósaauglýsingar og ljósaskreytingar, 
sem snúa að almannafæri eða sjást þaðan. Hæð undir auglýsingaspjöld, sem standa 
út frá húshlið fram yfir gangstétt eða götur, sé minnst 2,50 m ef um gangstétt er að 
ræða, annars svo hátt að hvorki valdi hættu né trafala, að dómi lögreglustjóra. 

16. gr. 
Enginn má gera skurð í götur eða torg kauptúnanna eða alfaravegi, nema hann 

hafi il þess leyfi viðkomandi stjórnvalds. Fáist slíkt leyfi, skal verkið svo unnið að 
sem minnstur farartálmi verði að, og ætíð skal þess gætt, að vegfarendur séu að- 
varaðir um farartálma með nægilega greinilegum merkjum og ljósum frá því að fer 
að skyggja á kvöldin og þar til albjart er að morgni. Að öðru leyti gera hlutaðeigandi 
stjórnvald og lögreglustjóri þær ráðstafanir, er þeim þurfa þykir til þess, að allri hættu 
sé afstýrt fyrir vegfarendur. Ef slík verk dragast úr hófi fram, setur hlutaðeigandi
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hreppsnefnd eða lögreglustjóri, eða bæði í sameiningu látið ljúka verkinu og sett götur, 

torg eða vegi í samt lag aftur á kostnað þess er verkið átti að framkvæma. 

17. gr. 
Hrörleg hús, bryggjur, girðingar og önnur slík mannvirki, getur lögreglustjóri 

bannað að nota og gert sínar ráðstafanir gagnvart eigendum, og á kostnað þeirra, til 

þess að bægja frá yfirvofandi hættu. Til dæmis látið rifa fúna bryggjupalla eða hús 

að hruni komið. 

18. gr. 
Áhöld, sem notuð eru til að hefja upp eða renna niður vörum, eða öðru við 

bryggjur eða hús, sem liggja við alfaraveg, skulu vera nægilega traust, og þeir sem þau 

nota, skulu vera áreiðanlegir menn. Lausir stigar mega ekki standa við húsveggi 

eða önnur mannvirki við alfaraveg eftir að dimmt er orðið. Um girðingarhlið á veg- 

um, götum eða stígum fer eftir gildandi ákvæðum vegalaga. 

111. KAFLI 

Umferð um vegi og götur. 

19. gr. 
Umferð öll um vegi, götur og torg fer að gildandi umferðarlögum. 

20. gr. 
Með vísun til 50. gr. umferðarlaga má eigi aka hraðar í þéttbýli (kauptúnum 

sýslunnar) en 40 km. á klst., enda séu þessi hraðatakmörk gefin til kynna með við- 

eigandi umferðarmerkjum. 

Við vegamót í þéttbýli má ekki leggja ökutæki nær gatnamótum en 5 metra 

miðað við götulínu. 

IV. KAFLI. 

Almenn ákvæði um fjallskil og ágang búpenings. 

21. gr. 
Um rekstur búpenings til afrétta, hirðingu hans og fjallskil, fer eftir ákvæðum 

fjallskilareglugerðar Vestur-Ísafjarðarsýslu eins og þau nú eru, eða síðar kunna að 
verða. 

Að öðru leyti eru allir skyldir til að gæta svo búfénaðar síns, að ekki gangi eða 

valdi tjóni á varplöndum, engjum, túnum, ökrum, matjurtagörðum eða húslóðum 
manna, enda séu lönd þessi girt. Bæti eigandi eða umráðamaður penings skaðann 

ásamt áföllnum kostnaði. Um ákvörðun tjónsbóta skal fara eftir mati úttektarmanna 

nema öðruvísi sé ákveðið í fjallskilareglugerð eða lögum. 
Hundar sem ráðast á menn eða elta skepnur út um hagann eru réttdræpir, hvar 

sem þeir finnast. Flækingshunda og ketti, sem ekki eru í eign neins, getur lögreglan 
látið drepa. Skylt er mönnum að sjá svo um, að hundar fylgi ekki til kirkju né til 
heimila, þar sem jarðarfararathöfn fer fram. 

Hundahald er bannað í kauptúnum sýslunnar ef viðkomandi hreppsnefnd gerir 
samþvkkt í þá átt. Þó getur lögreglustjóri með samþykki viðkomandi hreppsnefndar 
veitt einstökum mönnum leyfi til þess að halda hund, ef sérstakar ástæður mæla með 

því, og bundið leyfið skilyrðum. 

22. gr. 
Í kauptúnunum má búfénaður eigi laus ganga, enda bera eigendur ábyrgð á því, 

ef fénaður þeirra veldur spjöllum á húslóðum, túnum eða görðum, enda má sá,
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sem fyrir ágangi verður handsama slíka gripi til bráðabirgða, en tilkynna skal 
hann strax lögreglustjóra og eða hreppstjóra um málavöxtu. Sérstaklega ber lög- 
sæslumönnum og hreppstjóra að hafa strangt eftirlit með þessu á tímabilinu frá 
20. maí til 20, september. 

Selja má fénaðinn á opinberu uppboði til lúkningar tjónsbótum og kostnaði 
ef eigandi greiðir ekki. Skylda má eiganda ágangspenings til þess að lóga honum. 

23. gr. 
Innan kauptúnanna má eigi halda alifugla, nema í húsi eða tveggja metra hárri 

hænsnavírnetsgirðingu, eða annarri slíkri girðingu, sem lögreglan metur viðhlít- 
andi. Eigendur alifugla bera ábyrgð á, að fuglarnir fari eigi inn Í garða manna 
eða húslóðir, þótt ógirt séu. Nú er misbrestur á þessu og getur lögreglan þá látið 
slátra fuglunum á kostnað eigenda og selt, ef kostnaðurinn er ekki tafarlaust 
greiddur. 

Einnig getur lögreglan látið slátra þeim alifuglum, sem hún telur eiga illt eða 
eru Hl óþrifa. 

Er eigendum skylt að greiða slátrunarkostnaðinn. 

24. gr. 
Fjárhús og önnur peningshús í kauptúnum má aðeins hafa þar sem hrepps- 

nefnd ákveður. Heimilt er hreppsnefndum að banna með öllu skepnuhald á skipu- 
lagssvæðum kauptúnanna. 

25. gr. 
Skylt er öllum að hlýða fyrirmælum hreppsnefndar um hagbeit í landi kaup- 

túnanna bæði hvernig hagbeit skuli hagað og gjöldum fyrir hana. Á slíkum gjöldum 
er lögtaksréttur. 

V. KAFLI 

Um friðun og vernd á eignum. 

26. gr. 
Enginn má skemma, lýta eða óbreinka, né á annan hátt spilla almennings- 

eignum, hvort heldur eru vegir, vatnsból, vatnsveitumannvirki, byggingar, ratf- 
búnaður, ljósker, bryggjur, bryggjuáhöld, símar, brunaboðar, björgunartæki eða 
annað, sem ætlað er til almenningsnota. Sama gildir um útvarpsbúnað einstakra 
manna. 

27. gr. 
Enginn má rita, rispa, tjarga, teikna né mála á hús manna eða girðingar neitt 

bað. sem hneyksli getur valdið, skemmdum eða óprýði. Enginn má heldur skemma 

girðingar þær, er standa um garða, reiti, tún eða Önnur mannvirki, og bannað er 
að klifra yfir þær eða fara í gegnum þær, nema með leyfi eiganda eða um- 
ráðamanns. 

Enginn má á nokkurn hátt vísvitandi spilla nokkrum eignum sýslubúa. Komi 
slíkt fyrir, skal sá, er veldur bæta fullum bótum þann skaða, sem hann gerir. 

28. gr. 
Enginn má skemma, troða eða spilla á annan hátt ræktuðum blettum, túnum, 

engjum, matjurtagörðum eða skrúðgörðum manna, hvort sem girt er eða ógirt. 
Ekki má heldur skemma plöntur, né á nokkurn hátt spilla neinu í grafreitum 

eða saurga þá á nokkurn hátt. Girðingum má ekki spilla, né skilja eftir opin hlið.
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29. gr. 

Enginn óviðkomandi maður má hagnýta sér eða tileinka sér neinar nytjar, 

svo sem beit, berjatöku, egg, veiði, fugla, fiska eða annað, án leyfis landeiganda. 

Þó mega ferðamenn hagnýta sér hagbeit og berjatöku til neyslu á staðnum um 

stundarsakir, meðan á áningu eða hvíld stendur. 

30. gr. 
Öllum er skylt að ganga vel og þrifalega um áningarstaði sína og tjaldstæði, 

eða þar, sem þeir á annan hátt koma saman á víðavangi, hvar sem er innan sýsl- 

unnar. Ber að ræsta vandlega slíka staði af öllum óhroða og rusli, svo sem dósum, 

flöskum, bréfum og matarleyfum og öðru þvílíku, áður en staðurinn er yfirgefinn, 

og hylja ruslið í gröf eða gjótu eða flytja það burt. Flöskur má aldrei brjóta á 

víðavangi. Bannað er að eyða eða spilla gróðri með lyng- eða hrísriti, óþörfum akstri 

utan vega eða á annan hátt. 

sl. gr. 
Hreppsnefnd ákveður hvar festa skuli upp auglýsingar frá yfirvöldum og öðr- 

um stjórnvöldum og skal hún á kostnað sveitarsjóðs útvega í því skyni spjöld, 

svo mörg sem þurfa þykir. 
Auglýsingar um sjónleiki, sýningar, samsöngva og aðrar skemmtanir sem leyft 

er að halda, svo og aðrar auglýsingar, má festa upp hvar sem er með samþykki 

hlutaðeigandi húsráðanda. 

32. gr. 

Uppfestar auglýsingar skulu hlutaðeigendur taka niður, þegar þær hafa fullnægt 

tilgangi sínum. Löglega uppfestar auglýsingar má enginn rífa niður, rissa eða skrifa 

neitt á bær þeim óviðkomandi, óhreinka eða gera ólæsilegar á annan hátt. 

VI. KAFLI. 

Um veitingastaði, samkomuhús og skemmtanir. 

33. gr. 
Allir staðir, þar sem höfð er á hendi almenn veitingasala matar og drykkjar og 

gististaðir fyrir almenning, skulu háðir sérstöku eftirliti lögreglustjóra, og skal lög- 

reglunni heimill umgangur um húsakynni þau, sem notuð eru í sambandi við 

reksturinn. 
Í öllum gistihúsum skal halda nákvæma sestabók. 

34. gr. 
Hverjum, sem hefur veitingasölu, hverju nafni sem nefnist, er skylt að gera allt, 

sem Í hans valdi stendur til að afstýra því, að nokkuð það fari fram í húsi hans, 
sem kemur í bága við velsæmi og góða reglu. 

35. gr. 
Á veitingastað má enginn sýna af sér ofsalegt athæfi eða látbragð, hávaða eða 

nokkra ósæmilega hegðun eða hafa áhættuspil um hönd. 

36. gr. 
Allir almennir veitingastaðir og samkomustaðir skulu vera lokaðir frá kl. 11.30 

að kvöldi til kl. 6 að morgni, og allir gestir, sem ekki eiga náttstað þar, skulu hafa 
farið út ekki síðar en hálfri stundu eftir að lokað er. Þó má selja ferðamönnum 
greiða á hvaða tíma sem er. Heimilt er félögum að halda þar samkvæmi, dansleiki 
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og aðrar skemmtanir, sem ekki eru bundnar við neinn sérstakan lokunartíma, ef 

ekki taka þátt í þeim aðrir en félagsmenn og gestir þeirra. Sama gildir um brúðkaup 
og samsæti einstakra tiltekinna manna. 

37. gr. 
Í hverju veitingahúsi eða almennu samkomuhúsi skulu vera nægilega stór 

snyrtiherbergi (salerni) miðað við mögulegan fjölda gesta. Veitingamaður eða hús- 
ráðandi skal sjá um, að fulls hreinlætis sé gætt á snyrtiherbergjum. 

38. gr. 
Þeir, sem vilja halda almennar samkomur, svo sem dansleiki, sjónleiki, söng- 

skemmtanir, íþróttasýningar o. s. frv. sem almenningi er boðið til og aðgangur seldur 
að, eða til að hafa veitingar á boðstólum, skulu leita leyfis lögreglustjóra. Þó getur 
lögreglustjóri falið hreppstjórum að veita slík leyfi, hverjum í sínum hreppi. Lög- 
reglustjóri metur, hvort þörf sé á löggæslu og hve mikilli. 

Leyfishafa skal skylt að hlýða þeim fyrirmælum sem lögregluvaldið setur til þess 
að varðveita góða reglu, velsæmi, hreinlæti og loftræstingu. Enn fremur getur lögreglu- 
stjóri sett reglur um hámarksfjölda samkomugesta á hverjum stað. 

Fari nokkuð það fram, sem verulega brýtur í bága við reglur og velsæmi, er lög- 
regluvaldinu heimilt að slíta samkomunni. 

Almennar útisamkomur eru sömu reglum háðar eftir því sem við á. 

39. gr. 
Nú hefur einhver orðið með dómsrannsókn sannur að sök um ítrekaða ölvun eða 

óspektir á dansleikjum eða öðrum samkomum, og er þá heimilt að meina honum að- 
sang að dansleikjum og skemmtisamkomum í tiltekinn tíma eftir tilmælum lögreglu- 

manna og forsvarsmanns samkomu. Lögsreglustjóri fellir úrskurð í málinu og til- 
kynnir hlutaðeigendum. 

40. gr. 
Föst kvikmyndahús má ekki reka í sýslunni nema að fengnu leyfi hlutaðeigandi 

hreppsnefndar og lögreglustjóra, og með þeim skilyrðum, sem þessir aðilar setja um 
húsrymi og öryggisráðstafanir. 

41. gr. 
Ef sýndar eru myndir, sem að dómi lögreglustjóra eru siðspillandi, hvort sem það 

eru skuggamyndir eða kvikmyndir, setur lögreglustjóri bannað að sýna þær. Barna- 
verndarnefnd getur og bannað ef henni sýnist ástæða til, að láta börn horfa á myndir, 
sem geta haft vond áhrif á þau. 

VIT. KAFLI 

Um útivist barna og unglinga. 

42. gr. 
Foreldrum og þeim, sem foreldravald hafa yfir börnum er skylt að hafa tilhlýði- 

legt eftirlit með börnum sinum, þegar þau eru á almannafæri. 
Börn yngri en 12 ára mega ekki vera á almannafæri eftir kl. 20 og unglingar 

yngri en 15 ára ekki eftir kl. 22 á tímabilinu 1. október til 1. maí. Þeim er á sama tíma 

óheimill aðgangur að kvöldsýningum kvikmyndahúsa, knattborðsstofum og veitinga- 
stöðum. 

Unglingum innan 15 ára aldurs er óheimill aðgangur að dansleikjum. Þó er þeim 
heimilt að sækja skemmtanir skóla og æskulýðsfélaga undir eftirliti foreldra eða 
fulltrúa þeirra.
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Um aldurstakmörk þessi gildir sú regla þó, að eftir 1. maí skulu börn fædd síðar 
á árinu njóta sama réttar og börn fædd fyrir 1. maí, sbr. ennfremur ákvæði gildandi 
laga um vernd barna og ungmenna. 

43. gr. 
Lögreglunni er heimilt að banna öllum óviðkomandi, sem ekki eiga brýnt erindi, 

umferð út Í skip, sem liggja í höfnum kauptúnanna. Enn fremur getur lögreglan 
jafnan bannað börnum innan 15 ára aldurs umferð um bryggjur kauptúnanna og 

hafnarsvæði, nema þau séu þar í vinnu. 

44. gr. 
Heimilt er að halda unglingadansleiki, þar sem áfengisneysla er útilokuð, enda 

sé aldur þátttakenda undir tvítugt en yfir 12 ára. 
Unglingum yngri en 15 ára sbr. þó 42. gr., er óheimil þátttaka í bingó- og félags- 

vistarsamkomum, nema Í fylgd með foreldrum, eða forsjármönnum. Lögreglustjóri 

getur þó leyft að slíkar samkomur séu sérstaklega haldnar fyrir börn og unglinga, 

enda sé aðgangseyri og verðmæti vinninga í hóf stillt. 
Börnum yngri en 15 ára er bannað að skemmta á almennum samkomum, þar sem 

aðgangseyris er krafist nema með samþykki barnaverndarnefndar. Barnaverndar- 
nefndum er skylt að vera lögreglunni til aðstoðar við að sjá um að ákvæðum þessum 
sé fylgt. 

VITI. KAFLI 

Almenn ákvæði um hreinlæti og þrifnað. 

45. gr. 
Enginn má saurga eða á nokkurn hátt spilla neysluvatni manna, hvort heldur 

er rennandi vatn í ám, lækjum eða lindum eða vatnsleiðslum eða í þróm eða brunnum. 
Vatnsból skulu vel varin fyrir öllum óþrifnaði, og þess stranglega gætt, að skólpi 

eða öðru, er óþrifnaði veldur, sé eigi hellt þann veg, að runnið geti að þeim. 
Fataþvottur eða önnur skarnhreinsun má ekki eiga sér stað svo nálægt brunnum 

að nokkur hætta sé á, að neysluvatn saurgist af. 
Stampa, opnar tunnur, föt eða önnur ílát eða lifur, grút eða slori eða því um líku, 

má ekki láta standa á almannafæri né hafa nokkuð laust eða í ílátum, sem ódaun 

leggur af eða óþrifnaði veldur. 
Safngryfjur og forir skulu vera þaktar, svo engan ódaun leggi af þeim og svo vel 

umgirt, að enginn hætta geti af stafað fyrir menn eða skepnur. 

46. gr. 
Bannað er að hella skólpi á sötu eða almannafæri, ekki má heldur hella þar eða 

skilja eftir neitt það, er óþrifnaði veldur. 
For, slor og annað þvíumlíkt, skal jafnan flytja í heldum ílátum eða vögnum 

um götur og alfaravegi, og skal sá er á, sem flytur, hreinsa upp, ef niður á 
sötuna fer. 

47. gr. 
Skepnum má ekki slátra á eða við götur eða á almannafæri yfirleitt, heldur skal 

það gert að húsabaki eða innan girðingar, og skal þess vandlega gætt, að skepnur sjái 
ekki blóðvöllinn, og hann sé hreinsaður strax að slátrun lokinni. 

Bannað er að láta hunda komast í blóðvöll, þegar slátrað er sauðfénaði. Brot 
segn banni þessu er á ábyrgð hlutaðeigandi hús- eða landráðanda.
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48. gr. 
Heilbrigðisnefndir hafa hver í sinum hreppi eftirlit með öllu því sem að almenn- 

um þrifnaði lýtur. Fer um þetta efni eftir þeim heilbrigðissamþykktum, sem nú gilda 
fyrir einstaka hreppa sýslunnar, eða þeim heilbrigðissamþykktum er síðar kunna að 

verða settar fyrir hreppa sýslunnar. 

49. gr. 
Eigi má fleygja flöskum, steinum, nöglum, hálmi, ávaxtahýði, pappirsrusli, eða 

þess konar á almannafæri í göturæsi eða í fjörur, né heldur skvetta þar skólpi eða 
öðru, sem veldur óþrifum eða er til óþæginda. Bannað er að brenna skarni á verslun- 
arlóðum kauptúnanna. 

50. gr. 
Þegar hús eru byggð að nýju, eða eldri hús rifin og byggð upp að nokkru eða 

öllu leyti, skal eigandanum, ef húsið liggur við götu eða svæði, sem almenningur fer 
um skylt að skýra lögreglustjóra frá, áður en verkið byrjar, og sanna fyrir honum 
heimild sína til verksins. Hann skal haga sér eftir þeim fyrirmælum, sem lögreglu- 
stjóri setur til að afstýra hættu, farartálmum eða óþægindum fyrir vegfarendur. 

Verkfæri og verkefni má ekki leggja frá sér á almannafæri, nema þar sem lög- 
reglustjóri leyfir, og má ekki liggja þar lengur en nauðsyn krefur. Mold, möl, leifar 

af verkefni og annað, sem af byggingunni stafar, skal eigandinn færa burt, þegar 
húsagerðin er svo langt komin eða verk það, sem unnið er að, að því verði við komið. 

Nú brennur hús eða mannvirki, eða það er flutt í burt, án þess að annað sé gert 
í staðinn, þá er eiganda eða umboðsmanni hans skylt að ganga svo frá rústunum, að 
ekki stafi hætta, óbrifnaður eða óprýði af. 

51. gr. 
Bannað er að hafa þakjárn, eða parta af þakjárni, laust úti og hafa eigendur 

ábyrgð á, að slíkt ekki fjúki öðrum til tjóns, eða meiðsla. Sama gildir og um spýtna- 
rusl og annað þess háttar, sem meiðslum eða skemmdum setur valdið, ef fýkur. 

IX. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

52. gr. 
Með mál út af brotum á samþykkt þessari skal fara að hætti opinberra mála. 
Brot gegn samþykkt þessari varða sektum, ef ekki Mggur þyngri refsing við brot- 

inu samkvæmt lögum. 

Sektir renna í sveitarsjóð þess hrepps, þar sem brotið er framið. Nú er brot framið 
í fleirum en einum hreppi, og sem refsað er fyrir í sama máli, og rennur þá sektin í 
sýslusjóð. 

53. gr. 
Samþykkt þessi gildir bæði í þéttbýli og sveitum Vestur-Ísafjarðarsýslu. 

54. gr. 
Með samþykkt þessari er úr gildi numin lögreglusamþykkt fyrir Vestur-Ísafjarðar- 

sýslu frá 30. júlí 1946, svo og allar síðari breytingar á henni. 
Samþykkt þessi öðlast þegar gildi, 

Lögreglusamþykkt þessi, sem sýslunefnd Vestur-Ísafjarðarsýslu hefur samið 

og samþykkt samkvæmt lögum nr. 107 8. maí 1935 um lögreglusamþykktir utan kaup-
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staðanna, staðfestist hér með og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að 
máli. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 22. ágúst 1977. 

Ólafur Jóhannesson.   
Ólafur Ww. Stefánsson. 

12. ágúst 1977. Nr. 316. 
REGLUR 

um nýtingu fangelsa í Reykjavík. 

1. gr. 
Reglur þessar taka til Hegningarhússins í Reykjavík, Fangelsisins Síðumúla 28 

og Fangageymslunnar í lögreglustöðinni, Hverfisgötu 113. 

2. gr. 

Handteknir menn. 

Þá sem rannsóknarlögregla ríkisins handtekur á starfssvæði sínu og að mati 
hennar er nauðsynlegt að vista í fangelsi, skal að jafnaði vista í Fangelsinu Síðu- 
múla 28. 

Þeir sem handteknir eru í Reykjavík vegna brota á áfengis- og fíkniefnalög- 
gjöf, óspekta á almannafæri, svo og þá sem grunaðir eru um önnur brot en eru 
í vímu vegna neyslu áfengis eða fíkniefna, skal að jafnaði vista í Fangageymslunni 
að Hverfisgötu 118. 

3. gr. 

Gæsluvarðhald. 

Þá, sem úrskurðaðir eru í gæsluvarðhald á vegum rannsóknarlögreglu ríkisins, 
sakadóms í ávana- og fíkniefnamálum eða rannsóknardeilda lögreglunnar í Reykja- 
vík, Kópavogi eða Hafnarfirði, skal vista í Fangelsinu Síðumúla 28, nema hentugra 
sé talið af þeim sem með rannsókn málsins fer að vista fangann annars staðar. 

Gæslufanga, sem vistaður er í fangelsi utan Reykjavíkur, en flytja þarf til 
dvalar í Reykjavík, skal sömuleiðis vista í Fangelsinu Síðumúla 28. 

Sé ekki fyrir hendi húsrými í Fangelsinu Síðumúla 28, skal yfirmaður þess 
sjá um að afla vistrýmis í öðru fangelsi og er honum í því sambandi heimilt, í 
samráði við þann sem vistað hefur fanga í gæsluvarðhaldi, að flytja gæslufanga 
úr fangelsinu í annað fangelsi, þar sem fangelsisrými er fyrir hendi. 

4. gr. 
Afplánun refsingar. 

Fanga sem vista á í fangelsi til afplánunar fangelsisrefsingar lengri en 3 mán- 
uði, skal fyrst færa í Hegningarhúsið í Reykjavík, en síðan skulu þeir fluttir þaðan 
svo fljótt sem unnt er og vistaðir á því vinnuhæli, sem að mati yfirstjórnar fang- 
elsanna er talið viðeigandi hverju sinni. 

Fangar sem afplána eiga fangelsisrefsingu 3 mánuði eða skemur, er heimilt 
að vista allan tímann í Hegningarhúsinu, svo og þá sem afplána eiga lengri fang- 
elsisrefsingu, sé það talið nauðsynlegt að mati yfirstjórnar fangelsanna. 

Fangar, sem afplána eiga varðhaldsrefsingu og búsettir eru á Suður- og Vestur- 
landi, skal vista í Hegningarhúsinu. Þó er heimilt í samráði við yfirstjórn fang-
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elsanna að flytja þá úr Hegningarhúsinu til vistunar í vinnuhæli. Sama gildir um 
þá sem afplána vararefsingu vegna fjársektar. 

Sé ekki rými fyrir hendi í Hegningarhúsinu fyrir þá sem fullnustuaðilar óska 
eftir að séu þar teknir til vistunar, skal yfirmaður fangelsisins gera ráðstafanir 
til þess að flytja fanga í önnur fangahús eftir því sem unnt kann að vera, en ella 
skrá slíka fanga á biðlista. 

Sé þörf á nýtingu vistrýmis í Hegningarhúsinu til vistunar gæslufanga skal 
yfirmaður fangelsisins gera ráðstafanir til þess að flytja brott úr fangelsinu þá 
fanga sem þar eru til afplánunar vararefsingar eða varðhaldsrefsingar. 

Fanga sem afplána refsingu í vinnuhælum en dvelja þurfa um stundarsakir 
í Reykjavík skal að jafnaði vista í Hegningarhúsinu meðan á dvöl þeirra í Reykja- 
vík stendur. 

5. gr. 
Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt heimild í 13. gr. laga um fangelsi og 

vinnuhæli nr. 38/1973 öðlast þegar gildi. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 12. ágúst 1977. 

Ólafur Jóhannesson. 

Nr. 817. . 11. ágúst 1977. 
AUGLÝSING 

um staðfestingu á aðalskipulagi Víkur í Mýrdal. 

Samkvæmt skipulagsmálum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 11. ágúst 
1977 staðfest uppdrátt af aðalskipulagi Víkur í Mýrdal. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir 
og hefur verið samþykktur af hreppsnefnd Hvammshrepps og skipulagsstjórn ríkis- 
ins. 

Jafnframt er skipulagsuppdráttur af Vík í Mýrdal, sem staðfestur var af félags- 
málaráðuneytinu 24. apríl 1970, nr. 77/1970, úr gildi fellur. 

Félagsmálaráðuneytið, 11. ágúst 1977. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Ni. 318. 25. ágúst 1977. 
SAMÞYKKT 

um breytingu á lögreglusamþykkt fyrir Reykjavík 

nr. 2 7. janúar 1930. 

1. gr. 

3. og 4. málsgr. 46. gr., sbr. breytingar nr. 95 14. júlí 1958, nr. 258 24. nóvember 

1969, nr. 79 29. apríl 1974 og nr. 468 22. október 1975, orðist svo:
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Almennur hámarkshraði í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur skal vera 50 km á 
klukkustund. 

Á eftirtöldum vegum skal hámarkshraði þó vera 60 km á klukkustund: 

a) Miklubraut austan Kringlumýrarbrautar. 
b) Kringlumyýrarbraut. 
c) Vesturlandsvegi vestan Höfðabakka. 
d) Höfðabakka sunnan Vesturlandsvegar. 
e) Bæjarhálsi vestan Tunguháls. 
f) Gufunesvegi. 
g) Reykjanesbraut. 
Eh) Breiðholtsbraut. 
i) Elliðavogi sunnan Holtavegar. 
i) Eiðsgranda. 

2. gr. 
Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

Samþykkt þessi, sem borgarstjórn Reykjavíkur hefur samið og samþykkt sam- 
kvæmt lögum nr. 1 3. janúar 1890, sbr. lög nr. 67 28. nóvember 1919, um lögreglusam- 
þykktir fyrir kaupstaðina, staðfestist hér með og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 25. ágúst 1977. 

Ólafur Jóhannesson.   
Ólafur W. Stefánsson. 

19. ágúst 1977. Nr. 319. 
SAMÞYKKT 

um sorphreinsun á Bíldudal. 

1. gr. 

Suðurfjarðahreppur sér um sorphreinsun frá öllum fasteignum á skipulögðu 
svæði kauptúnsins. Fer hún fram undir yfirstjórn sveitarstjóra og með umsjón 
heilbrigðisnefndar kauptúnsins. 

2. gr. 
Daglegt sorp frá íbúðarhúsum, veitingahúsum, verslunum o. s. frv. innan kaup- 

túnsins skal sett í sérstaka poka, sem sveitarfélagið afhendir. Pokunum skal komið 
fyrir í sérstakri grind, sem smíðuð er fyrir pokana. Skal grindin vera frístandandi, 
komið fyrir í sorptunnu, eða sérsmíðuðum skáp. Grindinni skal komið svo fyrir, 
að sorppokinn hangi 2—5 cm yfir jörðu, gólfi eða tunnubotni. Lok skal vera yfir 
grindinni. Húseigendur skulu bera allan kostnað við uppsetningu og viðhald poka- 
grinda. Fyllsta hreinlætis skal gætt í umhverfi sorppoka. Sorphreinsun skal fram- 
kvæmd minnst 40 sinnum á ári, eftir aðstæðum og skal fjöldi sorpgrinda miðaður 
við að pokarnir yfirfyllist ekki milli tveggja tæminga. Við hvert hús skal vera a. m. k. 
ein grind fyrir hvert heimili, ásamt aukagrindum eftir því sem nauðsyn er. Hugsanleg 
vafaatriði varðandi fjölda grinda (sorppoka) úrskurðar heilbrigðisnefnd. Við stór- 
hátíðar eða ef útlit er fyrir stöðvun á sorphreisun, af einhverjum ástæðum, geta 
húseigendur fengið aukapoka í sorpgrindur, eftir því sem nauðsyn krefur, í áhalda- 
húsi hreppsins.
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3. Sr. 

Sorphreinsun fer fram á virkum dögum. Í sorppoka má setja venjulegt sorp 

frá heimilum, þó ekki meira en 25 kg í hvern poka. Ekki má setja glóð eða heita 

ösku í sorppoka. Blautt sorp, glerbrot, oddhvassa eða beitta hluti, má aðeins setja 

innan í plast eða pappír í pokana. Pokana má ekki offylla, svo að ekki sé hægt að 

loka þeim eða hafa lok yfir sorpgrindinni. Sorpið má ekki heldur hanga yfir poka- 

röndina eða vera dreift umhverfis sorppokana. Mold, möl, grjót og svipað efni 

má ekki láta í pokana, en skal flutt á afmarkað svæði skv. nánari fyrirmælum 

sveitarstjórnar. Þangað er banað að flytja pappír, plast eða eyðanlegt sorp. Bannað 

er að aðgreina og flytja burt úrgang frá slíku svæði. Bílhræ og brotajárn skal flutt 

á afmarkað svæði skv. nánari fyrirmælum sveitarstjórnar. Bannað er að urða 

olíuleifar eða önnur efni, sem mengað geta jarðveg í bæjarlandinu og einnig er 

bannað að kasta slíkum efnum í sjóinn. Skal þeim brennt eða eytt á annan hátt 

eftir því sem kostur er á, og skal slík eyðing fara fram undir eftirliti heilbrigðis- 

nefndar og starfsmanna hreppsins. 

4. gr. 

Fyrirferðamiklum en brennanlegum úrgangi, svo sem umbúðum og því um 

líku, skulu forsvarsmenn heimila og atvinnureksturs koma á sorpbil þegar hreinsun 

fer fram, eða í sorphaugsstað skv. nánari fyrirmælum sveitarstjórnar. 

5. gr. 
Kostnaður við almenna sorphreinsun og sorpeyðingu greiðist úr sveitarsjóði. 

Sveitarstjórn er þó heimilt að innheimta með fasteignagjöldum hvers árs, áætlað 

kostnaðarverð þeirra sorppoka, sem viðkomandi fasteign eyðir á árinu. 

6. gr. 

Brot gegn samþykkt þessari varðar sektum allt að kr. 100 000.00 nema þyngri 

refsing liggi við að lögum. Með brot á reglugerðinni skal farið að hætti opinberra 

mála. 

7. gr. 

Skylt er hverjum húsráðanda að sjá svo um, að greiður aðgangur sé ávallt 

að sorpgrindum, fyrir sorphreinsunarmenn. Þá er átt við að sorpgrindur séu stað- 

settar þar sem auðvelt er að komast að þeim. Þá skal húsráðandi sjá um, að moka 

snjó frá sorpgrindum, þannig að snjór hindri ekki sorphreinsun. 

8. gr. 

Ofangreind samþykkt Suðurfjarðahrepps staðfestist hér með skv. lögum nr. 

12/ 1969 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 19. ágúst 1977. 

F.h.r. 

Páll Sigurðsson.   
Ingimar Sigurðsson. 
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REGLUGERÐ 

fyrir Vatnsveitu Grenivíkur. 

1. gr. 
Vatnsveita Grenivíkur er eign Grýtubakkahrepps. Heimili hennar og varnar- 

þing er í Grýtubakkahreppi. 

2. gr. 
Hreppsnefnd Grýtubakkahrepps hefur einkarétt til reksturs vatnsveitu og sölu 

vatns á því svæði sem skipulagt er og vatnsveitan nær yfir og hún getur fullnægt 

og einnig til hafnarinnar á Grenivík. 

ð. gr. 
Hreppsnefnd Grýtubakkahrepps fer með yfirstjórn vatnsveitunnar og sér um 

fjárreiður og bókhald. Reikningsár vatnsveitunnar er almanaksárið og skulu reikn- 

ingar hennar endurskoðaðir af endurskoðendum hreppsreikninga og fylgja hrepps- 

reikningum ár hvert. 

4. gr. 
Hreppsnefnd lætur leggja vatnsæðar svo víða um kauptúnið, sem þörf krefur 

og fært þykir, svo að húseigendur eigi aðgang að þeim við veg, götu eða opin svæði, 
sem lóðir þeirra liggja að eða eru í námunda við. Vatnsveitan skal sjá um viðhald 

og endurbætur á aðalæðum og dreiflæðum. 
Vatnsveitan skal á eigin kostnað koma fyrir brunahönum í samráði við slökkvi- 

lHiðsstjóra. 

5. gr. 
Ef sýnt þykir, að götuæðar þær, sem fyrir eru, geti eigi séð atvinnufyrirtæki 

eða öðrum, sem óska eftir vatni til annarra þarfa en heimilisþarfa fyrir nægilegu 
vatni, er notanda skylt að greiða kostnað við nauðsynlegar úrbætur eftir úrskurð 
vatnsveitunnar. Ef óskað er eftir vatnsnotkun utan þess svæðis, sem vatnsveitan 

nær til og hefur verið tekið til skipulags og byggingar, getur vatnsveitan sett það 
skilyrði fyrir lögn vatnsæðar, að tryggt sé, að kostnaður við lögnina fáist endur- 
greiddur með beinni þátttöku notanda eða með því að gjöld fyrir vatnsnotkun verði 
ákveðin með hliðsjón af kostnaðinum. 

6. gr. 
Frá vatnsæðum vatnsveitunnar má enginn leggja vatnsæðar nema með leyfi 

vatnsveitunnar. Hver sá, er óskar eftir að fá vatnsæð tengda húsi sínu, gera endur- 

bætur eða breytingar á eldri lögnum, skal sækja um það til hreppsnefndar og 
gera grein fyrir áætlaðri vatnsþörf og til hvers vatnið skuli notað. Með umsókn- 
inni skal fylgja uppdráttur að vatnslögninni. Vatnsveitan sér um tengingu frá 
vatnsveituæð og lögn að húsi gegn sérstöku stofngjaldi. 
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7. gr. 
Skylt er hverjum húseiganda að halda vatnsæðum sínum vel við og láta tafar- 

laust gera við leka, þegar hans verður vart. Hann skal sérstaklega gæta þess, að 
ekki geti frosið í leiðslum. 

Eftirlitsmönnum vatnsveitunnar er heimilt að fara um hús og lóðir vatnsnot- 
enda til eftirlits með vatnslögnum og tækjum, sem sett eru í samband við þær. 
Ef þeim þykir umbúnaði í einhverju ábótavant, skal húseiganda skylt að bæta úr 
því tafarlaust, ella er vatnsveitunni heimilt að láta vinna verkið á kostnað hús- 
eiganda. 

8. gr. 
Hreppsnefnd er heimilt að loka vatnsæðum fyrir þeim, sem vanrækja að láta 

gera við bilanir á vatnsæðum eða tækjum, sem við þær eru tengd, eyða vatni að 
óþörfu eða greiða ekki vatnsskatt á réttum gjalddögum. Vatnsskatt ber að greiða að 
fullu, þótt lokað sé fyrir vatnið, af þessum orsökum. 

9. gr. 
Óheimilt er að tengja dælur eða tæki er nota vatn, önnur en venjuleg heimilis- 

tæki við heimæðar, nema með sérstöku leyfi hreppsnefndar. Óheimilt er að tengja 
æðar vatnsveitunnar við önnur veitukerfi nema með sérstöku leyfi hreppsnefndar. 
Enn fremur er óheimil öll meðferð vatnstækja, sem valdið geta óhreinkun á vatni 
í vatnsveituæð. 

Óheimilt er að taka vatn úr brunahönum vatnsveitunnar nema með leyfi vatns- 
veitunnar. 

Enginn má eyða vatni að óþörfu. 
Réttur húseiganda til vatnsnota skuldbindur ekki vatnsveituna til þess að 

tryggja að þrýstingur á götuæðum sé ávallt nægjanlegur. 

10. gr. 
Vatnsveitan ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni, er leiða kann af rekstrar- 

truflunum, sem verða vegna vinnu við æðar vatnsveitunnar, takmörkunar á vatns- 
notkun eða af öðrum ástæðum. 

Vatnsveitan hefur rétt til að takmarka vatnsnotkun, ef skortur er á vatni eða 

að loka fyrir vatnið vegna framkvæmda við vatnsveituna. Ef eldsvoða ber að hönd- 
um hafa slökkvilið lögregla og starfsmenn veitunnar heimild til að gera hverjar 
þær ráðstafanir, sem nauðsynlegar mega teljast, hvort sem er á vatnsæðum vatns- 
veitunnar eða í einkaeign. 

11. gr. 
Til þess að standa straum af kostnaði við vatnsveituna skal innheimta árlegan 

vatnsskatt af öllum fasteignum, sem vatn er lagt í. Almennur vatnsskattur skal mið- 
aður við ákveðinn hundraðshluta af fasteignamati mannvirkja og lóða eins og það er 
á hverjum tíma notað sem álagningarstofn fasteignaskatts eftir nánari ákvörðun 
hreppsnefndar. 

Undanþága frá gjaldskyldu hins almenna fasteignaskatts skapar ekki undan- 
þágu frá greiðslu vatnsskatts. 

Almennur vatnsskattur hverrar fasteignar skal hlíta ákvæðum um hámarks- 

og lágmarksgjald af hverjum rúmmetra í byggingum og ennfremur hlíta ákvæðum 
um lágmarksgjald af hverri fasteign. 

12. gr. 
Hreppsnefnd getur ákveðið að setja upp vatnsmæla hjá þeim fyrirtækjum og 

einstaklingum, sem nota mikið vatn utan heimilisþarfa, t.d. frystihús, vinnslu- 

stöðvar o. fl., og innheimta aukavatnsskatt eftir mældri vatnsnotkun. Vatnsveitan
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sér um uppsetningu og eðlilegt viðhald mælanna, en húseigandi greiðir fyrir upp- 
setningu og mælaleigu samkvæmt gjaldskrá. Húseiganda ber að tilkynna vatns- 
veitunni tafarlaust er hann kann að verða var við bilanir á vatnsmæli. Áætla má 
vatnsnotkun eftir fyrri notkun ef mælir bilar. Stofngjald fyrir tengingu heimæða 
sbr. 7. gr. ákveður hreppsnefnd hverju sinni. 

13. gr. 
Vatnsskattur fellur í gjalddaga 15. janúar ár hvert og ber að greiða skattinn 

til skrifstofu hreppsins. Þar sem aukavatnsskattur er greiddur, er heimilt að greiða 
skattinn á 4 gjalddögum í lok hvers ársfjórðungs eftir nánari ákvörðun hrepps- 
nefndar. 

Vatnsskatt má taka lögtaki og er hann tryggður með lögveði í viðkomandi eign 
næstu tvö ár eftir gjalddaga og gengur hann fyrir hvers konar samnings- og að- 

fararveði. 

14. gr. 
Greiða skal fyrir vatn til skipa við afhendingu. Hreppsnefnd er heimilt að 

semja um fast árgjald fyrir neysluvatn til skipa og báta, sem gerðir eru út frá 
Grenivík. Einnig að ákveða lágmarksgjald fyrir bílaþvottaplön. 

15. gr. 
Hreppsnefnd getur sett nánari reglur um framkvæmd þeirra mála, sem reglu- 

gerð þessi fjallar um. Jafnframt getur hún veitt undanþágu frá reglugerðinni ef 
hún telur gildar ástæður til þess. 

16. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varðar sektum allt að kr. 10000.00 nema þyngri 
refsing liggi við samkvæmt almennum lögum. 

Ef einhver veldur skemmdum á vatnsveitunni skal hann bæta þær að fullu og 
sæta sektum, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt lögum. 

Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Grýtubakkahrepps, 

staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, til þess að öðlast 
gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 17. ágúst 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

19. ágúst 1977. Nr.821. 
GJALDSKRÁ 

fvrir Vatnsveitu Grenivíkur. 

1. gr. 

Almennur vatnsskattur af húsum, sem vatn er lagt í, skal vera 0.3% af hinu 

opinbera fasteignamati húss og lóðar, eins og það er á hverjum tíma notað sem 
álagningarstofn fasteignaskatts. 

Almennur vatnsskattur samkvæmt framanskráðum reglum skal þó aldrei vera
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lægri en kr. 2000.00 af skattskyldri fasteign. Af bílaþvottaplani greiðist aukaskattur 
kr. 15 000.00. 

Framangreindir gjaldstuðlar um lágmarksvatnsskatt af fasteign skulu breytast 
eftir verðlagi á sama hátt og álagningarstofn fasteignaskatts. 

2. gr. 
Aukavatnsskattur skal vera kr. 7.00 fyrir hvern teningsmetra vatns. Gjald- 

stuðull á teningsmetra skal breytast eftir verðlagi á sama hátt og álagningarstofn 
fasteignaskatts. 

3. gr. 
Gjald fyrir vatn til skipa skal vera kr. 50.00 fyrir hvern teningsmetra vatns, 

en þó aldrei lægra en kr. 500.00 fyrir hvert skip. 

4. gr. 
Fyrir önnur vatnsnot en þau, sem að framan eru talin, og ef mælingu verður 

ekki komið við, skal greiða gjöld, sem hreppsnefndin ákveður. 

ð. gr. 
Stofngjald húsa skal ákveðið af hreppsnefnd árlega. 

6. gr. 
Gjald fyrir uppsetningu mælis skal vera kr. 1 500.00 og leiga kr. 1500.00 á ári 

fyrir hvern mæli. 

7. gr. 

Skylt er að greiða vatnsskatt af húseignum og mannvirkjum, sem eru í bygg- 
ingu, eftir ákvörðun hreppsnefndar, enda þótt ekki liggi fyrir fasteignamat. 

8. gr. 
Heimilt er hreppsnefnd fyrir eitt ár í senn að hækka eða lækka vatnsskattinn 

um allt að 50% án staðfestingar ráðuneytisins. 

Gjaldskrá þessi sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Grýtubakkahrepps 
staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, til þess að öðlast 
gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 12. ágúst 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 
  

Nr. 329. 22. ágúst 1977. 
SAMÞYKKT 

um breytingu á lögreglusamþykkt fyrir Siglufjarðarkaupstað, 

nr. 74 20. mars 1945. 

1. gr. 

63. gr. orðist svo: 
Alifugla, svo sem hænsni, endur og gæsir, má ekki hafa í kaupstaðnum, nema 

þeir séu hafðir í lokuðu byrgi eða annarri jafnöruggri vörslu. Séu alifuglar látnir
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ganga lausir, þrátt fyrir aðvaranir lögreglunnar, getur hún látið lóga fuglunum á 

kostnað eigenda eða selt þá til lúkningar á kostnaði. 

2. gr. 

65. gr. orðist svo: 
Búfénað, svo sem hesta, nautgripi og sauðfénað, má aldrei láta ganga lausan 

á kaupstaðarlóðinni innan fjárgirðingar bæjarins, nema hann sé hafður í öruggri 
girðingu, sem lögreglan tekur gilda, svo að ágangur á land eða lóðir annarra geti 

eigi hlotist af. 
Búfénað má aðeins reka um götur bæjarins úr eða í haga, eða öðrum nauðsyn- 

legum tilgangi, en þá skal maður ávallt fylgja honum. 

3. gr. 
66. gr. hljóði svo: 
Bæjarstjórn kýs þrjá menn í fjallskilastjórn til þriggja ára. Þeir skipta með 

sér verkum, ef bæjarstjórn hefur ekki öðruvísi ákveðið. Allar kindur á kaupstaðar- 
lóðinni skulu reknar í afrétt fyrir 15. júní ár hvert, en fjallskilastjórn skal fyrir- 
skipa fjáreksturinn í afrétt fyrr, ef hún telur henta. Er öllum fjáreigendum skylt 
að hlíta fyrirmælum fjallskilastjórnar um burtrekstur fjárins í afrétt, smölun af- 
rétta og heimalanda og jafnar fjallskilastjórn kostnaðinum niður á fjáreigendur eftir 

fjáreign þeirra. 

4. gr. 
67. gr. orðist svo: 
Búfénað, svo sem hesta. nautgripi og sauðfé, sem látið er ganga laust í bænum 

gagnstætt fyrirmælum samþykktar þessarar, skal lögreglan láta handsama, hýsa og 
fóðra. Einnig mega þeir, er fyrir ágangi verða, láta handsama ágangsfénað, en skýra 
skulu þeir lögreglunni frá því tafarlaust. Eigendum slíks fénaðar ber að greiða 
allan kostnað af handsömun þess og fóðrun og annan kostnað, sem af slíku leiðir, 

og má láta selja búfénaðinn á opinberu uppboði til lúkningar kostnaðinum, verði 

fénaðurinn ekki leystur út innan sólarhrings frá því eigandinn fékk vitneskju um 
handsömunina eða, ef eigi er vitað um eiganda, innan hæfilegs tíma eftir að aug- 
lýsing um fénaðinn hefur verið birt. Einnig skal eigandi slíks búpenings bæta allt það 
tjón, er hann hefur valdið. 

5. gr. 
116. gr. orðist svo: 
Brot gegn samþykkt þessari varða sektum allt að kr. 10 000.00. 

6. gr. 

Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Siglufjarðar hefur samið og samþykkt sam- 
kvæmt lögum nr. 1 3. janúar 1890, sbr. lög nr. 67 28. nóvember 1919, um lögreglu- 
samþykktir fyrir kaupstaðina, staðfestist hér með og Þirtist til eftirbreytni öllum 
þeim, sem hlut eiga að máli. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 22. ágúst 1977. 

Ólafur Jóhannesson.   
Ólafur W. Stefánsson.
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AUGLÝSING 

um breytingu á hreppamörkum milli Borgarhrepps og 

Borgarneshrepps í Mýrasýslu. 

Með vísun til 4. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 58 29. mars 1961, staðfestist hér með 
breyting á hreppamörkum milli Borgarhrepps og Borgarneshrepps í Mýrasýslu 
þannig, að sá hluti úr landi prestsetursjarðarinnar Borgar í Borgarhreppi, sem 
er sunnan þjóðvegarins vestur á Snæfellsnes (Ólafsvíkurþjóðvegar), sem Borgarnes- 
hreppur hefur keypt af ríkissjóði samkvæmt heimild í lögum nr. 33 24. apríl 1973, 
skal framvegis tilheyra Borgarneshreppi, og breytast því hreppamörk téðra hreppa 
í samræmi við það. 

Framangreind breyting á hreppamörkum milli Borgarhrepps og Borgarneshrepps 
hefur verið samþykkt af hreppsnefndum beggja hreppanna og hlotið meðmæli 
sýslunefndar Mýrasýslu. 

Félagsmálaráðuneytið, 23. ágúst 1977. 

Gunnar Thoroddsen. Í 
Hallgrímur Dalberg. 

Nr. 824. . 2. ágúst 1977. 
AUGLÝSING 

um breytingu á samþykkt um stjórn bæjarmálefna Akraneskaupstaðar 

nr. 59 14. apríl 1864. 

1. gr. 
7. gr. orðist svo: 
Bæjarstjórn heldur að jafnaði fundi tvisvar í mánuði 2. og 4. þriðjudag hvers 

mánaðar og skal fundur hefjast kl. 16 nema bæjarráð ákveði annað. 

Heimilt er bæjarstjórn að fengnu samþykki bæjarráðs að fella niður fundi í 
júlí eða ásúst. 

Aukafundi skal halda skv. ákvörðun bæjarstjóra eða ef þrír bæjarfulltrúar 
hið fæsta krefjast þess. 

2. gr. 
8. gr. 3. mgr. orðist svo: 
Sá sem óskar að fá mál tekið á dagskrá bæjarstjórnar eða flytja tillögu skal 

tilkynna það bæjarstjóra skriflega eigi síðar en kl. 11.00 á föstudegi næstan fyrir 
fund. 

Breyting þessi sem bæjarstjórn Akraness hefur samþykkt staðfestist hér með 
samkvæmt lögum nr. 58 29. mars 1961 til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 24. ágúst 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.



20. ágúst 1977. 523 Nr. 325. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 348 8. október 1976 um 

happdrætti Háskóla Íslands. 

1. gr. 
1. og 2. málsl. 1. málsgr. 11. gr. orðist svo: Verð hlutamiða er 700 kr. í hverjum 

flokki. Fyrir ársmiða skal greiða 8400 kr. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 13 183. april 1973 um happ- 

drætti Háskóla Íslands, öðlast gildi 1. janúar 1978. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 25. ágúst 1977. 

Ólafur Jóhannesson. 
  

Ólafur Ww.s tefánsson. 

26. ágúst 1977. Nr. 326. 
REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 290 8. júlí 1976, um möskvastærðir 

botnvörpu og flotvörpu. 

1. gr. 
4. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Lágmarksstærð möskva rækjuvörpu skal vera 45 mm í vængjum, aftur að 

fremsta horni efra byrðis og 36 mm í öðrum hlutum rækjuvörpunnar. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 81 31. maí 1976, um veiðar 
í fiskveiðilandhelgi Íslands, öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 26. ágúst 1977. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. 
  

Jón B. Jónasson. 

Endurprentað blað.
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REGLUR 

um smíði og búnað íslenskra skipa. 

Hluti A 

Reglur um smíði fiskiskipa úr stáli allt að 50 m lengd. 

EFNISYFIRLIT 

Almennt yfirlit. 

Skilgreiningar. 

Kjölur og stefni. 

Einfaldur botn, Þbotnstokkar, miðkjölur. 

Tvöfaldur botn. 

Aðalbönd. 

Byrðingur. 

Styrking framan og aftan. 

Þilfarsbitar, stoðir og langbjálkar. 

Þilför. 

Vatnsþétt þil. 

Yfirbyggingar og þilfarshús. 

Vélaundirstöður. 

Lúgur, op í skipssúð, v.þ. hurðir, kýraugu, loftpípur og loftháfar. 

Skjólborð, austurop, frárennsli. 

Lestarbúnaður. 

Stýri, stýrisbúnaður. 

Möstur og bómur. 

Búnaður. 

Styrking fyrir ís. 

Suður. 

1. gr. 

Almennt yfirlit. 

101. Reglur þessar eru miðaðar við fiskiskip allt að 50 m að lengd af venjulegri 

gerð og með hefðbundið hlutfall milli breiddar og dýptar en hlutfall milli 

lengdar og dýptar sé ekki yfir 12. 

102. 

Ennfremur er miðað við að vélarafl verði ekki meira en: H= 1.3 L? 

áshestöfl. (L = sjónlínulengd skips í m, sbr. 201). 
Sé skip af óvenjulegri gerð, að formi, hlutföllum eða vélarorku mun 

Siglingamálastofnun ríkisins taka afstöðu til þess hverju sinni. 
Efni. Efnismál í reglunum eru byggð á því, að notað sé SM-stál með 41—50 

kp/mm? brotþol. 
103. Gert er ráð fyrir að skipið sé alrafsoðið af kunnáttu.



1. 

104. 

107. 

108. 

109. 

201. 

júni 1977. 525 Nr. 927. 

Reynt skal eftir megni að forðast snöggar breytingar á styrkleika og efnis- 
stærðum. Aukning eða minnkun efnisstærða sé hæg og myndi ekki óeðlileg 

þrep í formi eða lögun. 
Öll vinna sé faglega og vel af hendi leyst. Gæta skal vel að því að hita stálið 
ekki um of né hamra eða beygja það meðan það er rautt. 
Áður en smíði bolsins er hafin skal senda inn til samþykktar 3 eintök af 

eftirtöldum teikningum: 

Fyrirkomulagsteikning 
Miðband 
Langskurður 
Þilför 
Byrðingur, skjólborð og austurop. 
Vatnsþétt þil. 
Botnhylki og geymar. 
Framstefni með styrkingum. 
Afturstefni og afturskip. 
Stýri og stýrisbúnaður (ásamt upplýsingum um stýrisvél og áætlaðan 

sanghraða). 
Lúgur og vatnsþéttar hurðir. 
Yfirbygsingar og þilfarshús. 
Vélaundirstöður (ásamt upplýsingum um vélarafl, vélargerð, snúnings- 

hraða véla og niðurgírun, einnig þyngd vélar og girs). 

Möstur, bómur, segl og reiði. 
Gálgar og annar fiskibúnaður. 

Undirstöður undir vindur og tæki á þilfari. 

Fyrirkomulag í lest ásamt teikningu af lestarstoðum og upplýsingum 

um lestarborð. 

Fyrirkomulag á þilfari, stoðir, stíur, fyrirkomulag legufæra og akkeris- 

vindu. 
Rafsuða og suðuröð. 
Ísstyrking. 
Senda skal inn stöðugleikaútreikninsa. réttiarmsboglínur (GZ-línur), sam- 

kvæmt reglum um stöðugleika fiskiskipa. 

Levfilest er að hafa fleiri en eitt ofantaldra atriða á sömu teikningu. 

Þegar skip eru smíðuð samkvæmt kröfum og undir eftirliti viðurkennds 

flokkunarfélags, skal samt sem áður senda inn framantaldar teikninsar til 

umsagnar, í 2 eintökum. Ennfremur skal senda Sislingsamálastofnun ríkisins 

eitt eintak af hverri teikningu sambykktri af flokkunarfélaginu með áletrun 

flokkunarfélagsins, leiðréttingum og athugasemdum ef einhverjar eru. 

Þegar skip er smíðað samkvæmt reglum flokkunarfélags en smíðaeftirlitið 

ekki falið flokkunarfélagi skal Siglingamálastofnun ríkisins annast eftirlit með 

smíðinni. 

Styrkleikaútreikninga kann að verða krafist þegar um óvenjulega smíði skips- 

hluta eða búnaðar er að ræða. 

2. gr. 

Skilgreiningar. 

Stöðluð vatnslína er vatnslína samsíða hannaðri grunnlínu við 85% dýpt 
skipsins: (0.85 D), miðskipa eins og skilgreint er í 205.
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202. 

203. 

204. 

205. 

206. 

207. 

208. 

  

  

    
| L 
    

Mynd 201 
Fremri lóðlína er þar sem stöðluð vatnslína sker innra borð stefnis-plötu. 
Sjá mynd 201. 
Lengd skips (L) er lengd staðlaðrar vatnslínu milli aftari og fremri lóðlína. 
Miðskipa er við miðja lengd L. Sjá mynd 201. 
Breidd (B) er mesta breidd innan lengdar L, mæld á ytri brún banda (mótuð 
breidd). 

    

  
                

i 

| 12B | 
VB 

Mynd 204 
Dýpt (D) er mótuð dýpt, mæld lóðrétt á staðlaða vatnslínu miðskipa frá efri 
brún þilfarsbita á aðalþilfari við byrðing að innri brún kjölplötu. Í skipum 
með stangarkjöl telst innri brún kjalar þar sem innri flötur byrðings sker 
stangarkjöl. 
Djúprista (d) er mótuð djúprista mæld miðskipa að innri brún kjalar. Þegar 
ekki er sérstaklega farið fram á og samþykkt af siglingamálastjóra að tak- 
marka djúpristu skipsins með hleðslumerki, er djúprista jöfn dýpt skipsins D 
notuð við styrkleikaútreikninga. 

Blokkstuðull (C) LT gefinn með eftirfarandi líkingu: 

V 

LBd 
þar sem: V er rúmmál mótaðs særýmis (mælt á ytri brún banda) 

d er viðeigandi djúprista mæld miðskipa á innri brún kjalar. 
Aðalþilfar er venjulega efsta heila þilfarið með fastabúnaði til vatnsþéttrar 
lokunar á öllum opum, á óvörðu þilfari og neðan þess. 

cp =
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301. 

302. 

303. 

304. 

Ef þess er óskað, má siglingamálastjóri heimila, að þilfar neðan ofan- 

nefnds þilfars verði talið aðalþilfar að því tilskildu að það sé heilt að minnsta 

kosti milli vélarúms og skutþils og vélarúms og stafnþils og órofið þverskips. 

Sé neðra þilfar talið aðalþilfar, þá skal sá hluti bolsins sem er ofan þess, 

talinn yfirbygging. 

Þegar aðalþilfar er lyft skulu öll mál, sem miðuð eru við aðalþilfar, mæld 

frá lægstu línu þilfarsins og framhaldi þeirrar línu dreginni samhliða efri 

þilfarshlutanum. 
. Heilt þilfar er þilfar, sem nær stafna á milli, órofið af öðru en vatnsþéttum 

lúsum, reisna- og stigaopum. 
. Yfirbygging er lokuð bygging á aðalþilfari, sem nær milli skipssúða, eða 

hliðar hennar eru ekki innar frá súð, en svarar 4% af breidd skipsins B. 

Lokuð yfirbygging er yfirbygging með: 

a) Endaþiljum og hliðum af fullnægjandi gerð. 

b) Hurðum fyrir opum í þiljum, ef einhver eru, samkv. kröfunum í H 1502. 

c) Körmum og þröskuldum ef einhverjir eru, samkvæmt kröfum í H 1525—- 

1529. 
d) Fullnægjandi veðurþéttum lokunarbúnaði fyrir öllum opum í hliðum end- 

um eða þekju. 
Lyft afturþilfar (raised quarterdeck) telst yfirbyggins. Miðlyfting eða 

skutlyfting skal ekki talin lokuð nema áhöfninni sé séð fyrir aðgangi að 

vélarúmum og öðrum vinnurúmum innan þessara yfirbygginga með inngöng- 

um, sem eru alltaf aðgengilegir þótt op í endaþiljum séu lokuð. 

Yfirbyggingarþilfar er heilt þilfar, eða þilfarshluti eða þekja yfirbyggingar, 

þilfarshúss eða annarrar byggingar í ekki minni hæð en 1.8 metrar yfir aðal- 

þilfari. 
. Mótstöðuvægi fyrir bönd, stífur og þilfarsbita skal reikna þannig að innifalin 

er platan, sem á er soðið, af sömu breidd og banda- eða stífubil en þó mest 

600 mm. 

3. gr. 

Kjölur og stefni. 

Stangarkjölur: Kjölstöng skal ekki hafa minna mótstöðuvægi um láréttan ás 
hornréttan við kjölinn, en tafla 1 dálkur 2 sýnir. 
Plötukjölur. Plötukjölur skal vera 600 mm breiður í skipum 10 m að lengd 
og 1000 mm breiður í skipum 50 m að lengd. Breidd plötukjalar í skipum 
með lengd þar á milli skal fundin með beinu hlutfalli (b == 10L -þ 500). 
Þykkt plötukjalar skal vera 15% meiri en þykkt byrðings, sjá töflu 3. 
Stangarstefni. Stefnisstöng skal ekki hafa minna mótstöðuvægi um ás horn- 
réttan á miðflöt skipsins, en tafla 1 dálkur 4 sýnir. 
Plötustefni: Stefnisplata skal vera 25% þykkri en byrðingsplöturnar næst 
stefninu samkvæmt töflu 3. Stefnið skal styrkja með láréttum gafllokum, sem 
ná minnst aftur að næsta bandi og skal vera flans aftan á þeim. Lóðrétt 
fjarlægð á milli gaflloka skal ekki vera meiri en 800 mm og þykkt þeirra 
0.7 sinnum þykkt stefnisplötu. Plötustefnið skal ekki ná lengra niður en að 
vatnslínu skipsins þegar það er einungis með kjölfestu og fulla olíu- og vatns- 
geyma, en þar fyrir neðan og að kili verði stangarstefni. Leggja skal stífu 
í framhaldi af stangarstefni upp að þilfari og skal mótstöðuvægi hennar vera 
helmingur af mótstöðuvægi stangarstefnis skv. 303.



Nr. 327. 528 1. júni 1977. 

305. Afturstefni (skrúfustefni) skal hafa mótstöðuvægi um langskipsás, sem er 
ekki minna en tafla Í dálkur 6 sýnir. Þegar notað er ferstrent stál skal lengd 
Þverskurðarins ekki vera meiri en 15 sinnum breidd hans. 

Þegar stefnið er byggt úr plötum með eða án miðstangar (sbr. mynd 
305) skal 1, b og t vera í samræmi við töflu 1. dálk 8. Stefni úr steypustáli 
skal vera af samsvarandi styrkleika. 
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Mynd 305 

306. Þykkt skrúfunafar (propeller boss) skal eftir borun í rétt mál ekki vera minni 

en 0.3 sinnum þvermál skrúfuássins. 
307. Skrúfunöf og stefnisrör skulu fest við botnstokka á fullnægjandi hátt. 
308. Stýrisstefni skal hafa mótstöðuvægi um langskipsás, eins og gefið er í töflu 2. 
309. Stýrishællinn skal rísa í afturendann. Lágmarks ris miðað við grunnlínu, frá 
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Mynd 309 

skrúfustefni (sjá mynd 309 A), skal ekki vera minna en: a = 4L, þar sem 
a er Í mm og L í m. Minnsta mótstöðuvægi hælsins um lóðréttan ás við 
skrúfustefnið, skal vera eftir töflu 2 (A er flatarmál stýrisins í m?, V er 
gang-hraði skipsins í hnútum og b er lengd hælsins í m. (Sjá mynd 309, A) 

Mótstöðuvægið má minnka jafnt niður í 0.75 W við stýrisásinn. Mót- 
stöðuvægið um láréttan ás hornréttan á miðlínu skipsins skal ekki vera 
minna en *% af lóðrétta mótstöðuvæginu á hverjum stað. 

310. Stýrishæll á skipi með eina skrúfu, skal dreginn 3 bandabil fram fyrir skrúfu- 
stefni en minnka hlutfallslega til samræmis við plötukjöl eða stangarkjöl sem 
tengist honum þar. 

311. Skutur skipsins skal vera þannig lagaður, að aðstreymi vatnsins til skrúf- 
unnar myndi eins lítið af hringiðu (eddies) og mögulegt er. Til þess skal 
stefnishornið framan skrúfunnar hafa minnsta mögulegan radíus og hornið 
vera tiltölulega lítið (sjá mynd). Forðast skal flata hluti, eða því sem næst 
flata í skut beint ofan skrúfunnar.
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312. 
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Mynd 311 

  

  

Nr. 327. 

Þrýstings-högg skrúfunnar á skipskrokkinn minnka venjulega við að auka 
skrúfurýmdina, en þó skal þess gætt, að jafnvel með góða rýmd geta höggin 
orðið talsvert sterk, ef skrúfan vinnur á óhagstæðan hátt með blöðru-flæði 

(cavitation) á yfirborði sínu. Fyrir Skrúfur, sem vinna á eðlilegan hátt með 
lítið eða miðlungs blöðruflæði (cavitation), eru eftirfarandi lágmarks-gildi 

fyrir skrúfurýmd gefin til leiðbeiningar og eftirbreytni: 
Einnar skrúfu skip. 

Þar sem D = 2 R = þvermál skrúfu 

og Z = fjöldi skrúfublaða, og með tilvísun til meðfylgjandi myndar skal: 

Rýmd a vera meiri en 01 D 
Rýmd b vera meiri en (0.35—0.02 Z) D 

Rýmd c vera meiri en (0.24—0.01 Z) D 

Rýmd e vera meiri en 0.035 D 

Sem dæmi um minnstu ráðlegar rýmdir eru eftirfarandi töflur gerðar 

fyrir ofangreindar formúlur. 

TALA SKRÚFUBLAÐA 3 
  

  

Þvermál 
skrúfu a b c e 
D mm. mm mm mm mm 

500 50 145 105 18 

750 75 218 158 26 

1000 100 290 210 35 

1500 150 435 315 53 

2000 200 580 420 70 

2500 250 725 525 80 

3000 300 870 630 105         
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TALA SKRÚFUBLAÐA 4 
  

  

Þvermál 
skrúfu a b c e 
D im. mm mm mm mm 

500 50 135 100 18 

750 75 203 150 26 

1000 100 270 200 35 

1500 150 405 300 53 

2000 200 540 400 70 

2500 250 675 500 88 

3000 300 810 600 105         
  

913. 

314. 

401. 

402. 

403. 

404. 

405. 

406. 

Fyrir önnur þvermál en upp eru gefin má notast við línulega milligildun 
eða formúlurnar beint. 
Tveggja skrúfu skip. 

Þar sem D= 2 R = þvermál skrúfu 
og Z = fjöldi skrúfublaða hvorrar skrúfu, skal rýmdin milli enda skrúfu- 

blaðs og skipsskrokks vera meiri en (0.30—0.012) D. 
Veltikjölur. Þegar veltikjölur er settur á byrðing skal rafsjóða flatjárn á 
byrðinginn og síðan rafsjóða veltikjölinn á það. Hann skal skáskerast til 
beggja enda og séu endarnir á bandi. 

  

4. gr. 

Einfaldur botn: botnstokkar, miðkjölur. 

Botnstokkar. Botnstokkar skulu vera á hverju bandi. Á efri brún botnstokka 
skal vera flans og má hann vera gerður á þann hátt að beygja plötukantinn, 
nema í vélarúmi og framan stafnþils, þó þarf ekki að hafa flans á botnstokk- 
um í lestarrúmi, ef efri brún þeirra er algjörlega hulin steinsteypu, sem lögð 
er í botn skipsins. 
Botnstokkar í stafn- og skuthylkjum skulu hafa sömu þykkt og aðrir botn- 
stokkar utan vélarúms. Í skuthylki skulu botnstokkar ná vel yfir stefnisrör. 
Dreggrásir og úrskurðir skulu tryggja gott aðrennsli segnum botnstokka að 
soggreinum dælukerfis og loftstreymi að loftrörum geyma. 

Hæð botnstokka og þykkt skal vera minnst eins og tafla 1, dálkar 9 og 10 
sýna. Flansþversnið skal ekki vera minna en dálkur 11 í töflu 1 sýnir. Þykkt 
flansins skal aldrei vera minni en þykkt botnstokksins. 

Botnstokkar í vélarúmi skulu vera 1 mm þykkri en aðrir botnstokkar og þver- 
snið flansins 50% meira en dálkur 11 í töflu 1 sýnir. Sjá nánar í 13. grein 

um vélarundirstöður. 
Ofan á kjölinn skal koma lóðréttur miðkjölur jafnhár botnstokkum, sjá töflu 
1, dálk 12.
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Htíðarkjalbak 
Kjalbak Flans 

  

     

  

  

     

  

Botnstokkur 

Miðkjölur 
  Hæð botnstokks 

  L 

Mynd 404 
407. Kjalbak skal vera ofan á miðkili. Þversnið kjalbaks, sjá töflu 1, dálk 13. 

Sé skipslengd undir 25 m má sleppa miðkili en þá skal tvöfalda þversnið 
kjalbaks og sé það úr flatjárni skal það afstífað milli botnstokka. 

408. Hliðarkjölur skal vera í skipum yfir 6 m að breidd. Hann má vera úr inn- 
skotsplötum af þykkt sem nemur 85% af botnstokkaþykkt og ná eins langt 
til endanna og fært er. Hliðarkjalbak skal hafa þversnið sem er 50% þess 
sem tafla 1, dálkur 13 sýnir. 

5. gr. 

Tvöfaldur botn. 

501. Hæð innri botns skal vera eftir töflu 1, dálk 14. 

502. Heill miðkjölur skal ná frá kili að innrabotni þykkt hans sé eftir töflu 1, 

dálk 16. 
503. Plötubotnstokkar skulu vera á hverju bandi í vélarúmi og á fremsta fjórð- 

ungi lengdar. Ennfremur undir þverþiljum, stoðum og annarsstaðar þar, sem 
vænta má mikils þunga. Sé hæð þeirra yfir 900 mm skulu þeir afstífaðir eins 
og þil. Hvergi mega vera yfir 1800 mm milli plötubotnstokka. 

PLÖTU BOTNSTOKKUR 
     

    

     

Hliðarkjölur Geymishlið 

Innri botn 

  

Miðkjölur 

| 
Hæð 

tvöfalda 

botnsins   
Minnst 200mm 
  

Mynd 503
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504. Þykkt plötubotnstokka skal vera eftir töflu 1, dálk 16. Plötustokkar í véla- 
rúmi skulu vera 1 mm þykkri en botnstokkar samkvæmt töflu 1 dálk 10, 
sjá 405. 

505. Vatnsþéttir heilir botnstokkar skulu vera undir v.þ. þilum og við enda botn- 
geyma og skal þykkt þeirra vera 1 mm meiri en þykkt annarra plötubotn- 
stokka. 

506. Grindabotnstokkar skulu gerðir þannig að við miðkjöl og geymishlið, skulu 
vera stoðplötur, en á milli þeirra botnband og botnbiti (sjá mynd 506). Þykkt 
stoðplatna skal vera sú sama og þykkt plötubotnstokka, en breidd þeirra 
% af hæð innri botnsins eins og hún er ákveðin í 501. Rönd stoðplötunnar 
skal hafa 50 mm flans. 

GRINDA BOTNSTOKKUR 
  

Innri botn eða geymisþak 
  

SOmm flans 

Botnbiti 

Miðkjölur Geymishlið 

Mm s— N F N b 

  

  

      

  

   

  

   
    

DD 
  

   
  

Hnéplata 
| 
| 
|   

  

   

  

    Stoðplata   
Hlíðar kjölur 

  

  
Botnband 

5Omm Flans 

Stoðplata 

Mynd 506 

507. Botnbönd skulu hafa sama mótstöðuvægi og aðalbönd, eða stífur í þeim geymi, 
hvort sem hærra er. 

508. Botnbitar skulu hafa mótstöðuvægi sem er % af mótstöðuvægi í botn band- 
anna, þó ekki minna mótstöðuvægi en stýfur í geymisþilum, sjá töflu 8. 

509. Skeyting botnbanda og botnbita við stoðplötur skal vera eins og skeyting 
banda við botnstokka (sjá 605).
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510. 
öll. 
512. 

513. 

602. 

603. 

Geymishlið skal vera af sömu þykkt og miðkjölur, sjá töflu 1, dálk 15. 
Innribotn (geymisþak) skal vera 85% af þykkt miðkjalar. 
Hliðarkilir úr innskotsplötum skulu vera í vélarúmi þegar breidd skipsins er 

meiri en 6 m sbr. 408. 
Mannop skulu vera á innrabotni nægjanlega mörg til þess að komast megi 
að öllum geymunum og öllum rúmum þeirra. Opið skal styrkja með styrktar- 
hring, lok Þboltað á og þéttað, þó skulu boltar ekki ganga í gegnum innri 

botninn. 
Mannsmugur og handsmugur skal gera í plötubotnstokka og hliðarkili 

svo komast megi um allan geyminn. Mannop eða léttigöt má ekki gera í mið- 

kjöl. 
. Léttigöt. má gera í plötubotnstokka, en þó má óskert efni hvergi vera minna 

en 200 mm frá brún, nema það sé bætt á fullnægjandi hátt. 

5. Dreggrásir skal gera til þess að olía eða vatn nái að sogrörum dælukerfis og 

ennfremur skal sjá til þess að loft eigi greiða leið að loftrörum. 

Þrýstireyna skal geymana með vatni með þeim þrýstingi, sem gera má ráð 

fyrir að þeir verði fyrir. Þrýstireyna skal áður en nokkuð er steypt í eða 

að þeim rúmum, sem reyna skal. Austurbrunna skal prófa með því að fylla 

þá af vatni. 

6. gr. 

Aðalbönd. 

Reglubandabil fyrir þverskipsbönd er 500 mm. Mesta bandabil má þó vera 

sem hér segir: 
Skip með L allt að 25 m bandabil ekki yfir 500 mm. 

Skip með L 25—35 m bandabil ekki yfir 550 mm. 

Skip með L 35—50 m bandabil ekki yfir 600 mm. 

Styrkleiki banda reiknast eftir lengd þeirra. Mótstöðuvægi bands ásamt plötu 

og staðalstærðir eru sýndar í töflu 4. 
W, er mótstöðuvægi í em? 

s, er bandabil í m 
I, er lóðrétt hæð frá efri brún á botnstokk að þilfari við byrðing á metr- 

um. (Sjá mynd 602). 

Þilfar 

    

Botnstokkur   
  

  

T
—
—
T
 

Mynd 602 

Í skipum með hliðarbotngeymum í lest reiknast „I“ frá efri brún á botnstokk 
í geymum. Í hágeymum mega bönd ekki hafa minni styrkleika en stýfur á 

B 68
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þiljum geymanna (sjá gr. 11). Í skipum með tvöföldum botni yfir alla breidd 

skipsins reiknast „l“ frá innri botni. 
604. Aðalbönd skulu hafa endafestingar ofan og neðan. 
605. Skeyting banda við botnstokka. Skörun bandsins við botnstokk skal vera sam- 

kvæmt mynd 605. Þar sem botnstokkur mætir bandinu kant í kant, skulu 

skeytin vera af sömu lengd og skörunin eða eins og sýnt er á mynd 605, b. 
Flans bandsins skal ná jafn langt niður og bandið, en má vera skásniðinn. 

  

   

  

b 

Botnstokkur 

a     

    
Botnstokkur 

sr 
       

a =2h ,en skal ekki vera minna en 100mm og 
þarf ekki að vera meira en 250mm 

b =->- Flans bandsins skal ná jafn langt 
niður og bandið og má vera skásniðið 

Mvnd £f05 

606. Hnéplötur við þilfar, sjá þilfarsbitar, málsgrein 908. 

607. Hnéplötur við innri botn skulu vera nægjanlega stórar til þess að mynda sömu 
skörun og fyrir bönd við botnstokka án þess að skerða flans bandsins og 
skal flansinn vera minnst bandahæðin frá seymishlið. Þó skal efri brún hné- 
platnanna aldrei vera neðan efri brúnar botnstokka eða innribotns. Þegar 
innri botninn er sléttur alveg út að byrðingi skal armlengd hnéplötunnar inn 
á innri botninn vera jafnlöng og armlengdin upp á bandið, sjá mynd 607. 

—-ti— 

  
  

  

  

Jafn langt 

a og h sjá mynd 605 Mynd 607 
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608. 

101. 
102. 

Rammabönd skal setja þverskips í vélarúmi á 4. hvert band og skal legghæð 
bandsins vera 20 |? (mm) og þversnið flansins vera 2 | (em?) þar sem Í er 
lengd bandsins í metrum. Í skipum með L minni en 28 m má sleppa ramma- 
böndum að því tilskyldu að mótstöðuvægi aðalbanda í vélarúmi sé aukið 

um 20%. 
1. gr. 

Byrðingur. 

Plötuþykktin í byrðingi skal vera eins og sýnt er í töflu 3. 
Undir toggálgum. Þegar fiskiskip eru byggð sem síðutogarar skal auka plötu- 
þykktir byrðings undir toggálgum um 30% (miðað við plötuþykkt miðskips). 

Á skipum þar sem L er 15—20 m er nóg að auka þykktina undir gálgum, 

um 15 mm. 
Á skipum þar sem L er minna en ló m þarf enga þykktaraukningu. 

703. Slitlistar. Á báðar hliðar skipsins skal setja slitlista, sem fylgja sem næst þil- 

704. 

801. 

802. 

803. 

farslínunni (neðra þilfar á tveggja þilfara skipum), og ná stafna á milli. 
Neðan þessa lista skal vera minnst einn listi í hæfilegri fjarlægð og ná nægi- 
lega langt aftur og fram til að verja skipshliðarnar vegna viðlegu við bryggj- 
ur. Listarnir skulu vera úr hálfrúnnu stáli 75X37.5 mm á skipum sem lengri 

eru en 30 m, en 5025 mm á minni skipum og vera soðnir á byrðing með 

heilli vatnsþéttri suðu. 

Ef gálgar eru á síðum skips skulu listar vera fleiri undir gálgum og 1—2 

m fram og aftur fyrir gálga. 

Sama máli gegnir annarsstaðar þar, sem búast má við sérstöku sliti af 

toghlerum eða öðrum veiðibúnaði, og skal þar einnig setja sérstaka slitlista 

á ská á því svæði, þar sem búast má við sliti. 

Í stað slitlista úr hálfrúnnu stáli getur siglingamálastjóri samþykkt aðra 

gerð slitlista. 
Skuttogarar. Byrðingsþykkt skuitogara skal vera öll eins og sýnt er í töflu 

3, dálki 3. Byrðingsþykkt á gafli skal vera eins og sýnt er í töflu 3, dálki 4 og 

ná fram eftir byrðing þar sem búast má við því að toghlerar komi við. 

Slitlista skal setja þar sem vænta má slits af toghlerum. 

Þykkt plötu í skutrennu skal vera eins og sýnt er í töflu 3, dálki 5. 

. Ýmsar styrkingar. Við akkerisvasa og annarsstaðar þar sem stærri op eða 

innskot eru tekin í byrðing skal auka plötuþykktir um 50%. Öll op skulu 

vera vel bogmynduð á hornum. 

8. gr. 

Styrking framan og aftan. 

Bönd. Bönd í stafnhylki og skuthylki skulu hvergi hafa meira haf (mælt eftir 

bandabrún) en 2 m í stafnhylki og 3 m í skuthylki. Mótstöðuvægi bandanna 

fer eftir töflu 4. Bönd í stafnhylki og skuthylki skulu vera heilsoðin við 

byrðing, Sbr. töflu 19. 
Langbjálkar: Þar sem böndin í framskipi myndu ella hafa meira haf en 2 m 

skal nálægt miðju bandanna setja langbjálka sem tengjast með hnéplötum, 

gaflloka að framan stafnþili að aftan. Þversnið bjálkans skal ekki vera minna 
en A == % (L -Þ- 30) em?. Bjálkarnir skulu ná 0.1L aftur fyrir stafnþil, en 

þar mega þeir vera gerðir úr hnéplötum milli banda. 

A öðru hvoru bandi í skut- og stafnhylki, skulu langbjálkarnir vera styrktir 

með þverskipsbjálkum úr L, í eða U-stöngum með þversniði A == % (L 

30) em?.
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9. gr. 

Þilfarsbitar, stoðir og langbjálkar. 

  

  

  

901. Þilfarsbitar skulu vera á hverju bandi á þilförum og geymisþökum. 

902. Mótstöðuvægi þilfarsbita skal vera eins og sýnir í töflu 5. 
== haf bitans í m mælt frá skipshlið að langbjálka eða á milli lang- 

bjálka. 
s = bandabil. 

Um þilfarsbita yfir olíugeymum, sjá grein 1108 um stífur á þilum í há- 
seymum. Þilfarsbitar í vélarúmi í framhaldi af rammaböndum skulu gerðir 
á sama hátt og rammaböndin (sjá 608), þó þarf legghæðin aðeins að vera 
75% af legghæð rammabandsins. Í skipum með L minni en 28 m má sleppa 
rammaböndum, en þá skal auka mótstöðuvægi bitanna í vélarúmi um 20%. 

903. Hnéplötur. Þilfarsbitar skulu tengdir böndum með hnéplötum. Armlengd á 
hnéplötum inn fyrir bönd og niður fyrir bita skal vera 15 sinnum hæð þil- 
farsbitans. Skörun hnéplötu við hönd og bjálka sé minnst 30 mm. 

Armlengd 

hnéplötu í mm 50 100 150 200 250 

Þykkt hnéplötu 

mm 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 

Flatarmál Ð 
rafsuðu em 3 6 10 14 19             

904. 

905. 

906. 

907. 

Rafsuðan skal vera heil allan hringinn. 
Kantsuða hnéplötu í stað skörunar er leyfð á annan kant eða báða, enda 

sé suðuflatarmáli haldið. 
Þilfarsbitar langskips. Þegar þilfarsbitar eru hafðir langskips skal styrkleiki 
þeirra reiknast eins og fyrir þilfarsbita þverskips í gr. 902, en þar sem 1 = 

haf bitans í m, mælt milli þverskipabjálka eða þils. 
Stoðir. Þvermál á stoðum úr stáli er sýnt í töflu 6. Þegar notað er ferstrent 
stál fæst hlið fernings með því að margfalda þvermál stál-stoðarinnar með 
0.87. Þvermál stoða úr stálrörum skal vera 25% meira en sýnt er í töflu 6, 
og þverskurðarflatarmál minnst 60% af þverskurðarflatarmáli sömu stoðar. 

Langbjálkar. Mótstöðuvægi og efnisstærðir eru sýndar í töflu 7. Bjálka skal 
tengja við hvern þilfarsbita og við þil eða stífur með hnéplötum. 

Þegar bjálkar hafa legg, sem er meira en tvöföld legghæð þilfarsbitanna, 
skal styrkja bjálkann með veltihyrnum á öðru hvoru bandi. 

Þegar skorið er úr bjálkaleggnum fyrir þilfarsbita, skal hæð þess óskorna 
vera jöfn bitahæðinni, en að öðrum kosti skal loka úrskurðinum. Úrskurði 
skal alltaf loka yfir og undir stoðum. 

Þegar bjálkar bera aðra bjálka eða standa undir stoðum, skal auka styrk- 

leika þeirra í hlutfalli við aukið álag. 

Þegar skorið er úr bjálkum til þess að leggja þar í gegn rör eða kapla, þá 
skal setja styrkingu á gatrönd. Styrkingin getur verið flatjárnsflans innan í 
gatið eða tvöföldun á bjálkaleggnum eða flansinum. Óheimilt er að skera úr 

bjálkalegg yfir hnéplötum.
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1001. 

1002. 

1003. 

1004. 

1001. 

1002. 

1003. 
1104. 

1105. 

10. gr. 

Þilför. 

Þykkt stálþilfara skal vera eins og greinir í töflu 3 dálki 6. Þar er ennfremur 
tilgreind þykkt þilfara yfir geymum. Þykktin í dálki 6, í töflu 3 á við aðal- 
þilfar og milliþilfar ef eitthvað er. Þilför ofan aðalþilfars mega hafa minni 
þykkt en sýnt er í töflunni og má minnka hana um 10% við hvert þilfar 
ofan aðalþilfars. Undir vindum, pollum, gálgum, rúllum og ennfremur þar 
sem veiðarfæri dragast eftir þilfari eða annars aukins álags er að vænta, skal 
auka þykkt þilfarsplötu, en reyna að forðast ásuður, (að sjóða plötur ofan 
á þilfarið) sjá töflu 3, dálki 8. 
Op í þilfari skal styrkja með karmi og öll horn slíkra opa skulu hafa radíus 
minnst 50 mm. Forðast skal eftir megni að hafa stór op nær skipshlið en sem 
svarar 0.1B (1/10 af breidd skipsins). Sjá ennfremur H-1511 og 1512. 
Lyfting þilfars. Þar sem þrep myndast á þilfarslínu innan 0.5L miðskips, 
skal styrkja þilfarið sérstaklega. Langbjálkar skulu þá tengdir saman með 
stórum tengiplötum og út við byrðing skal neðra þilfarið af breiddinni 0.1B 
ná minnst tvö bandabil inn undir efra þilfarið. Þegar þrepið er á efsta heila 
þilfarinu skal auka þykkt efstu plöturaðar byrðings um 30% og á sú aukning 
að ná 3 bandabil fram fyrir og aftur fyrir tengisvið þilfarsins. Forðast skal 
of snöggar breytingar á þykkt byrðingsplatna. 
Timbur sem þilfar er klætt með skal vera gott og öll samskeyti þess bæði á 
á milli planka og við stál, skulu vera þéttuð með viðurkenndu tróði. Sé notað 
annarskonar slitlag á þilfarið skal stálið hreinsað vel. Þar sem slitlag á að 
enda á frjálsu þilfari skal rönd þess varin af flatjárnskanti sem soðinn er á 
þilfarið. 

11. gr. 
Vatnsþétt þil. 

Fjöldi þilja. Undir þilfari skulu vera minnst eftirtalin vatnsþétt þil: 
a) Stafnþil. Það skal ekki vera nær fremri lóðlínu en 0.05L og ekki fjær henni 

en 0.08L. Þilið skal ná að aðalþilfari. 
b) Skutþil. Við innri enda stefnisrörs skal vera þil sem nær upp að aðalþilfari. 
c) Vélarúmsþil. Við fremri og aftari takmörk vélarúms skulu vera þil. Þilið 

við aftari mörk má vera skutþilið. Þilin skulu ná upp að aðalþilfari. 
Þrýstinghæð. Þrýstingshæðin, h, sem notuð er við ákvörðun efnisstærða skal 
vera sem hér segir: 
a) Fyrir vatnsþétt þil er h hæðin frá neðri brún plötu og upp að efsta punkti 

þilsins, þegar þykkt plötu er ákveðin, en frá miðri stífu og upp að efsta 
punkti þilsins þegar efnisstærð stífu er ákveðin. 

b) Fyrir þil sem takmarka geyma skal hæðin ná upp að opi loftpípu en neðri 
takmörk sömu og í a). 

c) Sjá gr. 16. 

Þykktin á plötum í þilum og efnisstærðin á stífum er gefin í töflu 8. 
Endatengingar á stífum. Stífur á stafnþili, þilum geyma og þilum fiskilestar 
skulu hafa hnéplötur að ofan og neðan. Stífur á öðrum þilum skulu hafa 
hnéplötur að ofan og neðan nema stífan sé styttri en 2.5 m eða mótstöðuvægi 
hennar sé aukið um 30%. 

Op í þilum. Op má taka í þil, að undanskildu stafnþili, undir því þilfari sem 
djúprista skipsins er takmörkuð við. Þau op skulu hafa vatnsþéttar hurðir
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1106. 

1107. 

1108. 

1201. 

1202. 

1203. 

eða loka og skal lokunarbúnaði stjórnað ofan þilfars og hann vera vel að- 
gengilegur. 
Starnpil og skutþil. Op í stafnþil ofan aðalþilfars, skulu hafa vatnsþéttar 

hurðir, sem opnast fram á við. Rör sem liggja í gegnum stafnþil skulu hafa 
loka á þilinu og skal þeim loka stjórnað ofan aðalþilfars. 

Þar sem stefnisrör gengur í gegnum skutþilið, skal auka þykkt plötunnar 
um minnst 50%. 
Þar sem þil eru ekki í sama fleti skal sá hluti þilfars, sem myndar hluta af 
þilinu, hafa að minnsta kosti sama styrkleika og þilið. 
Þverskips- og langskipsþil sem mynda geyma skulu uppfylla framangreindar 

kröfur eftir því sem við á. Ennfremur skulu bönd og þilfarsbitar sem falla 
inn á geyma vera að styrkleika eins og sýnt er í töflu 8 ef sá styrkleiki er 
meiri en styrkleiki banda og þilfarsbita annarsstaðar. 

12. gr. 

Yfirbyggingar og þilfarshús. 

Yfirbyggingar. Þykkt á hliðarplötum verði eins og sýnt er í töflu 3, dálk 6, 
þykkt byrðings til enda. Þykkt á þilförum yfir yfirbyggingum skal vera eins 
og segir í 1001. 

Stífur á úthliðum skulu vera eins og sýnt er á töflu 4. Um þilfarsbita; 
sjá töflu 5 og tilheyrandi jöfnu. 

Þilfarshús. Efnismál eru gefin í töflu 9. Þegar framhlið þilfarshúss er framan 

við O0.öL skal auka efnisþykktir framþils um Á 40% og mótstöðuvægi á 

stífum um = 400, þar sem x er Íjarlægð þils frá miðskipa. Ef hliðar 

hússins eru framan Ó.5L skal auka efnisþykkt þeirra um 0.5 mm og mót- 

1209. 
Þilfarshús úr áli: Þegar þilfarshús er smíðað úr áli skal auka efnisþykkt 
miðað við stál um 10%, mótstöðuvægi á álstífum skal vera 30% meira en 
á stál stífum og tregðuvægi 150%. Ál yfirbyggingar skal jarðtengja. 
Sjá G. 1006. 

a) Ál notað við skipasmíðar skal hafa brotþol ekki minna en 27 kp/mm? við 
tog-álag. 

Vegna þess, að mikil tæringarhætta er í skipum, skal velja til skipa- 
smíða álblöndu, sem sameinar tæringarmótstöðu og styrkleika. (Efnablönd- 
ur úr AlMg hafa góða mótsiöðu gegn tæringu af saltvatni og sjólofti, 
jafnframt sem magnesíum gefur áli hinn nauðsynlega styrkleika. Efna- 
blöndur með allt að 3% Mg eru álitnar hafa bestu tæringarmótstöðuna, 

nægan styrkleika og sveigjanleika, og efnablöndur með meira Mg hafa 
aukinn styrkleika á kostnað tæringarmótstöðunnar og sveigjanleikans 
(stökkari). Er því stundum greint milli þessara tveggja flokka ál-blöndu 
fyrir skipasmíðar annars vegar álblanda með 1.5—3% Mg og hins vegar 
með meira en 3% Mg, venjulegast 3.5—5%.) 

b) Hnoðaðar samsetningar: Í hnoðaðar samsetningar milli áls og stáls, eða 

milli tveggja hluta úr áli, skal nota álhnoð. Venjulega eru notuð köld 
hnoð og sefur það besta raun. Efni í hnoðunum skal hafa svipaða efnis- 
blöndu og ál-efnið sem hnoðað skal saman, en þó er gert ráð fyrir að í 
hnoðunum sé heldur meira af Zn, Cu og Si, auk þess er ca. 0.3% Cr og 

stöðuvægið á stílum um



1. júní 1977. 539 Nr. 327. 

TAFLA 1 
  

  

Meðalþykkt Hnoð-þvermál Stærsta yfirstærð 

efnisins í mm i mm ál-hnoð f.gat-þverm. í mm 

4,0 - 5,0 9,5 1/4 

5,0 - 6,5 11,0 1/2 

6,5 - 7,5 13,0 1/2 

15-8,5 14,0 1/2 

8,5 -10,0 16,0 1/2     
  

0.2 Ti. Til að gera hnoðin örlítið seigari. Aðrir eiginleikar hnoðanna skulu 

vera ca.: Kj 3 — 10 kp/mn? og Kg = 20 kp/mm?, lenging = 15%. 

Við samsetningu á stáli og áli skal nota raf-oxideruð hnoð, og galvan- 
húðaða skífu skal leggja milli hnoð-haussins og stálsins. Auk þess skal 
leggja einangrunarefni, neoprene eða nylon milli stáls og áls, eins og rætt 

er hér fyrir aftan. 
Þegar hnoðað er með köldum hnoðum, eins og venja er, skulu hnoðin 

fylla götin os vera bein, og Þilið milli brúnar gatsins og hnoðsins skal 
ekki vera of stórt. Tafla 1 sýnir hnoðbvermál sem mælt er með og stærstu 
leyfilegu yfirstærð á sat-þvermáli fyrir hnoðið. 

Lengd hnoðsins skal venjulega vera samanlögð þykkt þess, sem hnoða 

skal saman, plús 1.5 sinnum þvermál hnoðsins. 
Ál hnoðin eisa að hafa kúptan eða niðurfelldan (undirsinkaðan) haus. 

Gatkanturinn rúnnast þar sem hnoð með kúptum haus kemur á, svo að 
skarpur kantur komi ekki á milli hauss og leggs á hnoðinu. 

Úrsnörun fyrir niðurfellt hnoð á að mynda 80? horn og má ekki fara 

dýpra en það, að 1.5 mm af þykkt efnisins sé eftir. T.d. við 6.5 mm plötn- 

bykkt má dýpt úrsnörunar ekki vera meiri en 5 mm. Fjarlægðin frá miði 
, 

hnoði út í brún á plötu, flatjárns eða vinkils, má ekki vera minni er 15 

TAFLA 2 
  

Samsetning: Fjarlægð milli hnoða: 

  

Stál við ál og önnur 
vatnsþétt samskeyti 4 x hnoðþvermál 

Önnur plötusamskeyti 5 x hnoðþvermál 
Stifur og bjálkar við plötu 6 x hnoðþvermál    
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og ekki stærri en 2 sinnum hnoðþvermálið. Ef f jarlægðin út í brún er stærri, 
er hætta á að þéttingin verði léleg. Lokkað gat er lélegra en vel borað 

gat, og borað og slípað sat er ávallt það besta. 
Tafla 2 sýnir fjarlægð milli hnoða. 
Hnoðuð þilför og húshliðar úr áli stemmast varlega á vanalegan hátt. 

Þó má aldrei stemma, þar sem stál og ál kemur saman vegna tæringar- 
hættu. 
Boltaðar Samsetningar: Beynslan hefur sýnt að hnoðun á samskeytum áls 
og stáls er ekki alls kostar góð, sérstaklega vegna tæringarhættu, og um 
alllangt árabil hafa því verið notaðar boltaðar samsetningar á áli og stáli, 
sem reynst hafa mun betur en hnoðaðar. Boltarnir eiga að vera úr stáli 
og heit-galvan-húðaðir eða rafkadmíum-húðaðir, róin sjálflæsandi. Þver- 
mál boltanna og fjarlægð innbyrðis og frá samsetninsarkanti á að vera 
sama og uppsefið er fyrir hnoð í kafla hb hér fyrir framan. Milli stáls og 
áls skal einangra með neoprene eða nylon, eins og sýnt er á mynd 1, til 
að hindra salvaniska tæringarmvndun í álinu. 

MYND 1 
  

Einangrun á samskeytum 
milli áls og stáls 

  

  

Skífa úr nylon 
já di stálró,heit-galvan- eða raf-kadmium-húðuð 

Hulsa úr nylon eða neopren 
Stál-skrúfa heit-galvan- eða raf-kadmium-húðuð 
Pakkning úr nylon 
Minnst 1.5 mest 2. sinnum þvermál skrúfbolta 
Kítti (Fairprene sement nr.4 eða hliðstætt } 
Pakkning nái ca 5 mm. út fyrir samskeyti 

  

N
Ö
N
N
U
 

sys 
d) Almennt um tæringarhættur í áli. 

Áhrif lofts, raka loftsins og sjávar eru óveruleg á þær álblöndur, sem 
notaðar eru við skipasmíðar, nema áhrifa annarra efna, t. d. annarra málma, 
gæti líka. Ef aðrir málmar, sem standa ofar í galvanisku efnaröðinni, eins 
og t.d. zink, stál, eir, nikkel, tin og blý, hafa beint samband við álið, 
getur orðið galvanisk tæring í álinu. Við þilfarshús úr áli eru oftast sam- 
setningar áls og stáls, og ef hessir málmar komast í snertingu hvor við 
annan, eða báðir snerta samtímis sama vökvann, sem sæti verkað eins 
og rafvaki (electrolyt), t.d. sjór eða slagvatn, myndast rafstraumur á 
sama hátt os serist í rafhlöðum milli tveggja póla. Þegar þetta gerist: 
eyðist sá málmur sem stendur neðar í salvanisku efnaröðinni, Þ.e. álið, 

og getur á skömmum tíma tærst hað mikið að göt myndast ef aðstæður 
ern fyrir hendi. Þess vegna er áríðandi að sansa frá samskeytum áls og 
stáls á sóðan hátt. Dæmi nm hvernis ál-hús skal festa við stálbilfar er 

sýnt á mynd 2. 

Ál-platan skal vera á úthliðinni. svo að raki seti ekki safnast við sam-
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1204. 

MYND 2. 

= Úthlið 

  

Sjá mynd 1. 
  

1     
(7
) 
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J a, 
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skeytin. Bolta-sambandið skal vera einangrað og á milli stáls og áls sett 
neopren eða nylon millilegg. Þar að auki ern raufar þéttaðar með sér- 

stöku viðurkenndu kitti. 
Við það að galvan-húða eða mála stálið með málningu, sem inniheldur 

zink, er unnt að seinka tæringu stálsins og álsins. Sú einangrun, sem um 

getur hér á undan, má ekki vera rafleiðandi og ekki heldur geta dregið 

í sig raka. Ncopren-dúkur er viðurkenndur. Kíttið á að hafa sömu eigin- 

leika og Neoprenið og má alls ekki þorna. 
Hluti úr öðrum málmi en áli má aldrei festa beint á þil eða þilför úr 

áli. Þetta gildir einnig um hluti úr áli, sem hafa aðra efnasamsetningu 

en álblanda þilsins eða þilfarsins. Þannig þarf t.d. venjulega að einangra 

gluggaramma mjög vandlega frá ál-plötum stýrishúss, því rammarnir hafa 

oftast aðra efnablöndu. 
Tréþilfar, sem lagt er á álbilfar. þarf að málast tvisvar með ál-máln- 

ingu. Einnig skal setja lag af sýrulausu asfalti á milli trésins og álsins. 

Húðun með plastsementi eða þvílíku. sem notuð er í staðinn fyrir tré- 

þilfar, má ekki innihalda klorid. Bursta skal og hreinsa álbilfarið áður 

en það er húðað oc nota skal rvöfría stálhursta. Sérstaklesa þarf að hafa 

sát á, að rafleiðslur séu ekki settar beint í álþil án nauðsynlesrar ein- 

angrunar. Krika og skot þar sem erfitt er að komast að þarf að fylla með 

kítti (massa). Áður en nýjar álplötur eru málaðar, þarf að hreinsa vand- 

lega af þeim óhreinindi og fitu. Við bað er hægt að nota þvottaefni (fitu- 

hreinsandi eða trikloretvlen) os síðan skal skola með vatni. Fletir, sem 

ligsja saman, ál við ál, málist með zinkkromat (srunnur) áður en sam- 

setning fer fram. Allir aðrir fletir srunnist með zinkkromat. Næstn áferðir 

málningar mega ekki innihalda blý eða blýsambönd. ekki heldur aðra 

þunga málma eða sambönd þeirra (t.d. tin, nikkel. kadmium eða járn.) 

Hné við skinssfðu í vfirbvegingum skulu að armlensd vera 15 sinnum Þita- 

hæðin eða banddýptin, hvort sem meira er. 

Á innþil yfirbvgginsa við þak þarf ekki hné að utanverðn. ef þilfar<hit- 

inn sengur segn um Þþilið óskorinn eða aðeins flansinn er skorinn en soðinn 

í þilið á báða vesn. Stífn skal bó tensia þilfarsbita með hné. 

Neðri enda milliþilfarsbanda og innbila má tengja undirliggiandi þilfari 

með beilsoðnu flatiárni á rönd sem liggur langs með þilinu. Flatiárnið sé 

ekki þynnra en þilfarið og ekki lægra en flansbreidd stífn eða hands, en 

aldrei undir 1925 sinnum bykktin. Slík tenging er ekki leyfð á framhlið vfir- 

bhvgsinsa né þilfarshúsa. 
Vélareisn. Vélareisn á óvörðu þilfari skal hafa sömn efnisþvkktir og þilfars- 

hús og mótstöðuvæsi á stífum það sama. ef reisnin er af sömn hæð og bil- 
B 69
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1301. 

1401. 
1402. 

1403. 

1404. 

1405. 
1406. 

1501. 

1502. 
1503. 
1504. 

farshús. Þegar reisnin er lægri en þilfarshús má minnka mótstöðuvægið í 
. PR . . 

hlutfallinu 44 Þar sem | = lengd stífunnar, þó skal mótstöðuvægið aldrei 

vera minna en mótstöðuvægið í stífum í næsta húsi fyrir ofan. Varðandi op 
að vélarúmi sjá H-1509 og 1510. 
Neyðarútgangar. Eftir því sem við verður komið skal, auk aðalniðurgangs, 

hafa neyðarútgang úr vélarúminu eins langt frá aðalniðurgangi og unnt er, 
skal þetta metið af Siglingamálastofnun hverju sinni. Hafi skip tvö heil 
þilför skal vera neyðaútgangur úr íbúðum. 

13. gr. 

Vélaundirstöður. 

Vélaundirstöður aðalvéla og hjálparvéla skulu vera sterkar og í samræmi við 
vélarstærð. Vélaundirstöður skulu rafsoðnar við bol skipsins og gerðar af 
lóðréttum plötum, langskips og þverskips. Ofan á þær komi flansar og skal 
flansinn sem vélin situr á ekki vera þynnri en 15 mm en þarf ekki vera 
þykkari en 30 mm fyrir vélar allt að 1200 hestöflum. Allar vélar skulu standa 
á undirstöðum og engir boltar skulu ganga í gegn um innribotn eða geymaþóök. 

Botnstokkahæð má í sértilfellum lækka í % af regluhæðinni en þá skal 

tvöfalda flansþverskurðinn samkvæmt grein 404. Þrýstileg skal hafa soðna 
stoppklossa bæði aftan og framan. Þverskurður rafsuðu skal þola allt átak 
skrúfu og vélar. Þetta gildir einnig um vélar ef þær hafa innbyggt þrýstileg. 

14. gr. 

Lúgur, op í skipssúð, vatnsþéttar, hurðir, kýraugu, loftrör og loftháfar. 

Lúgur. Sjá H 1503— 1508. 
Lúgukarmar. Hæð lúgukarma sjá H-1525. Styrkleiki lúgukarma skal vera þann- 
ig að efnisþykkt sé sú sama og þykkt byrðings innan 0.5 L og af stífing þeirra 
skal metin eftir lensd og hæð karmanna. Karmar lægri en 600 mm og styttri 
en 2000 mm þurfa almennt ekki afstífingar við. 
Op í skipssúð. Sjá H-1519— 1520. 
Sjá ennfremur Siglingamál, rit Siglinsamálastofnunar ríkisins um staðlaðar 
serðir hurða. 
Veðurþéttar hurðir. Sjá H-1502 og H-1527. 
Kýraugu. Sjá H-1516— 1518. 

Loftrör og loftháfar. Sjá H-1515. 1528 og 1529. 

15. gr. 

Skjólborð, austurop og frárennsli. 

Skjólborð skulu hafa efnisþykkt sem er 80% af byrðingsþykkt, sjá töflu 3, 
dálk 2, og hafa stoð á öðru hvoru bandi. 

Gæta skal þess að stoðin komi rétt yfir þilfarsbita. Við gálga skal skjól- 
borð hafa sömu þykkt og bvyrðingur og hafa stoð á hverju bandi. Sjá einnig 

H-1701. 
Handrið. Sjá H-1701— 1705. 
Austurop. Sjá H-1601--1608. 

Frárennsli o. fl. Sjá H-1521— 1524.  
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1601. 
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1603 
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1606. 
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16. gr. 

Lestarbúnaður. 

Lestarborð og lestarstoðir. Sjá H-1801—-1820. 
Föst stálþil í lest ætlaðri fyrir lausan fisk, loðnu eða síld, skulu staðsett 

sem hér segir. Ef breidd skipsins er 6 metrar eða minni, skal vera eitt lang- 
þil í lest og a.m.k. tvö langþil ef breiddin er meiri en 6 metrar. Fjarlægð 
milli langþilja og milli langþils og skipssíðu skal hvergi vera meiri en 3 metrar. 
Langþil skulu vera samhverfa um miðlínu. Fjarlægð milli þverþilja skal ekki 

vera meiri en 9 metrar. 
Langþil í lest, ef tvö eða fleiri, og þverþil, skulu útreiknuð fyrir einhliða álag. 
Þykktin á plötum í þiljum og efnisstærðir á stífum skal vera samkvæmt töflu 

8, vatnsþétt þil í geymum. 
Þrýstingshæðin, h, sem notuð er við ákvörðun efnisstærð skal vera sem hér 

segir: 
a) Skip með eitt þilfar. Þegar þykkt plötu er ákveðin mælist h frá neðri brún 

plötu að efstu brún þilsins, eða lestarkarms ef hann er hærri en 600 mm. 

Þegar efnisstærð stífu er ákveðin mælist h frá miðri stífu og að efstu brún 

þilsins, eða lestarkarms ef hann er hærri en 600 mm. 
b) Fyrir skip með tvö þilför og lúgustokk á milli þilfara, mælist hæðin h 

að efstu brún lúgukarms á efra þilfari. Neðri mörkin verða þau sömu og 

í a). 
c) Fyrir skip með tvö þilför, og hefðbundna lúgukarma á milliþilfari. 

Ef ástæða er til að ætla að skipið flytji lausan farm, síld eða loðnu, 
í lest og á milliþilfari með milliþilfarslúgur opnar, skal mæla hæðina h 

eins og í b) annars skal hún mæld eins og Í a). 
Stífur skulu hafa hnéplötur í báðum endum. 
Lausir stál- eða álhlerar í lestarþilum skulu vera af lokaðri gerð, með lárétt- 

um stífum. Holrúm í stálhlerum skal ryðverja. 
Plötuþykkt í stálhlerum skal vera sú sama og fyrir föst stálþil. Sjá gr. 1604. 
Plötuþykkt álhlera skal vera 20% meiri en fyrir stálhlera. 
Mótstöðuvægi stífa í stálhlerum má finna með því að margfalda mótstöðu- 
vægi stífa í geymum í töflu 8 með 1.4 eða reikna það út frá eftirfarandi jöfnu. 

W = 7 P sh emö. 
Þar sem | = lengd stifu í m. 

h = þrýstingshæð sjá 1605. 
s = stífubil í m. 

Mótstöðuvægi álstífa skal vera 15 sinnum mótstöðuvægi stálstifa. 
Spordýpt fyrir lausa hlera skal minnst vera 65 mm, en þó ekki minni en sem 

nemur þykkt hlerans. 
Veltihné skulu vera á sporum með mest eins metra millibili. 
Efnisþykkt í sporum skal vera minnst 10 mm. 

Snertifletir áls og stáls skulu einangraðir til að hindra „galvaniska“ tæringu. 

17. gr. 

Stýri, stýrisbúnaður. 

Reglur þessar eru miðaðar við jafnvægisstýri (balansstýri) með beinum 
stýrisás, beint fyrir aftan skrúfu. Fyrir stýri af öðrum gerðum tekur Sigl- 
ingamálastofnunin afstöðu til styrkleikans hverju sinni. 
Flatarmál stýris verður að vera nægjanlegt til þess að tryggja skipinu nauð- 
synlega stýriseiginleika og ætti ekki að vera minna en fæst út frá eftirfarandi 

töflu:
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L/B 5 4,5 4,0 3,5 3,0 

  

A=í % af L XD | 2 2,23 2,56 3,04 3,78             

1703. 

1704. 

1705. 

Flatarmál stýris fyrir framan snúningsás, ætti ekki að vera meira en 
0.23 A m?2. 

A = Stýrisflatarmálið í m?. 
Fyrir milli stærðir reiknast flatarmálið í beinu hlutfalli. Einnig má reikna 

stýrisflatarmálið út frá líkinsunni: 

B 
A = 100 (1. 25 ( j LL 21 m?. 

Stýriskraftur: Stýri með tilheyrandi hlutum fyrir upphengsi og hreyfingu, 
reiknast út frá stýriskrafti samkvæmt töflu 10. 
Stýrið skal vera tvöfalt plötustýri með lóðréttum og láréttum stífum milli 
platnanna. Fjarlægð milli stífa skal mest vera 500 mm. Fyrir skip styttri en 
15 metrar má stýrið þó vera einfalt plötustýri, en mótstöðuvægi þess. nm 
láréttan ás eftir miðlínn stýrisins skal ekki vera minna en: 

W == em. 

N — Stýriskraftur í tonnum 
b==Fjarlæsðin frá miðri skutlegu í miðia hællegu mæld í millimetrum. 
Við útreikninga á mótstöðuvæsi stýrisins skal aðeins reiknað með 40% 

af lened þess. Lened stýris sjá töflu 10. 
Plöttbykktir: Hlíðar, topp- og botnplötur skulu hafa þykkt samkvæmt töflu 
11 a, dálkar 2—7. Þykkt stífa skal minnst vera 70% af bykkt hliðarnlatna. 
Ef stýrið er einfalt plötustýri skal þykkt plötunnar minnst vera: 

  

45 50 55 60 65' 70 75 80 
  

                Plötuþykkt 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 
  

1706. 

1707. 

1708. 

1709. 

1710. 

Þ = Þvermál stýrisláss við skutlegu. Siá 1709. Ef mótstöðuvægi plöt- 

unnar fullnægir ekki kröfunum í 1704. má auka mótstöðuvægið með styrk- 

ingum (t.d. hálfu röri) sitt hvoru mesin á plötuna. 

Rafsuða: Þar sem kverksuðu verður ekki við komið, skal sjóða hliðarplöturnar 

með tapnasnðu við mest 50 mm breitt flatjárn sem soðið er utan á stífurnar. 
Prófun: Stýrið brýstiprófast með vfirþrystingi P =- 0.5 kp/em?, húðist síðan 

að innan með ryðvarnarefni eða fyllist með olíu. 

Aftæming: Stýrið skal hafa tapna til tæminsar eftir þrýstiprófun eða leka. 
Tappar skulu hafa tryggar þéttingar. 

Stýrisás: Þvermál stýrisáss við stýrisvél skal vera samkvæmt töflu 11 a dálk. 
um 8—15. Þvermál stýrisássins skal aukast jafnt frá stýrisvél að skutlesu. 

Þvermálið við skutlegn skal vera minnst: Þp=kÞy 
Þ = Þvermál stýrisáss við hurðarlegu. k finnst í töflu 12. 

Stýrislás: Á stýrisásinn milli stýris oe skutlegu skal koma fyrir útbúnaði 

(t.d. hring) sem hindrar að stýrið seti lyfst, hrokkið úr hællegunni eða 
skemmt stýrisvél.
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1711. 

1712. 

1713. 

Þétting: Við efri enda á stýrisásröri, sem næst stýrisvél og helst yfir sjólínu, 
skal koma fyrir þéttingu á stýrisásinn, til þess að hindra að sjór komist í 

stýrisvélarúmið. 
Stýrisástengi: Lárétt flanstengi milli stýris og stýrisáss skal hafa passbolta 
samkvæmt töflu 18a, dálki 2—5. Flansþykkt skal vera minnst 0.9 sinnum 
boltaþvermálið. Efnisþykkt utan við boltagötin skal minnst vera % af bolta- 
þvermálinu. Stýrisás með ásoðnu flans-tengi skal hafa suðurauf eins og sýnd 
er á mynd 1712, og forhitast fyrir suðu ef efni krefst slíks. 

$5o 

  

  

Mynd 1712 

Hællega: Þvermál hæltappans og leguhæð er synt í töflu 11 b. Lögun tappans 

má vera eins og sýnt er á mynd 1713. Aðrar útfærslur eru háðar mati Sigl- 
ingamálastofnunarinnar hverju sinni. 
Stærðir skulu ekki vera minni en hér segir: 
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1714. 

1715. 

1716. 

1717. 

1718. 

1719. 

1720. 

1721. 
1722. 

1801. 

1802. 

1803. 

Þykkt tappafestingar (h) skal vera jöfn regluþvermáli tappans ( Þ. ). 

Meðal efnisþykkt utan við tappagat skal ekki vera minni, en 50 % af tappa- 
þvermálinu. Kónn skal ekki vera Þbrattari en 1:5. 
Skutlega: Leguhæð finnst í töflu 11 c. Skutlegunöfina skal sjóða við botn- 
stokk og miðkjöl (kjölplötu) í skutnum. Miðkjölurinn og botnstokkurinn 
skulu hafa sömu hæð og venjulegir botnstokkar eftir töflu 1, en þykktin skal 

vera 2.5 mm meiri. Efnisþykkt skutlegunafar skal vera t= 15 0.1Þh (mm) 

Þ = Stýrisásþvermálið við skutleguna í mm. 

Burðarlega: Senda skal inn teikningu af burðarlegu, ásþétti og fyrirkomulagi 
í stýrisvélarrúmi. 
Stýrisvél. Öll skip lengri en 15 m, skulu búin vélknúinni stýrisvél, að viður- 
kenndri gerð. Sjá F 79-—-82. 
Stýrissveif. Ytra þvermál stýrissveifarnafar er sýnt í töflu 13 Þ, dálki 2. Hæð 

nafar sé lík þvermáli ássins ÞH Um gildleika stýrissveifar; sjá töflu 13 b, 

dálki 3. Ef nöfin er samsett skal boltaþvermál og plötuþykkt vera samkvæmt 
töflu 13 b, dálki 4—-8, en ósamsett nöf skal heilþrykkt á ásinn (krumpuð) og í 
báðum tilfellum trvggð með hæfilegum kíl afrúnnuðum á köntum og endum. 
Efnisgæði: Kröfurnar um þvermál stýrisáss og bolta eru miðaðar við stál 
með brotþol 44 kp/mm?. Ef notað er efni með hærra brotþol má minnka 
þvermálið, með því að margfalda regluþvermálið með stuðlinum „F“, í töflu 
14. 
Varastýrisbúnaður: Öll skip skulu búin vara stýriskerfi eða öðrum útbúnaði 
til stjórnar á skipinu, ef aðal stýrisbúnaður bilar. Útbúnað þennan skal vera 
hægt að tengja á fljótan og auðveldan hátt. Sé stýrisvél rafdrifin skal hún 
búin tvöföldu rafkerfi eða rafkerfi og vökvadrifnu neyðarkerfi. 
Fiarstýring stýrisvélar skal vera auðveld í notkun og stjórnörmum eða hnöpp- 
nm þannig fyrirkomið að hreifing arms sé í það borð sem skipið skal beygja 

í, eða að þrýst sé á hnapp nær því borði sem beygja skal í. Óheimilt er að 
setja stjórnarm þannig að hreyfing hans sé langskips. 

Séu fleiri en einn stýrisarmur virkir í einu skal vera hægt að sperra 
þá sem ekki eru í notkun fyrir óviljandi snertingu. 
Varahlutir fyrir stýrisvél verða ákveðnir sérstaklega fyrir hverja tegund. 
Stýrisvísir skal vera í stýrishúsi á skipum 20 m og lengri. 

18. gr. 

Möstur og bómur. 

Grein þessi fjallar um möstur, bómur os sálga til notkunar við fiskveiðar eða 
fermingu og affermingu skipsins. Gert er ráð fyrir að notaþungi bómu sé 
ekki meiri en 10 tonn. Engar reglur eru sefnar hér um gerð eða styrkleika 
fiskveiðibúnaðar sem ekki skoðast sem hluti af skipinu, svo sem blokkir. 

víra, lása og því um líkt, en miðað skal við að allir liðir fiskveiðibúnaðar séu 
sem líkastir að styrkleika og að sá hluti, sem öryggis vegna best má við því, 
gefi sig fyrst. eins og t.d. togvír við togveiðar. 
Teikningar skal senda inn til samþykktar, af möstrum, bómum og gálgum 
með sem fyllstum upplýsinsum um efnisstærðir og efnisgæði, sem og víra- 
stærðum og væntanlegu álagi, eða mesta leyfilegu álagi sem æskt er sam- 

þvkktar fyrir. 
Möstur og sálgar skulu vandlega festir við skipið, möstur venjulega við tvö 
þilför eða þilfar og þilfarshús eða yfirbyggingu.
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1804. 

1805. 

1806. 

1807. 

1808. 

1809. 

1810. 

1811. 

1812. 

Styrkur þilfars skal vera nægjanlegur til að taka við láréttum kröftum sem 
hljótast af festingum masturs eða gálga við það. Þilfar skal því styrkt við 
festinguna með þilfarsplötu, þykkari en þilfarsplötu annars. Þykkt þessarar 
plötu skal ekki vera minni en þykkt þilfars undir vindum, sjá töflu 3, dálk 8, 
eða efnisþykkt masturs eða gálga við festingu, og hafa skal þá þykkt sem 
meiri er, Einnig skal styrkja með stífum milli bita eins og með þarf. 
Styrkur þilfars undir mastri eða gálga og nærliggjandi skipshluta skal vera 
nægur til að taka við lóðréttum kröftum sem hljótast af mastri eða gálga. 
Því er mælt með að setja mastur eða gálgafestingu yfir þil þegar þess er 
kostur, og styrkja þilið á þeim stað eins og með þarf. Annars skal styrkja eða 
byggja undir bita eða bjálka sem mastrið eða gálgafestingin stendur á. 
Styrkja skal mastur eða gálga með innri þverplötu eða tvöföldun að utan 
þar sem bómustóll, blakkarhengi eða stög eru fest. 
Efnisþykkt skal ekki vera minni en 6 mm í mastri eða gálga og 5 mm Í 
rörstagi en þvermál vír-slags ekki minna en 20 mm. 
Hringlaga sjálfstandandi mastur sem ekki er stagað skal við sérhvern þver- 
skurð hafa hlutfallið: 

Þa 
Þ == þvermál masturs, utanmál mm. 
t = efnisþykkt masturs mm. 

Sjálfstandandi mastur með ferkantaðan þverskurð skal við sérhvern þver- 
skurð hafa hlutfallið: 

<= 50 

b = lengd hliðar masturs, utanmál mum. 
t — efnisþykkt masturs mm. 

Mótstöðuvægi sjálfstandandi óstagaðs masturs skal við bómustól ekki vera 

minna en: 

W == 100 Plg em 

P = notaþungi bómu tonn. 

Ig = lengd bómu m. 

Mótstöðuvægi mastursins skal ekki vera minna en að ofan getur niður 

að neðstu festingu. Mótstöðuvægi og þvermál masturs má minnka jafnt frá 

bómustól og upp að blakkarhengi þar sem þvermál skal venjulega ekki vera 

minna en 0.6 Þm, þar sem Þm er meðal-efnisþvermál masturs við bómustól. 

Stagað mastur skal hafa hlutfallið: 

ss 60 þar sem þ og t er skilgreint í 1808. 

Stagað mastur skal hafa mótstöðuvægi við bómustól ekki minna en: 

W =íák Blg cmð 

Þar sem P og IBger skilgreint í 1810, en gildi fyrir stuðlana Á og 
4 

k eru í töflum 15 og 16, sem föll af a, 8 og y 

  
Þ Þ Þ 

Þar sm:a=—, = 5, = 
t. U 

Þn, = meðal-efnisþvermál masturs við bómustól, mm.
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H = Lóðrétt hæð frá efstu innfestingu masturs að stageyrum við blakkar- 
hengi, m. 

t, = Efnisþykkt masturs við bómustól (tvöföldunarplata, ef er, telst 
ekki með), mm. 

U=Hin minni af eftirfarandi summum: (sjá mynd 1812). 

S 1 S 1 
23 (7) 0855 (5) 
S = Þverskurðarflatarmál efnis stagsins, cm?. 

1== Lengd stagsins, m. 

I- == Langskipshnit þilfarsfestingar stagsins frá mastursmiðju, m. 

I; == Þverskipshnit þilfarsfestingar stagsins frá mastursmiðju, m. 
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Nr | M Mynd 1812 

1813. Stöguð möstur sem ekki hafa hringlaga þverskurð, skulu hafa tilsvarandi 
styrk og að ofan getur. 

1814. Möstur af sérstökum gerðum, svo sem tvífætur skal reikna út og hanna sér- 
staklega og senda skal útreikningana inn til samþykktar. Miðað er við að 
stærsta spenna (sameinuð spenna frá stöðugu álagi) sé ekki meiri en 1100 
kp/em?. 
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1815. 

1616. 

1817. 

1818. 

1819. 

1820. 

1901. 

1902. 
1903. 

Bómur skulu hafa hringlaga þverskurð. Þær má greina úr miðstykki og einu 
eða fleiri mjórri endastykkjum til hvers enda. Miðstykki bómunnar skal hlíta 
eftirfarandi skilyrðum: 

b 
Á 0.5 tonn/em?, 1 = 2.3lBPp cm“ 

Þar sem: 

Pg = bómukraftur (þrýstikraftur) tonn, sjá töflu 17. 
A = þversnið bómu, cm?. 

1, = lengd bómu, m. 
1==tregðuvægi þverskurðar um mið-ás. 

Miðað við að lengd miðstykkis sé 0.6 Ís eða lengri skal þversnið enda- 
stykkja ekki vera minna en 70% af þversniði miðstykkis (0.7A) og tregðu- 

vægi endastykkis eigi minna en 40% af tregðuvægi miðstykkis, (0.41). Lengd 

miðstykkis má vera styttri en 0.6 is en þá skal senda inn til samþykktar 
sérstaka útreikninga fyrir efnismál og þykktir endastykkja. 
Efnismál og þykktir í gálga skal ákveða með beinum útreikningum og skal 
venjulega miða við það álag, sem gera má ráð fyrir við notkun. Skal þá 
rita á teikningu stærð og átt þess krafts eða þeirra krafta, sem samtímis geta 
verkað á gálgann og, sem teikningin óskast samþykkt fyrir. Á þennan hátt 
skal stærsta spenna (sameinuð spenna) frá stöðugu álagi ekki verða meiri 

en 1100 kp/cm?2. 
Með tilliti til þess, að oft er erfitt að gera sér grein fyrir raunverulegu álagi, 
má miða við að sá hluti, sem öryggis vegna, best má við því, gefi sig fyrst. 
Þ. e. togvir við toggálga. Skal þá stærsta spenna sem hlýst af krafti, sem er 
jafn hálfu brotþoli vírsins, eða víranna ekki vera meiri en 1100 kp/cem?. 

Hlutföllin eða} fyrir gálga skulu hlíta þeim reglum sem gefnar eru í 

1808 og 1809 fyrir óstöguð möstur. 
Vegna óvissu um raunverulegt álag á gálga við notkun, skal vakin athygli á 
því, að reyna að gera sér sem best grein fyrir verkandi kröftum, stöðugum 
sem breytilegum, við hönnun gálga, festingar þeirra við skipið og styrkinga 
þilfars og stögunnar ef er. 

19. gr. 

Búnaður. 

Hvert skip annað en opnir bátar, skal búið akkerum, akkeriskeðjum, akkeris- 
vindum, dráttartaug og landfestum í samræmi við eftirfarandi kröfur: 
Stærðir, lengdir og þyngdir, sjá töflu 18. 
Búnaðartalan er fundin með svohljóðandi reglu: 

N = 0.8B 1/L d { H(2B }- 0.006 L) 

H = Hæð frá vatnslínu að efstu brún þeirra þilfarshúsa, sem eru á breidd 
meir en fjórðungur mestu skipsbreiddar (B/4). Þegar þilfarshús breiðara en 
B/4 stendur á öðru húsi, sem er mjórra en B/4, skal sleppa hæð mjórra 
hússins, en telja hæð þess breiðara. 

Skjólborð, sem eru hærri en Í.5 metri eru reiknuð með í H. 
Á fiskiskipum allt að 20 metra L, má sleppa stýrishúsi, sem er minna 

en helmingur af B á breidd og minna en L/6 á lengd og mælist þá H að 
efsta punkti byrðings eða reisnar, ef hún er lengri en L/6 og hærri en efsti 
punktur byrðings. 

B 70
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1904. 

1905. 

1906. 

1907. 

1908. 

1909. 

Akkeri. 
a. Akkeri skulu vera af viðurkenndri gerð, prófuð og með vottorði frá 

stofnun viðurkenndri af Siglingamálastofnun ríkisins. 
b. Haus stokklausra akkera skal vera minnst 60% af heildarþunga þeirra. 
c. Þyngd stokksins á stokkakkerum skal vera 20% af heildarþunga akkeris- 

ins. 
d. Þyngd akkera má víkja 7% frá þeirri þyngd, sem gefin er í töflunni, svo 

framarlega, sem heildarþyngdir á báðum akkerum nær töflugildinu. Akk- 
eri sem eru viðurkennd sem akkeri með miklu haldi, mega vera allt að 

25% léttari, en þau sem talin eru í töflunni. 

Akkeriskeðjur. 
a. Akkeriskeðjur skulu vera af viðurkenndri gerð, prófaðar og með vottorði 

frá stofnun, viðurkenndri af Siglingamálastofnun ríkisins. 
b. Keðjurnar skulu vera stólpakeðjur. Þó má nota stutthlekkjakeðjur fyrir 

skip með búnaðartölu allt að 130, ef þvermál keðjuhlekksins er aukið um 
2 mm upp að 13 mm keðju, annars um 20%. 

c. Fiskiskip með búnaðartölu allt að 130, mega að nokkru leyti, nota vir 
með jafnmikið brotþol í staðinn fyrir keðjur, en verða þó að hafa við 
hvort akkeri, minnst 275 m keðju af þvermáli, sem þessar reglur segja 
til um. Sé notuð styttri keðja, skal auka þvermál hennar þannig, að 
keðjuþyngd við hvort akkeri verði ekki minni en þyngd 275 m keðju 
með því þvermáli, sem skipið skal hafa samkvæmt þessum reglum. 

d. Sérstálkeðjur mega vera grennri eftir ákvörðun Siglingamálastofnunar rík- 
isins hverju sinni. 

Endurnýjun. 

Þegar akkeriskeðja eða hluti hennar er orðinn slitinn eða tærður svo að 
meðalþvermál er minna en 90% af kröfðu þvermáli, skal endurnýja þá hluta, 
sem svo hafa rýrnað. Sé um pyttryðgun eða pytttæringu að ræða skal skoð- 
unarmaður meta rýrnunina hverju sinni. 
Dráttartaug og landfestar. 

Dráttartaugar og landfestar mega vera úr vír, hampi, kokos (grastóg), 
manila, sisal eða gerviefnum (polyamid, polyester og polypropylen), svo 
framarlega sem kröfum í töflu 18 um brotþol er fullnægt og Siglingamála- 
stofnun ríkisins viðurkenni serð og gæði. 

Til þess að öðlast viðurkenningu skal prófun á brotþoli fara fram í 
stofnun, sem Siglingamálastofnun ríkisins viðurkennir og sýnishorn og upp- 
lýsingar sendast til Siglingamálastofnunar ríkisins. 

Pollar og kefar. 
Á öllum skipum skulu vera pollar til festingar skips og nauðsynlegir 

kefar. Pollar, kefar og undirbygging þeirra skal vera svo að styrkleika að það 
standist vel brotþol landfesta og a.m.k. einn polli á framskipi skal vera 
nægjanlega sterkur til þess að standast brotþol dráttartaugar. 

Akkerisvindur. 
a. Skip með búnaðartölu undir 30, þurfa ekki að hafa akkerisvindu. 
b. Öll önnur skip skulu hafa akkerisvindu, þó með þeim undantekningum 

sem um getur í 1911. 
c. Vélknúin vinda skal geta lyft öðru akkerinu með 100 m af keðju með 

hraðanum 8 m á mínútu, en handdrifin vinda 3 m á mínútu. 
Vindan skal geta lyft báðum akkerum samtímis. 

d. Vindan skal vera þannig gerð að keðjan geti runnið hratt út, og hún skal 
búin hemlum, fyrir minnst 50% af brotþoli keðjunnar.
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1910. 

1911. 

1912. 

1913. 

1914. 

1915. 

1916. 

1917. 

Vindan skal ennfremur þannig gerð að unnt sé að láta falla hvort 
akkeri fyrir sig eða bæði samtímis. 

e. Gerð og efnisstyrkleiki vindunnar skal vera samþykkt af Siglingamála- 
stofnun ríkisins og skulu þeir framleiðendur, sem óska viðurkenningar á 
einstakri vindu eða ákveðinni gerð, senda inn teikningar, svo unnt sé að 
dæma styrkleika hennar. Vindur sem eru af viðurkenndri gerð, prófaðar 
og með vottorði frá stofnun viðurkenndri af Siglingamálastofnun ríkisins, 
má nota án sérstaks samþykkis Siglingamálastofnunar. 

Undanþágur frá akkerisvindu. 
a. Skip með búnaðartölu undir 50, mega í stað akkerisvindu nota þilfars- 

vindu og er akkerið þá annað hvort dregið inn með keðjunni á vindu- 
koppnum, eða með vir með krók, sem er krækt í akkeriskeðjuna. Eftir- 
litsmanni ber að gæta þess að umbúnaðurinn sé öruggur og hentugur. 

b. Skip með búnaðartölu undir 150 mega í stað akkerisvindu nota þilfars- 

vindu, enda sé hún útbúin með keðjuhjólum, tengi til þess að aftengja 
keðjuhjólin og hemlum á a.m.k. öðru keðjuhjólinu, og hafi jafnmikinn 

kraft og styrkleika og akkerisvindur. 

Keðjuklemmur, akkerisvasar, rúllur. 

Á hverju skipi skulu vera tvær keðjuklemmur nægilega sterkar fyrir brot- 
þol keðjunnar. Skip með búnaðartölu undir 30 þurfa þó ekki að hafa keðju- 
klemmur. Á þeim skipum, þar sem keðjur eru ekki stöðugt í keðjuhjólum 
með hemli, á akkerisvindu eða þilfarsvindu, skal hafa polla í stefnu frá 
keðjuklemmum þannig að auðvelt sé að setja keðjuna á pollana. 
Akkerisvasar skulu vera vel formaðir fyrir akkerið og keðjurör skulu hafa 
stefnu sem næst stefnu keðjunnar yfir þilfarið. Akkerið skal geta fallið út af 
eigin þyngd. Efri og neðri endi keðju rörs skal vera ávalur, sérstaklega þar sem 
keðjan snertir og best er að hafa hálfrúnna stálkraga við enda. Í efri enda 
skal ávalinn vera það langur að minnst 3 keðjuhlekkir snerti samtímis. 

Skip með búnaðartölu undir 30, þurfa ekki að hafa akkeri í röri og vasa, 

en skulu þó hafa rúllur í stafni og gálga eða annan góðan búnað til þess 

að varpa akkeri fyrir borð. 
Auka skal þykkt byrðingsplötu við keðjurör og setja stífur þannig, að rörið 

sé vel fest við byrðing. 
Þar sem nauðsynlegt er að leiða keðjuna að vindu eftir krókaleiðum, skal 
hafa rúllur, sem eru nægjanlega sterkar og hafa næga vídd fyrir keðjuna. 
Rúllurnar skal setja þannig, að leið keðjunnar verði sem auðveldust og slvsa- 
hætta verði sem minnst. Hlífar skulu vera þannig, að keðjurnar geti ekki 
skroppið af rúllunum. 

Keðjukassi. 

Keðjukassi skal hafa næga stærð og slíkt form að keðjan raðist af sjálfu sér. 
Kassanum skal skipta í hólf fyrir bakborðs- og stjórnborðskeðju. Enda keðj- 
unnar skal festa vel í kassann. Lás skal vera á keðjuenda á aðgengilegum 
stað svo unnt sé að sleppa keðjunni í neyðartilfellum. 
Keðjurörin niður í keðjukassann skulu vera nægilega víð, til þess að keðjan 
geti runnið hindrunarlaust út. Ennfremur skulu þau lögð þannig að keðj- 
urnar renni niður Í kassann af keðjuhjóli vindunnar án aðstoðar. 
Í botni keðjukassans skal vera grind eða annar útbúnaður, sem auðveldar 

rennsli að sogkörfu austurdælu.



2001. 

2002. 

2003. 

2004. 

2005. 

2006. 

2007. 

- Langband (plötuband) til ísstyrkingar skal setja 0.2 

. 327. öð2 1. júní 1977. 

20. gr. 

Styrking fyrir ís. 

Ísstyrking, sem hér greinir er lágmarks ísstyrking skilgreind ÍS 1. Sé þess 
æskt að styrkja en frekar fyrir ís, eða að styrkja sérstaklega fyrir siglingu 
í Eystrasalti eða svipuðum siglingaleiðum í ís, er bent á sérreglur fyrir 
slíkar styrkingar. 

Byrðingsþykkt skal auka frá stefni og aftur að SB þar sem SB er skil- 
greint sem það þversnið skrokksins, sem nær fullri breidd B við staðlaða 
vatnslínu. Þykktina skal auka á belti sem nær 0.5 m niður fyrir sjólínu við 

létt skip og 0.5 m upp fyrir sjólínu við fullhlaðið skip. Á skipum með einu 
þilfari skal auka þykktina upp að aðalþilfari. 

Hin aukna þykkt tis skal ekki vera minni en hin meiri af eftirfarandi: 

tís = 1.25t mm tís ==tl2 mm 
Þar sem t er byrðingsþykkt samkvæmt töflu 3. 

Bönd skal styrkja framan SB (skilgreint í 2002). Bönd í stafnhylki skulu 
hafa mótstöðuvægi 15% meira en reglumótstöðuvægi tiltekið í töflu 4 og 

aftan stafnhylkis aftur að SB skulu bönd hafa mótstöðuvægi 7% meira en 
reglumótstöðuvægi. 

Millibönd (ísbönd) skal setja framan SB. Ísbönd þessi skulu ná minnst 

0.60 m upp fyrir sjólínu við fulla hleðslu, og niður að þaki botngeyma, eða 

niður fyrir efri brún botnstokka, þar sem ekki eru botngeymar. Í skipum 
með einu þilfari skulu ísbönd ná upp að aðalþilfari. Botnplötur sem eru 
minna en 0.9 m fyrir neðan sjólínu við létt skip skal styrkja milli botn- 
stokka. 

Ísbönd skulu hafa mótstöðuvægi framan stafnþils ekki minna en 75% af 
reglumótstöðuvægi banda í töflu 4 og aftan stafnþils ekki minna en 60% af 

reglumótstöðuvægi banda. 

Ísböndum má sleppa ef bandabil venjulegra banda, styrktum eins og um 
getur í 2004, er ekki meira en 60% af mesta leyfilegu bandabili tilgreindu 

í 601. 

Ísbönd skulu hafa endafestingu að ofan og neðan við langband milli banda, 
nema við þilfar og geymisþak. 

0.3 m neðan við sjólínu   

við fulla hleðslu, og skal það ná aftur að SB 
Langbandi þessu má sleppa í skipi með tveimur þilförum. Framan stafn- 

þils skal þversnið langbandsins ekki vera minna en A==0.75 L- 25 cm?; 
aftan stafnþils má í stað langbands hafa hyrnur af sömu þykkt og styrkt 
aðalbönd. Aftan stafnþils þarf ekki að hafa langband eða hyrnur ef íshönd 
hafa minnst sama mótstöðuvægi og venjuleg bönd skulu hafa. 

Mótstöðuvægi afturstefnis, stýrisstefnis og hæls skal auka um 7% miðað við 

þau gildi sem annars er krafist í reglunum. 

. Efnismál stýris. stýrisáss, hællegu o.s.frv. skal miða við 25% stærri stýris- 

kraft N, en fenginn er úr töflu 10. 

Hestaflatala aðalvélar skal ekki vera minni en: H = LR. 

Þar sem H er ás-hestöfl (SHP) við stöðugt álag. 

Þvermál skrúfuáss skal auka um 5%. 

Siðinntök og síðunlokar sem staðsettir eru neðan sjólinu skulu hafa útbúnað 

til annaðhvort að fyrirbyggja ís-myndun eða til hreinsunar á ís úr vatnsopum.
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2101. 

21. gr. 

Rafsuður. 

Ef ekki er annað tekið fram í reglum þessum skal kverkhæð tvöfaldrar sam- 
felldrar kverksuðu vera samkvæmt töflu 19. Þó skal kverkhæð suðu aldrei 

vera minni en sem hér segir: 

  

  

  

  

  

Plötuþykkt eða Minnsta leyfilega 
leggþykkt kverkhæð 

t mm mm 

t<4 2.0 

4<t<65 25 

65 <t<8 3.0 

t>8 35     
2102. 

2103. 

2104. 

2105. 

2106. 

/ Keðjusuða 

Í eftirtöldum samskeytum skulu kverksuður vera tvöfaldar og samfelldar, og 

eru sporsuður þá ekki leyfðar. 

(sjá einnig töflu): 

— Vatnsþétt og olíuþétt samskeyti. 
— Vélaundirstöður, samsetning, samskeyti og festing þeirra. 

— Öll samskeyti í skuthylki. 
— Samsetning stýris, nema þegar nauðsyn krefur tappasuðu. 
— Endafestingar bita, bjálka, stífa, banda og stoða og innbyrðis samskeyti 

þeirra. 
Í kjölfestugeymum og ferskvatnsgeymum skulu allar suður vera lokaðar, 
tvöfaldar samfelldar eða lokaðar úttakssuður. Þetta á einnig við um sam- 

skeyti við byrðing í einföldum botni. 
Þegar þilfar myndar geymisþak kjölfestugeymis skulu allar kverksuður við 

þilfar í geymi hafa kverkhæð minnst 4 mm. 
Sporsuður eru leyfðar eins og gefið er til kynna í töflu 19. kverkhæð spor- 
suðu skal vera slík, að suðu-flatarmál sporsuðu samtals verði jafnt og suðu- 
flatarmál sem krafist er fyrir tvöfalda samfellda suðu í töflunni. Suðuflatar- 

mál er skilgreint sem kverkhæð suðu sinnum lengd. 
Mynd 2106 sýnir hinar mismunandi gerðir sporsuðu. 

  

  

  

  

/ Víxlsuða s Plötuþykkt t  .     

  

               
  

  

' 309 Kverkhæð a 

"1S0mmi Min1,75h | 

Tvöföld safelld Dýpt 0,25h,en ekki meiri en 75mm 
úttakssuða 

    
  Soðið hringinn 
  

Mynd 2106
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2107. 

Kverkhæð skal vera minnst 3.5 nm og skal ekki vera meiri en 0.6 t fyrir 
keðjusuðu og úttaksuðu og ekki meiri en 0.75 t fyrir víxlsuðu. 
Plötur skulu skeyttar saman með kantsuðum. Athuga skal að plöturnar stand- 
ist vel á, þannig að hæðarmismunur platna við suðukant verði lítill sem 
enginn. Þegar erfitt er að stilla plötunum þannig saman má leyfa lítilsháttar 
víxlstöðu platnanna allt að 1 mm fyrir plötur þynnri en 10 mm og 0.1 t mm 

fyrir þykkari plötur. 

  

  

  

  

              

2108. Millibil plötukanta fyrir suðu skal venjulega vera sem hér segir, mælt í mm 
eins og sýnt á mynd 2108. 

Plötuþykkt mm 5,5 6-7,5 8-11,5 12-20 20 

suða 

I-suða 1 2 - = = 

V-suða - 3 3 3 4 

X-suða - - - 4 5 

60? 

2109. 

2110. 

2111. 

2112. 

V
N
 

  

609 I- suða V- suða X- suða 

Mynd 2108 
Reyna skal eftir bestu getu að komast hjá myndun á blöðrum, gjalli og 
sprungum Í suðu, sérlega þegar soðið er í röku eða köldu lofti. Þegar um- 
hverfishiti er —5*C eða minni skal hita stálið áður en soðið er og skal upp- 
hitaða svæðið ná minnst 75 mm sitt hvoru megin við suðuna. 
Suðuröð skal skipuleggja vandlega þannig að stálið geti sem mest óhindrað 
dregist saman eftir suðu og að ekki verði hætt á því að suður, sem fyrir eru, 
springi. 

Suður skulu vera án sprungna eða rót-galla og vera vel gegnumbræddar og 
skulu venjulega ná einkunn 3 (grænt) samkvæmt reglum ITW, til að hljóta 

samþykkt Siglingamálastofnunar ríkisins. 
Skipasmíðastöðvarnar skulu sjálfar fylgjast vel með og sjónmeta allar suður 
áður en mat Siglingamálastofnunarinnar kemur til. Að lokinni suðu og sam- 
tengingu um borð skal skoðunarmaður Siglingamálastofnunarinnar meta og 
samþykkja suður. Við það mat skal hann notast við gegnumlýsingu á filmu 

(röntgenmyndum) og/eða aðra viðurkennda aðferð og skal þessum tækjum 
beitt af honum sjálfum eða samkvæmt hans fyrirsögn, eftirliti og samþykki, 
á þeim stöðum sem honum þykir ástæða til athugunar. Sérstaklega skal athuga 

suður sem mætast í kross á botni og á þilfari innan 0.4L miðskipa. 
Reglur þessar eru hér með settar samkvæmt lögum nr. 52 12. maí 1970, um 

eftirlit með skipum, til að öðlast þegar gildi og birtast til eftirbreytni öllum þeim 

sem hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 1. júní 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson.



  

  

  

  

  

  

  

              
  

1. júní 1977. 5ðð Nr. 327. 

TAFLA 1 

Kjölstöng Stefnisstöng Afturstefni 

L W Efnisstærð W Efnisstærð W Efnisstærð lxbxt mynd 35.a 

m cm“ mm cm“ mm cm“ mm 

1 2 3 4 5 6 8 

10| 25 100x15 20 100x12 30 75x50 165x115x7 

12| 32 115x15 25 100x15 47 80x60 180x125x8 

15| 44 120x19 33 115x15 74 100x70 210x150x10 

20| 62 130x22 45 120x19 117 110x80 235x165x11 

25 1 140x26 58 130x22 161 120x90 265x185x12 

30 | 99 150x27 70 130x25 204 130x100 290x205x13 

35 |118' 160x28 83 140x26 248 140x105 310x215x14 

40 {136 170x29 95 150x27 291 150x110 335x230x15 

45 {155 180x30 108 160x28 335 160x115 350x250x15 

50 {173 180x32 120 160x29 378 160x120 360x260x15 

Jöfnur: Kjölstöng W = 3.7L--12, Stefnisstöng W == 25L--5, 

Afturstefni = W = 8.7L--57 W, er mótstöðuvægið í emð 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

Einfaldur botn. Tvöfaldur botn. 

L Botnstokkar Miðkjölur Kjalbak Plötuþykkt 

Hæð Þykkt Flans Þykkt Þversnið Hæð Miðkjölur Botnstokkar 

m mm mm cm? mm cm“ mm mm mm 

1 9 10 11 12 13 14 15 16 

10 | 200 4,5 2,3 4,5 6,0 575 5,5 4,5 

12 | 220 4,5 2,8 5,0 1,2 585 5,5 4,5 

15 | 250 5,0 3,5 5,5 9,0 600 6,0 5,0 

20 | 300 5,5 4,6 6,5 12,0 625 6,5 5,5 

25 | 350 6,5 5,8 7,0 15,0 650 7,0 6,0 

30 | 400 7,0 6,9 71,5 18,0 675 7,5 6,5 

35 | 450 7,5 8,0 8,0 21,0 700 8,0 7,0 

40 | 500 8,5 9,2 8,5 24,0 725 8,5 715 

45 | 550 9,0 10,4 9,07 27,0 750 9,0 8,0 

50 | 600 9,5 11,5 9,5 30,0 775 9,5 8,5                 
  

Einfaldur botn: 

Tvöfaldur botn: 

Botnstokkar h = 10L-} 100, t=0.13L-3.1, F = 0.23L 

Kjalbak F = 0.6L 

Miðkjölur L< 20 t=0.21L4 25, L>20 t=0.1L45 

Hæð h=óL - 525 
Botnstokkar L<920 t=0.13L3, L>20 t=01L35 

Miðkjölur 1 mm þykkari en botnstokkar. 

Til að finna millilengdir má nota beint hlutfall eða jöfnurnar. Stærðir í 

3, 5, 7 og 8 eru tillögur um staðalstærðir. 

dálkum



öð6 

TAFLA 2a 

STYRISSTEFNI 

Nr. 327. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Stýris- Mótstöðuvægi í cm og tillaga um staðalefnisstærðir Í mm. 

flatarmál h í metrum, sjá mynd 309. 

m 0,75 1,0 1,25 1,5 2,0 2,5 3,0 3 ,5 

2,4 3,1 3,9 4,7 6,3 1,8 9,4 10,9 

2,2 25x30 25x30 25x40 28x45 30x45 32x50 35x50 

4,7 6,3 7,8 9,4 12,5 15,6 18,8 21,9 

0,5 28x45 30x45 32x50 35x50 38x55 40x60 45x60 45x70 

7,0 9,4 11,7 14,1 18,8 23,4 28,1 32 ,83 

0,75 30x50 35x50 38x50 38x60 45x60 45x70 50x70 50x80 

9,4 12,5 15,6 18,8 25,0 31,2 37,5 43,8 

1,0 35x50 38x55 40x60 45x60 50x60 50x75 55x75 55x90 

14,1 18,8 23,4 28,1 37 ,5 46 ,9 56,3 65,6 

1,5 38x60 15x60 45x70 )0x70 55x75 60x80 60x95 65x95 

18,8 25,0 31,3 37,5 50,0 62,5 75,0 87,5 

2,0 45x60 50x60 ,0x75 55x75 60x85 65x90 70x100 70x110 

23,4 31,3 39,1 46,9 62,5 78,1 93,8 109,4 

2,5 45x70 30x75 55x80 60x80 65x90 70x100 75x100 15x120 

28,1 37,5 46,9 56,3 75,0 93,8 112,5 131,3 

3,0 50x7C 55x75 60x80 60x95 70x100 15x100 75x120 80x125 

32,8 43,8 54,7 65,7 87,5 109,4 131,3 153,1 

3,5 50x80 55x90 60x90 65x95 70x110 75x120 80x125 85x130 

37 ,5 50,0 62,5 15,0 100,0 125,0 150,0 175,0 

4,0 55x75 60x85 65x90 75x100 75x110 80x120 85x125 90x130 

2 56,3 10,3 34 ,4 112,5 140,7 168 ,t 196,9 

4,5 55x85 60x95 65x100 70x105 15x120 85x120 90x130 90x145 

46,9 62,5 78,1 93,8 125,0 156,3 187,5 218,8 

5,0 60x80 |65x90  |70x100 75x100 |80x120  }85x130 90x140  |95x145                 

na?   Jafna: W = 12.5hA, þar sem A = stýrisflatarmál í h = samkvæmt mynd 309 
Fyrir milligildi má fá mótstöðuvægið með beinu hlutfalli eða með notkun jöfnnunar.
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TAFLA 2Db 

HÆLL 

Stýris- Mótstöðuvægi í om“ og tillaga um staðalefnisstærðir í mm. 

flatarmál b í metrum, sjá mynd 309 A. 

mé 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 2,5 

13 20 26 33 39 46 53 66 

0,25 25x60 25x70 30x75 30x90 30x90 40x90 40x90 | 40x100 

26 39 53 66 79 92 105 131 

0,5 30x75 30x90 40x90 | 40x100 | 40x110 | 40x120 | 50x120 { 50x130 

39 59 79 98 118 138 158 197 

0,75 30x90 |40x100 |40x110 | 40x120 | 50x120 | 50x130 | 50x140 | 60x150 

53 79 105 132 158 184 210 263 

1,0 40x90 |40x110 150x120 | 50x130 | 50x140 | 50x150 | 60x150 | 60x160 

79 118 158 197 236 276 315 394 

1,5 40x110| 50x120 {50x140 {| 60x150 !60x160 | 60x170 | 60x180 | 7Ox190 

105 158 210 263 315 368 420 525 

2,0 50x120|50x140 |60x150 | 60x160 {60x180 | 70x180 | 70x190 | 70x220 

132 197 203 329 394 460 525 656 

2,5 50x130/|60x150 |60x160 | 60x180 | 70x190. {| 70x200 | 70x220 | 80x220 

158 236 315 394 473 552 630 188 

3,0 50x140|60x160 |60x180 | 70x190 |70x200 | 70x225 | 75x225 | 80x250 

184 276 368 460 552 644 735 919 

3,5 50x150 /60x170 }70x180 | 70x200 '70x225 {| 80x220 | 80#240 {| 90x250 

210 315 420 525 630 735 840 1050 

4,0 60x150{60x180 {70x190 |70x220 |175x225 { 80#240 | 90x240 | 90x265 

236 355 473 59l 710 828 945 1181 

4,5 60x160|70x180 |70x200 {70x225 |(80x240 {90x240 | 90x260 {| 95x280 

263 394 525 656 788 919 1050 1313 

5,0 60x160/70x190 (70x220 {80x220 (80x250 |90x250 | 90x265 {L00x290                 
  

Jafna: W = 1.054bV? þar sem A = stýrisflatarmál í m? b= samkvæmt mynd 309 
Mótstöðuvægið fyrir hæl er í töflunni miðað við hraðann 10 hnúta, ef hraðinn er 
annar má nota jöfnuna, eða margfalda mótslöðuvægið sem fundið er í töflunni með 

hraðanum í öðru veldi og deila með 100 (V?/100).
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TAFLA 3 
BYRÐINGUR ÞILFAR 
  

  

  

  

  

  

  

  

Lengd Byrðingur. Þilfar. 

skips Plötuþykktir. Plötuþykktir. 

L innan L/2 til gafl á skut- aðal- yfir undir 

miðskips enða skuttog. renna þilfar geymum vindum 

m mm mm mm mm mm mm mm 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 4,5 4,5 6,0 6,0 4,0 4,0 6,5 

12 5,0 5,0 6,5 7,0 4,5 4,5 7,0 

15 6,0 5,5 7,5 8,5 5,0 5,0 1,5 

20 7,0 6,5 8,5 9,5 6,0 6,0 8,5 

25 7,5 7,0 9,0 10,0 6,0 6,5 9,0 

30 8,0 7,5 9,5 10,5 6,5 7,0 9,5 

35 8,5 8,0 10,0 11,0 6,5 7,5 10,0 

40 9,0 8,5 10,5 11,5 6,5 8,0 10,5 

45 9,5 9,0 11,0 12,0 1,0 8,5 11,0 

50 10,0 9,5 11,5 2,5 7,0 9,0 „5                 

Til að finna millilengdir má nota beint hlutfall, eða jöfnurnar. 

  

  

  

  

  

  

  

      

Jöfnur: L = 20m L = 20m 

Byrðingur miðskips t = 0,25L42,0 t = 0,1L #5,0 

Byrðingur til enda t- 0,2L #2,5 t = 0,1L #4,5 

Gafl t = 0,2514t3,5 t = 0,1L #6,5 

Skutrenna - t = 0,4L #2,0 t = 0,1L #7,5 

Þilfar t = 0,2L #2,0 t = 0,03L #5,4 

Þilfar yfir geymum t 5 0,2L #2,0 t = 0,1L #4,0 

Þilfar undir vindum t = 0,2L #4,5 t <= 0,1L #6,5 
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TAFLA á 
AÐALBOND 

Dypt Mótstöðuvægi banda ásamt plötu, miðað við 500 mm bandabil 

Tillaga um staðalstærðir banda í mm 

í Lengd bands. Í. í metrum. (sjá mynd 602) 

n 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 2,25 2,5 2,75 3,0 

3,1 4,8 7,0 9,5 12,4 15,8 19,4 

1,0|45x5 |50x6 60x6 75x6 75x7 60x40x5 | 65x45x5 

3,8 5,9 8,5 11,6 15,1 19,1 23,6 28,6 

1,5{50x5 |60x6 65,6 75x7 60x40x5 |65x45x5 | 75x50x5 75x50x6 

4,4 6,9 9,9 13,4 17,5 22,2 27,4 33,1 39,5 

2,0|50x5 |60x6 75x6 50x50x5 |65x45x5 | 75x50x5 | 75x50x6 75x50x8 100x50x6 

4,9 1,6 11,0 15,0 19,6 24,7 30,6 37,1 44,1 

2,5|50x6 |65x6 75x6 60x40x5 |75x50x5 | 75x50x5 | 75x50x8 75x50x8 100x50x6 

5,4 8,4 12,1 16,5 21,5 27,2 33,6 40,6 48,3 

3,0{50x6 |65x6 715x7 65x45x5 75x50x5 75x50x6 | 75x50x8 |100x50x6 100x65x6 

5,8 9,0 13,0 17,8 23,1 29,2 36,1 43,7 52,0 

3,51|60x6 |75x6 75x7 65x45x5 |75x50x5 | 75x50x6 { 75x50x8 |100x50x6 100x65x6 

6,2 9,7 14,0 19,0 24,8 31,4 8,7 46,9 55,8 

4,0|60x6 |75x6 |50x50x5 {65x45x5 {| 75x50x5 75x50x8 | 100x50x6 {100x65x6 100x65x7 

6,6 {10,3 14,8 20,1 26,3 33,3 41,1 49,7 59,2 

1,5|60,6 |75x6 |50x50x5 |75x50x5 |75x50x6 | 75x50x8 | 100x50x6 100x65x6 100x65x7 

6,9 110,8 15,6 21,2 27,7 35,1 43,4 52,5 62,4 

5,0|60x6 |75x6 |60x40x5 |75x50x5 | 75x50x6 | 75x50x8 100x50x6 {100x5x6 100x65x7 

3,25 3,5 4,0 4,25 4,5 

8 60,0 78,4 88,5 99,3 Jafna: W = 6.2 Bsyd 

2,5| 100x65x6|100x65x7 ({130x65x7 {130x65x8 | 130x65x8 þar sem s — bandabil 

56 ,7 65,8 85,9 97,0 108,7 

3,0| 100x65x7|100x65x8 {130x65x 130x65x8 | 130x75x8 

61,2 71,0 92, 104,7 117,4 

3, 100x65x7| 130x65x6 |130x65x8 {130x75x8 | 130x75x9 

65,5 76,0 „2 112,0 125,6 

4,0| 100x65x8|130x65x6 130x65x 130x75x9 (150x75x8 

69,4 80 ,6 105,2 118,8 133,2 

4,5| 130x65x6|130x65x7 |130x75x 130x75x9 {| 150x75x8 

73,2 84,9 110,9 125, 140,4 

5,0| 130x65x61} 130x65x7 (130x75x8 150x75x9         
  

  
  

Sé bandabil meira en 500 mm, skal mótstöðuvægið breytast í beinu hlutfalli við 

bandabil. Sé bandabil minna en 500 mm má minnka mótstöðuvægið í beinu hlut- 

falli við bandabil. Fyrir milli-dýptir og lengdir, fæst mótstöðuvægið með beinu 

hlutfalli eða notkun jöfnunnar.
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TAFLA 5 
ÞILFARSBITAR 
  

  

  

  

  

  

  

  

                

7 
1-== bitahaf í m. 

s = bitabil í m. 

h = sjá töflu á næstu síðu. 

Breidd Mótstöðuvægi í cm, miðað við 500 mm bitabil 

Skips Tillaga um staðalstærðir bita í mm. 

B Bitahaf, Í, í metrum 

metrar 1 1,5 2 2,5 3 3,5 

2,6 5,8 10,3 16,1 23,1 

3 45x5 60x6 70x6 60x40x5 75x50x5 

2,9 6,4 11,4 17,9 25,8 35,0 

5 45x5 60x6 75x7 65x45x5 75x50x6 75x50x8 

3,1 7,1 12,6 19,6 28,3 38,5 

7 15x5 60x6 75x7 75x50x5 75x50x6 100x50x6 

3,4 7,8 13,8 21,4 30,9 

9 45x5 65x6 50x50x5 15x50x5 75x50x8 

3,8 8,4 14,9 23, 33,4 46,0 

11 50x5 65x6 50x50x5 15x50x5 75x50x8 100x65x6 

4,0 9,0 16,0 25,0 36 ,0 19 ,0 

3 50x5 75x6 60x40x5 x50x5 75x50x8 100x65xt 

2B-30 a . FE Jafna: W = lBsh ( ——) emi, þar sem B = Breidd skips í m. 

Mótstöðuvægið í töflunni er miðað við 500 mm bitabil fyrir meira bitabil breytist 
mótstöðuvægið í beinu hlutfalli við bitabilið, fyrir minna bitabil má breyta mót- 
stöðuvæginu í beinu hlutfalli við bitabilið. Milligildi fæst með beinu hlutfalli við 
notkun jöfnunnar.
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TAFLA 5 frh. 
ÞILFARSBITAR 
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Breidd Mótstöðuvægi Í on“, miðað við 500 mm bitabil. 

Skips Tillaga um staðalstærðir bita 1 

8 Bitahaf, Í, í metrum 

metrar 4 4,5 5 5,5 6 6,5 

3 

45,7 57,9 

> 100x65x6 100x65x7 

50,3 63,6 78,6 95,1 113,1 

7 100x65x6 100x65x8 130x65x7 130x65x8 130x75x9 

54,9 69,4 85,7 103,7 123,4 144,9 

9 100x65x7 130x65x6 130x65xt 130x75x8 130x75x9 x75x9 

59,4 75,2 92,9 112,4 133,7 156,7 

11 100x65x" 130x65x6 130x65x8 130x75x9 150x75x8 150x75x10 

64,0 81,0 100,0 121,0 144,0 169,0 

13 130x65x8 130x65x7 130x65x8 130x75x9 150x75x9 x75x10             
  

Mótstöðuvægið fyrir bita á hinum ýmsu stöðum skal fundið með því að margfalda 
mótstöðuvægið fundið í töflunni með stuðlinum h, sem fundinn er í eftirfarandi 

töflu. 

  

Stuðull h. 

  

  

  

     

    

  

n   
Óvarið þilfar framan 5 

Yfirbyggingar!} F.P. 

milliþilfar f undir ibúðir 0,95 

Milliþilf Ákvarðist hverju sinni, minnst. 5 ar fyrir 

  

 



  

  

  

  

  

Nr. 927. 562 1. júní 1977. 

TAFLA 6 

STOÐIR 

Þvermál stálstoðar, Þ, í mm. 

Lengd stoðar 1, í metrum 

N 1,011,5 2,012,5 3,0 3,5 4,0 4,5 

1 32 39 45 51 55 60 64 68 

2 33 41 47 52 58 62 66 70 

3 34 42 49 54 59 64 69 73 

4 35 43 50 56 61 66 71 75 

6 37 46 53 59 65 70 75 80 

8 39 48 56 62 68 74 19 84 

10 4l 51 58 65 72 77 83 88 

12 43 53 6l 68 75 sl 86 92 

16 47 57 66 74 gl 87 93 99 

20 50 6l 70 79 86 93 99 105                 
  

Jafna: Þ>4/ 950 1 (0.08 N 41) mm. 
N' er fundin þannig: N = Ixbxh, þar sem | er lengd þess þilfarsflatar í metrum, sem 
borinn er af stoðinni og b er breidd sama flatar í metrum. h er stuðull sem fæst 
úr töflu 5 og fer eftir því undir hvaða þilfari stoðin stendur. 
Milligildi fást með beinu hlutfalli samsvarandi þverskurðarflatar. Þegar stoð ber 
uppi aðra stoð reiknast N á sama hátt að viðbættu N gildi efri stoðarinnar eða 
N=N, N,.
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TAFLA 7 

LANGBJÁLKAR 
Breidd Mótstöðuvægi í cm? og tillaga að staðalefnisstærðum. 

Þ Lengd bjálkanna Í, í metrum 

m 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 

40 63 90 123 160 203 

1,0 100x50x6 100x65x8 130x65x8 130x75x9 150x75x10 170x90x10 

60 94 135 184 240 304 

1,5 100x65x7 130x65x8 150x75x8 150x90x10 180x90x11 200x100x11 

80 125 180 245 320 405 

2,0 130x65x7 150x75x8 150x90x10 180x90x11 200x100x11| 250x90x12 

156 225 306 400 506 

2,5 150x75x10 170x90x10 200x100x11| 250x90x12 | 

270 368 480 608 

3,0 200x100x10 | 250x90x10 

3,5 429 560 709 

4,0 640 810 

4,5 911 

m 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 

250 303 360 423 490 563 640 723 810 

1,0|180x90x11 |200x100x11 | 250x90x10 | 250x90x12 

375 454 540 634 735 844 960 {1084 {1215 

1,5( 250x90x10 

500 605 720 845 980 {1125 (1280 {1445 {1620 

2,0 625 756 900 1056 1225 (1408 {1600 (1806 {2025 

750 908 1080 1268 1470 {1688 {1920 |2168 (2430 

3,0 875 1059 1260 1479 1715 {1969 {2240 (2529 {2835 

4,0 1000 1210 1440 1690 1960 |2250 (2560 {2890 {3240 

4,5 1125 1361 1620 1901 2205 |2531 (2880 (3251 |3645                   
  

Jafna: W = 10l2b 

Þar sem: 
1 == lengd langbjálkanna í metrum, á milli þila eða á milli þils og stoðar. 

Við þverskipsbjálka reiknast | frá byrðingi að stoð eða byrðingi 
b == breidd þilfarsflatar sem bjálkinn á að bera. Þ.e. hálfa leið að byrðingi 

og hálfa leið að næsta bjálka. 
h = álagshæð í metrum. Í töflunni er h = 1.0
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TAFLA 8 
“ 

VATNSÞETT ÞIL 

Þrýstings- Þlötuþykkt og mótstöðuvægi miðað við 500 mm stifubil. 

hæð Plötu Mótstöðuvægi stífu í cm? 

h þykkt Stífur á geymisþilum. | „í metrum. 

m mm 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 

, , 3,8 8,4 15,0 

5,0 11,3 20,0 31,3 

6,3 14,1 25,0 39,1 56,3 16,6 (|100,0 

7,5 16,9 30,0 46,8 67,5 91,9 (|120,0 151,9 

8,8 19,7 35,0 54,7 78,8 {107,2 (|140,0 177 ,0 

10,0 22,5 40,0 62,5 90,0 {122,5 {160,0 203,0 

11,3 25,3 45,0 70,3 {101,3 {137,8 {180,0 228,0 

12,5 28,1 50,0 78,1 |112,5 {153,1 (200,0 253,0 

13,8 30,9 55,0 85,9 {|123,8 {168,4 (220,0 278,0 

15,0 33,8 60,0 93,8 {|135,0 {183,8 {|240,0 304,0 

16,3 36,6 65,0 | 101,6 {146,3 {199,1 {260,0 329,0 

17,5 39,4 70,0 
18,8 42,2 
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h e Stífur á öðrum þilum 1,í metrum 

m mm 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 

1,5 5,5 3,0 6,8 12,0 18,8 217,0 

2,0 5,5 16,0 25,0 30 ,0 49,0 64,0 81,0 

2,5 5,5 31,3 45,0 61,3 80,0 {101,3 

3,0 6,0 54,0 73,5 96,0 {121,5 

3, 6,0 85,8 {112,0 {141,8 

4,0 6,5 128,0 {162,0 

4,5 6,5 182,3 

Jöfnur: t == 0.8sh 4 4.7 s = stífubil í m 
w = lésh í geymum I = lengd stifu í m 
w == álfsh á öðrum þilum  h = þrýstingshæð, sjá grein 1102 

Ef stífubil er meira en 500 mm skal auka mótstöðuvægi í beinu hlutfalli við stífu- 
bil og auka plötuþykkt í samræmi við töflu.
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TAFLA 9 
ÞILFARSHÚS ÚR STÁLI 
  

  

  

  

  

  

  

          
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lengd Hús á aðalþilfar 

skips Framþil Hliðar og afturþil 

L w Efnisstærð Plötuþ. W Efnisstærð Plötuþ. 

m em“ mm mm em mm mm 

1 2 3 4 5 6 7 

10,0 7,5 65x6 4,0 6,2 60x6 3,5 

12,5 9,2 75x6 4,5 7,5 65x6 4,0 

15,0 10,8 75x6 5,0 8,7 15x6 4,5 

17,5 12,5 715x7 5,5 10,0 15x6 5,0 

20,0 14,2 75xt 6,0 11,2 75x7 5,5 

5,0 5,8 60x40x5 6,5 12,5 15x7 6,0 

30 ,0 18,3 65x45x5 6,5 14,2 75x8 6,0 

35,0 20,0 75x50x5 6,5 15,8 60x40x5 6,0 

40,0 21,5 15x50x5 7,0 18,3 65x45x5 6,0 

45,0 22 ,8 75x50x5 7,0 20,0 75x50x5 6,5 

50,0 24,0 715x50x6 7,0 21,5 75x50x5 6,5 

Lengd Hús á þilfarshús eða yfirbyggingarþilfar. 

skips Framþil Hliðar og afturþil 

L W Efnisstærð Plötuþykkti W Efnisstærð Plötuþykkt 

m cm“ mm mm em mm mm 

1 8 9 10 ll 12 13 

10,0 4,2 ,0Ox5 3,5 3,7 50x5 3,0 

12,5 5,0 50x6 4,0 4,2 50x5 3,5 

15,0 5,8 60x6 4,5 4,6 50x6 4,0 

17,5 6,7 60x€ 5 ,0 5,0 50x6 4,5 

20,0 7,5 65x6 5,5 5, 60x6 5,0 

25,0 „3 JSx€ Að) 0, 60x6 5,5 

0,0 10,0 15x6 6,0 1,5 65x6 5,5 

35,0 1l,7 75x7 6,0 9,2 15xt€ 5,5 

10,0 13,0 7 6,0 10,8 15x6 6,0 

45,0 14,2 75x8 6,5 12,5 15x7 6,0 

50,0 15,8 60x40x5 6,5 14,2 715x8 6,0               
Miðað er við stífubil 500 mm, ef stífubilið er meira skal breyta mótstöðuvæginu 

í beinu hlutfalli við stifubilið. Mesta leyfilegt stífubil er 760 mm. Fyrir millistærðir 
má fá mótstöðuvægi og efnisþykktir með beinu hlutfalli.
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TAFLA 10 

STÝRI 
Áætlaður Stýriskraftur, N, í tonnum 

hraði Flatarmál stýris, A, í m“ 

hnútar |o,s|1,0|1,5s|2,0|2,s|3,0 | 3,s | #,0 | s,0 

6 0,4 (07 1,1 

7 0,5 (1,011,5|2,0 

8 0,6 (1,3|1,9|2,6 Ð 

9 0,8 |1,6 |2,5(3,2|u,1| #,9 

10 1,0|2,0|3,0|u,0|s,0|6s,0 | 7,0 |8,0 |10,0 

11 2,4|3,7|u,8|6,1|7,3 | 8,s | 9,7 |12,1 
12 #8 15,817,2|8,6 110,1 (11,5 (14, 

13 6,8 8,51|10,1 |11,8 13,6 16,9 

14 g,g |11,8 |13,7 þs,7 |19,s 

15 13,5 |15,8 |Ms,0 |22,5 

Jafna: N= Ss (H?-L 2A) tonn. Þb 

Þar sem: Burðar lega A ! A A 
H = meðalhæð stýrisins fyrir aftan miðju 
stýrisáss, Í metrum, sjá mynd 1701. 
A = flatarmál stýfisins í m? l a 
V = áætlaður hraði í hnútum. 

1 = lengd stýrisins í metrum. Skutlega ZA I 

Taflan er útreiknuð fyrir hlutfallið milli 
hæðar og lengdar stýrisins H/1 = 2. : ER ð 

  
          

  

  

  

  

          
  

Ef hlutfallið er minna má margfalda 
kraftinn fenginn úr töflunni með | 

H 
0.25 (2 -k 1) eða reikna hann út eftir 

jöfnunni l í b 

H f 
m lJ 

035 

STYRI—- STYRISAS OG LEGUR — A 
N               mynd 1701 Hættega KALLA  
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TAFLA 11a 

Styris Plötuþykktir Þvermál stýrisáss við stýrisvél,þ mm. 

kraftur Stýrisflatarmál í m? Vægisarmur Í mm. 

N 0,511,0 12,0 3,0 4,0 5,0 {100 {150 (200 | 250 (300 1 350 1 400 | 450 

tonn mm |mm  |mm mm mm mm mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0,5 6,5| 6,0 36 41 45 49 

1,0 7,51 7,01 7,0 45 52 57 62 | 66 

2,0 7,51 7,5 57 66 72 78 |83 87 

3,0 8,5 8,0 75 83 89 (95 100 | 104 

4,0 9,5 9,0 9,0 91 98 (104 {110 {115 

5,0 10,0 9,5 9,0 98 (106 {112 {118 {123 

6,0 10,5 {10,0 (10,0 112 {119 {125 |131 | 136 

8,0 10,5 110,5 10,0 123 (131 (138 {144 | 150 

10,0 10,5 110,5 10,0 141 | 149 | 156.| 162 

12,0 11,0 110,5 10,5 150 | 158 | 165 | 172 

15,0 11,0 10,5 170 {178 | 185 

20,0 11,0 187 {| 196 | 204                               

Jafna fyrir þvermál stýrisáss: Þ =9.8 34/ Nm 

þar sem: N = stýriskraftur í tonnum 

m = vægisarmur Í mm = 0.351--f, þó aldrei minna en 0.121 
1== lengd stýrisins í mm sjá mynd 1701 
f== lengd stýrisins í mm fyrir framan stýrisás, sjá mynd 1701 

Til að finna milligildi má finna þvermálið með beinu hlutfalli, eða notkun jöfnunnar.
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TAFLA 11b 

Þvermál hællegu í mm 
  

  

  

  

  

  

  

Stýris Minnsta leguþvermál Minnsta 

kraftur Stál móti tappa 

N brons eða hvitmálmi þvermál 

tonn ryðfríu stáli eða gerviefni 

1 2 3 4 

0,5 25 30 25 

1,0 35 43 35 

2,0 49 60 49 

3,0 60 74 60 

4,0 70 86 70 

5,0 78 96 78 

6,0 85 105 85 

8,0 99 122 99 

10,0 110 136 110 

12,0 120 148 120 

15,0 135 166 135 

20,0 156 192 156       
  

Jafna fyrir minnsta tappaþvermál:Þ, = 114/ 1ON 

Til að finna milligldi má finna þvermál með beinu hlutfalli eða notkun jöfnunnar. 
Leguhæð = 1.2 x leguþvermál. Málmfóðringar skulu ekki vera þynnri en 8 mm. 

TAFLA Mc 

SKUTLEGA 
  

Minnsta leguhæð 
  

  

Stál móti Stál móti Stál móti 

brons eða hvitmálmi gerviefni 

ryðfríu stáli olíusmurt 

1,0 x stýris- 1,2 x stýris- 1,35 x stýris- 

ássþvermálið ássþvermálið ássþvermálið     
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TAFLA 12 

STUÐULLINN K 

a/b b/m 

6 8 10 12 14 16 18 20 

0,3 og minna 1,21 1,26 1,31 1,35 1,39 1,44 1,49 1,53 

0,4 1,17 1,20 1,24 1,28 1,32 1,35 1,39 1,43 

0,5 1,14 1,16 1,20 1,23 1,26 1,29 1,32 1,35 

0,6 1,12 1,14 1,17 1,19 1,22 1,25 1,27 1,30 

0,7 1,10 1,12 1,15 1,17 1,19 1,22 1,24 1,26 

0,8 1,09 1,11 1,13 1,15 1:,17 1,19 1,21 1,23 

1,0 1,07 1,09 1,11 1,12 1,14 1,15 1,17 1,19 

1,2 1,06 1,08 1,09 1,10 1,12 1,13 1,15 1,16                 
  

Fyrir milligildi má finna stuðulinn með beinu hlutfalli. 
a = fjarlægð frá miðri burðarlegu í miðja hekklegu í mm, sjá töflu 11 og mynd 17.01. 
b = fjarlægð frá miðri skutlegu í miðja hællegu í mm, sjá töflu 11 og mynd 17.01. 
m = vægisarmur í mm, sjá töflu 11.
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TAFLA 134 

STÝRISASTENGI 
Reglu- Boltar í láréttu flanstengi 

þvermál Fjöldi þvermál Meðalfjarl. Meðalfjarl. 

stýrisáss bolta frá miðju frá langskips 

Þh n flans. miðlinu. 
mm mm mm mm 

1 2 3 4 5 

50 4 25 45 30 

60 4 25 54 36 

70 4 25 63 42 

g0 4 27 72 48 

90 6 25 g1 54 

100 6 28 90 60 

110 6 31 99 66 

120 6 33 108 72 

130 6 36 117 78 

140 6 39 126 84 

150 6 42 135 90 

170 6 47 144 96 

190 6 53 153 102 

210 6 59 162 108         
  

0,68Þ, 

Boltaþvermál þ =-   
n 

Þ, == regluþvermál stýrisáss við hekklegu. 
n = fjöldi bolta í flanstengi. 

Allir boltar eru passboltar.
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TAFLA 13b 

STÝRISSVEIF 

Reglu- Nöf Armur Boltar í sveifarfestingu 

þvermál Ytra Efnis Tveir boltar Fjórir boltar Eyrna 

stýrisáss | Þver- Stærð Þver-{ Fjarlægð Þver- | Fjarlægð Þykkt 

Þp mál mál mið/miðja |mál  |mið/miðja 

mm mm mm mm mm mm mm mm 

1 2 3 4 5 6 7 8 

50 90 55x30 22,0 170 16,0 150 23 

60 110 65x38 26,0) 200 20,0 175 26 

70 125 75x44 30,0 230 24,5 205 29 

80 145 83x48 32,0 254 28,5 230 32 

90 165 89x63 38,0 280 32,0 254 35 

100 180 108x63 44,5 305 35,0 280 38 

110 200 120x70 51,0 321 38,0 296 40 

120 220 133x70 54,0) 347 41,0 322 43 

130 235 142x76 57,0 364 44,5 339 45 

140 250 152x83 63,5 381 48,0 356 48 

150 270 162x86 70,0 406 51,0 375 51 

170 310 181x96 79,0 457 54,0 413 57 

190 345 203x112 89,0 521 63,5 469 60 

210 380 222x121 97,0 575 69,0 524 64               
  

Þ, = regluþvermál stýrisáss við stýrisvél. 

Gildleiki stýrisvélar er mældur í tveim ásþvermálum 
minnka niður í 34 við sveifarendann. 

Nöf stýrissveifar hafi sömu hæð og þvermál ássins. 

frá miðju stýrisáss og má
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TAFLA 14 

STUÐULLINN F 

Brotþol efnisins Í kp/nm“ 

44 48 50 54 58 60 64 68 72 80 

Styrisás 1,00 10,98 10,97 {0,95 (0,93 (0,92 |0,91 

Boltar í stýrisflans 1,00 (0,97 |0,95 10,92 (0,90 10,88 {0,86 | 0,84 0,82 (0,79 

Boltar í sveifarfestingul 1,00 (0,96 |0,94 (0,90 (0,87 {0,86 10,831 0,80 0,78 10,74                       

Fyrir millistærð má finna stuðulinn með beinu hlutfalli eða reikna hann út frá 
eftirfarandi jöfnum: 

Fyrir stýrisás F = 

Fyrir bolta í stýrisflans F = 25 

2%/ 60 
sz 16 

44, 

s 
  

Fyrir bolta í sveifarfest F == / 44 
  

s 
B 

“s = brotþol efnisins í kp/mm?



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. júní 1977. 573 Nr. 327. 

TAFLA 15 

STUÐULLINN K 

Y G 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 

25 10,0 10,0 13,0 17,5 22,0 217,5 39,5 51,0 

30 10,0 10,0 11,0 15,5 20,5 26,0 32,0 44,0 55,0 

35 10,0 10,0 13,0 17,5 23,0 29,0 36,0 49,0 60,5 

40 10,0 10,0 15,0 20,0 26,0 32,5 39,5 53,0 63,5 

45 10,0 10,0 11,0 16,0 22,0 28,5 35,5 42,5 55,5 67,0 

50 10,0 10,0 12,5 17,5 24,0 31,0 38,5 45,0 59,0 69,0 

60 10,0 10,0 14,5 20,5 28,0 35,5 43,5 50,5 63,5 75,0 

70 10,0 11,0 16,5 23,5 31,5 40,0 47,5 54,5 67,0 717,5 

80 10,0 12,5 19,0 26,5 35,0 43,5 51,5 59,0 71,0 81,5 

90 10,0 14,0 21,0 29,0 38,0 46,5 54,5 61,5 75,0 82,5 

100 10,0 15,0 23,0 31,5 41,5 50,0 58,0 65,5 76,0 85,0 

150 13,5 21,5 31,5 42,5 52,5 60 ,5 68,0 74,0 85,5 92,0 

200 17,5 27,5 39,5 50,5 61,0 '68,5 75,0 80,5 89,0 95,0 

250 21,0 33,0 44,5 56 ,5 67,0 15,5 79,5 86,5 92 ,0 95,5 

300 24,5 38,0 51,0 61,5 71,0 18,5 84,5 88,5 93,5 98,0 

350 28,0 42,0 54,0 66 ,5 13,5 81,0 85,5 |92,0 95,5 99,5 

400 31,0 45,0 59,0 69,0 78,0 84,5 89,0 92,0 97,5 1101,5 

500 37,0 52,0 64,5 14,0 82,0 87,5 91,0 96,0 99,0 {101,5                       

Fyrir milligildi má finna stuðulinn k með beinu hlutfalli.



Nr. 327. 574 1. júní 1977. 

TAFLA 16 

STUÐULLINN 4 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8 < 10,0 12,5 15,0 20,0 30,0 50,0 75,0 102,0 

24 2,50 2,35 2,30 2,15 1,90 1,55 1,25 1 

26 2,50 2,20 2,15 2,05 1,825 1,50 1,235 1 

28 2,50 2,075 2,025 1,925 1,75 1,475 1,225 1 

30 2,50 2,00 1,925 1,85 1,675 1,45 1,21 1 

32 2,50 2,00 1,825 1,75 1,60 1,40 1,20 1 

36 2,50 2,00 1,67 1,60 1,50 1,325 1,175 1 

40 2,50 2,00 1,67 1,475 1,40 1,275 1,15 1 

44 2,50 2,00 1,67 1,375 1,325 1,225 1,125 1 

48 2,50 2,00 1,67 1,275 1,25 1,175 1,10 1 

52 2,50 2,00 1,67 1,25 1,175 1,125 1,075 1 

56 2,50 2,00 1,67 1,25 1,125 1,075 1,05 1 

60 2,50 2,00 1,67 1,25 1,05 1,05 1,025 1                 
  

Fyrir millistærðir má finna stuðulinn á með beinu hlutfalli.
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TAFLA 17 

1. júní 1977. 

TONNUM 
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Fjarlægð milli þilfars og blakkar- 
hengis 

Lengd bómu 

a = Fjarlægð milli þilfars og bómustóls 

Ph = Kraftur í blakkarhengi 
1B 
P — Notaþungi bómu í tonnum 
Pb = Bómukraftur (þr 

Ps — Kraftur í 

H 

H--a 
Hlutfall masturs og bómu   

1B 

  
 



Nr. 327. 576 1. júní 1977. 

TAFLA 18 

LEGUFÆRI OG FESTAR 
  

  

  

  

  

  

  

Patent Akkeris- Dráttartaug Landfestar 

akkeri stólpakeðja Vir eða tóg Vír eða tóg 

Búnaðar- Fj. | Þyngd Lengd Þver- Lengd Brotþol Fjöldi Brotþol 

tala hvert alls mál lengd 

kg m mm m kg m kg 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0- 10 1 50 55,0 12,5 1x30 1200 

10- 20 1 100 87,5 12,5 1x40 1400 

eða 

2 50 

20- 30 2 75 110,0 12,5 100 7000 2x40 2400 

30- 40 2 100 137,5 12,5 120 8000 2x60 2300 

40- 50 2 125 165,0 140 9000 2x80 3300 

50- 60 2 160 192,5 14,0 180 10000 2x100 3500 

60- 70 2 180 192,5 14,0 180 10000 2x100 3500 

70- 80 2 210 220,0 16,0 180 10000 2x100 3900 

80- 90 2 240 220,0 16,0 180 10000 2x100 3900 

90-100 2 270 247,5 17,5 180 10000 2x1L0 4300 

100-110 2 300 247,5 17,5 180 10000 2x110 4300 

110-120 2 340 247,5 19,0 180 10000 2x110 4600 

120-130 2 360 247,5 19,0 180 10000 2x110 4600 

130-140 2 390 215,0 19,0 180 10000 2x120 5100 

140-150 2 420 275,0 20,5 180 10000 2x120 5100 

150-175 2 480 215,0 22,0 180 10000 2x120 5600 

175-205 2 570 302,5 24,0 180 11400 2x120 6000 

205-240 2 660 302,5 26,0 180 13200 2x120 6600 

240-280 2 780 330,0 28,0 180 15300 3x120 7300 

280-320 2 900 357,5 20,0 180 17700 3Xx140 8000 

320-360 2 1020 357,5 32,0 180 21100 3x140 8800                  
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TAFLA 19 

t = þykkt plötu eða leggs Sjá einnig reglur um 
a = minnsta kverkhæð suðu minnstu kverkhæð grein 21 

Rafsuða 

Tvöföld 
st sf leyfil samfelld Sporsuða þ eyfileg 

Hluti. kverk- - 

suða Keðju- Samfella Vvixl- 
minnsta suða úttaks- suða 

kverkhæð suða 

á 

TVÖFALDUR BOTN:- 

Mióðkjölur við kjöl 0,4 tt 

Miðkjölur við innri botn 0,4 tt 

Botnstokkar við mióðkjöl undir vélum 0,3 tt X 

Botnstokkar við miðkjöl annars 0,20 t X 

Botnstokkar við hliðarkjöl 0,14t Kk 

Hliðarkjölur við byrðing 0,15 t X 

Hliðarkjölur við innri botn 

undir vélum 0,25 t X 

Hliðarkjölur annars 0,14 t X 

Botnstokkar við byrðing 0,14 t X 

Botnstokkar við byrðing 

undir vélarundirstöðum 0,3 tt 

Botnstokkar við byrðing í skuthylki 0,25 t 

Botnstokkar við byrðing 

í fremsta 0,25 L 0,25 t X 

Botnstokkar við innri botn undir vélum| 0,25 t 

Botnstokkar við innri botn annars 0,14 t K 

Geymishlið við byrðing 0,4 tt 

Vatnsþétt samskeyti botnstokka 

og hliðarkjalar 0,35 t 

Stífur 0,20 t X 

EINFALDUR BOTN -:- 

Undir vélum 0,45 t 

Botnstokkar við byrðing 0,14 t x 

Botnstokkar við byrðing undir 

vélaundirstöðum 0,3 tt 

Botnstokkar við byrðing í skuthylki 0,25 t        



  

  

  

  

  

  

  

Nr. 327. 578 1. júní 1977. 

TAFLA 19 frh. 

RAFSUÐUR 
t = þykkt plötu eða leggs Sjá einnig reglur um 
a = minnsta kverkhæð suðu minnstu kverkhæð grein 21 

Rafsuða 

Tvöföld Sporsuða ef leyfileg 
Hluti. samfelld X 

kverk- 

suða Keðju- Samfelld | víxl- 
minnsta suða úttaks- suða 
kverkhæð suða 

a 

Botnstokkar við byrðing í 
fremsta 0,25 L 0,25 t Xx 

Botnstokkar við miðkjöl 05 t 

Botnstokkar við flans 0,14 t X x X 

Miðkjölur við kjöl 0,3 tt X X 

Miðkjölur við kjalbak 0,14 t X x 

Hliðarkjölur við byrðing og flans 0,15 t X X 

STOÐIR - 

Samsetning stoða 0,14 t X X X 

Endafesting stoða ' 0,40 t 

STOÐAÞIL:- 

þil við innri botn 0,20 t X X X 

Festing þils annars 0,14 t X X X 

Stifur við þil 0,12 t X X X 

LÚGUR: 

Lúgukarmar við þilfar á hornum 0,50 t 

Lúgukarmar við þilfar annars 0,40 t 

Stífur við karm : 0,12t x X x 

Láréttar stifur við karm 0,40 t 

Lúgubjálki eða biti, samsetning 0,12 t X X X 

Lúguhlerar, stifur 0,12t X X x 

Bjálkar, leggur annars 0,17 t x 

Bjálkar, flans við legg 0,12 t X 

Bjálkar við hnéplötu 0,35 t x 

Bjálkar og hnéplata við þil þvert á 0,50 t        



úní 1977. 579 Nr. 327. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.j 

TAFLA 19 frh. 

RAF SUÐUR 
t = þykkt plötu eða leggs Sjá einnig reglur um 

a = minnsta kverkhæð suðu minnstu kverkhæð grein 21 

Rafsuða 

A Sporsuða leyfileg 

Hluti. kverk- 

suða Keðju- Sammfelld Vvixl- 

minnsta suða úttaks- suða 
kverkhæð suða 

a 

SKVETTIÞIL:- 

Á mörkum þila í afturskipi 0,40 t 

Á mörkum þila annars 0,40 t . x 

Stifur við þil 0,14 t 

BITAR OG BJÁLKAR:- 

Bitar við þilfar 0,12 t X x X 

Bitar við þilfar yfir geymum 0,15 t K 

Langskipsbitar við þilfar 0,15 t X X X 

Langskipsbitar við þilfar yfir geymum 0,15 t X 

Lúguendabitar við þilfar 0,20 t X x X 

Bitar við lúgukarm 0,35 t 

Bjálkar,leggur við þilfar 20% af 
lengd frá endum 0,35 t 

Bjálkar, leggur annars 0,17 t X 

Bjálkar, flans við legg 0,12t X 

Bjálkar við hnéplötu 0,35 t X 

Bjálkar og hnéplata við þil 0,50 t 

ÞILFAR:- 

Þilfar við byrðing yfir geymum 0,35 t 

Þilfar við byrðing annars 0,25 t 

LOFTHÁFAR:- 

Festing við þilfar 0,40 t 

ÞILFARSHÚS:- 

Festing við þilfar, undirstöður 0,40 t 

Stifur 0,12 t x x x        



Nr. 827. 580 

TAFLA 19 frh. 

RAFSUÐUR 

t - þykkt plötu eða leggs 

a = minnsta kverkhæð suðu 

1. júní 1977. 

Sjá einnig reglur um 
minnstu kverkhæð grein 21 

  

  

  

  

  

  

  

Rafsuða 

Tvöföld . 
samfelld Sporsuða ef leyfileg 

Hluti. X kverk- 

suða Keðju- Samfelld Vixl- 

minnsta suða úttaks- suða 
kverkhæð suða 

á 

STÝRI - 

Stýri 0,20 t tappasuða 

MÖSTUR-- 

Festing við þilför 0,45 t 

BÖND:- 

Bönd við byrðing 0,14 t X X X 

Bönd við byrðing í stafnhylki 
og hágeymum 0,15 t X 

Bönd við byrðing í fremsta 0,15 L 0,15 t x X X 

Bönd við byrðing í skuthylki 0,30 t 

Millibönd og ísbönd við byrðing 0,12t X X X 

VATNSÞÉTT ÞIL:- 

Á mörkum þila 0,40 t 

Stifur án hnéplatna 15% af lengd 

frá endum 0,20 t 

Stifur annars 0,14 t x 

Bjálkar, leggur við þil og byrðing 

20% af lengd frá endum 0,35 t         
  

  

Stjórnartíðindi B 33, nr. 320—327. Útgáfudagur 19. september 1977.
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12 ágúst 1977. 581 Nr. 328. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um holræsi í Grýtubakkahreppi nr. 352/1972. 

1. gr. 
1. mgr. 6. gr. orðist svo: 
Kostnaður við aðalholræsakerfið greiðist úr sveitarsjóði Grýtubakkahrepps, en 

til að standast þann kostnað ber húseigendum, sem húseignir eiga við götu, veg eða 

opið svæði, þar sem holræsi er lagt í að greiða stofngja'd, sem nemur kr. 100 á 
hvern rúmmetra húseignarinnar miðað við byggingarvísitölu eins og hún var 13. 
apríl 1977 og framreiknist síðan við hver áramót til samræmis við byggingarvísitölu. 
Stofngjaldið skal greiðast áður en tenging við aðalræsi er leyfð. 

2. gr. 
3. mgr. 7. gr. orðist svo: 
Gjalddagi holræsagjalds er 15. janúar ár hvert fyrir yfirstandandi ár. 

Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Grýtubakkahrepps 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að öðlast gildi 
Þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 12. ágúst 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

25. ágúst 1977. Nr. 329. 
REGLUGERÐ 

um hverjar vörur lyfsalar einir og læknar (dýralæknar), er rétt eiga eða leyfi 

hafa til lyfjasölu, mega hafa á boðstólum, selja eða afhenda, 

og um sölu vítamína og steinefna. 

1. gr. 

Lyfsölum og læknum (dýralæknum), er rétt eiga eða leyfi hafa til lyfjasölu 
(smásölu), er einum heimilt að hafa á boðstólum, selja eða afhenda almenningi 

eftirtaldar vörur: 

1. Lyf, þ.e. hvers konar efni og efnasambönd, lífræn og ólifræn, sem ætluð eru 
til lækninga, fróunar eða varnar gegn sjúkdómum eða sjúkdómseinkennum 

B 74 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



Nr. 329. öð2 25. ágúst 1977. 

í mönnum eða dýrum, svo og efni og efnasambönd, sem notuð eru til sjúk- 
dómsgreiningar (sjá þó 2. gr.). 

Til lyfja teljast, sbr. þó 3. gr.: 

a. Öll virk efni (þ.e. efni, sem hafa lækningagildi), jurtir og jurtahlutar, ef 
innihalda virk efni og samsetningar þeirra, sem talin eru í gildandi lyfja- 
skrá, sérlyfjaskrá, lyfseðlasöfnum eða lyfjaforskriftum með viðaukum og 
hliðstæðum heimildum, þegar þau eru notuð sem lyf. 

b. Efni, jurtir, jurtahlutar og samsetningar, sem að efnafræðilegri gerð eða 
lyfhrifum eru svo lík einhverju efni, jurt, jurtahluta eða samsetningu, sem 
talin eru samkvæmt a-lið hér að framan, að þau af þeim sökum skuli teljast lyf. 

c. Hvers konar efni, sem látin eru úti í þeim lyfjaformum, er greinir í framan- 
greindum heimildum (sbr. a-lið), ef þau eru notuð sem lyf. Ákvæði þessi 

ná þannig til vítamína í hvers konar lyfjaformum, ef innihaldsmagn víta- 
mína í hverri einingu (töflu, hylki, mæliskeið o.s.frv.) er umfram 150 

hundraðshluta venjulegs dagskammtar. Ef innihaldsmagn A eða D vita- 
mína, folinsýru eða folininsýru, í hverri einingu er umfram 100 hundraðs- 

hluta venjulegs dagskammts, teljast þau þó lyf, sbr. ákvæði 4. gr. 
d. Önnur efni og varningur, er teljast til lyfja samkvæmt skilgreiningu gild- 

andi laga (t.d. vegna auðkenningar) og heimilt er að selja hér á landi. 

2. Hvers konar efni, sem notuð eru til getnaðarvarna, ef þau eru látin úti í þeim 
lyfjaformum, sem greind eru í gildandi lyfjaskrá, lyfseðlasöfnum, lyfjafor- 

skriftum o. s. frv., sbr. a-lið hér að framan. 
3. Edikssýra, sem er umfram 15% að styrkleika. 

2. gr. 
Lyfjabúðir (lyfjaútibú og lyfjaútsölur) skulu selja dýralyf eftir þörfum sem 

önnur lyf. 

Héraðsdýralæknar eiga rétt til sölu dýralyfja, hver í sínu héraði, ef þeir óska þess. 
Heimilt er mönnum, sem starfa samkvæmt 16. gr. laga nr. 31 frá 5. maí 1970, 

um dýralækna, og rétt hafa til þess að afla sér lyfja hjá héraðsdýralækni eða 
samkvæmt ávísun hans, að láta af hendi þau lyf, er yfirdýralæknir ákveður. 

Fara skal um sölu og dreifingu á bóluefni gegn garnaveiki í sauðfé samkvæmt 
ákvæðum reglugerðar um bólusetningu sauðfjár til varnar garnaveiki nr. 207 30. 
september 1966, sbr. og auglýsingu nr. 186 16. nóvember 1967, um viðauka við 

sömu reglugerð. 

ð. gr. 
Efni teljast ekki lyf, ef þau eru notuð til þess að koma í veg fyrir útbreiðslu 

sjúkdóma, svo sem til sótthreinsunar á verkfærum, áhöldum, sængurfatnaði, hús- 
gögnum, herbergjum, baðvatni, andrúmslofti í húsum o. þ.u.l. og til sýklaeyðingar 
í uppgangi, þvagi, saur og hvers konar útferð hjá sjúklingum. Sama gildir um 
efni, sem notuð eru til annarra hreinlætisráðstafana. 

Þau efni, sem nú verða talin, eru þannig ekki lyf, ef þau eru notuð sem að 
framan greinir: 

Benzalkoni chloridum (benzalkónklórið). 

Calx chlorata (klórkalk). 
Chloraminum (klóramin), m.a. í töfluformi. 

Chlorhexidinum (klórhexidin), í dufti eða vökva. 

Halazonum (halazón), m.a. í töfluformi. 
Hexicidum (hexicíð, lindan), í lausn til böðunar sauðfjár. 
Isopropanolum (ísóprópanól; ísóprópýlalkóhól). O
R
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8. Kalii permanganas (kalíumpermanganat). 
9. Kreolinum (kreólín). 

10. Kresolum venale (kresól). 
11. Phenplum (fenól; karbólsýra). 
12. Propanolum (própýlalkóhól). 
13. Solutio formaldehydi concentrata (sterk formalínlausn). 
14. Trikresolum (tríkresol). 

Ennfremur teljast ekki til lyfja: 

15. Matvæli og fóðurvörur, sem blandaðar hafa verið lyfjaefnum, eða öðrum nær- 

ingaraukefnum, enda sé slíkt heimilað í lögum. 
16. Efni til tannfyllinga eða í gervigóma, enda hamli ekki önnur ákvæði. 
17. Plástur og líkþornahringir, sem ekki eru íbornir lyfjum. 
18. Efni til sjúkdómsgreininga, ef þau eru notuð utan líkamans. 
19. Hexaklórófen til útvortis notkunar í samsetningum, sem innihalda 0.1% af 

efninu eða minna. 

4. gr. 
Vörutegundir, sem innihalda vítamín og steinefni, skiptast í þrjá flokka: 

1. Vörutegundir, sem bættar eru allt að 50 hundraðshlutum af dagskammti víta- 
mína og steinefna, miðað við daglega neyslu, teljast vera almenn neysluvara. 
Vörutegundir, sem frá náttúrunnar hendi innihalda meira magn þessara efna, 
teljast einnig til almennra neysluvara, þar með talið þorska- og ufsalýsi, sbr. þó 
3. lið þessarar greinar. 

2. Vörutegundir, sem bættar eru vítamínum og steinefnum og innihalda 50 til 
150 hundraðshluta af venjulegum dagskammti slíkra efna, miðað við daglega 

neyslu, teljast vera næringaraukefni. Um A og D vítamín (D2 og Das) og fólin- 
sýru eða fólinínsýru gildir þó, að efri mörk skulu vera 100 hundraðshlutar 

venjulegs dagskammts. 
3. Vörutegundir, sem innihalda vítamín og steinefni í magni, sem er umfram 

150 hundraðshluta af dagskamti, miðað við daglega neyslu, teljast lyf, sbr. þó 
2. lið þessarar greinar og c-lið 1. gr. 
Þar sem rætt er um dagskammta af vítaminum og steinefnum er átt við 

dagskammta fullorðinna, eins og þeir eru greindir í fylgiskjali með reglugerð þessari. 
Ákvæði þau, er greinir í umræddu fylgiskjali, skulu fylgja viðurkenndri reynslu 

og endurskoðast eigi sjaldnar en á 5 ára fresti. 
Um notkun aukefna í matvælum og neysluvörum fer ennfremur samkvæmt 

reglugerð nr. 250/1976. 

5. gr. 
Þeir, sem hyggjast setja á markað vörur, (einnig í lyfjaformi), sem falla undir 

ákvæði 2. og 3. töluliðs 4. gr. skulu leita staðfestingar heilbrigðisráðuneytisins. 
Landlæknir og lyfjanefnd fjalla um vörur þessar og gera tillögur til ráðherra um 
viðurkenningu á þeim, og um sérstakar áletranir á umbúðum þeirra, ef þess er 
talin þörf. 

6. gr. 
Lyfjaeftirlit ríkisins gefur út skrá yfir þær vörur, sem heimilað hefur verið 

að hafa á boðstólnum, selja eða afhenda samkv. ákvæðum 1. gr. og ákvæðum 2. og 3. 
töluliðs 4. gr. 

Í þeirri skrá skal einnig getið um leyfilegar eða fyrirskipaðar áletranir. 
Lyfjaeftirlitið hefur eftirlit með þeim þætti í rekstri hverra þeirra fyrirtækja, 

sem flytja inn, framleiða eða selja slíkar vörur.
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1. gr. 

Ráðherra skal í vafamálum, að fengnu áliti landlæknis og lyfjanefndar, úr- 
skurða hvort tiltekin efni eða efnasamsetningar skulu teljast lyf eða ekki, eða hvort 
ákvæði 2. og 3. töluliðs 1. gr. eigi við þau eða ekki. 

8. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er skv. ákvæðum 40. gr. lyfsölulaga nr. 30, 29. april 

1963, og 69. gr. sömu laga, öðlast þegar gildi. 
Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 173 20. desember 1967. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Heimilt er þeim fyrirtækjum, sem sannanlega eiga birgðir af vörutegundum 
er innihalda meira magn steinefna og vítamína en segir í 2. lið 4. gr. þessarar 
reglugerðar, að selja téðar birgðir til 25. ágúst 1978. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 25. ágúst 1977. 

Matthías Bjarnason. 

Fylgiskjal 

Venjulegur dagskammtur vítamína og steinefna. 

Þungaðar 
Eining Börn Börn Fullorðnir og konur eða 

0—12 mán. 1-—3 ára börn 4 ára og konur með 
eldri börn á 

brjósti. 

A-vítamín ........... „AE 1500 2500 5000 8000 
D-vítamin ............ AE 400 400 400 400 
E-vítamin ............ AE 5 10 30 30 
C-vítamín ............ mg 35 40 60 60 
Fólínsýra .......200.. mg 0.1 0.2 0.4 0.8 
Tíamin (Bi) .......... mg 0.5 0.7 1.5 1.7 
Ríbóflavín (Ba) ..... „.. Mg 0.6 0.8 1.7 2.0 
Níkótinamið (PP) ..... mg 8 9 20 20 
Pýridoxin (Be) ........ mg 0.4 0.7 2 2.5 
Cýanókóbalamín (B:2) .. míkróg 2 3 6 8 
Bíótin (H) ............ mg 0.05 0.15 0.3 0.3 
Pantótensýra (Be) ..... mg 3 5 10 10 

Kalsíum .............. g 0.6 0.8 1.0 1.3 
Fosfór ...........00... g 0.5 0.8 1.0 1.3 
Joð 0... míkróg 45 70 150 150 
Járn „................ mg 15 10 18 18 
Magnesíum  .......... mg 70 200 400 450 
Kopar .......0........ mg 0.6 1.0 2.0 2.0
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SAMÞYKKT 

Veiðifélags Arnarvatnsheiðar. 

1. gr. 
Félagið heitir Veiðifélag Arnarvatnsheiðar. Heimili þess og varnarþing er heimili 

formanns. 

2. gr. 
Félagið nær til eftirtalinna jarða í Reykholtsdals- og Hálsahreppum sem upp- 

rekstur eiga á afréttarlandi hreppanna á Arnarvatnsheiði. 
Hálsahreppur: Arnarheiðarstaðir, Auðsstaðir, Augastaðir, Búrfell, Giljar, Hellu- 

bær, Hofsstaðir, Hraunsás, Húsafell IT, Húsafell TII, Kollslækur, Norður-Reykir, 

Rauðsgil, Refsstaðir, Sigmundarstaðir, Signýjarstaðir, Stóri-Ás, Uppsalir, Úlfsstaðir. 
Reykholtsdalshreppur:; Akur, Ásgarður, Berg, Birkihlíð, Breiðabólsstaður, Brekku- 

kot, Brennistaðir, Brennistaðir I, Brúsholt, Deildartunga, Deildartunsa II, Geirs- 

hlíð, Giljahlíð, Gróf, Grímsstaðir, Hamrar, Hrísar, Hurðarbak, Hægindi, Hæll, Kjalvar- 

arstaðir, Kleppjárnsreykir, Klettur, Kópareykir, Kópareykir II, Laugavellir, Litli- 
Kroppur, Nes, Reykholt, Runnar, Samtún, Skáney, Skógar, Snældubeinsstaðir, Steðji, 

Steindórsstaðir, Stóri-Kropnur, Sturlu-Reykir, Sturlu-Reykir 11, Vilmundarstaðir. 
Auk þess nær félagið til eftirtalinna býla; í Hálsahreppi: Hýrumelur, í Reyk- 

holtsdalshreppi; Björk, Dalbær, Garður, Litli-Hvammur, Skrúður, Sólbyrgi, Varma- 

land, Víðigerði, Breiðagerði. 
Þá nær félagið einnig til þessara jarða í Hvitársíðuhreppi; Gilsbakka, Kal- 

manstungu Í og Kalmanstungu I. 
Félagið nær yfir eftirtalin vötn og ár: Arnarvatn litla, Arfavötnin tvö, Ólafs- 

vatn, Veiðitjörn, Leggjarbriótstjarnir, Mordísarvatn, Krummavatn, Jónsvatn, Króka- 

vatn, Núpatiörn, Þorgeirsvatn, Þorvaldsvötn, Hlíðarvatn, Hávaðavötn, Gilsbakkaá, 

Úlfsvatn, Úlfsvatnsá, Grunnuvötn, Syðra-Kvíslavatn, Djúpalón, Álftavötn, Kaldalón 

og Nautavatn. 

Félagið nær einnig til allra fiskgengra áa og lækja, sem í fyrrgreind vötn falla og 
tengia þau saman, svo og til þeirra vatna og tjarna þar sem fiskur er eða fiskirækt 

er möguleg í á áðurgreindu félagssvæði. 
Neðri mörk félagssvæðisins ern við ósinn úr Arnarvatni litla og við ós Lambár 

úr Grunnavatni. 

3. gr. 

Verkefni félagsins er að viðhalda sóðri fiskgengd á félagssvæðinu og ráðstafa 

veiði á þann hátt sem hagkvæmast þykir hverju sinni. 
Félagið tekur til allrar fiskveiði á félagssvæðinu. 

4. gr. 
Stjórn félagsins skal skipuð 5 mönnum, formanni og 4 meðstjórnendum, skulu 

þeir kosnir til þriegja ára í senn. Ganga þeir úr stjórninni á víxl þannig að fyrst 
gengur formaður út eftir eitt ár, tveir meðstjórnendur eftir tvö ár og hinir tveir 

eftir brjú ár. 
Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. Á aðalfundi skal kjósa einn varamann 

í stjórn og tvo endurskoðendur til tveggja ára í senn. 

5. gr. 
Stjórn félagsins hefur með höndum allar framkvæmdir milli aðalfunda. For- 

maður er fulltrúi félagsins út á við og hefur yfirumsjón með öllum störfum þess 

og fjárreiðum.
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6. gr. 
Aðalfundur skal haldinn fyrir apríllok ár hvert. Á aðalfundi skýrir stjórnin 

frá störfum félagsins og leggur fram endurskoðaða reikninga þess. Reikningsár 
félagsins er almanaksárið. 

7. gr. 
Arði af sameiginlegri veiði skal skipt milli veiðieigenda samkvæmt arðskrá. 

Þeir greiða gjöld til félagsins í sömu hlutföllum. 

8. gr. 
Að öðru leyti vísast til laga nr. 76/1970 um lax- og silungsveiði. 

Samþykkt þessi staðfestist samkvæmt lögum nr. 76, 25. júní 1970, um lax- og 
silungsveiði, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 30. ágúst 1977. 

Halldór E. Sisurðsson. 

Sveinbjörn Dagfinnsson. 

Nr. 331. 25. ágúst 1977. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 402/1976 um námslán námsstyrki. 

1. gr. 
2. gr. hljóði svo: 

Óháð ákvæðum 1. gr. skulu námsmenn við eftirtaldar námsstofnanir eiga kost 
á námsaðstoð samkvæmt þessari reglugerð og eftir því sem sérstök fjárveiting 
leyfir hverju sinni, sbr. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 57/1976: 

Fiskvinnsluskólinn, 3. og 4. ár. 

Fósturskóli Íslands, 3. ár. 
Hússtjórnarkennaraskóli Íslands, 2. og 3. ár. 
Iðnskólar, framhaldsdeildir 3. ár. 
Íþróttakennarskóli Íslands. 
Leiklistarskóli Íslands, 3. og 4. ár. 

Myndlista- og handíðaskóli Íslands, 3. og 4. ár. 
Stýrimannaskólar. 
Tónlistarskólar: 2 síðustu námsár kennaradeilda Tónlistarskólans í Reykja- 

vík, svo og tónlistarnemar á 7. og 8. námsstigi skv. námsstigakerfi Tón- 
listarskólans í Reykjavík. 

Tækniskóli Íslands, raungreinadeild og tækninám, annað en meinatækni. 
Vélskólar. 

Þroskaþjiálfaskóli Íslands, 3. ár. 
Nám á tæknifræðistisi og meinatækninám við Tækniskóli Íslands, svo og nám 

í framhaldsdeild Bændaskólans á Hvanneyri, telst aðstoðarhæft skv. 1. gr. 

2. gr. 
Á eftir 6. gr. komi ný grein, 6. gr. a, er hljóði svo: 

Upplýsingar þær er sjóðurinn geymir um umsækjendur skiptast í almennar
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og persónulegar upplýsingar. Almennar tölfræðilegar upplýsingar skulu öllum til- 
tækar eftir úrvinnslu starfsmanna sjóðsins, eftir því sem tök verða á að vinna 
hana. Að persónulegum upplýsingum skal aðeins veittur aðgangur fyrir milligöngu 
framkvæmdastjóra sjóðsins eða fulltrúa hans. Þessir aðiljar hafa aðgang að slíkum 

upplýsingum: 

a) Umsækjendur, hver að því er sjálfan hann varðar. 
b) Umboðsmenn þeirra hvers og eins að því er skjólstæðing þeirra varðar. 

c) Starfsfólk sjóðsins og sjóðsstjórn: 
Upphæðir einstakra lána og styrkja teljast til persónulegra upplýsinga. 

Með persónulegar upplýsingar skal farið sem trúnaðarmál. Skrifstofu sjóðsins 
er þó heimilt að láta í té upplýsingar um eftirtalin atriði, eftir því sem tök verða 

á úrvinnslu þeirra: 

a) Nafn og heimili námsmanns og umboðsmanns. 

bÞ) Námsgrein, námsár, námslok. 

c) Námsstaður og námsstofnun. 

3. gr. 
20. gr. hljóði svo: 
Séu árlegar afborganir ekki inntar af hendi á réttum tíma telst öll skuldin 

gialdfallin og skal innheimt á kostnað lántaka með hæstu leyfilegum dráttar- 
vöxtum, nema sérstakar ástæður valdi að mati sjóðsstjórnar, sem getur þá samið 

um greiðslufrest. 

4. gr. 

22. gr. 3. mgr. hljóði svo: 
Sjóðsstjórn er heimilt að veita viðbótarstyrk eða lán, ef sérstaklega er um það 

sótt og umsækjandi færir að því rök að sérstakar ástæður geri honum nauðsyn- 

legt að fara oftar en einu sinni á ári milli heimilis og námsstaðar. 

5. gr. 
23. gr. hljóði svo: 

Sjóðstjórn er heimilt samkvæmt sérstakri umsókn að veita námsmanni jöfn- 

unarstyrk eða hækkun á Jáni umfram Þegar veitt námslán vegna húsnæðiskostn- 
aðar innanlands, enda verði námsmaður að flytjast búferlum námsins vegna. 

6. gr. 

24. gr. orðist svo: 

Sjóðsstjórn er heimilt samkvæmt sérstakri umsókn að veita námsmanni náms- 

styrk eða hækkun á láni umfram þegar veitt námslán, enda geri örorka, heimilis- 

aðstæður eða annað það sem eigi verður talið á valdi námsmanns honum ill- 

mögnlegt að stunda nám sitt ella. 

j 7. gr. 
Ákvæði til bráðabirgða falla niður. 

Mennftamálaráðuneytið, 25. ágúst 1977. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 

Árni Gunnarsson.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 402/1976 um námslán og námsstyrki. 

1. gr. 
Við 26. gr. bætist ný málsgrein er hljóði svo: 
Nemendur á 3. ári í framhaldsdeildum iðnskóla skulu greiða félagsgjald til 

lönnemasambands Íslands. Gjald þetta skal vera 1% af fyrsta árs launum rafvirkja- 
nema eins og þau eru hverju sinni. 

Menntamálaráðuneytið, 8. september 1977. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 

Birgir Thorlacius. 

Nr. 333. 21. sept. 1977. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Akraness, 
nr. 267 11. júní 1975, sbr. reglugerð nr. 196 5. maí 1977. 

1. gr. 
A eftir 10. gr. komi ný grein, sem verður 11. gr., svohljóðandi: 

1. Lestagjald verði reiknað eins og af strandferðaskipum, þó ekki oftar en einu 
sinni á dag. 

2. Bryggjugjald greiðist samkvæmt gildandi gjaldskrá. 
8. Vörugjald verði ekki reiknað af bílum eða vörum, sem þeir flytja. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum nr. 45 24. april 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 21. september 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 334. 21. sept. 1977. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Landshafnarinnar 
í Þorlákshöfn, nr. 130 20. mars 1975, sbr. reglugerð 

nr. 87 3. febrúar 1977. 

1. gr. 
Á eftir 10. gr. komi ný grein, sem verður 11. gr., svohljóðandi: 
Af ferjuskipum greiðasi hafnargjöld þannig: 

1. Lestagjald verði reiknað eins og af strandferðaskipum, þó ekki oftar en einu 
sinni á dag. 

Bryggjugjald greiðist samkvæmt gildandi gjaldskrá. 
Vörugjald verði ekki reiknað af bílum eða vörum, sem þeir flytja. I
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Reglugerð þesi, sem sett er samkvæmt hafnalögum nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 21. september 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson. 

21. sept. 1977. Nr. 335. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Vestmannaeyja, nr. 120 

4. mars 1975, sbr. reglugerð nr. 89 3. febrúar 1977. 

1. gr. 
Á eftir 10. gr. komi ný grein, sem verður 11. gr., svohljóðandi: 
Af ferjuskipum greiðast hafnargjöld þannig: 

1. Lestagjald verði reiknað eins og af strandferðaskipum, þó ekki oftar en einu 
sinni á dag. 

2. Bryggjugjald greiðist samkvæmt gildandi gjaldskrá. 

3. Vörugjald verði ekki reiknað af bílum eða vörum, sem þeir flytja. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnarlögum nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þesar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðuneytið, 21. september 1977. 

Halldór E. Siourðsson.   
Kristinn Gunnarsson. 

21. sept. 1977. Nr. 336. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Reykjavíkur, nr. 108 

4. mars 1975, sbr. reglugerð nr. 61 25. janúar 1977. 

1. gr. 
Á eftir 16. gr. komi ný grein, sem verður 17. sr., svohljóðandi: 
Af ferjuskipum greiðast hafnarsjöld þannig: 

1. Lestagjald verði reiknað eins og af strandferðaskinum, þó ekki oftar en einu 
sinni á dag. 
Bryggjusiald greiðist samkvæmt sildandi gjaldskrá. 

Vörugjald verði ekki reiknað af bílum eða vörum, sem þeir flytja. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalösum nr. 45 24. april 1973, stað- 

festist hér með til að öðlast begar gildi og Þ—irtist til eftirbreytni öllum beim, sem 
hlut eiga að máli. 

Samgönguráðunentið, 21. september 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Kristinn Gunnarsson. 

B 75
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REGLUGERÐ 

um niðurfellingu eða endurgreiðslu aðflutningsgjalda 

af vörum sem endursendar eru til útlanda. 

1. KAFLI 

Um niðurfellingu aðflutningsgjalda. 

1. gr. 
Heimilt er að heimta ekki aðflutningsgjöld af ótollafgreiddri vöru í vörslu 

farmflytjanda sem ekki hefur verið vitjað, viðtakandi hefur ekki fundist að eða 

neitað hefur verið viðtöku á og endursend er til útlanda, enda sé við endursendingu 

fullnægt eftirtöldum skilyrðum: 

1. Lögð sé fram hjá viðkomandi tollyfirvaldi skrifleg beiðni á þar til gerðu eyðu- 
blaði um tollskoðun á þeirri vöru sem senda á til útlanda, svo og viðurkenning 
eða skrifleg beiðni hins erlenda seljanda um endursendingu hennar, ásamt 
nauðsynlegum tollskjölum hafi þau ekki þegar verið afhent. 

2. Sett sé full fjártrygging fyrir áföllnum aðflutningsgjöldum. 
3. Tollgæslan staðfesti skriflega skoðun vöru og umbúða svo og flutning hennar 

undir tolleftirliti um borð í útflutningsfar. Ef vara er eigi þegar að skoðun 
lokinni flutt um borð í útflutningsfar skal innsiglun hennar staðfest af toll- 
gæslu. Við síðari flutning hennar undir tolleftirliti um borð í útflutningsfar 
skal tollgæsla staðfesta að innsigli hafi reynst heil og órofin. 

4. Farmflytjandi staðfesti skriflega útflutnings vörunnar og láti fylgja til stað- 
festingar afrit af útflutningsfarmskírteini ásamt hleðslukvittun. 
Framangreind staðfestingargðgn skulu afhent viðkomandi tollstjóra innan mán- 

aðar frá brottför þess flutningafars sem flutti vöruna til útlanda, enda skal 

þá gerð upp fjártrvgging sem sett var samkvæmt 2. tl. Nú afhendir sendandi 
ekki viðkomandi tollstjóra framangreind staðfestingargögn innan hins tilskilda 
frests og skal þá sett fjártrygging tekin upp í áfallin og ógreidd aðflutnings- 
gjöld. 

Gt
 

Niðurfelling aðflutningsgjalda skv. 1. mgr. skal því aðeins heimil að ekki líði 
lengri tími en eitt ár frá því að vara kom til landsins og þar til hún er endursend 
úr landi. 

2. gr. 
Heimilt er að heimta ekki aðflutningsgjöld af vöru sem sett hefur verið í toll- 

vörugeymslu, enda sé hún endursend til útlanda innan þriggja ára frá komudegi 
vörunnar til landsins og fullnægt sé beim skilyrðum sem tilgreind eru í 1—5. tl. 1. gr. 

TI. KAFLI 

Um endurgreiðslu aðflutningsgjalda. 

3. gr. 
Heimilt er að endurgreiða aðflutningsgjöld af vöru sem send er aftur til út- 

landa ónotuð í því ástandi sem hún var er hún var flutt hingað til lands, enda 
hafi hún ekki verið boðin fram til sölu, viðurkennins (kvittun) viðskiptabanka 
um gjaldeyrisskil sé lögð fram og fullnægt sé að öðru leyti þeim skilyrðum sem 
Hlgreind eru í 1.. 3. og 4. tl. 1. gr. 

Staðfestinsargögn skv. 1., 3. og 4. tl. 1. gr. skulu afhent viðkomandi tollstjóra 
innan mánaðar frá brottför flutningsfars sem flutti vöruna til útlanda. 

Endurgreiðsla aðflutningsgjalda skv. 1. mgr. skal því aðeins heimil að ekki
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líði lengri tími en eitt ár frá því að vara kom til landsins og þar til hún er endur- 
send úr landi. 

4. gr. 
Heimilt er að endurgreiða aðflutningsgjöld af vélum sem reynast gallaðar, 

enda hafi gallar komið fram við notkun vélanna og ekki fyrr verið hægt að ganga 
úr skugga um þá. 

Endurgreiðsla aðflutningsgjalda skv. 1. mgr. skal því aðeins heimil að full- 
nægt sé skilyrðum 1., 3. og 4. tl. 1. gr. svo og 2. mgr. 3. gr. auk eftirtalinna skilyrða: 

1. Lögð sé fram viðurkenning seljanda vélanna um að hann taki þær aftur vegna 
gallanna. 

2. Aöflutningsgjöld nemi ekki lægri fjárhæð en 5000 kr. 
3. Endursending fari fram innan sex mánaða frá komu vélanna til landsins. 

TI. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

5. gr. 
Auk þeirra skilyrða sem sett eru samkvæmt 14. gr. skulu endursendendur 

vara, eftir því sem við á, uppfylla almenn skilyrði um útflutning skv. ákvæðum 
VITI. kafla laga nr. 59/1969 um tollheimtu og tolleftirlit. 

6. gr. 
Tollstjórar, hver í sínu umdæmi, annast endurgreiðslu eða niðurfellingu að- 

flutningsgjalda samkvæmt reglugerð þessari. 
Fyrir hverja vörusendingu, sem endursend er til útlanda skv. 15. gr., skal 

greiða tollskoðunargjald. 

7. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 57. gr., sbr. 52. gr., og 8. gr. laga nr. 59 28. 

maí 1969 um tollheimtu og tolleftirlit til að öðlast gildi þegar í stað. Jafnframt 
er felld úr gildi 72. gr. reglugerðar nr. 41 13. mars 1957 um tollheimtu og tolleftirlit. 

Fjármálaráðuneytið, 22. september 1977. 

F.h.r. 

Jón Sigurðsson. 
  

Þorsteinn Geirsson. 

12. ágúst 1977. Nr. 338. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Sjúkra- og slysatryggingasjóð Júdó- 
dei'dar U. M. F. K., útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 12. 
ágúst 1977. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Sjúkra- og slvsatrvggingasjóð Júdódeildar U.M.F. K. 

Nafn sjóðsins er Sjúkra- og slysatrvggingasjóður Júdódeildar U. M. F. K. 

Tilgangur sjóðsins: Að styrkja meðlimi deildarinnar í slysa og veikindatilfellum 
eftir því sem nánar er kveðið á um í reglugerð þessari. Stjórn sjóðsins er heimilt 
að endurtryggja sjóðinn. 

NO



10. 
11. 

„ 338. 592 12. ágúst 1977. 

Tekjur sjóðsins skulu vera: A, 4% af óskiptum aðgangseyri frá mótum og 
sýningum á vegum deildarinnar. B, með happdrætti, dansleikjahaldi o. fl. 
Bætur úr sjóðnum geta orðið tvennskonar: A, dagpeningar, B, sjúkrakostnaður. 
Dagpeningar sreiðast því aðeins að hinn slasaði verði af launum vegna slyssins 
og þá frá og með þeim degi þegar launatekjur hans falla að fullu niður, enda 

eigi hann ekki rétt til dagpeninga frá öðrum tryggingaraðila. Stjórn sjóðsins 
ákveður dagpeninga hverju sinni og hversu lengi skal greiða þá. Sjúkrakostn- 
aður sá sem sjóðurinn greiðir er sá kostnaður eða hluti af kostnaði, sem af 
slysinu leiðir og ekki fæst greiddur af sjúkrasamlagi eða af öðrum aðilum. Við 
greiðslu dagpeninga og sjúkrapeninga skal stjórn sjóðsins hafa greiðslugetu 
sjóðsins í huga. 
Höfuðstóll sjóðsins skal vera 100 000.00 kr. Og hann má ekki skerða. 
Sióðinn má ávaxta með kaupum á Ríkistrygeðum skuldabréfum, í bönkum 
eða sparisjóðum og með annarri öruggri tryggingu. 
Sjóðnum skal heimilt að eignast örvggistæki er viðkoma deildinni. 
Þeir meðlimir deildarinar sem óska eftir greiðslu úr sjóðnum skulu framvísa 
læknisvottorði eða reikningum fyrir sjúkrakostnaði. Stjórn sjóðsins er heimilt 
að fara fram á læknisvottorð á hvaða tíma sem er. 
Stjórn sjóðsins skal skipuð hremur deildarmeðlimum, formanni, gjaldkera og 

ritara. Einn stjórnarmanna Júdódeildar U. M. F.K skal vera sjálfkjörinn í sjóðs- 

stjórn, en tveir skulu kosnir á aðalfundi sjóðsins, sem skal vera einu sinni 
á ári, til eins árs í senn. Stjórn sjóðsins skiptir með sér verkum. Aðalfund skal 

halda um sama leyti og aðalfund Júdódeildar TV. M. F. K. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. 
Verði sjóðurinn lagður niður, skal höfuðstóll og öll verðmæti sjóðsins renna 
til Ungmennafélags Keflavíkur til styrktar starfsemi þess. 

„ 939. 25. júlí 1977. 

AUGLÝSING 

um sérlyf sem tekin eru af sérlyfjaskrá. 

Ráðunevtið hefur ákveðið, að eftirtalin sérlyf verði tekin af sérlyfjaskrá frá og 
með 1. september 1977: 

Entero-Vioform, Ciba-Geigy, sérlyf nr. 38. 
Mexaform. Ciha-Geisv, sérlyf nr. 48. 
Siogen, Ciha-Geisv, sérlyf nr. 79. 
Heimilt er að afhenda úr óseldum birgðum lyfjanna til og með 30. september 

1977. 

Frá og með 1. okt. 1977 verður óheimilt að ávísa, selja eða afhenda eftirtalin 
lögbókarlyf: 

Mixtura jodchloroxichinolini DAK. 
Tablettae jodchloroxichinolini 0.25 g DAK. 

Solublettae chiniofoni 0.25 g Nord. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 25. júlí 1977. 

F.h.r. 

Jón Ingimarsson. a 
Helga Vilhjálmsdóttir.
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REIKNINGUR 

Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum fyrir árið 1978. 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1976. 

Nr. 340. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

„ Iðgjöld: 
Iðgjöld ársins .........0.0000.. 0. kr. 761 961580 
Endurtryggingariðgjöld ..........0.00.2..0 00. — 392 715514 

Eigin iðgjöld kr. 359 246066 

Tjón: 
Tjón ársins ..........2.02.00 0... kr. 568577 181 

Hluti endurtryggjenda Í tjónum ..........200 0000 — 297 350 678 

Eigin tjón kr. 2712265653 

Iðgjöld = Tjón kr.  88019513 

Umboðslaun: 
Fengin umboðslaun og ágóðahluti .......... kr. 49 679 197 
Greidd umboðslaun og ágóðahluti .......... — 46 149 070 

— 3530 127 

Iðgjöld -- Tjón — Umboðslaun kr.  91549640 

Fjármunatekjur — Fjármagnsgjöld: 
Vaxtatekjur ........020020. 000. kr. 14 196410 
Vaxtagjöld  .........0.0000. 00. — 2642194 

kr. 11554 216 
Rekstrarkostnaður fasteigna ................ — 1035 086 

— 10 519 130 

kr. 102068770 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður: 

Laun og launatengd gjöld ......0...0.....0... kr. 18 589 947 
Annar rekstrarkostnaður .................. — 7 110973 
Aðstöðugjald ............0.0.00 0000. — 4558 820 
Kirkjugarðsgjald ......................... — 104 833 

— - 30 959 573 

kr 71 109 197 
Gengismunur  ..........02...0 000 -- 0 

Fyrningar .........22.0.0200.0.sen sn — 588 285 

kr 70 520 912 
Afskrifaðar tapaðar skuldir ...........2...00000 0000... — 41 175 

Hagnaður af reglulegri starfsemi kr. 70 479 737
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ÍX. "Til ráðstöfunar: 

X. Ráðstöfun: 

1. 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Óráðstafað frá fyrra Ári .........0..... kr. 166 722671 
Hagnaður ársins ................0002 000. — 70 479 737 

kr. 237 202 408 

Lagt í áhættusjóð ................. 0. kr 7 047 973 
Oráðstafað til næsta árs .........0..2.0.00 20 — 230 154435 

kr. 237 202408 

Efnahagsreikningur hinn 31. desember 1976. 

Eignir: 
I. Veltufjármunir: 

Sjóður og bankainnstæður: 
SjJÓðUr ..........0.. 0 kr 545 928 
Innstæður á hlaupareikningum ..........0.0....00.... — 66 872 297 
Innstæður á sparisjóðsbókum ......0.0....... — 36 632 445 

kr. 104050671 

Skammtímakröfur: 
Innlend vátryggingarfélög .......0.0.00.000 0. — 674 935 299 
Aðrir innlendir skuldunautar „00.00.0000... —  168884 652 
Erlendir skuldunauftar ..........00.0000 000 -— 42 108 860 
Víxileignir .................0 0 —— 6 620 961 

kr. 892549 772 

Veltufjármunir samtals kr. 996 600 443 

Il. Fastafjármunir: 

Varanlegir rekstrarfjármunir: 
Skrifstofuáhöld o. fi. ............... kr. 3248194 
Fyrn. til31. 12 1976 .......0.00.. — 1702840 

— 1545 354 
Björgunaráhöld  .................. kr. 912 066 
Fyrn. til 31. 12. 1976 ...0000..0.. — 529 013 

—- 383 053 
Lágmúli 9 ......0.0.. kr. 3000 000 
Lágmúli 9, innrétt. ......0... — 1606318 

kr. 4606318 
Fyrn. til 31. 12. 1976 .........00...... — 4145 687 

— — 460 631 

kr. 2 389 038
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Áhættufjármunir og langtímakröfur: 

  

Björgunarfél. hf. .......0.00. 0. kr. 465 000 
Verslanasambandið hf. .........000.0.... — 10 000 

kr. 475 000 
URÐIR — 43 252 124 

  

kr.  43727 124 
Fastafjármunir samtals kr. 46 116 162 

. Hluti endurtryggjenda í tryggingasjóði: 
Íðgjaldasjóður 

Bótasjóður 

BANANANA kr.  20099000 
—  204379 275 
  

Hluti endurtryggjenda í tryggingasjóði kr. 224478275 
  

þa
 Eignir samtals kr. 1 267 194 880 

Skuldir og eigið fé 
. Skammtímaskuldir: 

Innlend vátryggingafélög þ. m. t. geymslufé ............ kr. 197 663 854 
Sjávarútvegsráðuneytið ........2.00000 0. — 266 954 623 
Aðrir innlendir skuldheimtumenn ..........00. 00. — 54 482 156 
Erlendir skuldheimtumenn .........0000 000... — 494 977 

Ógreiddir skattar 

Tryggingasjóður: 

ARA — 1317 454 
  

Skammtímaskuldir samtals kr. 520 913 064 

  

Iðgjaldasjóður  ........2.0.2000 kr. 57 902 009 
Bótasjóður ...........0000 000 — 487 971 408 

Tryggingasjóður samtals kr. 495 879 408 

Áhættusjóður: 
Áhættusjóður 81. 19. 1975 22.02.0000... 000 n kr. 11 200 000 
Lagt í áhættusjóð 1976 .......0.0.2.0000.0 nn —- 7047 973 

Eigið fé: 
1. 

2. 

  

Áhættusjóður samtals kr. 18 247 973 

Stofnfé ríkissjóðs ........2.2000. nn kr. 2 000 000 

Óráðstafað eigið fé ..........00...0. 0... — 230 154435 
  

Eigið fé samtals kr. 232154435 

Skuldir og eigið fé samtals kr. í 267 194 880 

Í stjórn Samábyrgðar Íslands: 

Birgir Finnsson, Jón Sigurðsson, 

Ágúst Flygenring, Andrés Finnbogason, 

Eigill Þorfinnsson. 

Páll Sigurðsson.
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Framanskráður rekstrar- og efnahagsreikningur fyrir árið 1976, er saminn eftir 
bókhaldi stofnunarinnar, sem við höfum endurskoðað. 

Reykjavík, 20. júní 1977. 

Endurskoðunarskrifstofa Björns E. Árnasonar. 

Árni Björnsson. 

Nr. 341. 

REIKNINGUR 

Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum fyrir árið 1978. 

Rekstrarreikningur fyrir árið 1976. 

1. Iðgjöld: 

H. 

ll. 

IV. 

V. 

VI. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Iðgjöld ársins .............0. 00... kr. 37 380 898 

Tjón: 
Tjón ársins ...........0..00. 0... kr. 16 284 196 
Lækkun Bótasjóðs ..........00.00. 0. — 6305 430 

— 9 978 766 

TIðgjöld = Tjón kr. 27 402 132 

Fjármunatekjur og Fjármagnsgjöld: 
Vaxtatekjur ...........0000 000. kr. 8621 585 
Vaxtagjöld .............. 0 — 24 375 

— 8 597 211 

kr. 35 999 343 

Skrifstofu- og stjórnarkostnaður: 

Þátttaka í launum og launat. gjöldum Sam- 
ábyrgðar ...........0.2...0 00 kr. 3280579 
Þátttaka í öðrum rekstrarkostnaði Sam- 
ábyrgðar ............00.2. 0... — 1543424 
Annar rekstrarkostnaður „................. — 516 655 
Kirkjugarðsgjald ..............0.00 00. — 3242 
Aðstöðugjald  ............0..0. 0... — 145 080 

— 5 488 980 

kr. 30 510 363 

Afskriftir: 
Fyrningar .............0..0..0.0 0... kr. 1068 
Afskrifaðar skuldir ........................ — 951 393 

— 352 461 

Hagnaður af reglulegri starfsemi kr. 30 157 902 

Til ráðstöfunar: 

Óráðstafað frá fyrra ári .........0...02.. 000. kr. 118 196557 
Hagnaður ársins ................2...0.. en — 30 157 902 

kr. 148354459
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VIT. Ráðstöfun: 
Lagt í áhættusjóð ............0000 00 kr. 3 015 790 
Oráðstafað til næsta árs .........020000 00. — 145 338 669 

  

kr. 148354 459 

Efnahagsreikningur hinn 31. desember 1976. 

Eignir: 
I. Veltufjármunir: 

1. Bankainnistæður: 
Innstæða á hlr. Landsbanka Íslands IRA kr. 3 316 720 

Innstæða á hlr. Verslunarbanka Íslands .............. — 301 055 

Innstæða á sparisjóðsbók ........0..000 000. — 87 309 818 
  

kr.  90927 593 

2. Skammtímakröfur: 
Ógreidd iðgjöld o. fl. ........0%.00. 00 kr. 39 870 102 
Innlendir umboðsmenn .......000000 00... — 1851 761 

Samábyrgð Íslands .........00...00.. 000. — 41 822 373 
Aðrir innlendir skuldunautar ...........00.00.0.0.00... — 11 713 821 

Víxlaeignir ...........0.00200 00. — 6 632 947 
Aðrar skammtímakröfur ..........%..00 0... — 126 123 

  

kr. 102017 127 

Veltufjármunir samtals kr. 192944720 

Il. Fastafjármunir: 
1. Varanlegir rekstrarfjármunir: 

  

  

  

Skrifstofuáhöld ...........0.0000..0.0.. kr. 110 580 
Fyrning til 31. 12. 1974 ........0...0... -- 99 580 

kr. 11 000 
Rekaeyðingartæki .........0...0....... kr. 506 452 
Fyrning til 31. 12. 1976 ................ — 433 900 

— 72 552 
Eign í m/b Vonarstjarnan G. K. 70 20.00.0000... — 32 000 
Birgðir fúavarnarefnis .............2.202. 020. —- 56 616 

kr. 172 168 
2. Áhættufjármumir og langtímakröfur: 

Innlend verðbréf ............2.02000 000. kr. 1817 591 

Fastafjármunir samtals kr. 1989 759 
  

Eignir samtals kr. 194934479 

Skuldir og eigið fé 
I. Skammtímaskuldir: 

Sjávarútvegsráðuneytið ...........0.02000. 0000. kr.  22177473 
Aðrir innlendir skuldheimtumenn .........00000 000... — 15 059 424 

  

Skammtímaskuldir samtals kr. 97 236 897 

B 76
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Il. Tryggingasjóður: 
Bótasjóður  ........00000 2000 kr. 1700 000 
Greitt upp Í óuppgerð tjón .............. —  393877 

  

HI. Áhættusjóður: 

  

kr. 1306 125 

  

pr. 31. 12. 1975 ......0000. 0 kr. 8037 000 
Lagt í áhætiusjóð á árinu .............. — 3016 790 

kr. 11 052 790 

ÍV. Eigið fé: 
Oráðstafað eigið fé .............0.200. 0000. kr. 146 338 669 

Skuldir og eigið fé samtals kr. 194934479 

Í stjórn Samábyrgðar Íslands: 

Birgir Finnsson, Jón Sigurðsson, 

Ágúst Flygenring, Andrés Finnbogason, 

Egill Þorfinnsson. 

Reykjavík, 20. júní 1977. 

Páll Sigurðsson. 

Framanskráður rekstrar- og efnahagsreikningur fyrir árið 1976, er saminn eftir 
bókhaldi stofnunarinnar, sem við höfum endurskoðað. 

Reykjavík, 20. júní 1977. 

Endurskoðunarskrifstofa Björns E. Árnasonar. 

Árni Björnsson. 
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REIKNINGUR 

Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 1976. 

A. Rekstrarreikningur. 

Tekjur 
1. Hluti af sölugjaldi ........000000.0.. vs. sn kr. 2041 344 000 
2. Hluti af aðflutningsgjöldum .............0000. 0... 0. —  617476000 
3. Landsútsvör .........0.000000 0... nn. kr. 525 233 172 

—- Fjórðungshluti sveitarfélaga ............ — 131 205 509 
— 394 0027 663 

4. Landsútsvör banka ...........20000. 0000... s.s — 33 569 550 

Tekjur kr. 3086 417 213 
5. Vaxtatekjur ................e.. sess — 27 807 059 

Vergar tekjur kr. 3114 224 272
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Gjöld: 

1. Framlög sveitarfélaga skv. 13. gr. ......200000 000. kr. 2633 781 549 

2. Aukaframlög skv. 15. gr. ......022000.0 000. —  159000 000 

3. Fólksfækkunarframlög skv. 16.gr. .......0.02.000 0000... — 26 865 000 

4. Fromlag Sambands íslenskra sveitarfélaga .........0....... — 30 864 172 

5. Framlag Landshlutasamtaka sveitarfélaga .................. — 30 864 172 

6. Framlag Lánasjóðs sveitarfélaga ........0...000000 0000... — 155711 213 

7. Framlag Húsafriðunarsjóðs ..........02..00. 0. nn. enn. — 5 103 468 

8. Rekstrarkostnaður Innheimtustofnunar sveitarfélaga ....... — 10 340 188 

9. Afskrifaðar kröfur vegna barnsmeðlaga ...........0.0...... — 317 901 

10. Tekjuafgangur 1976 ...........002000 0000 sens — 61 376 609 

kr. 3114 224 272 

B. Efnahagsreikningur. 

Eignir: 

Veltufjármunir: 
1. Ríkissjóður, viðskiptareikningur ..........0..0..0.00.0. 00... kr 243 324 062 

2. Innheimtuumdæmi ríkissjóðs .........20.000 0000... —  811620 000 

3. Seðlabanki Íslands, hlaupareikningur ..........0.000000000.. — 76 036 547 

4. Sveitarfélög, viðskiptareikningar ..........000.0 0000... — 592 877 

Samtals kr. 631573 486 

Fastafjármunir: 
1. Innheimtustofnun sveitarfélaga ............ kr. 584 054 852 
2. Siglufjarðarkaupstaður .................. — 4 000 000 
3. Skútustaðahreppur .........00000 00... -— 2 000 000 

— 590 054 852 

kr. 1221 628 338 

Skuldir 

Skammvinnt fjármagn: 
1. Sveitarfélög, viðskiptareikn. ............0.000% 0... 0... kr 77 584 437 
2. Lánasjóður sveitarfélaga ...........2.202000 0000. — 16 346 213 
3. Landshlutasamtökin #...........2.20200 0000 — 1689 007 
4. Innheimtustofnun sveitarfélaga ..........0.0..0.....00... a — 10 340 188 
5. Samband íslenskra sveitarfélaga ...........00.00. 000. 000... 11 689 004 
6. Byggingasjóður verkamanna ..........20.0000 000. —- 100 000 000 

kr. 217 648 849 

Framlagsfé vegna sveitarfélaga: 

1. janúar 1976. Frá fyrra ári ................ kr. 540 937 208 
Framlag 1976 ..........22000 0 — 2633 781 549 

. kr. 3174 718 757 
=- Úthlutað 1978 .........00000 0000 — 2409 155 612 

  765 563 145
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Höfuðstóll 1. janúar 1976 .................... kr. 177 039735 
Tekjuafgangur 1976 ..................0.0..0.0... — 61 376 609 

Nr. 343. 

  238 416 344 
  

kr. 1221 628 338 

Félagsmálaráðuneytið, 13. september 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Lára Hafliðadóttir. 

REGLUGERÐ 

um álagningu gatnagerðargjalds við byggðar götur að Hlöðum 

í Fellahreppi. 

1. gr. 

26. sept. 1977. 

Húseigendur Hlöðum í Fellahreppi, N-Múlasýslu, skulu greiða gatnagerðargjöld 
til sveitarsjóðs Fellahrepps fyrir hús og lóðir um leið og götur eru lagðar bundnu 
slitlagi, B-gjald. 

Við álagningu þessara gatnagerðargjalda skal nota eftirfarandi einingartölur: 

Einbýlishús að 400 mð m/bifreiðageymslu .................... 
Parhús að 400 m8 ............0..0 0000 
Íbúðarhús m/allt að 4 íbúðum og raðhús á einni hæð að 400 mö 
Raðhús á 2 hæðum „.............00.%0 0... s nn 
Fjölbýlishús m/allt að 8 íbúðum 2 hæðir að 300 mð ............ 
Fjölbýlishús m/fleiri en 8 íbúðum 3 hæðir 300 m8 ............ 
Verslunar- og skrifstofuhús pr. mé .........0..0000 00 
Iðnaðarhús og vörugeymslur pr. m3 ........00.00 000. 
Umframstærðir í íbúðarhúsum pr. móð ...........0000 000. 
Utihús og vélageymslur pr. mö ...........00... 0000 

- Viðbyggingar við eldri hús, ef húsið m/viðbyggingu verður meira 
en 400 mð pr. m3 .............00 0000. 
Lóðarhafar greiða pr. m? lóðar ...........0.0...2.000 00. 
Lagningu slitlags á bifreiðastæði og gangstíga innan lóðarmarka 
greiða eigendur sjálfir. 
Allar framangreindar einingatölur miðast við bvggingavísitölu 
1. ágúst 1977. 

2. gr. 

250 000 
200 000 
160 000 
120 000 
100 000 
70 000 

400 
300 
400 
200 

400 
80 

Gatnagerðargjöld skv. 1. grein skulu umreiknuð til samræmis við þá bygginga- 
vísitölu, sem í gildi er, þegar lagning bundins slitlags fer fram. (breyting frá 1. 
ágúst 1977 vísitala 159). 

3. gr 
Gatnagerðargjald skv. 1. grein skal greitt með 5 jöfnum greiðslum í fyrsta skipti 

hinn 1. ágúst það ár, sem lagning fer fram og síðan 1. ágúst ár hvert næstu 4 árin, 
síðustu greiðslu þarf þó ekki að inna af hendi, fyrr en endanlega hefur verið gengið 
frá viðkomandi götu með gangstétt.
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4. gr. 
Vextir af lánum vegna gatnagerðargjalda skv. 3. grein skulu vera hinir sömu og 

almennir vextir Byggðasjóðs á hverjum tíma. 
Verði dráttur á endanlegum frágangi sbr. 3. grein, má eigi reikna vexti af síðustu 

greiðslu nema eitt ár, eins og ef enginn dráttur hefði orðið. 

5. gr. 
Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem það er lagt á og gengur 

það ásamt vöxtum, fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla, næstu fimm ár eftir 
1. gjalddaga. Tekur þessi kvöð einnig til vátryggingarfjár eignarinnar. Heimilt er að 
taka gjald skv. reglugerð bessari lögtaki, skv. lögum nr. 29/1885. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Fellahrepps, stað- 
festist hér með, samkvæmt lögum um gatnagerðargjöld nr. 51/1974, sbr. lög nr. 
31/1975, til þess að öðlast þegar sildi. 

Félagsmálaráðuneytið, 26. september 1977. 

F.h.r. 

Jón S. Ólafsson.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

26. sept. 1977. Nr. 344. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 98 26. mars 1972 um breyting á reglu- 

serð nr. 202 11. santemher 1970, um lánveitingar Hús- 

næðismálastjórnar úr Bygsinsasjóði ríkisins. 

1. gr. 

9. gr orðist svo: 

Við úrskurð um lánshæfni umsókna skal fylgst eftirfarandi reglum um stærð ný- 
bygginga miðað við innanmál útveggja. 

a) fyrir einhleypinga hámarksstærð íbúðar 80 m? í fjölbýlishúsum og 100 m? í 
einbýlis- og raðhúsum. 

b) fyrir 2 — 5 manna fjölskyldu, hámarksstærð 110 m? í fjölbýlishúsum og 125 m? 
í einbýlis- og raðhúsum. 

c) fyrir 6 — 8 manna fjölskyldu, hámarksstærð 135 m? hvort heldur í einbýlis- rað- 
eða fjölbýlishúsum. 

d) fyrir 9 manna fjölskyldu eða stærri má bæta við hæfilegum fermetrafjölda fyrir 
hvern fjölskyldumann allt að 150 m?. 

Ef nauðsynlegt er vegna aðstæðna á byggingarstað að hafa kjallara undir íbúðar- 
húsnæði og salarhæð hans eigi meiri en 240 em þ. e. lofthæð 220 cm, skal kjallarinn 
eigi talinn með í flatarmáli íbúðar. Heimilt er að hafa anddyri, þvottahús og geymslu 
Í kjallara, og telst slíkt rými eigi til flatarmáls íbúðar. 

Í einbýlis- eða raðhúsum á einni hæð er heimilt að bvggja 10 m? stærra en greint 

er í stafliðum a — d, án þess að til komi skerðing á láni, sbr. 4. mgr, þessarar greinar. 
Heimilt er að veita umsækjendum lán enda þótt þeir byggi eða kaupi stærri 

íbúðir en heimilt er samkvæmt stafliðum a — d hér að framan. Skal þá fylgt eftir- 
farandi reglum um fjárhæðir lána:
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í. Fyrir hverja 5 m? sem íbúð er stærri en gildandi stærðarreglur heimila skal 

skerða lánsfjárhæð um 5%. 
2. Þegar stærð íbúðar er orðin 20 m? meiri en gildandi stærðarreglur heimila skal 

skerða lánsfjárhæð um 10% fyrir hverja 5 m? sem bætast við. 
3. Nemi skerðing láns 70% samkvæmt 1. og 2. tölulið telst umsókn ekki lánshæf og 

skal henni synjað. 
Þess skal sérstaklega sætt, að herbergjafjöldi sé í sem mestu samræmi við fjöl- 

skyldustærð umsækjanda. Varðandi lán út á íbúðir einhleypinga skal á það lögð 

áhersla, að íbúðin sé hæf til íbúðar fyrir litla fjölskyldu. 
Þegar atvinnuhúsnæði er leyft í íbúðarhúsi, sem íbúðarlán er veitt til, skal húsið 

hannað þannis, að órofinn steyptur veggur sé milli íbúðar og atvinnuhúsnæðis, sé 
það á sömu hæð. Skal vera sérinngangur Í atvinnuhúsnæðið svo og sér hreinlætisað- 
staða og annað það, sem atvinnuhúsnæði ber að fylgja. Skipulagi hússins skal vera 
bannig háttað, að ætla megi að atvinnuhúsnæðið verði í raun notað sem slíkt. Um- 
sækjandi skal leggja fram skriflega yfirlýsingu sveitarstjórnar um að hún leyfi um- 
ræddan atvinnurekstur á viðkomandi stað. 

2. gr. 
10 gr. orðist svo: 
Þeir umsækjendur, sem svo stendur á um, sem lýst er í stafliðum a 

skulu eigi taldir lánshæfir: 

a) Byggja stærri íbúðir en ákveðið er í 9. grein. 
b) Byggja fleiri en eina íbúð. 
c) Hafa góða möguleika til lána annars staðar, t. d. sambærilegra eða betri lána 

en skv. reglugerð þessari eða næg fjárráð að dómi húsnæðismálastjórnar, svo 
að Þeir geti komið íbúð sinni í nothæft ástand án frekari lána en aðrir um- 
sækjendur, sem afgreiðslu bíða. Við mat á lánsmöguleikum umsækjenda skal þó 
ekki í þessu sambandi taka tillit Hl lána úr þeim lífeyrissjóðum eða eftirlauna- 

sjóðum, sem árlega verja ákveðnum hluta ráðstöfunarfjár sins til kaupa á sknlda- 
bréfum Byggingasjóðs ríkisins eftir nánara samkomulagi við húsnæðismála- 

stjórn. 
d) Hafa fengið hámarkslán á s. 1. 5 árum. nema sérstakar ástæður séu fyrir hendi 

að dómi húsnæðismálastjórnar, 
e) Verða upnvísir að því að breyta framlögðum samþykktum teikningum varðandi 

stærðarmörk, eða byggja íbúð (hús) sína ekki í samræmi við sambykkt stærðar- 

mál húsnæðismálastjórnar. 

d hér á eftir,   

3. gr. 
11. gr. orðist svo: 
Meiri háttar viðbygging, sbr. a-lið 2. greinar, telst 20 m? aukning á íbúðarrými eða 

meira, enda hafi íbúðin að dómi húsnæðismálastjórnar verið ófullnægjandi. Saman- 
lagður sólfflötur hins eldra húss og fyrirhugaðrar viðbyggingar fari þó ekki yfir þau 
stærðarmörk, sem hlutaðeigandi fjölskyldu ern ætluð, sbr. 9. gr. Þegar tvær eða 

fleiri íbúðir eru í húsi, skulu þær aðskildar að fullu og öllu. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með skv lögum nr. 30 12. maí 1970 um Húsnæðis- 

málastofnun ríkisins, og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðnneytið, 26. september 1977. 

Gunnar Thoroddsen. nn 
Jón S. Ólafsson.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 169 21. ágúst 1970 um söluskatt 

með síðari breytingum. 

1. gr. 

Við 13. gr. reglugerðarinnar bætist nýr töluliður er verði 20. töluliður og orðist 
svo: 

Sá hluti af fæðissölu veitingahúsa sem samsvarar innkaupsverði þeirra matvæla 
sem undanþegin eru söluskatti skv. 2. og 3. tl. þessarar greinar eða með öðrum hætti. 
Skal veitingahúsum heimilt að draga innkaupsverð söluskattsfrjálsra matvæla frá 
heildarveltu áður en söluskattskil eru gerð. 

2. gr. 
6. tl. 14. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Húsaleiga, sbr. þó 9. lið 10. gr. reglugerðar þessarar. Undanþágan á við um húsa- 

leigu almennt, hvori heldur er til íbúðar eða atvinnurekstrar. 
Þegar gisti- eða samkomuhús er selt á leigu til aðila sem í atvinnuskyni annast 

söluskatiskyldan rekstur eða starfsemi í húsinu skal eigi greiða söluskatt af leigu- 
tekjum leigusala. 

3. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er skv. heimild í 1. nr. 10 22. mars 1960 með síðari breyt- 

ingum öðlast gildi 1. okt. 1977. 

Fjármálaráðuneytið, 26. september 1977. 

Matthías Á. Mathiesen.   
Jón Sigurðsson. 

21. sept. 1977. . Nr. 346. 
AUGLÝSING 

um umferð Í Garði, Gerðahreppi, Gullbringusýslu. 

Samkvæmt tillögum hreppsnefndar Gerðahrepps eru hér með settar eftirgreindar 
reglur um umferð í Garði, Gerðahreppi: 

1. Framúrakstur er óheimill á Garðbraut, frá Réttarholtsafleggjara að Krókvallar- 
horni. 

2. Bifreiðastöður eru bannaðar frá Kothúsaafleggjara að Bjargarsteini. 

Reglur þessar eru settar samkvæmt heimild í 2. mgr. 65. gr. umferðarlaga nr. 
40/1968 og taka þegar gildi. 

Sýslumaðurinn í Gullbringusýslu, 13. september 1977. 

Jón Eysteinsson.
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AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á loðnuafurðum 

fyrir framleiðslutímabilið frá 1. september til 

31. desember 1977. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 
og samkvæmi tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftir- 
farandi verðgrundvöll á loðnuafurðum fyrir framleiðslutímabilið frá 1. september 
til 31. desember 1977. 

Loðnumjöl, $  6,50 á próteineiningu í lest. 

Loðnulýsi, $ 410,00 fyrir hverja lest. 

Verðbil verður ekkert. 

Verðið miðast við Cif., og gerist upp á viðskiptagengi krónu gagnvart Banda- 
ríkjadollar, $ í == 205,40. 

Greiðslur í eða úr sjóðnum nema 55% af verðbreytingum frá grundvallarverði. 
Verðsrundvöllur þessi er breytanlegur á tímabilinu ef hráefnisverði verður sagt 

upp og því breytt. 

Sjávarútvegsráðnneytið, 27. september 1977. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. 

Þórður Ásgeirsson. 
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AUGLÝSING 

um breytingu á samþykkt um stjórn bæjarmála Bolungarvíkur- 

kaupstaðar nr. 152 4. apríl 1975. 

1. málsliður 7. gr verði: 
Bæjarstjórn heldur fundi reglulega, þriðja hvern fimmtudag og skulu fundir að 

jafnaði hefjast kl. 20.00. 

8. gr. 2. málsgrein verði: 
Sá, sem óskar að fá mál tekið á dagskrá bæjarstjórnar, skal tilkynna það bæjar- 

stjóra skriflega með tillögu, fyrirspurn eða stuttri greinargerð, eigi síðar en kl. 15.00, 
mánudag næstan fyrir bæjarstjórnarfund. 

9. gr. Við bætist: 
Opinn fund um starfsskýrslu bæjarstjóra, skal auk þess auglýsa með götuauglýs- 

ingum og auglýsingu í útvarpi með sólarhrings fyrirvara. 

10. gr. Eftir 2. málsgrein komi: 

Mál sem nefnd merkir trúnaðarmál, skulu rædd fyrir luktum dyrum, nema bæjar- 
stjórn ákveði annað. 

13. gr. Við 1. málsgrein bætist: 
Þó skal atkvæðagreiðsla vera leynileg, ef bæjarstjórnarmaður óskar þess, og 

bæjarstjórn samþykkir. 

15. gr. 2. mgr. falli niður. 

16. gr. 2. málsl. 2. mgr. falli niður. 

17. gr. Við 1. málsl. 2. mgr. bætist: — og nefna þau ummæli, sem hann vitir: 

26. sr. Niður falli úr 1. málsgrein: 

Vatnsveitu, vatnssölu, brunamálum, sjúkrahúss- og elliheimilismálum, barna- 
leikvöllum og dagheimili. 

35. gr. 1. málsl. verði: 
Bæjarstjórn getur falið löggiltum endurskoðanda að endurskoða reikninga kaup- 

staðarins og fyrirtækja hans. 

36. gr. Stafliðir Á og B verði: 
Bæjarstjórn kýs hlutfallskosningu eftirtaldar nefndir og starfsmenn til að fara 

með tiltekin mál eftir því sem lög mæla fyrir og samkvæmt sérstakri samþykki 
bæjarstjórnar í júní ár hvert: 

A. Til eins árs: 

1. Byggingarnefnd, fjórir aðalmenn og fjórir til vara. 
2. Menningarráð, fimm aðalmenn og fimm til vara. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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3. Endurskoðendur reikninga bæjarsjóðs, hafnarsjóðs, sjúkraskýlis og vatns- 
veitu, tveir aðalmenn og tveir til vara. 

4. Kjörstjórn, þrír aðalmenn og þrír til vara. 
5. Fóðurgæslumaður, einn aðalmaður og einn til vara. 

B. Til fjögurra ára: 

1. Skólanefnd, fimm aðalmenn og fimm til vara. 
2. Menningarráð, fimm aðalmenn og fimm til vara. 
3. Framtalsnefnd, þrír aðalmenn og þrír til vara. 
4. Heilbrigðisnefnd, þrír aðalmenn og þrír til vara. 
5. Barnaverndarnefnd, fimm aðalmenn og fimm til vara. 
6. Bókasafnsstjórn, fimm aðalmenn og fimm til vara. 
7. Brunamálanefnd, þrír aðalmenn og þrir til vara. 
8. Landbúnaðarnefnd, er jafnframt fari með fjallskil, þrír aðalmenn og þrír til 

vara. 
9. Áfengisvarnarráð, sex aðalmenn og sex til vara. 

10. Sjó- og verslunardómur, sjö aðalmenn og sjö til vara. 
11. Sáttanefnd, tveir aðalmenn og tveir til vara. 

12. Náttúruverndarráð, þrír aðalmenn og þrír til vara. 
18. Í fulltrúaráð Brunabótafélags Íslands, einn aðalmaður og einn til vara. 
14. Hafnarnefnd, fimm aðalmenn og fimm til vara. 

15. Leikskóla- og leikvallanefnd, þrir aðalmenn og þrír til vara. 
16. Stjórn íþróttavalla, einn aðalmaður og einn til vara. 
17. Stjórn F.H.B., þrír aðalmenn og þrir til vara. 
18. Félagsmálaráð, fimm aðalmenn og fimm til vara. 

19. Stjórn sjúkraskýlis, þrír aðalmenn og þrír til vara. 
20. Rekstrarnefnd sundlaugar: Bæjarstjórn kjósi einn mann í nefndina, sem jafn- 

framt er formaður og einn til vara. 

40. gr verði: 

Í hafnarnefnd skulu kosnir þrír menn úr bæjarstjórn og tveir menn utan hennar 
og jafnmargir til vara valdir á sama hátt. Nefndin annast hafnarmálefni samkvæmt 
hafnalögum og hafnarreglugerð, sér um innheimtu hafnargjalda og reikninga hafnar- 
sjóðs og hefur umsjón með störfum starfsmanna hafnarinnar. 

Bæjarstjóri er hafnarstjóri. 

41. gr. falli niður. 

43. gr. Í 1. málsgrein komi orðið „bæjarstjórnar“ í stað bæjarráðs. 

45. gr. Í 1. málsgrein komi orðið „bæjarstjórnar“ í stað bæjarráðs. 

Breyting þessi sem bæjarstjórn Bolungarvíkur hefur samþykkt staðfestist hér 
með samkvæmt lögum nr. 58 29. mars 1961 til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 27. september 1977. 

F.h.r. 

Jón S. Ólafsson. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.
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SAMÞYKKT 

um hundahald í Ólafsfirði. 

1. gr. 

Hundahald er bannað í Ólafsfirði, að undanteknum þarfahundum á lögbýlum. 

2. gr. 
Bæjarstjórn er heimilt að veita einstaklingum búsettum í bænum undanþágu til 

hundahalds með eftirfarandi skilyrðum: 

a) Hundurinn skal skráður á bæjarskrifstofu og þar fær eigandi hundsins afhenta 
merkta plötu, sem jafnan skal vera í ól um háls hundsins. 

b) Árlega skal greiða í bæjarsjóð leyfisgjald fyrir þá hunda, sem undanþága er 
veitt fyrir. Gjaldið, sem bæjarstjórn ákveður fyrir eitt ár í senn skal renna til 

þess að standa straum af kostnaði við eftirlit með hundum í bænum og skal 
upphæð þess við það miðuð. Hundar sem notaðir eru við búrekstur á lögbýlum 
í bænum eru undanþegnir þessu gjaldi. 

ce) Skylt er hundeiganda að hafa hund sinn ábyrgðartryggðan hjá viðurkenndu 
vátryggingarfélagi. Við greiðslu árlegs leyfisgjalds skal leggja fram kvittun frá 
tryggingarfélaginu, sem sýni, að tryggingin sé í fullu gildi. 

d) Hundurinn skal aldrei ganga laus á almannafæri, heldur vera í taumi í fylgd 
með aðila, sem hefur fullt vald yfir honum. Eigi er leyfilegt að fara með hunda 
inn Í sjúkra- og skólahús, matvöruverslanir eða aðra staði, þar sem matvara er 
um hönd höfð. Eigendum þarfahunda á lögbýlum er þó skylt að sjá til þess að 
hundarnir flækist ekki um lausir í bænum. 

e) Leyfi fyrir einstökum hundum er jafnan háð því, að þeir raski eigi ró bæjarbúa 
og séu hvorki þeim, né öðrum sem um bæinn fara, til óþæginda. 

f) Hundeiganda ber að hlíta að öðru leyti lögum og reglum er hundahald varðar 
(þ. á m. reglum um árlega hreinsun hunda og greiðslu hundaskatts), svo og 
fyrirmælum, sem heilbrigðisnefnd setur. 

Við brot á skilyrðum fyrir undanþágu til hundahalds skal fjarlægja viðkom- 
andi hund. Skal hundinum komið í vörslu sé um minni háttar brot að ræða í fyrsta 
skipti. Eigandi hundsins yrði þá að leysa hann þaðan út gegn greiðslu alls kostn- 
aðar vegna brotsins. Sé um að ræða alvarlegt brot eða ítrekað brot, afturkallast 
viðkomandi undanþága til hundahalds. 

Bæjarstjórn er heimilt hvenær sem er, að afturkalla leyfi fyrir einstökum 
hundum eða öll veitt leyfi, telji hún þess þörf. 

3. gr. 
Ofangreind samþykkt bæjarstjórnar Ólafsfjarðar, staðfestist hér með sam- 

kvæmt 1. gr. laga nr. 7/1953 um hundahald og varnir gegn sullaveiki og lögum 
nr. 12/1969 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, til þess að öðlast gildi þegar 
í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 26. september 1977. 

F.h.r. 

Páll Sigurðsson. 

Ingimar Sigurðsson.
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REGLUGERÐ 

30. september 1977. 

um þátttöku sveitarfélaga í kostnaði sjúkrasamlaga. 

1. gr. 
Af heildarkostnaði vegna sjúkrasamlaga greiðir ríkissjóður 85% en sveitarsjóðir 

samtals 15% með þeim hætti sem segir í 2. gr. 

2. gr. 
Hultdeild sína í heildarkostnaði sjúkrasamlaga greiða sveitarfélög innan hvers 

samlagssvæðis með því að greiða af kostnaði sjúkrasamlags síns frá 1. janúar 1977 
eins og hér segir: 

Sjúkrasamlag 
Sjúkrasamlas 

Gullbringusýslu 
Kjósarsýslu 

Sjúkrasamlag Borgarfjarðarsýslu 
Sjúkrasamlag 
Sjúkrasamlag 
Sjúkrasamlag 
Sjúkrasamlag 
Sjúkrasamlag 

Sjúkrasamlag 
Sjúkrasamlag 
Sjúkrasamlag 
Sjúkrasamlag 
Sjúkrasamlag 
Sjúkrasamlag 
Sjúkrasamlag 
Sjúkrasamlag 
Sjúkrasamlag 
Sjúkrasamlag 
Sjúkrasamlag 
Sjúkrasamlag 
Sjúkrasamlag 
Sjúkrasamlag 
Sjúkrasamlag 
Sjúkrasamlag 
Sjúkrasamlas 
Sjúkrasamlag 

Sjúkrasamlag 
Sjúkrasamlag 
Sjúkrasamlag 
Sjúkrasamlag 
Sjúkrasamlag 
Sjúkrasamlag 
Sjúkrasamlag 
Sjúkrasamlas 
Sjúkrasamlag 
Sjúkrasamlag 
Sjúkrasamlag 
Sjúkrasamlag 

Sjúkrasamlag 

Snæfellsnessýslu 
Dalasýslu 
Austur-Barðastrandarsýslu 
Vestur-Barðastrandarsýslu 
Ísafjarðarsýslu 
Strandasýslu 

Vestur-Húnavatnssýslu 
Austur-Húnavatnssýslu 
Skagafjarðarsýslu 
Eyjafjarðarsýslu 
Þingeyjarsýslu 
Norður-Múlasýslu 
Suður-Múlasýslu 
Austur-Skaftafellssýslu 
Vestur-Skaftafellssýslu 
Rangárvallasýslu 
Árnessýslu 
Akraness 
Ísafjarðar 
Sauðárkróks 
Siglufjarðar 
Ólafsfjarðar 
Dalvíkur 
Akureyrar 
Húsavíkur 
Seyðisfjarðar 
Neskaupstaðar 
Vestmannaeyja 
Grindavíkur 
Keflavíkur 
Njarðvíkur 

Hafnarfjarðar 
Garðabæjar 
Kópavogs 
Seltjarnarness 

Reykjavíkur 

16.42% 
15.44% 
12.81% 
13.93% 
1544% 
14.39% 
15.97% 
14.28% 
14.99% 
14.67% 
13.53% 
12.25% 
12.61% 
11.98% 
13.45% 
14.15% 
16.18% 
16.86% 
16.86% 

15.47% 
13.10% 
13.24% 
13.17% 
13.84% 
13.05% 
1282% 
12.16% 
12.66% 
14.60% 
12.20% 
12.44% 
14.11% 
14.18% 
14.11% 
15.10% 
14.61% 
16.00% 
15.67% 
16.53%
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3. gr. 
Framlagi sveitarsjóða innan hvers samlagssvæðis skal jafnað niður á sveitar- 

félögin í réttu hlutfalli við fjölda íbúa 16 ára og eldri miðað við síðasta manntal. 

4. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 117 31. desember 1976 um breyting 

á lögum nr. 67 20. apríl 1971, um almannatryggingar, og öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 30. september 1977. 

Matthías Bjarnason. FR 
Páll Sigurðsson. 

30. september 1977. Nr. ðð1. 

REGLUGERÐ 

um tekjutryggingu, heimilisuppbót og heimildarhækkanir samkvæmt 19. gr. 

laga um almannatryggingar. 

1. gr. 
Ef tekjur elli- og örorkulifeyrisþega fara ekki fram úr 180.000 kr. á ári, skal 

greiða uppbót á lífeyri hans að upphæð kr. 321.180 á ári. Hafi bótaþeginn hins vegar 
tekjur umfram 180.000 kr. á ári, skal skerða uppbótina um 55% þeirra tekna, sem 
umfram eru. 

2. gr. 
Hjónum, sem bæði njóta elli- eða örorkulífeyris en hafa ekki tekjur, er fara 

fram úr 252.000 kr. á ári, skal greiða uppbót á lífeyri að upphæð 542.952 kr. á ári. 
Hafi hjónin hins vegar tekjur umfram 252.000 kr. á ári, skal skerða uppbótina um 
55% þeirra tekna, sem umfram eru. 

ð. gr. 
Nú nýtur annað hjóna elli- eða örorkulifeyris, en hitt ekki, skal þá helmingur 

samanlagðra tekna þeirra, teljast tekjur lífeyrisþegans. Fari þessar tekjur hans ekki 
fram úr 180.000 kr. á ári, skal greiða uppbót (tekjutryggingu) á lífeyri hans að upp- 
hæð kr. 321.180 kr. á ári. Hafi bótaþeginn hins vegar tekjur umfram 180.000 kr. á ári, 
skal skerða uppbótina um 55% þeirra tekna, sem umfram eru. 

4. gr. 
Með „tekjum“ í 1—-3. gr. er átt við allar tekjur í tekjudálki skattskýrslu, aðrar 

en tryggingabætur, eigin húsaleigu og tekjur barna. 

5. gr. 
Við ákvörðun tekna, samkvæmt ofanrituðu, skal fara eftir nýjustu upplýsingum, 

sem skattyfirvöld geta látið í té, enda geti umsækjandi eða Tryggingastofnunin ekki 
fært sönnur á nýrri upplýsingar. 

6. gr. 
Nú hættir elli. eða örorkulífeyrisþegi vinnu eða missir á annan hátt tekjur, 

sem hafa komið í veg fyrir, að hann fengi hækkun bóta samkv. 1—3. gr., og skal 
hann þá, eftir því sem við verður komið, færa sönnur á tekjulækkunina og gefa 
skriflega yfirlýsingu um hana. Er þá heimilt að taka tillit til tekjulækkunarinnar,
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en komi síðar í ljós, að úrskurður bótaþega hafi verið byggður á röngum upplýsing- 
um, ákveður tryggingaráð, hvernig með skuli fara. 

7. gr. 
Þeir, sem eiga rétt til hækkunar lífeyris vegna frestunar á töku hans fram 

yfir 67 ára aldur samkvæmt 1í. gr. almannatryggingalaga, skulu njóta þeirrar sérstöku 
hækkunar umfram þær hækkanir, sem getið er í 13. gr. hér að framan. 

8. gr. 
Við ákvörðun tekjutryggingar samkvæmt framansögðu, svo og við ákvörðun 

heimildarhækkunar samkvæmt 12. gr., skal, eftir því sem við verður komið, hafa 

gætur á, hvort umsækjandi um slíkar bætur hefur ráðstafað eignum sínum með 

þeim hætti, að tekjur falli niður og þannig hafi skapast tölulegur grundvöllur 

hækkunar. Þegar svo stendur á, metur tryggingaráð, hvort synja skuli umsókn. 

9. gr. 
Úrskurðaðar uppbætur samkvæmt 1.—3. gr. skal endurskoða árlega með tilliti til 

breytinga á tekjum bótaþega. Hinir nýju úrskurðir skulu gilda frá 1. júlí ár hvert. 

Hafi um verulega lækkun eða brottfall tekna verið að ræða, má láta hinn nýja úr- 

skurð gilda frá 1. jan. það sama ár. 

10. gr. 

Einhleypingi, sem nýtur fullrar tekjutryggingar samkvæmt 1. gr. 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 á mánuði. Eigi hann rétt á hluta tekjutryggingar, lækkar heimilisuppbótin 

Í sama hlutfalli. 

11. gr. 

Heimilisuppbótar njóta aðeins þeir, sem búa einir á eigin vegum. 

Þeir teljast njóta fjárhagslegs hagræðis vegna sambýlis eða samlaga við aðra 

um fæðis- og eða húsnæðisaðstöðu og njóta því ekki heimilisuppbótar sem svo er 

ástatt um, sem hér segir: 

a. Þeir, sem búa að heimilisaðstöðu með börnum, skyldmennum eða vensla- 

fólki varðandi fæði eða húsnæði, eða ef þessir aðilar búa að heimilisaðstöðu 

bótaþegans, hvað þetta hagræði snertir. 

b. Þeir, sem búa að heimilisaðstöðu annarra óskyldra eða óvenslaðra, eða ef 

þessir aðilar búa að heimilisaðstöðu bótaþegans og vænta má svipaðs hag- 

ræðis og nefnt var í a-lið. 

12. gr. 

Nú vistast maki lífeyrisþega á elliheimili eða lifeyrir hans fellur niður vegna 

dvalar á sjúkrahúsi eða stofnun, og má þá greiða heimilisuppbót, enda fullnægi bóta- 

þegi að öðru leyti skilyrðum til greiðslu slíkrar uppbótar samkvæmt 9. og 10. gr. 

13. gr. 
Heimilt er að greiða frekari uppbót (heimildaruppbót) á elli- og örorkulifeyri 

en að framan er greint, ef sýnt þykir, að lifeyrisþegi geti ekki komist af án þess. Á 
þetta t. d. við um kostnað vegna vistunar á elliheimili. 

Ennfremur er heimilt að greiða uppbót vegna mikils kostnaðar, þó að umsækj- 
andi dvelji í heimahúsum, t. d. vegna heimilishjálpar eða hjúkrunar á heimili, vegna 

annars óvenjulegs sjúkrakostnaðar, sem sjúkratryggingar greiða ekki, svo og vegna 

mikillar húsaleigu, eftir nánari fyrirmælum tryggingaráðs.
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Við úrskurð bóta samkvæmt þessari grein, skal m. a. hafa hliðsjón af því, hvort 
bótaþegi nýtur heimilisuppbótar samkvæmt 910. gr. og taka sama tillit til þess 
og annarra tekna við ákvörðun greiðsluupphæðar. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 67 20. apríl 1971, um almanna- 
tryggingar, samanber lög nr. 96 27. desember 1971, lög nr. 62 21. maí 1974, lög nr. 13 
23. maí 1975, lög nr. 36 14. maí 1976, bráðabirgðalög nr. 53 28. júní 1977 og bráða- 
birgðalög nr. 56 9. ágúst 1977, staðfestist hér með til þess að gilda frá 1. júlí 1977. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 171 28. maí 1974. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 30. september 1977. 

Matthías Bjarnason.   
Páll Sigurðsson. 

30. september 1977. Nr. 352. 

REGLUGERÐ 

fyrir Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja. 

B 1. gr. 
Íþróttamiðstöðin er í Vestmannaeyjakaupstað og heitir Íþróttamiðstöð Vestmanna- 

eyja. 

2. gr. 
Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja er að hluta skólamannvirki en að öðru leyti 

íþróttamannvirki kaupstaðarins. 

3. gr. 
Íþróttamiðstöðin er á ábyrgð bæjarstjórnar Vestmannaeyja en er falin þriggja 

manna húsnefnd sem er þannig skipuð: tveir frá bæjarstjórn Vestmannakaupstaðar 
og einn frá fræðsluráði Vestmannaeyja. Varamenn eru kosnir af sömu aðilum. 

Nefndin skipti sjálf með sér verkum og færi gjörðabók um störf sín sem skal 
lögð fyrir bæjarstjórn. 

4. gr. 
Starfssvið húsnefndar skal vera: 

a) að setja reglur um umgengni í húsinu 
b) raða niður afnotum af húsinu. Forgangsrétt um afnot njóti skólar bæjarins á 

kennsludögum frá kl. 8 00 til kl. 18.00, því næst viðurkennd íþróttafélög bæjarins 
og þá almenningur. Þegar ganga skal frá niðurröðun á afnotum hússins þá skulu 
skólastjórar skóla bæjarfélagsins boðaðir á fundinn. Ef formaður Íþróttabanda- 
lags Vesimannaeyja á ekki sæti í húsnefndinni þá skal hann einnig boðaður á 
slíkan fund 

c) ákveða afnotagjöld 
d) ráða starfsfólk og setja því starfsreglur 
e) gera tillögur um viðhald hússins, áhöld þess og öflun tækja 
Í) gera árlega áætlun um fjárþörf rekstrarins og skila henni svo snemma að hún liggi 

fyrir þegar unnið er að fjárhagsáætlun bæjarsjóðs 
g) sjá um að fjárhagsáætlun fyrir Íþróttamiðstöðina sé fylgt. 

Íþróttamiðstöðvarnefndin eða forstöðumaður skulu sæta þess við skipulagningu 
afnota skóla og leiguafnot íþróttafélaga og almennings að nýting hússins verði sem
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virkust, afkastamest og samfelldust svo að sem mestur fjöldi iðkenda geti notið íþrótta 
og baða. 

Við afnot og útlán leggi þeir til grundvallar skiptingu salar, búnings- og bað- 
klefa í þriðjung af heildarrými. Við ákvörðun leigugjalds og kostnaðarskiptingu vegna 
skólaafnota, sem og annarra afnota sé til viðmiðunar sem eining þriðjungur heildar- 
rýmis og tilheyrandi húsrými. 

5. gr. 
Greiðslur á kostnaði við rekstur hússins fari fram í skrifstofu bæjarsjóðs, svo 

og bókhald. Engir reikningar greiðist nema forstöðumaður Íþróttamiðstöðvarinnar 
hafi staðfest þá. 

6. gr. 

Rekstrarárið er almannaksárið og skal rekstrarreikningur Íþróttamiðstöðvarinn- 
ar birtur með ársreikningum bæjarsjóðs og endurskoðast af endurskoðendum hans. 

7. gr. 

Rísi ágreiningur um skilning á ákvæðum þessara reglugerðar sker menntamála- 
ráðuneytið úr. 

8. gr. 
Reglugerð þessi er staðfest samkvæmt 10. gr. íþróttalaga nr. 49 7. apríl 1956, sbr. 

29. gr. laga um grunnskóla nr. 63/1974 og öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 30. september 1977. 

Vilhjálmur Hjálmarsson.   
Birgir Thorlacius. 

Nr. 358. 2. október 1977. 
SAMÞYKKT 

um hundahald í Seyðisfjarðarkaupstað. 

1. gr. 
Hundahald í Seyðisfjarðarkaupstað sæti eftirfarandi takmörkunum: 

a) Eigandi skal án tafar láta skrá hund sinn á bæjarskrifstofu. Við skráningu fær 
eigandi hunds afhenta merkta plötu, sem ætíð skal vera um háls hundsins. 
Við skráningu skal hundeigandi undirrita yfirlýsingu um að hann skuli í einu 
og öllu fara með hund sinn eftir fyrirmælum samþykktar þessarar eins og hún 
er nú og síðar verður breytt. 

hb) Eiganda er skylt að kaupa ábyrgðartryggingu hjá viðurkenndu vátryggingar- 
félagi, þannig að tryggt sé, að tryggingin taki til alls tjóns, sem hundur kann að 
valda án nokkurra óeðlilegra skilyrða að mati bæjarstjórnar. 

c) Óheimilt er með öllu að láta hunda ganga lausa, nema smalahunda á þeim tíma, 
er þeir eru sannanlega notaðir við smalamennsku, svo og minnkahunda, dýra- 
hunda og sporhunda, þegar þeir eru að störfum í gæslu eiganda eða umráða- 
manna. Alla aðra hunda skal hafa í tryggu haldi, en heimilt er að hafa þá í taumi 
úti við í fylgd með manni, er hefur fullt vald yfir þeim. Eigi er heimilt að hafa 
með sér hunda, þó í taumi séu, inn í skólahús, almennar skrifstofur, samkomuhús 

eða verslanir, svo og starfsstöðvar hverju nafni sem nefnast, þar sem úrvinnsla, 
meðferð eða geymsla matvæla á sér stað.
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d) Hundaeigendum er skylt að sjá svo um, að hundar raski eigi ró manna eða verði 

mönnum til óþæginda. 
Skilyrði fyrir hundahaldi í sambýlishúsum er að allir íbúðaeigendur samþykki 

slíkt og skal leggja fram skriflegt samþykki þar um við skráningu hunds, er 

gildi þar til bæjarstjóra berst skrifleg afturköllun frá einhverjum íbúðareiganda. 

e) Til að standa straum af kostnaði bæjarsjóðs af skráningu og eftirliti með hundum 

í bænum, skal hver hundeigandi greiða árlegt gjald til bæjarsjóðs. Gjaldið greið- 

ist fyrirfram við skráningu hundsins til næstkomandi júlímánaðar og síðar ár- 

lega 1. júlí fyrir eitt ár í senn. 
Bæjarstjórn ákveður fjárhæð gjaldsins og er henni heimilt að ákveða gjaldið 

lægra fyrir nauðsynlega minkahunda, dýrhunda, sporhunda og smalahunda. Af 

hundum, sem blindir menn og öryrkjar þurfa á að halda vegna fötlunar sinnar, 

skal ekkert gjald greiða. Við greiðslu gjalds þessa ber hundeiganda að sýna full- 

gild skilríki fyrir greiðslu vátryggingargjalds samkv. b-lið þessarar greinar, 

vátryggingarskírteini, vottorð dýralæknis um að hundur sé ekki haldinn smit- 

andi sjúkdómi og hafi verið hreinsaður af bandormum, svo og önnur skilríki er 

máli skipta samkv. lögum um hundahald og varnir gegn sullaveiki svo og fyrir- 

mælum, sem heilbrigðisnefnd setur varðandi hunda. 

2. gr. 
Fyrir minni háttar brot á samþykkt þessari skal hundeigandi sæta skriflegri 

áminningu og greiða allan kostnað, er leiðir af brotinu. Ef um ítrekað brot er að 

ræða eða meiri háttar brot, hefur hundeigandi fyrirgert rétti sínum til að halda hund 

í Seyðisfjarðarkaupstað. Skal hann gjalda allan kostnað vegna brotsins og afhenda 

hund sinn eða hunda til lögreglu sem síðan ákveður hvað gert skuli við hundinn. 

3. gr. 
Hundar úr aðliggjandi sveitum, sem ekki eru í fylgd með eiganda eða umráða- 

manni og ómerktir eru, svo og aðrir ómerktir flækingshundar, skulu teknir úr um- 
ferð. Gefi eigandi sig ekki fram og eða vitjar hans innan tveggja sólarhringa hefur 
lögreglan heimild til þess að lóga viðkomandi hundi þegar í stað. Merktir hundar á 
flækingi skulu einnig teknir úr umferð. Ef eigandi vitjar hans eigi innan eins sólar- 
hrings og svarar ekki til saka um brot á samþykkt þessari, sé um slíkt að ræða, hefur 
lögreglan heimild til þess að lóga hundinum án frekari fyrirvara. 

Hunda, sem ráðast á menn eða skepnur, skal fjarlægja og lóga þegar í stað. Lög- 
reglustjóri og heilbrigðisnefnd hafi eftirlit með hundum samkvæmt samþykkt þessari 
og skulu þessir aðilar tilkynna bæjarstjórn án tafar um allar kærur, sem þeim ber- 

ast vegna meintra brota á samþykktinni. 

4. gr. 

Ofangreind samþykkt bæjarstjórnar Seyðisfjarðar staðfestist hér með samkv. 
1. gr. laga nr. 7 frá 3. febrúar 1953 um hundahald og varnir gegn sullaveiki og lögum 
nr. 12/1969 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit til þess að öðlast gildi þegar við 

birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2. október 1977. 

F. h.r. 

Páll Sigurðsson. 

B 78
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AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á frystri rækju fyrir 

framleiðslutímabilið 1. október til 31. desember 1977. 

Með skirskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 
og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, hefur ráðuneytið 
staðfest eftirfarandi verðgrundvöll á frystri rækju fyrir framleiðslutímabilið 1. 
október til 31. desember 1977: 

Vélskelflett rækja ísl. kr. á lb. Gif. 

1. 10x4x1 Ib. blokkfryst ...........00.00... e.s 523.65 
2. 24x1 |b. blokkfryst ...........2000000. sess 545.85 
3. 24x450 gr. sérfryst ..........22.000000. 00 ern 545.85 
4. 6x2 kg., 5x2 kg. og 4x2 kg. sérfryst ...........0.000 00... 545.85 
5. 4x2.5 kg. sérfryst ..........200000.0. ss 545.85 
6. 2x5 kg. sérfryst ...........0200000 00. s 545.85 
7. Ax7 kg. sérfryst ..........2..20000. senn 545.85 
8. 1x25 lbs. sérfryst .............00000. s.n 545.85 
9. 15x200 gr. sérfryst ......2.2..0000 00. 554.75 

10. Í saltlegi ................200.... nn 523.65 

Verðbil verður 2% %. 

Greiðslur í sjóðinn eða úr miðast við 62.5% af verðbreytingu frá srundvallar- 
verði að viðbættu eða frádregnu verðbili. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 4. október 1977. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds.   
Þórður Ásgeirsson. 

Nr. 355. . 4. október 1977. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á fiskmjöli fyrir 

framleiðslutímabilið frá 15. ágúst til 31. desember 1977. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðar- 
ins og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest 
eftirfarandi verðgrundvöll á fiskmjöli fyrir framleiðslutímabilið frá 15. ágúst til 
31. desember 1977: 

Fiskmjöl, $ 6.70 á próteineiningu í lest. 

Verðbil verður ekkert. 

Verðið miðast við Cif., og gerist upp á viðskiptagengi krónu gagnvart Banda- 
ríkjadollar, $ 1==206.00
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Greiðslur í eða úr sjóðnum nema 55% af verðbreytingum frá grundvallarverði 

án verðbils. 

Verðgrundvöllur þessi er breytanlegur á tímabilinu ef hráefnisverði verður 

sagt upp og því breytt. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 4. október 1977. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. 
  

Þórður Ásgeirsson. 

5. október 1977. Nr. 356. 

AUGLÝSING 
2 

' um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á spærlings- og 

kolmunnaafurðum fyrir tímabilið frá 1. september til 31. desember 1977. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 

og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs, hefur ráðuneytið staðfest eftir- 

farandi verðgrundvöll á spærlings- og kolmunnaafurðum fyrir tímabilið frá 1. 

september til 31. desember 1977: 

Mjöl, $ 6,00 á próteineiningu í lest. 

Verðbil verður 10%. 

Verðið miðast við Cif., og gerist upp á viðskiptagengi krónu gagnvart Banda- 

ríkjadollar, $ 1=206.00. 

Greiðslur í eða úr sjóðnum miðast við 50% af verðbreytingu frá grundvallarverði 

að viðbættu eða frádregnu verðbili. 

Lýsi, $ 410 fyrir hverja lest. 

Verðbil verður ekkert. 

Verðið miðast við Cif., og gerist upp á viðskiptagengi krónu gagnvart Banda- 

ríkjadollar, $ 1==205.40. 

Greiðslur í eða úr sjóðnum miðast við 55% af verðbreytingu frá grundvallarverði 

án verðbils. 

Verðgrundvöllur þessi er breytanlegur á tímabilinu ef hráefnisverði verður 

sagt upp og því breytt. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 5. október 1977. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds.   
Þórður Ásgeirsson.



Nr. 357. 616 

REGLUGERÐ 

7. október 1977. 

um eftirlitsgjald vegna lyfjaeftirlits fyrir árið 1977. 

1. gr. 

Gjald það, sem lyfsölum, lyfjagerðum, lyfjaheildsölum og héraðslæknum ber 
að greiða fyrir árið 1977, vegna lyfjaeftirlits samkvæmt 47. gr. lyfsölulaga nr. 30 29. 
april 1963 skal vera sem hér segir: 

1. flokkur 

TI. flokkur 

III. flokkur 

IV. flokkur 

V. flokkur 

2. gr. 

50 000 
42 000 
34 000 
26 000 
18 000 

Lyfjabúðum er skipað í flokka vegna greiðslu eftirlitsgjaldsins, sem hér segir: 

1. flokkur:  Lyfjabúðin Iðunn 
Reykjavíkur Apótek 

II. flokkur: Apótek Austurbæjar 
Apótek Keflavíkur 
Laugavegs Apótek 

TIl. flokkur: Akureyrar Apótek 
Hafnarfjarðar Apótek 
Holts Apótek 
Ingólfs Apótek 
Stjörnu Apótek 
Vesturbæjar Apótek 

IV. flokkur: Akraness Apótek 

V. flokkur: 

Apótek Vestmannaeyja 
Borgar Apótek 
Garðs Apótek 
Háaleitis Apótek 
Húsavíkur Apótek 
Ísafjarðar Apótek 
Kópavogs Apótek 
Laugarness Apótek 

Lyfjabúð Breiðholts 
Selfoss Apótek 

Apótek Blönduóss 

Árbæjar Apótek 
Borgarness Apótek 
Dalvíkur Apótek 
Nes Apótek, Neskaupstað 

Patreks Apótek 

Sauðárkróks Apótek 
Siglufjarðar Apótek 
Stykkishólms Apótek. 

Apótek Austurlands, Seyðisfirði
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3. gr. 
Lyfjagerðum er skipað í flokka vegna greiðslu eftirlitsgjalds, sem hér segir: 

I. flokkur: Lyfjaverslun ríkisins 
Pharmaco hf. 

Il. flokkur: Stefán Thorarensen hf. 

4. gr. 

Lyfjaheildsölum er skipað í flokka vegna greiðslu eftirlitsgjalds, sem hér segir: 

I. flokkur: OG. Ólafsson hf. 
Lyfjaverslun ríkisins 
Stefán Thorarensen hf. 

IT. flokkur: Ásgeir Sigurðsson hf. 
Hermes sf. 

Pharmaco hf. 

III. flokkur:  Farmasía hf. 

H. Ólafsson £ Bernhöft 
Lyf sf. 

5. gr. 
Héraðslæknar, sem annast lyfjasölu samkvæmt 42. gr. lyfsölulaga, skulu greiða 

eftirlitsgjald samkvæmt V. flokki. 

6. gr. 

Heimilt er að leggja eftirlitsgjald á sjúkrahús. Skulu þá deildskipt sjúkrahús 
greiða eftirlitsgjald samkvæmt II. flokki, en önnur sjúkrahús samkvæmt V. flokki. 

7. gr. 

Eftirlitsgjaldið skal greiða til ríkisféhirðis fyrir 15. nóvember 1977. Gjaldið er 
lögtakskrætt. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 7. október 1977. 

F.h.r. 

Páll Sigurðsson. 

Jón Ingimarsson. 
  

28. septemger 1977. Nr. 368. 

Staðfesting forestans á skipulagsskrá fyrir Heilsugæslusjóð Hrafnistu, útgefin 
á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 28. september 1977. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Heilsugæslusjóð Hrafnistu. 

. 1. gr. 
Sjóðurinn heitir Heilsugæslusjóður Hrafnistu.
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2. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður í september 1977 með gjöf Helgu Jónsdóttur að fjár- 

hæð kr. 1 000 000.00 — ein milljón króna —, og telst þessi fjárhæð stofnfé sjóðsins. 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja með fjárframlögum: 

a) Að komið verði á fót við Dvalarheimili Hrafnistu og hjúkrunardeildir þeirra, 

miðstöðvum rannsókna, lækninga, endurhæfinga- og fyrirbyggjandi aðgerða gegn 

öldrunarsjúkdómum. 

b) Byggingar yfir þessa starfsemi þar með lækna- og rannsóknastofur, æfingasali, 

sundlaugar, móttöku sjúklinga og þjónustu við þá og starfsfólk starfseminnar 

svo og hvers konar búnað til þessarar starfsemi. 

c) Sérmenntun lækna og hjúkrunarfræðinga í öldrunarsjúkdómum svo og sérnám 

sjúkra- og iðjuþjálfara og annarra þeirra sem sérmenntun þurfa vegna framan- 

greindra starfa. 

d) Útgáfu og kynningu á niðurstöðum rannsókna og leiðbeiningum til annarra 

sem að slíkum störfum vinna. 

4. gr. 

Allt starf og þjónusta sem unnið verður við miðstöðvar þessar, skal þjóna 

auk vistfólks Hrafnistu-heimilanna, öllum öldruðum sem þangað leita, svo lengi 

sem rými og mannafli leyfir. 

5. gr. 
Tekjur sjóðsins eru vextir, gjafir og áheit auk tekna af fjáröflunum, sem stjórn 

sjóðsins efnir til hverju sinni. 

6. gr. 
Stofnfé sjóðsins má ekki skerða meðan sjóðurinn starfar eftir þessari skipulags- 

skrá, en vextir af stofnfénu og aðrar tekjur, er sjóðnum kunna að áskotnast, má 

nota jafnóðum. 

7. gr. 
Stjórn sjóðsins er stjórn Sjómannadagsráðs í Reykjavík og Hafnarfirði á hverjum 

tíma, og er varsla sjóðseigna í hennar höndum. 

8. gr. 

Reikningsár sjóðsins skal vera hið sama og annarra reikninga Sjómannadagsráðs 
og endurskoðendur hinir sömu og skal annar vera löggiltur endurskoðandi. Stjórn 
sjóðsins skal halda gerðabók fyrir sjóðinn þar sem bókaðar eru allar ákvarðanir 

sjóðsstjórnar og annað varðandi sjóðinn þ. á m. niðurstöður reikninga hans. 

9. gr. 
Reikningar sjóðsins skulu birtir undir nafni hans með öðrum reikningum Hrafn- 

istu og sérsjóða sjómannadagsins. 

10. gr. 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari.
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Staðfesting forsetans á viðaukaskipulagsskrá fyrir Landgræðslusjóð, útgefin 
á venjulegan hátt ad madatum af dómsmálaráðherra 28. september 1977. 

Viðaukaskipulagsskráin er þannig: 

VIÐAUKASKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Landgræðslusjóð. 

1. gr. . 

Viðauki þessi er gerður á aðalfundi Skógræktarfélags Íslands 12. júní 1977, 
samkv. tillögu stjórnar félagsins. 

2. gr. 
7. gr. skipulagsskrár Landgræðslusjóðs nr. 94 frá 18. júní 1946 hljóði þannig: 

Fé Landgræðslusjóðs skal ávaxta í útlánum til þeirra framkvæmda, sem um getur 
i 3. gr. gegn öruggum tryggingum og hóflegum ársvöxtum. Það fé, sem ekki er bundið 
í útlánum, skal stjórnin ávaxta á annan tryggan hátt. 

Þegar höfuðstóll sjóðsins er orðin ein milljón króna, er stjórn hans heimilt 
að verja allt að % vaxta til að veita styrki eða verðlaun fyrir störf, sem eru í sam- 
ræmi við tilgang sjóðsins. 

Fé það, sem rennur í sjóðinn vegna ákvæða í lögum um álag á vindlinga og nota 
á til skógræktar, er heimilt að verja til eftirtalinna verkefna: 

1. 

6. 

Allt að 30% til skógræktafélaga eða félagsmanna þeirra til að girða og friða 
land til skógræktar og landgræðslu samkvæmt áætlun, sem fjallað hefur verið 
um af tveimur sérfróðum trúnaðarmönnum. Velur stjórn Skógræktarfélags Ís- 
lands annan en Skógrækt ríkisins hinn. Greini þá á, sker stjórn sjóðsins úr. 

Allt að 30% til plöntukaupa skógræktarfélaganna að fenginni umsókn þeirra. 

Allt að 20% til gróðursetningar á vegum skógræktarfélaga. 

Allt að 20% til að styrkja skógræktarfélög til viðhalds á girðingum, grisjunar 
og hirðingar ungviðis, enda séu þessi verkefni nauðsynleg að mati trúnaðarmanna 
stjórnarinnar. 

Framlög skv. 1., 2., 3, og 4. lið, skulu háð 25% mótframlagi viðkomandi skóg- 
ræktarfélaga. Heimilt er þó stjórn sjóðsins að sera undanþágur, þegar brýnar 
ástæður eru fyrir hendi. 

Telji sjóðsstjórnin nauðsyn bera til, er henni heimilt að verja allt að 30% til 
útvegunar fræs, fræleitar og til styrktar gróðrarstöðum til uppeldis trjáplantna. 
Lækkar þá prósentutala liða 1—-4., hlutfallslega að sama skapi. Framkvæmdir 
sem styrktar eru samkvæmt ákv. 2—-4. liðar, skulu háðar eftirliti trúnaðar- 
manna sömu aðila og nefndir eru í 1. lið. Telji trúnaðarmenn framkvæmdum 
ábótavant eða fé misnotað, getur stjórn sjóðsins krafist endurgreiðslu styrksins. 

Stjórn sjóðsins er heimilt að lána skógræktarfélögum og einstaklingum innan 
vébanda þeirra, Skógrækt ríkisins eða Landgræðslu ríkisins fé til kaupa á skóg- 
lendum eða ákjósanlegum löndum til skógræktar og löndum, sem liggja undir 
skemmdum vegna gróður- og jarðvegseyðingar, og þörf er á að endurgræða. 
Trúnaðarmenn, sem um getur Í 1. lið, skulu mæla með viðkomandi landakaupum. 
Lánið skal tryggja með öruggu veði í viðkomandi landi. Heimilt er stjórn sjóðsins 
að taka viðbótarveð, telji hún það nauðsynlegt. 

Verði fé þessu ekki öllu varið til framangreindra verkefna, skal afgangur þess 
leggjast við höfuðstól. Því má síðan verja til lána samkvæmt 7. lið.
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9. Reglur um umsóknir og styrkveitingar skal stjórn Landgræðslusjóðs semja 
sérstaklega í samræmi við framangreindar reglur. 

3. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á viðaukaskipulagsskrá þessari. 

Nr. 

= 

360. 10. október 1977. 

AUGLÝSING 

um gjald fyrir tilkynningar o. fl., sem birtist í Lögbirtingablaðinu. 

Samkvæmt 6. gr. laga nr. 64 16. desember 1943, um Þirtingu laga og stjórnvalda- 
erinda, er gjald fyrir tilkynningar o.fl., sem birtist í Lögbirtingablaðinu, hér með 

ákveðið þannig: 

Fyrir tilkynningu um skrásetningu hlutafélaga og samvinnufélaga .. kr. 7.500 
Fyrir tilkynningu um skrásetningu firma .........0.0.000.000..00.. — 2.200 
Fyrir tilkynningu um veitingu prókúruumboðs, breytingu eða aftur- 
köllun á prókúruumboði ...........2.00000 0000 n en — 2.200 
Fyrir tilkynningu um breytingu á hlutafélögum, samvinnufélögum og 
firmum (breytingu á stjórn, samþykktum, eigendaskipti o. fl.) ...... 2.200 
Fyrir tilkynningu um, að hlutafélag eða firma sé hætt störfum .... — 400 
Fyrir uppboðsauglýsingu, þrjár birtingar ...........0.200000..00.. 3.400 
Fyrir fjármark  ..........00.200 0000 — 700 
Fyrir auglýsingu um óskilafénað, fyrir hverja kind eða hross ...... 400 
Fyrir innköllun, þrjár birtingar .............000.00 0000... — 3.700 
Fyrir auglýsingu um skiptafund ..........00000 0000... nn — 1.500 

. Fyrir einkaleyfisumsókn ..........00002 000. nnn — 1.500 
Fyrir ógildingarstefnu # .........020.00200 000 — 3.1700 
Fyrir dómsbirtingu #............0200000 000 — 3.700 

. Fyrir tilkynningu um iðjuleyfi .......0.0202 0000 0..0n en — 1.100 

Annað efni, sem birt er í blaðinu, en eigi fellur undir neinn framangreindra liða, 

greiðist með krónum 315 fyrir hvern dálksentimetra. 
Myndamót, sem nota þarf við prentun auglýsinga, skal auglýsandi leggja til. 

Gjaldskrá þessi öðlast gildi 15. nóvember 1977. Fellur þá jafnframt úr gildi 
auglýsing nr. 248 28. júní 1976 um gjald fyrir tilkynningar o. fl., sem birtist í Lög- 

birtingablaðinu. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 10. október 1977. 

Ólafur Jóhannesson. 
Jón Thors. 
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30. september 1977. 621 Nr. 361. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Þjóðhátíðarsjóð, útgefin á venju- 
legan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 30. september 1977. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir þjóðhátíðarsjóð. 

Sjóðurinn heitir Þjóðhátiðarsjóður. 

Stofnfé hans er ágóði af útgáfu Seðlabanka Íslands á þjóðhátíðarmynt í til- 
efni 1100 ára búsetu á Íslandi 1974. 

Forsætisráðuneytið hefur í umboði ríkisstjórnarinnar og í samráði við dóms- 
málaráðuneytið og Seðlabanka Íslands samið eftirfarandi skipulagsskrá fyrir sjóðinn: 

1. gr. 
Stofnfé sjóðsins 300 000 000 — þrjú hundruð milljónir króna —, sem er ágóði 

Seðlabanka Íslands af útgáfu þjóðhátíðarmyntar í tilefni 1100 ára búsetu á Íslandi 
1974, skal mynda höfuðstól sjóðsins. Höfuðstólinn má auka með fjárupphæðum, 
sem síðar kunna að berast sjóðnum. 

2. gr. 
Stofnfé sjóðsins skal varðveitt í Seðlabanka Íslands og ávaxtað með hagkvæm- 

ustu kjörum á grundvelli verðtryggingar eftir nánari ákvörðun stjórnar sjóðsins. 

ð. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að veita styrki til stofnana og annarra aðila, er hafa það 

verkefni að vinna að varðveislu og vernd þeirra verðmæta lands og menningar, 
sem núverandi kynslóð hefur tekið í arf. 

a) Fjórðungur af árlegu ráðstöfunarfé sjóðsins skal renna til Friðlýsingarsjóðs 
til náttúruverndar á vegum Náttúruverndarráðs. 

b) Fjórðungur af árlegu ráðstöfunarfé sjóðsins skal renna til varðveislu forn- 
minja, gamalla bygginga og annarra menningarverðmæta á vegum Þjóðminja- 
safns. 

Að öðru leyti úthlutar stjórn sjóðsins ráðstöfunarfé hverju sinni í samræmi 
við megintilgang hans, og komi þar einnig til álita viðbótarstyrkir til þarfa, sem 
getið er í liðum a) og b). 

Við það skal miðað, að styrkir úr sjóðnum verði viðbótarframlög til þeirra 
verkefna, sem styrkt eru, en verði ekki til þess að lækka önnur opinber framlög 
til þeirra eða draga úr stuðningi annarra við þau. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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d. gr. 

Heimilt er að ráðstafa öllum árlegum tekjum sjóðsins til styrkveitinga Í sam- 

ræmi við tilgang hans. 

5. gr. 
Styrkir úr sjóðnum skilu auglýstir til umsóknar í fjölmiðlum samkvæmt nánari 

ákvæðum, er sjóðsstjórn ákveður. Úthlutun styrkja skal fara fram árlega og til- 

kynning um hana birt opinberlega. 

6. gr. 
Í stjórn sjóðsins skulu vera fimm menn skipaðir til fjögurra ára. Þrír skulu 

kjörnir af sameinuðu Alþingi, einn skal tilnefndur af ríkisstjórn Íslands og einn 
af Seðlabanka Íslands. Sömu aðilar skulu kjósa og skipa jafnmarga varamenn til 
sama tíma. Forsætisráðherra skipar formann sjóðsstjórnar. 

Stjórnin þiggur ekki laun fyrir störf sín. 

7. gr. 
Stjórn sjóðsins ákveður, hve miklu fé er varið til styrkveitinga hverju sinni 

innan þeirra marka, sem sett eru í 4. gr. 
Stjórn sjóðsins úthlutar styrkjum. 

8. gr. 
Seðlabanki Íslands annast ritara- og skrifstofustörf sjóðsins endurgjaldslaust, 

samkvæmt nánara samkomulagi milli bankans og sjóðsstjórnar. 
Annar kostnaður greiðist úr sjóðnum. 

9. gr. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir 
af Ríkisendurskoðun. Þeir skulu birtir árlega í Stjórnartíðindum. 

10. gr. 
Ef nauðsyn krefur, setur stjórnin sér starfsreglur, er hafa að geyma nánari 

fyrirmæli um starfsemi sjóðsins. 

11. gr. 

Leita skal með þingsályktun heimildar Alþingis til að setja skipulagsskrá þessa. 
Leita skal staðfestingar forsela Íslands á henni og hún birt í B-deild Stjórnartíðinda. 

Nr. 362. 4. október 1977. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð hjónanna Ástríðar S. 
Brandsdóttur og Björns Björnssonar, frá Hólum í Reykhólasveit, og afkomenda þeirra, 
útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 4. október 1977. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð hjónanna Ástríðar S. Brandsdóttur og Björns Björnssonar, 

frá Hólum í Reykhólasveit, og afkomenda þeirra. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Minningarsjóður hjónanna Ástríðar S. Brandsdóttur og Björns 
Björnssonar, frá Hólum í Reykhólasveit, og afkomenda þeirra.
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2. gr. 
Sjóðurinn var upphaflega stofnaður 24. júlí 1967, en þann dag voru liðin 100 ár 

frá fæðingu Ástríðar. — Stofnframlag var 5000 00 kr., en innstæða í bankabók er nú 
um 235 000.00 kr. — Tekjur sjóðsins hafa verið og munu væntanlega verða: a. minn- 
ingargjafir, b. vextir, c. aðrar tekjur. 

ð. gr. 
Sjóðurinn telst eign Reykhólakirkju, með þeim skilyrðum, sem fram koma í öðr- 

um greinum þessarar skipulagsskrár. 

4. gr. 
Hlutverk sjóðsins er að örva heilbrigða og þjóðlega menningarviðleitni í Reyk- 

hólakirkjusókn, með því að veita peningaupphæð, eða minjagrip, sem viðurkenningu 
til einstaklings, hjóna, félagssamtaka eða stofnunar. 

5. gr. 
Í stjórn sjóðsins verði þrir menn, kjörnir til þriggja ára, þannig: Einn frá safnað- 

arstjórn, einn frá kvenfélagi og einn frá búnaðarfélagi og jafnmargir varamenn. — 
Stjórnarmenn má endurkjósa a. m. k. tvisvar sinnum. Þeir skipti sjálfir með sér verk- 
um, eftir hverjar kosningar. 

6. gr. 
Tekjum sjóðsins skal sjóðsstjórn ráðstafa árlega, þannig: Um helmingi þeirra 

verði varið til viðurkenninga, um fjórði hluti þeirra leggist við höfuðstól og um fjórði 
hluti notist til viðhalds Reykhólakirkju. Falli viðurkenning niður eitthvert ár leggst 

þeim mun meira við höfuðstólinn. — Ofangreindri tekjuskiptingu má hnika til, þann- 
ig að viðurkenning standi á heilu þúsundi, eða á hálfum eða heilum tug þúsunda. 

7. gr. 
Hlutverk sjóðsstjórnar er m. a. að meta, á hverjum tíma, hvað sé heilbrigð og 

þjóðleg menning og að veita viðurkenningar samkvæmt því mati. Í því sambandi 
ber þó fyrst og fremst að verðlauna viðleitni hugar og handa til fegrunar og snyrti- 

mennsku, utan bæjar og innan, og varðveislu þjóðlegra verðmæta og fornra dyggða, 
því að ætla má, að þaðan fái aðrar menningargreinar holla næringu. — Viðurkenning 
verði að mestu miðuð við heimilisfestu í Reykhólasókn, en einnig skal þó meta að 
verðleikum og viðurkenna utanaðkomandi menningaráhrif, þegar ástæða þykir til 
þess. 

8. gr. 
Sjóðsstjórn lætur gera viðurkenningarskjöl, er sýni nafn sjóðsins, tilefni viður- 

kenningar og upphæð (eða heiti minjagrips), nafn þess, sem hlýtur, og dagsetningu 
og undirskrift stjórnar. — Í gjörðabók skal færa samþykktir stjórnarfunda, geta um 
viðurkenningar og annað, sem frásagnarvert kann að þykja. 

9. gr. 
Sjóðsstjórn skal, á hverjum tíma, ávaxta fé sjóðsins með bestu fáanlegum kjör- 

um. — Reikningsár sjóðsins er almanaksárið og skulu reikningar yfirfarnir af endur- 
skoðendum hreppsreikninga Reykhólahrepps og birtir í tímaritum Breiðfirðinga og/ 
eða Vestfirðinga. 

10. gr. 
Minningarsjóðnum til eflingar virðist æskilegt, að sjóðsstjórn eða sóknarprestur 

veki öðru hvoru athygli á tilveru hans og tilgangi. — Mætti t. d. gera það í sambandi 
við mæðradagsmessur, eða við önnur sambærileg tækifæri.
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11. gr. 

Skipulagskrá þessari má breyta, er fram líða stundir, með einróma vilja sjóðs- 
stjórnar og samþykki safnaðarfundar. — En megintilgangi sjóðsins, samkvæmt 4. og 
7. gr., má ekki breyta. 

12. gr 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

Nr. 363. . 27. september 1977. 

AUGLÝSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 frá 23. apríl 1968 og að fengnum 
tillögum borgarráðs hefur eftirfarandi verið ákveðið: 

Bannað verður að leggja bifreiðum við Mjölnisholt sunnan Stakkholts. 

Ákvæði auglýsingar þessarar tekur gildi 15. október 1977. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 27. september 1977. 

Sigurjón Sigurðsson. 
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AUGLÝSING 

um hækkun raforkuverðs í heildsölu. 

Ráðuneytið hefur veitt Landsvirkjun, Rafmagnsveitum ríkisins, Andakilsár- 
virkjun, og Laxárvirkjun, heimild til 15% — fimmtán af hundraði — hækkunar 

heildsöluverðs raforku á gildandi gjaldskrá þeirra frá og með 1. nóvember 1977. 

Iðnaðarráðuneytið, 27. október 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Kristmundur Halldórsson. 

27. október 1977. Nr. 365. 
GJALDSKRÁ 

fyrir Hitaveitu Reykjavíkur. 

1. gr. 

Hitaveitan selur afnot af heitu vatni úr veitukerfum þeim sem gerð hafa verið 
og verða gerð eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari. 

2. gr. 
Hitaveitan lætur hverju húsi sem er í sambandi við vatnsæðar hennar, í té 

vatnsmagn, er ætla má að nægi til fullrar hitunar enda séu ofnar hússins nægilega 
stórir, að dómi hitaveitunnar. 

Verður vatnsrennsli að húsinu takmarkað um hemil, eftir því sem þörf krefur, 
og er starfsmönnum hitaveitunnar einum heimilt að breyta stillingu hans. 

II. KAFLI 

3. gr. 
Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt vatnsmæli kr. 63.25 fyrir 

hvern rúmmetra vatns. 
Hitaveitunni er heimilt að selja heitt vatn um stillanlegan, sjálfvirkan hemil, 

og miðast þá gjald til hitaveitunnar fyrir selda orku við það hámarksrennsli, sem 
hemillinn er stilltur á. 

Hitaveitan breytir stillingu hemils eftir óskum húseiganda frá tengidegi til 1. 
mars næst á eftir, en síðan verður hemilsstillingu að jafnaði einungis breytt einu 

sinni á ári og skal beiðni um breytingu komið á framfæri við hitaveituna fyrir 
1. mars ár hvert. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Hámarksstilling hemils gildir allt árið, þótt orkunotkun verði minni hluta 
úr ári. 

Gjald fyrir hvern mínútulítra er kr. 16692.00 á ári. Þar til vatnsmælir eða 
hemill hefur verið settur upp, og ef vatnsmælir eða hemill bilar, áætlar hitaveitan 
vatnsnotkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins. 

Hitaveitan lætur húseigendum í té aukamæla eða aukahemla, ef þess er óskað. 

4. gr. 
Hitaveitan leigir vatnsmæla og hemla og annast viðhald þeirra. Leigan fyrir 

mæli eða hemil skal greidd jafnhliða gjaldi fyrir vatnsnotkun og skal vera fyrir 
hvern mæli eða hemil á mánuði: 

a) fyrir mæla eða hemla allt að 384“ .........0.0.00 kr. 548.00 
Þ) fyrir mæla eða hemla 199“ .....0.0.0. — 1230.00 
c) fyrir mæla eða hemla 3“ og stærri ...................... — 2459.00 

5. gr. 
Hitaveitugjöld skv. 3. og 4. gr. verða krafin mánaðarlega, þegar eftir mælis- 

álestur ef selt er eftir vatnsmæli, en miðast við mánaðarmót ef um hemil er að 
ræða. 

Þó er heimilt að láta líða lengri tíma en einn mánuð á milli álestra og fækka 
gjalddögum. 

Óski notandi þess að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrartíma 
hitaveitunnar og honum gerður sérstakur reikningur skal hann greiða fyrir það 
gjald kr. 1 150.00. 

6. gr. 
Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikn- 

ingsupphæð. Sé reikningur ekki greiddur við fyrstu sýningu, ber gjaldanda að 
greiða hann, þar sem hitaveitan ákveður. Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að 
fullu greidd innan 14 daga frá gjalddaga. 

7. gr. 
Heimæðagjald hitaveitunnar skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Rúmmál húss: (utanmál) mö Heimæðagjald 

Alt að 400 kr. 175612 
400— 2000 — 175612 fyrir 400m3 - 141 kr/m? þar yfir 

2 000— 6000 — 401212 fyrir 2000m3 120 kr/m? þar yfir 
6 000—10 000 — 881212 fyrir 6000m3 - 105 kr/m? þar yfir 

Meira en 10 000 — 1301 212 fyrir 10000m3 - 92 kr/m? þar yfir 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum mælum eða hemlum 
frá hitaveitunni og skal þá greiða kr. 21 075.00 í aukagjald fyrir hvern mæli eða hemil 
umfram þann fyrsta. 

8. gr. 
Hitaveitu Reykjavíkur er heimilt að hækka eða lækka hitaveitugjöld í sama 

hlutfalli og vísitala byggingarkostnaðar breytist. Þó skal meðalheildarkostnaður 
við hitun húsa með hitaveitu ekki fara fram úr 80% af meðalheildarkostnaði hit- 
unar með olíukyndingu. 

9. gr. 
Nú er tengingu heimæðar lokið og er þá heimæðagjaldið gjaldkrætt. Þó er 

heimilt að veita gjaldfrest allt að.5 árum, ef samið er um það á gjalddaga. Í slík. 
um samningi skal kveðið á um vexti af eftirstöðvum gjaldsins,
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TI. KAFLI 

. 10. gr. 
Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

11. gr. 
Hitaveitan hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð við- 

skiptamanns, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Heimilt er að loka vatnsrennsli 
að húsi, sem hitaveitugjöld eru vangreidd af. 

Fyrirætlun um að loka ber að tilkynna með 5 daga fyrirvara. Allan kostnað 
af lokun og opnun á ný greiðir sá, sem vanskilum veldur kr. 2 300.00 hverju sinni. 

12. gr. 
Eftirlitsmanni hitaveitunnar skal, hvenær sem er, frjáls aðgangur að öllum 

hemlum, mælum, hitagjöfum og vatnsæðum, sem eru í sambandi við hitaveituna. 
Er húseiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum hans um viðgerðir á bil- 

unum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita vatnsins. 

Gjaldskrá þessi sem samþvkkt er af borgarstjórn Reykjavíkur er hér með stað- 
fest skv. Orkulögum nr. 58, 29 apríl 1967 til að öðlast gildi 1. nóvember 1977 og 
birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 230 26. maí 1977. 

Iðnaðarráðuneytið, 27. október 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson. 

27. október 1977. Nr. 366. 

GJALDSKRÁ 

Rafveitu Hafnarfjarðar. 

I. RAFORKA 

Rafveita Hafnarfjarðar selur ra“orku á þann hátt og við því verði, er hér segir: 

A. Lýsing. 

Um kWst.-mæli á kr. 67.09 hverja kWst. 
Um kWst.-mæli á kr. 27.87 hverja kWst. auk fastagjalds, er nemi kr. 8 403.00 
á ári fyrir allt að 25 m? sólfflatarmáls í rúmi því, er lýsa skal og kr. 159.00 
fyrir hvern m* umfram 25 m?. Fullt fermetragjald skal greiða af gólffleti í 
búðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga skal greiða 
kr. 80.00 á m? á ári. 

Séu notaðir flúrskinslampar, natriumlampar eða kvikasilfurslampar með 
ófasviksjöfnuðum straumrásum, er heimilt að miða orkugjald skv. 1. og 2. 
tölulið við kílóvoltamperstundir í stað kílówattstunda. 

N
Ð
 

B. Almenn heimilisnotkun. 

1. Um kWst.-mæli á kr. 14.58 hverja kWst. og auk þess fastagjald kr. 1 499.00 á 
ári fyrir hvert herbergi, sem ætlað er til íbúðar og eldhús, en ekki ganga, bað- 
herbergi eða geymslur. 

B 80
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C. VÉLANOTKUN. 

Um kWst.-mæli á kr. 27.87 hverja kWst. 
Um mæla þannig reiknað, enda sé aflnotkun minnst 5 kW. Aflgjald skv. 
kW-mæli á kr. 15.882 hvert árskW. Auk þess skal greitt orkugjald skv. 
kWst.-mæli á kr. 5.72 hverja kWst. Minnsta aflgjald er kr. 79.41% á ári. Verði 
raunstuðullinn lægri en 0.8 er heimilt að miða aflgjaldið við 90% af mestu 

kKVA-notkun í stað mestu KW-notkunar. 

D. HITUN. 

Um kWst.-mæli á kr. 11.12 hverja kWst. 
Um kWst.-mæli á kr. 14.91 hverja kWst. 
Um kWst.-mæli á kr. 3.16 hverja kKWst.,, enda megi rjúfa strauminn í allt að 
3 klst. á dag, á tímum mesta álags Rafveitunnar. 
Um kWest.-mæli á kr. 5.24 hverja kKWst., enda megi rjúfa strauminn í allt að 
3 klst. á dag, á tímum mesta álags Rafveitunnar. 
Um kWst.-mæli á kr. 1.65 hverja kWst., enda megi rjúfa strauminn í allt að 
12 klst. á sólarhring. 

Um kWst.-mæ!i á kr. 2.73 hverja kWst., enda megi rjúfa strauminn í allt að 
12 klst. á sólarhring. 

Skilyrði fyrir raforkusöln til hitunar: 

Að vélaafl, götulínur og spennar þoli álagið, að dómi rafveitustjóra. 

Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina. 
Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð skv. fyrirmælum rafveitunnar 
og Rafmagnseftirlits ríkisins, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hita- 
stillar notaðir, þegar þess er krafist. 

Að húsnæðið fullnægi þeim lágmarkskröfum um einangrun, sem rafveitan 
kann að setja. 
Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninsa á hitaþörf þess húsrýmis, er hita 
skal, þegar þess er krafist og skal þá tekið fram, við hvaða minnsta útihita 
hitaþörfin er miðuð. 

E. STÓRNOTKUN. 

Um mæla þannið reiknað, enda sé aflnotkun minnst 200 kW. 
Aflsjald: kr 28947 hvert árs-kKW. 
Orkugjald: kr. 3.23 hverja kWst. 

Sala skv. þessum lið er háð ákvörðun Rafveitunefndar. 

F. ÖNNUR NOTKUN. 

. Rafveitustjóra er heimilt að veita afslátt frá framangreindum verðlagsákvæð- 
um á liðunum A tilDD á orku, sem er notuð á sumrin, ef um töluverða aukningu 

frá vetrarnotkun er að ræða, eða ef orkan er eingöngu notuð á sumrin. 
Til nota við vinnulagnir við byggingar, meðan á byggingu stendur. Um kW-mæli 
á kr. 35.21 hverja kWst. 
Gjöld fyrir götu og hafnarlýsingu kr. 92.128 hvert árs-kW, þótt mælitækjum 
verði ekki við komið, enda greiði þá notandi að auki stofnkostnað og við-- 
haldskostnað að fullu eftir ákvörðun rafveitunnar. Þó ákveður bæjarstjórn 
gjald fyrir götulýsingu í Hafnarfirði samkv. tillögu Rafveitunefndar sem gerð 
skal árlega við afgreiðslu fjárhagsáætlunar bæjarins.
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4. Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitustjóri selja raforku eftir sérstökum 
samningi, þó eigi lengur en til eins árs í senn nema samþykki Rafveitunefndar 
komi til. 

G. MÆLALEIGA. 

Af einfasa mælum kr. 80.00 á mánuði. 
Af þrífasa mælum til og með 100 A, kr. 189.00 á mánuði. 
Af þrífasa mælum yfir 100 A, kr. 358.00 á mánuði. 
Af mestumælum kr. 666.00 á mánuði. 
Ársleiga eftir önnur mælitæki og rofa skal vera sem næst 15% af verði við- 
komandi tækis. 

V
R
 

GO 
0
 

II. HEIMTAUGAGJÖLD. 

Heimtaugargjald skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu: Fari lengd jarðlinu- 
heimtaugar fram úr 15 m eða loftlínuheimtaugar fram úr 40 m skal greitt yfir- 

lengdargjald eins og taflan sýnir: 

Jarðlína Loftlína 
Málstraumur Lágmark Yfirlengd Lágmark Yfirlengd 

stofnvara kr. kr./m kr. kr./stólpa 

220 V kerfi 

63 A I-fasa .......... 52 200 2920 39 300 38 400 

100 A 1-fasa .......... 63 000 3470 50 000 47 900 

63 A ð-fasa .......... 65 000 3470 50 000 47 900 

100 A 3-fasa .......... 82 200 3 950 56 700 59 500 

125 A 3-fasa .......... 100 700 4 420 70 900 62 400 

200 A 3-fasa .......... 157 190 5 990 112 300 71 300 

300 A ð-fasa .......... 226 800 7 280 

380 V kerfi 

63 A 1-fasa .......... 52 200 2920 44 600 38 400 

63 A 2-fasa .......... 63 000 2920 45 000 47 900 

63 A ð-fasa .......... 88 100 3470 67 800 47 900 

100 A ð-fasa .......... 139 200 3 950 100 700 59 500 

125 A 3-fasa .......... 174 200 4 420 122 200 62 400 

200 A 3-fasa .......... 272 300 5 990 193 600 71 300 

300 A 3-fasa .......... 393 300 7 280 

Fyrir heimtaugar með meiri flutningsgetu en taflan segir til um (hér kann að 
þurfa dreifistöð) skal greitt heimtausargjald er nemi kr. 2156 á hvert KVA. Skal 
þá miða aflið við varastærðirnar 400. 500 og 630 A. Yfirlengdargjald reiknast þá í 
hlutfalli við aukna flutningsgetu eftir 300 A skv. töflunni. 

Lengd jarðlínuheimtaugar, 63—-200 í 220 V kerfi og 63—125 A í 380 V kerfi 
reiknast frá varkassa stystu greiðfæru leið að lóðarmörkum. Þurfi að leggja jarð- 
línuheimtaug af ofangreindum stærðum út frá loftlínu, skal lengd heimtaugar 
reiknuð jöfn lengd jarðstrengs frá varkassa að loftlínustólpa. Þveri jarðlínuheim- 

taugin akbraut, skal breidd akbrautar ekki reiknuð með. — Lengd stærri jarðlínu- 
heimtaugar, en að ofan sreinir, reiknast frá varkassa að rofa í dreifistöð. Yfir- 
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lengd reiknast ekki af vegarlengd, sem er umfram 100 m frá varkassa. Yfirlengdin 
reiknast sem yfirlengd jarðlínu skv. töflu, þótt heimtaugin sé tekin frá loftlínu. 

Lengd loftlinuheimtaugar, 63—100 A í 220 og 380 V kerfi, reiknast frá næsta 

stólpa í notendalínu við götu stystu greiðfæru leið að varkassa. Þurfi að setja 
stólpa fyrir heimtaug nær húsi en 40 m, svo að hún nái löglegri hæð, skal greitt 
umframgjald kr. 23 600 fyrir stólpann. 

Séu tvær eða fleiri heimtaugar sameiginlegar að hluta er rafveitunni heimilt 
að jafna lengdargjöldum niður á umsækjendur heimtauga. Sé nauðsynlegt að setja 
upp dreifistöð vegna ákveðins notanda og hún að mestu leyti notuð í hans þágu, 
skal notandanum skylt að leggja til lóð undir stöðina rafveitunni að kostnaðar- 
lausu og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð lóðarinnar og 

staðsetningu stöðvarinnar. 
Sé um óskipulagt svæði að ræða eða aðstæður óvenjulegar, er heimilt að krefj- 

ast sérstaks aukagjalds af húseiganda eða sera honum að greiða fyrir heimtaugina 
skv. kostnaði, en gera honum viðvart um það fyrirfram. 

Óski húseigandi eftir að flutningsseta heimtaugar verði aukin eða ef breyta 
þarf loftlinuheimtaus í jarðlinuheimtaug, vegna breytinga á stofnlínu í götu, skal 
húseigandi greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu 
hálfu gjaldi fyrir heimtausar, hvort tveggja miðað við gildandi gjaldskrá, þegar 
breytingin fer fram. Húseigandi skal kosta breytingar á stofntaug innanhúss, sem 
þessu kann að vera samfara og taka á sig annan kostnað er af þessu kann að stafa. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum innan lögsagnarumdæmis Hafnar- 
fjarðar, Garðabæjar og Bessastaðahrepps. 

TITIL OPNUNARGJÖLD. 
1. Hafi gjald skv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar fyrir 

veituna hafi komið, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 2 500. 
2. Ef fundin eru við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafar- 

laust og verður hún eigi opnuð aftur fyrr en notandi hefur greitt 2500 króna 
gjald á skrifstofu rafveitunnar. Sé opnað utan venjulegs vinnutíma, er þó 
heimilt að krefjast opnunargjalds samkv. kostnaði. 

IV. ÝMIS ÁKVÆÐI. 

Rafveitunefnd er heimilt að breyta hitatöxtum til samræmis við nágranna- 
veiturnar. 

Hækki innkaupsverð á raforku, er Rafveitunefnd heimilt að hækka gjaldskrá 
bess allt að 48% af þeirri hækkun. 

Fyrir full 5% sem kaupgjald hjá Rafveitu Hafnarfjarðar hækkar eða lækkar, 

hvort heldur er sökum breytinga á grunnkaupi eða kaupgjaldsvísitölu eftir 1. júní 
1977, er Rafveitunefnd heimilt að hækka eða lækka gjaldskrá þessa um 4%. 

Breyting og hækkun gjaldskrár samkvæmt ofanrituðu er því aðeins gild, að 
til komi sérstakt samþykki Iðnaðarráðuneytisins. Söluskattur 18%, 1% viðlaga- 

sjóðsgjald, 1% í sjóð Hl að draga úr áhrifum verðhækkana á olíu til íbúðarhitunar 
og 13% verðjöfnunargjald til að bæta fjárhag Rafmagnsveitna ríkisins, samtals 

33%, eru talin með í upphæð gjalda þeirra, sem um ræðir í 1. kafla gjaldskrár 
þessarar nema á töxtum DI1, D3 og D5. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 

og Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til að taka gildi 1. nóvember 1977, og birtist til
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eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá 
sama efnis nr. 7, 5. janúar 1977. 

Iðnaðarráðuneytið, 27. október 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson. 

27. október 1977. Nr. 367. 
GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Vestmannaeyja. 

I. RAFORKA 

Rafveita Vestmannaeyja selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér 
segir: 

A. Lýsing. 

A 1. Um kWst.-mæli á kr. 39.90 hver kWst. 
A 2. Um kWst.-mæli á kr. 16.52 hver kWst. auk fastagjalds af gólffleti er nemi 

kr. 188.00 á ferm. á ári í rúmi því er lýsa á. 
A 3—6 Heimilt er að selja fyrirtækjum raforku til lýsingar jafnhliða annarri notkun 

um einn kWst.-mæli, og greiðist þá fastagjald af gólffleti þess rúms, er lýsa 
skal. Fastagjaldið nemi 8S-földum mismun á kWst.-gjaldi samkv. ÁA 1 og 
kWst.-gjaldi þess gjaldskrárliðar, sem greitt er eftir. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

B 1. Um kWst.-mæli þannig reiknað: 

a. Orkugjald kr. 16.52 hver kWst. 
b. Grunngjald (mælisleiga innifalin): 

Af einfasamælingu kr. 1 780.00 á ári. 
Af þrífasamælingu kr. 3560.00 á ári. 

c. Herbergisgjald kr. 1 780.00 á ári. 
Til herbergja í íbúð skal telja eldhús og öll herbergi, sem ætluð eru sem 

íveruherbergi. 
Herbergi, sem eru minni en 5 ferm. skal reikna sem hálft, en stærra en 

25 ferm., sem tvö. 
Þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er minna en 10 ferm, má miða 

við samanlagt flatarmál þeirra, þannig að hverjir 10 ferm. jafngilda einu 
herbergi og 5 ferm., hálfu herbergi. 

C. Vélanotkun. 

C 1. Um kWst.-mæli á kr. 28.80 hver kWst. 
Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, má krefjast lágmarksgjalds, er 

nemi andvirði 200 kWst. á ári á hvert KW í málraun véla. 
C 2. Um kW/kWst.-mæli þannig reiknað, enda sé málraun véla yfir 40 kW: 

a. Aflgjald af mældu afli kr. 18 847.00 á hvert KW á ári. Aflgjaldið miðast 
við mesta 15 mínútna meðalálag ársins.



Nr. 367. 632 27. október 1977. 

b. Orkugjald: 
0—2500 kWst./KW kr. 6.97 hver kWst. 

2500—4000 kWst./kW kr. 3.45 hver kWst. 
Yfir 4000 kWst./kW kr. 1.73 hver kWst. 

C 3. Um kWst.-mæli þannig reiknað, enda sé málraun véla yfir 40 kW: 

a. Aflgjald af uppsettu afli véla kr. 16 962 á hvert kW í málraun véla. 

b. Orkugjald: 
(—2500 kWst./kW kr. 6.97 hver kWst. 

2500—-4000 kWst./kW kr. 3.45 hver kWst. 
Yfir 4000 kWst./kW kr. 1.73 hver kWst. 

Ofangreindir taxtar C 2 og C 3 fylgja kaupverði Rafveitu Vestmannaeyja 
á raforku, þannig að hlutfallsleg álagning rafveitunnar sé ávallt sú sama (þ. e. 
40% á taxta C2). 

Orkugjald miðast við, að meðalfasviksstuðull hvers mánaðar, hjá kaup- 
anda sé ekki lægri en 0.85. Falli meðalfasviksstuðullinn niður fyrir þetta gildi 
skal kWst.-gjald umrædds mánaðar hækka um 2% fyrir hvert hundraðshluta- 
stig eða meiri hluta úr stigi, sem meðalfasviksstuðull mánaðarins er lægri 
en 0.85. 

Tenging rafsuðuspenna er háð leyfi rafveitustjóra og getur hann takmarkað 

notkun þeirra við tiltekna tíma sólarhringsins. Auk þess getur hann krafist 
að fasviksstuðull spennanna, sé eigi lægri en 0.85. 

D. Hitun. 

D 1. Um kWst.mæli á kr. 632 hver kWst. til húshitunar (án söluskatts og verð- 
jöfnunargjalds). 

Ð 3. Um kWst.-mæli á kr. 7.08 hver kWst. til hitunar (með söluskatti og verð- 

jöfnunargjaldi). 

Skilyrði fyrir sölu raforku til hitunar eru að: 
Vélaafl, spennar og götulinur þoli álagið, að dómi rafveitustjóra. 
Búnaði öllum sé hagað skv. fyrirmælum rafveitustjóra, en kostaður af 

notanda. 
Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninga um mesta samtímaafl og 

ársorkuþörf húsrýmis þess, sem hita skal. 

F. Önnur raforkunotkun. 

F 1. Raforku til suðu má selja til gisti- og veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra slíkra 
staða á kr. 16.52 hverja kWst., enda sé notkunin mæld með sér mæli og tæki 
fasttengd. 

F. 2. Til nota um vinnulagnir við byggingar meðan á byggingu stendur um kWst.- 

mæli á kr. 81.10 hverja kWst. 

F 4. Til götu og hafnarlýsingar á kr. 110 836.00 á hvert kW.-ár uppsett afl. Raf- 
veitan leggur til búnað til lýsingarinnar og sér um viðhald hans. 

F 5. Til götu og útilýsingar á kr. 45 460.00 á hvert kW/ár uppsett afl, enda eigi 
notandi allan búnaðinn til lýsingarinnar og sjái um viðhald hans. 

Alla aðra rafmagnsnotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þess- 
arar gjaldskrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A 1. Þegar sérstaklega stendur á, 
má rafveitustjóri þó með samþykki rafmagnsnefndar selja raforku eftir sérstökum 
samningi við kaupanda.
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Il. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður gerð og stærð mælitækja fyrir hverja veitu, og er sú 
ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann. Leiga af mælum greiðist sem hér segir: 

1. Af einfasa kWst.-mælum 60 A og minni .........0.0.0.... kr. 552.00 á ári 
2. Af þrífasa kWst.-mælum 60 A og minni ........0....... — 2200.00 - — 
3. Af þrífasa kWst.-mælum (straumspennamælum) .......... — 31724.00 - — 

4. Af mestaaflsmælum 60 Á og minni ..........0000000000000. — 3$586.00 - — 
5. Af mestaaflsmælum yfir 100 A (straumspennamælum) ...... — 5655.00 - — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru hér, skal ársleiga vera sem næst 
20% af verði mælitækjanna. 

Leigan innheimtist samtímis raforkugjaldinu. 

ll. HEIMTAUGARGJÖLD 

Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaus, er tengir húsveitu við veitu- 
kerfi Rafveitu Vestmannaeyja. Heimtaugargjaldið skal greitt við umsókn. 

Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar fyrir fullserðar húsveitur og bráðabirgða- 
heimtaugar fyrir byggingarstaði. 

Aðalheimtaugar. 
Heimtaugargjöld fyrir aðalheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu. 

Málstraumur/ Stofngjald Lengdargjaldi) 
Málraun Kr. Kr./m 

63 A einfasa  .........0.0. 00 114 200 2 650 
63 A þrífasa  ..............00. 0000 125 400 3290 

100 A þrífasa  ........... 0. 149 200 3970 
200 A þrífasa  .......0...... 242 000 4 950 
315 A þrífasa O............. 0. 484 000 7 700 
300 KVA þrífasa  ......0.0.0000 0 708 000 skv. kostnaði 
500 KVA þrífasa  .........0..000000 000 1168 000 skv. kostnaði 

800 KVA þrífasa  ...........0. 00... 1857 000 skv. kostnaði 

Bráðabirgðaheimtaugar. 
Heimtaugargjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfar- 

andi töflu: 
Lengdargjaldi)2) 

Jarðstrengur Loftlína 
Málstraumur Stofngjald Kr./m Kr./staur 

63 Á einfasa ......... 0 20 860 2650 35 380 
63 A Þþrífasa  ...........0.0..... 91 760 3 290 39 930 

100 A þrífasa .........0 0. 33 690 3970 47 800 

A merkir málstraum stofnvara í amper. 
kVA merkir málraun spennis í kílóvoltamper, þegar um sér spennistöð er að 

ræða. 

Séu aðstæður óvenjulegar að því er snertir, fjarlægð húsveitu frá veitukerfi 
eða fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar, skal heimtaugargjald ákveðast sam- 
kvæmt sérstökum samningi hverju sinni. Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð 
vegna tiltekinnar húsveitu og hún að mestu leyti notuð í þágu þeirrar húsveitu, 

skal eiganda veitunnar skylt að leggja til húsnæði eða lóð undir stöðina rafveitunni 

að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð 

lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar. Þegar húsnæði er lagt til skal það full- 
    

1) Lengd heimtaugar reiknast 2 m inn fyrir húsvegg á þeim stað, sem rafveitan hefur samþykkt. 
Eigandi húseignar láti ganga frá röri til ídráttar á heimtaug, sé tengistaður heimtaugarinnar 
ekki á útvegg. 

2) Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innan lóðarmarka í jarðstrengs- 
heimtaug og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug.
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nægja settum skilyrðum um gerð spennistöðvarhúsa. Eðlilegur kostnaður notanda 
við gerð húsnæðis fyrir spennistöðina greiðist af rafveitunni (í leiguformi t.d. 
fyrir lengri tíma) og kemur þannig til frádráttar heimtaugargjaldi. 

Þegar aðalheimtaug er að ósk notanda breytt úr loftlinuheimtaug í jarðstrengs- 
heimtaug, svo og þegar heimtaug er stækkuð, skal greiða fullt heimtaugargjald fyrir 
hina nýju heimtaug, að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, hvort 
tveggja miðað við gildandi gjaldskrár, þegar breytingin fer fram. 

IV. OPNUNARGJÖLD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá ekki verið greitt, þannig að beita þurfi reglu- 
gerðarákvæðum um lokun, skal greiða fyrir enduropnun kr. 2000.00 sé um 
itrekun að ræða. 

2. Ef fundin er óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni tafarlaust lokað og verður 
hún eigi opnuð fyrr en notandi hefur greitt gjald, kr. 2000.00 á skrifstofu 
rafveitunnar. 

V. BREYTINGAR Á GJALDSKRÁ 

Í. Bæjarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjöld þau, sem ákveðin eru í 1., II. 
og III. kafla þessarar gjaldskrár, um allt að 20%, án sérstakrar staðfestingar 
ráðuneytis, enda sé breytingin auglýst í Lögbirtingablaðinu áður en til hennar 
kemur. 

Gjaldskrá þessi er miðuð við raforkukaup samkvæmt samningi við Rafmagns- 
veitur ríkisins. Stöðvist flutningur raforku frá landi í samfleytt einn mánuð 
eða lengri tíma, hækkar rafmagnsverðið frá gildandi gjaldskrá um allt að 50% 
fyrir jafnlangan tíma. 

no
 

VI. ÝMIS ÁKVÆÐI 

Söluskattur 20%, ásamt 13% verðjöfnunargjaldi, er innifalinn í gjaldskrá 
þessari, nema annað sé tekið fram. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkv. vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 
og Orkulögum nr. 58 29. april 1967 til að öðlast gildi 1. nóvember og birtist til 
eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá 
sama efnis nr. 339 27. ágúst 1976. 

Iðnaðarráðuneytið, 27. október 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Kristmundur Halldórsson. 

Nr. 368. 27. október 1977. 
GJALDSKRÁ 

Rafmagnsveitu Reykjavíkur. 

1. gr. 

Gjaldskrá þessi gildir fyrir orkuveitusvæði Rafmagnsveitu Reykjavíkur. 

2. gr. 
Lýsing. 

Verð á rafmagni til lýsingar er sem hér segir: 
2.1 Kr. 22.58 hver kWst. 

2.2 Kr. 91 644.00 hvert árskílowatt í uppsettu afli til úti- og götulýsingar. Lýsing þessi 
stjórnast af ljósnemabúnaði Rafmagnsveitunnar. Auk orkukostnaðar er allur eðli-
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legur viðhaldskostnaður lýsingarkerfisins innifalinn í verðinu, en notandi 
greiðir stofnkostnað að fullu. 

3. gr. 
Heimili o. fl. 

Verð á rafmagni til almennrar heimilisnotkunar, svo og til notkunar í sjúkra- 
húsum, heilsuverndarstöðvum, vistheimilum, elliheimilum og hliðstæðum stofnun- 
um, til eldunar í veitingahúsum og gistihúsum og til súgþurrkunar á heyi, er sem 
hér segir: 
3.1 Kr. 16.52 hver kWst. Lágmarksgjald er 826.00 kr. á ársfjórðungi. 

4. gr. 
Vélar. 

Verð á rafmagni til vélanotkunar er sem hér segir: 
4.1 Kr. 22.58 hver kWst. 
4.2 Kr.5.12 hver kWst. og kr. 12502.00 hvert árskílowatt samkvæmt mælingu miðað 

við 15 mínútna meðalgildi afls, enda sé lágmarksafl 30 kW. 
4.3 Kr. 34.71 hver kWst. til vinnuvéla, vinnuljósa og annarrar notkunar við mann- 

virkjagerð, svo og breytingar á eldri mannvirkjum. 

5. gr. 
Hitun. 

Verð á rafmagni til hitunar er sem hér segir: 
5.1 Kr. 5,69 hver kWst. til húshitunar, en hún er undanþegin verðjöfnunargjaldi 

og sölugjaldi, og kr. 7,56 hver kWst. til annarrar hitunar. Heimilt er að krefjast 
lágmarksgjald kr. 75 600.00 á ári. 

5.2 Kr. 3,29 hver kKWst. til húshitunar, en hún er undanþegin verðjöfnunargjaldi og 
sölugjaldi, og kr. 4.38 hver kWst. til annarrar hitunar. Straumur til hitunar 
samkvæmt þessum lið er rofinn tvisvar sinnum á sólarhring, allt að tveim 
klukkustundum í hvort skipti. 

5.3 Kr. 1.92 hver kKWst. til húshitunar, en hún er undanþegin verðjöfnunargjaldi og 
sölugjaldi, og kr. 256 hver kWst. til annarrar hitunar. Straumur til hitunar 
samkvæmt þessum lið er rofinn allt að tólf klukkustundum á tímabilinu kl. 
9.00—-21.00. 

ð.4 Kr. 341 hver kWsi. á tímabilinu kl. 22.00—-9.00 og kr. 14.46 hver kWst. á 
tímabilinu kl. 9.00-—22.00 samkvæmt tvígjaldsmælingu. 

6. gr. 

Mælaleiga o. fl. 

Rafmagnsveitan ákveður stærð og gerð mæli- og stjórntækja, sem notuð eru við 
sölu rafmagns. 

Fyrir tæki þau, sem notuð eru við rafmagnssölu, skal ársleiga fyrir hvert tæki 
vera sem hér segir: 

Orkumælir, einfasa ............20.. 0000. kr. 550 

Orkumælir, þrífasa .........0..0.0. 0000 — 2210 

Orkumælir, þrífasa með straumspennum .........00....0..0... — 8720 
Aflmælir ............. 0... 000 — 3590 
Aflmælir með straumspennum ..........2002.2.0 00. — 5660 
Tvígjaldsorkumælir ...............2... 000 — 8590 
Tvígjaldsorkumælir með straumspennum ........0...0...... —- 5660 

Móttökuliði, einpóla .................00 0... --- 2480 
Móttökuliði, þrípóla .........2.0...0.. ss. — 3590 

B 81
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Leiga skal þó ekki greidd af tækjum, sem notuð eru við rafmagnssölu sam- 

kvæmt lið 3.1. 
Ársleiga fyrir önnur tæki, en að framan greinir, skal vera sem næst 15% af 

innkaupsverði tækisins, eftir nánari ákvörðun Rafmagnsveitunnar. 

Leiga skal greidd samtímis rafmagnsgjaldi. 

7. gr. 
Heimtaugar. 

7.1 Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug, er tengir húsveitu við veitu- 

kerfi Rafmagnsveitu Reykjavíkur. Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. 

72 Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar fyrir fullgerðar húsveitur og bráða- 

birgðaheimtaugar fyrir byggingarstaði. 

Aðalheimtaugar. 

7.3 Heimtaugagjöld fyrir aðalheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Málstraumur (A), Stofngjald Lengdargjaldi) 

málraun (kVA) kr. kr./m 

63A 1-fasa 111 700 Innifalið 
63A 3-fasa 120 600 — 

100A — 143 300 — 
200A — 231 000 — 
315A — 481 400 — 
300k VA — 672 800 Skv. kostnaði 
500kVA — 1123 000 — 
800kVA — 1795 800 — 

Bráðabirgðaheimtaugar. 

74 Heimtaugagjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi 

töflu: 

Lengdargjald 1)?) 

Stofngjald Jarðstrengur Loftlína 

Málstraumur kr. kr./m kr./stólpa 

GJA 1-fasa 19 800 2 950 37 300 
GJA 3-fasa 27 800 2 950 43 400 

100A — 29 500 3 800 49 700 

A merkir málmstraum stofnvara í amper. 

KVA merkir málraun spennis í kílóvoltamper, þegar um sérspennistöð er að 

ræða. 
7.5 Séu aðstæður óvenjulegar að því er varðar fjarlægð húsveitu frá veitukerfi 

eða fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar, skal heimtaugargjald ákveðast 

samkvæmt sérstökum samningi hverju sinni. 

7.6 Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekinnar húsveitu, og hún að 
  

1) Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast í heilum metrum frá næsta útitengiskáp, eða rofa Í 

spennistöð, að stofnvarkassa eða stofntengikassa í húsveitu. 

Sjái eigandi húsveitu um lögn frá útitengiskáp, eða rofa í spennistöð, að stofnkassa eða 

stofntengikassa húsveitu á sinn kostnað, greiði hann aðeins stofngjald, en annist sjálfur 

viðhald heimtaugarinnar. 

2) Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram ó metra innan lóðarmarka í jarðstrengs- 

heimtaug og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlinuheimtaug.



27. október 1977. 637 Nr. 368. 

mestu leyti notuð í þágu þeirrar húsveitu, skal eiganda veitunnar skylt að leggja 
til lóð undir stöðina, Rafmagnsveitunni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu 
hlíta skilmálum Rafmagnsveitunnar um stærð lóðar og staðsetningu stöðvar. 

7.1 Þegar aðalheimtaug er breytt úr loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug, svo og 
þegar heimiaug er stækkuð, skal greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju 
heimtaug að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, hvort tveggja miðað 
við gildandi gjaldskrá, þesar breyting fer fram. 

8. 
Ymis ákvæði. 

Heimilt er með samþykki borgarráðs að selja háspennt rafmagn samkvæmt 
sérstökum samningi. 

9. gr. 
Heimilt er að ákveða sérstakt gjald fyrir launafl hjá notendum, ef úttekið 

launafl nemur 75% eða meira af mesta útteknu raunafli á ári, miðað við 15 mínútna 
meðalgildi afls. 

10. gr. 
Heimilt er að breyta gjaldskrá þessari til samræmis við verðbreytingar, enda 

miðist gjaldskráin ætíð við það, að tekjur Rafmagnsveitunnar standi undir rekstrar- 
gjöldum hennar svo og aukningu veitukerfis. Við ákvörðun gjaldskrár skulu ætíð 
liggja fyrir áætlanir um rekstur og fjárfestingar á næsta 5 ára tímabili. 

11. gr. 
Óski notandi þess, að lesið sé á mælitæki hans utan reglubundins álestrar- 

tíma Rafmagnsveitunnar, og honum gerður sérstakur reikningur, skal hann greiða 
fyrir það gjald 1000 kr. 

12. gr. 
Fyrir tengingu ásamt aftengingu vegna skammtímanotkunar, svo sem land- 

tengingu skipa, skal greiða gjald 2400 kr. 

13. gr. 
Sé heimild notuð til að rjúfa straum á veitu vegna vanskila notanda á greiðslu 

gjalda samkvæmt gjaldskrá þessari, skal hann greiða gjald 2400 kr. fyrir, að settur 
sé straumur á að nýju. 

14 gr. 
Sala rafmagns til hitunar samkvæmt 5. grein er bundin því skilyrði, að orkuver 

og veitukerfi þoli álagið að dómi Rafmagnsveitunnar. 

15. gr. 
Sölugjald 20% og verðjöfnunargjald 13%, samkvæmt lögum, er innifalið í 

rafmagnsgjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, nema annað sé tekið fram. 

16. gr. 
Rafmagnsveitan leiðbeinir notendum, er þess óska, um val gjaldskrárliða eftir 

tegund notkunar. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 
og Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, samkv. reglugerð Rafmagnsveitu Reykjavíkur



Nr. 

nr. 

368. 638 27. október 1977. 

5 10. janúar 1989 til að taka gildi 1. nóvember 1977 og birtist til eftirbreytni 
öllum er hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur nr. 6, ö. janúar 

1977. 

Iðnaðarráðuneytið, 27. október 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. I 

Kristmundur Halldórsson. 

Nr. 369. 26. október 1977. 

13. 

14. 

2.1. 

3.1. 

GJALDSKRÁ 

Rafveitu Sauðárkróks. 

I. RAFORKA 

Rafveita Sauðárkróks selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

1. Lýsing. 

„ Til almennrar lýsingar, um kwst. mæli: 
Mælisleiga samkvæmt kafla 11. 
Orkugjald ............2000000. 0. sn kr. 65.00 á kWst. 

„ Til almennrar lýsingar um kwst. mæli: 
Mælisleiga samkvæmt kafla II. 
Orkugjald ...........2000. 0000 e nn -- 23.30 á kWst. 
Fastagjald af gólfleti í rúmi því, er lýsa skal: 
Verslanir, skrifstofur, vinnustaðir o.þ.h. .......... — 344.00 á m? á ári 

Geymslur og gangar þeim tilheyrandi ............ — 114.00 á m? á ári 
Til hafnarlýsingar um kwst. mæli: 
Mælisleiga samkvæmt kafla II. 
Orkugjald ............020000 eeen — 18.80 á kWst. 
Raforku til ljósa í beituskúrum má selja án mælis .. — 48450.00 árskW. 
enda sé spennan 32 volt og skriflegur samningur gerður um notkunina. 

2. Almenn heimilisnotkun. 

Um kwst. mæli þannig reiknað: 

a. Orkugjald af allri notkun „..........0.00000.00.0. kr. 14.80 á kWst. 

b. Fastagjald af hverju herbergi .................. — 125.00 á mán. 

Við útreikning á herbergjagjöldum, skal telja öll herbergi sem ætluð eru 
til íbúðar og eldhús. Herbergi 5 m?, eða minna, reiknast hálft, en 25 m? eða 

stærra, tvö. 

3. Vélanotkun. 

Um kwst. mæli: 
Mælisleiga samkvæmt kafla II. 
Orkugjald .............22202. 0200. kr. 37.70 á kWst. 

Eftir þessum gjaldskrárlið má einnig selja raforku til lýsingar, og reikn- 
ast þá að auki fermetragjald af gólffleti eftir sömu reglum og gilda um lið 
1.2., en er þriðjungi lægra.
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3.2. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

Raforku til nota um vinnulagnir, meðan á byggingu stendur, má selja um 

kwst. mæli eftir þessum gjaldskrárlið. Þá eru engin fastagjöld reiknuð, önnur 

en mælaleiga, samkvæmt kafla 11. 

Um afl og orkumæla: 
Orkugjald ...........000.00 000... kr. 5.70 á kWst. 

Aflgjald af notuðu afli, lágm. 5 kW. .....0.000000.. — 17 700.00 á ári á kW. 

Heimilt er að selja alla raforkunotkun fyrirtækja eftir þessum gjaldskrárlið: 

Fastagjald vegna lýsingar skal þá reiknað samkvæmt gjaldskrárlið 1.2, og 

lágmarksaflgjald, sem svarar 20 kw. 
Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig um kwst. mæli: 
Orkugjald ............0000 0000 kr. 5.70 á kWst. 
Fastagjald, miðað við málraun véla, lágmark 2 kw — 16 800.00 á ári á kW. 

Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra tækja, sem valda 

tilfinnanlegum truflunum eða takmarka notkun þeirra við tiltekna tíma sólar- 

hrings. 

4. Hitun. 

Til húshitunar, roftími 2X1.5 klst. á dag, um kwst. mæli: 
Mælisleiga samkvæmt kafla NI. 
Orkugjald án söluskatts .......00.0000 0... 0... kr. 4.20 á kWst. 

Önnur hitanotkun, roftími 2X<1.5 klst. á dags, um kwst. mæli: 
Mælisleiga samkvæmt kafla IT. 

Orkugjald .............00000 200 kr. 5.40 á kWst. 
Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra hliðstæðra nota, roftími 

allt að 11 klst. á das, um kwst. mæli: 
Mælisleigsa samkvæmt kafla 1. 
Orkugjald .............000 000 e nr kr. 4.30 á kWst. 
Um framangreinda hitagialdskrárliði gilda eftirfarandi ákvæði: 

Minnsta ársnotkun sé 6000 kwst. 
Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 
Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið. 

Að notandi kosti tengingu klukkurofa, sem rafveitan leggur til, og greiði leigu 

af þeim samkvæmt reglum, sem gilda um mæla. 
Að hitatæki, lagnir og búnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar 

og Önnur hitatæki fasttengd. 

11. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja 

veitu, og er ákvörðun sú skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu sem 

hér 

F
a
 

segir: 

Af einfasa mælum 30 amp. og minna .............. kr. 88.00 á mán. 

Af þrífasa mælum 50 amp. og minna .............. — 148.00 -—- — 
Af Þþrífasa mælum 50—-100 amp. ....000000 00... - 207.00 - — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í skránni, skal ársleigan vera 

sem næst 20% af verði mælitækjanna. Leigan skal innheimt um leið og gjald fyrir 

raforku. 

II. HEIMTAUGAGJÖLD 

Heimtaugargjald skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu. Fari lengd jarðstrengs 

heimtaugar fram úr 15 m skal greitt yfirlengdargjald eins og taflan sýnir:
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Jarðstrengur 

Lágmark Yfirlengd 
Málstraumur stofnvara kr. kr./m 

63 A 1-fasa 2... 89 000.00 2 860.00 
G3 A ð-fasa 2... 105 600.00 2 860.00 

100 A 3-fasa 2... 137 400.00 3 900.00 
125 A 3-fasa 2... 172 000.00 4 360.00 
200 A B-fasa  ........ 268 800.00 5 915.00 
300 A ð-fasa 2... 388 300.00 10 700.00 

Af loftlínuheimtaug reiknast gjald, sem er 20% lægra en að framan greinir, fyrir 
heimtaug allt að 40 m. Það, sem þar fer fram yfir greiðist samkvæmt kostnaði. 

Lengd jarðlínuheimtaugar 60—-200 A reiknast frá stystu greiðfærri leið að lóðar- 
mörkum. Lengd stærri jarðlínuheimtauga reiknast frá varkassa að rofalínudreifi- 
stöð. 

Yfirlengd reiknast ekki af vegalengd, sem er umfram 100 m frá varkassa. 
Óski húseigandi eftir, að heimtaug verði breytt úr 1-fasa heimtaug eða flutnings- 

geta jarðstrengsheimtaugar verði aukin, skal hann greiða fyrir breytingarnar sam- 
kvæmt kostnaði. þó aldrei minna en mismun heimtaugargjalds samkvæmt gjaldskrá. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum innan lögsagnarumdæmis Sauð- 
árkróksbæjar. Sé um óskipulagt svæði að ræða, eða aðstæður óvenjulegar, er heim- 
ilt að krefjast sérstaks aukagjalds af húseiganda eða gera honum að greiða fyrir 
heimtaugina samkvæmt kostnaði en gera skal honum aðvart um það fyrirfram. 

IV. OPNUNARGJÖLD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar 
hafi komið fyrir veituna, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 1 200.00. 

2. Ef fundin er við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafar- 
laust, og verður hún eigi opnuð aftur fyrr en notandi hefur greitt kr. 1 200.00 
gjald á skrifstofu rafveitunnar. 

Söluskattur 20% auk 13% verðjöfnunargjalds, til Rafmagnsveitna ríkisins, 
samtals 33%, eru talin með í upphæð gjalda þeirra, sem um ræðir í I. kafla 
sialdskrár þessarar, nema á taxta 4.1. 
Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1928 og Orku- 

lögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi frá 1. nóvember 
1977 og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 94 9. febrúar 1977. 

Iðnaðarráðnneytið, 26. október 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson. 

Nr. 870. 27. október 1977. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Siglufjarðar. 

I. RAFORKA 

Rafveita Siglufjarðar selur raforku í smásölu á orkuveitusvæði sínu á þann 
hátt og við því verði, sem hér segir.
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1.1. 
1.2 

NI
 

þ
m
 

2.2 

31 
3.2 

41 
4.2 

Þ) 

e) 

5.1 

5.2 

1. Lýsing. 

Um kWst.-mæli á kr. 60.00 hverja kWst. 

Um kWst.-mæli á kr. 36.00 hverja kWst. auk fastagjalds af rúmi því er lýsa 

skal, reiknast fastagjald af gólffleti: 

a) fyrir verslanir, vinnustofur og skrifstofur kr. 17.50 á m? á mánuði. 

b) fyrir geymslur, ganga og verbúðir kr. 8.75 á m? á mánuði. 

2. Heimilisnotkun. 

Til heimila, sjúkrahúsa, skóla, gisti- og veitingahúsa má selja raforku til suðu 

á kr. 18.70 hverja kWst., enda séu suðutæki öll fasttengd og öll önnur notkun 

seld eftir gjaldskrárliðum 1.1 eða 1.2. 

Um kWst.-mæli á kr. 14.40 hverja kWst. auk fastasjalds af sólffleti er nemur 

kr. 8.75 af mé? á mánuði af sólffleti íbúðar. Við ákvörðun á gólffleti íbúðar reikn- 

ast öll íveruherbergi, eldhús, gangar og baðherbergi, en ekki geymslur og þvotta- 

hús. Íveruherbergi, sem um stundarsakir standa auð, eða eru notuð sem gevmsl- 

ur, skulu reiknuð sem íveruherbergi. Tekið skal tillit til þess, ef um súðar- 

herbergi er að ræða. 

3. Vélanotkun. 

Um kWst.-mæli á kr. 36.00 hveria kWst. 
Stórnotkun á mestaaflemæla bannig reiknað: 
Aflgjald kr. 19 427.00 kW á ári. 
Orkugjald kr. 6.65 hverja kWst. af allri notkun. 

Ef um mikla orkunotkun er að ræða. svo sem til frystihúsa, og kaupandinn 

skuldbindur sig til að kaupa 20 000 kKWst. á ári hið minnsta, má selja orkuna 

um kWst.-mæli þannig: 

Fyrir fyrstu 20 000 kWst. ársnotkun kr. 18.70 hverja kWst. 

Fyrir næstu 80 000 kWst. ársnotkun kr. 1240 hveria kWst. 

Fyrir umfr. 100 000 kKWst. ársnotkum kr. 11.60 hverja kWst. 

4. Hitun. 

Til húshitunar og hitavatnsdnunka um kWst.-mæli kr. 5.30 hverja kWst. 

Til húshitunar um kWst.-mæli kr. 4.80 hverja kWst., enda megi riúfa straum 

í allt að 3 klst. hvern sólarhring samkvæmt nánari ákvörðun rafveitustjóra. 

Til hitunar í iðnaði er heimilt að selia raforku á kr. 7.20 hverja kWst. 

Önnur skilyrði fyrir raforknsöln til nnphitunar: 

a) Að vélaafl, Hnur og spennar þoli álasið að dómi rafveitustjóra. 

Að tæki, lagnir og búnaður í sambandi við rafmagnsupnhitunina sé samkvæmt 

fyrirmælum rafveitunnar. 

A5 hús, sem fá leyfi fyrir rafmasnsnpphitun, fullnægi lágmarkskröfum, sem 

rafveitan setur um einangrun. 

5. Önnur raforkunotkun. 

Til nota um vinnulagnir við byggingar meðan á byggingu stendur um kWst.- 

mæli á kr. 36.00 hverja kKWst. 

Til götu- og hafnarlýsingar um kWst.-mæli á kr. 25.90 hverja kWst. 

Alla raforkusölu, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjald- 

skrár, skal selja eftir gjaldskrárlið 1. Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitu-
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stjóri þó, að tilkomnu samþykki rafveitunefndar, selja raforku eftir sérstökum 
samningi í hvert sinn, en eigi lengur en til eins árs í senn. 

MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og serð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja 
veitu og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða af mæli- 
tækjum sem hér segir: 

1. Af einfasamælum, 30 Amp. 2........00. kr. 47.50 á mánuði 
2. Af þrífasamælum, 50 Amp. .......000.. —  95.00 á mánuði 
3. Af þrífasamælum, 50—100 Amp „00... — 130.00 á mánuði 
4. Af mestaflsmælum, 100 AM. 22. — 300 00 á mánuði 
5. Af mestaflsmælum, yfir 100 AM. 2... — 610.00 á mánuði 

Af öðrum mælitækjum en þeim, er nefnd eru, skal ársleigan vera sem næst 20% 
af verði mælitækjanna, leigan skal innheimt um leið og gjald fyrir raforku. 

INT. HEMTAUGAGJÖLD 
Af hverri húsveitn, sem tengd er við veituna, skal greiða heimtaugargjald, sem 

miðast við flutningsgetu raftaugar þeirrar, sem að húsinu liggur, svo sem hér segir: 

Heimtaugargjald Yfirlengdargjald 
Flutningsgeta raftaugar Kr. Kr./m 
63 A 3ja fasa jarðstrengur ............ kr. 80 200.00 kr. 4 290.00 

100 A 3ja fasa jarðstrengur  ..........,. — 100 000.00 — 4820.00 
125 A 3ja fasa jarðstrengur ,..,........ — 125 000.00 — 547000 
200 A 3ja fasa jarðsrengur ............ —- 195 000.00 — 17 350.00 
300 A 3ja fasa jarðstrengur  ............ — 280 000.00 — 8670.00 

Yfirlensd greiðist þegar lengd heimtausar fer fram úr 15 metrum. Lengd jarð- 
strengs mælist frá lóðarmörkum húss. Ef heimtangin krefst óvenjumikils kostnaðar 
að dómi rafveitustjórnar, svo sem nýrrar spennistöðvar, nýrra aflstrengja eða annars 

x    búnaðar, verða sjöldin ákveðin af rafveitnstjórn í hverju tilviki. Ef lagðar eru fleiri en 
ein heimtaus að húsi, greiðir húseisandi allan kostnað við síðari heimtangina samkv. 
reikningi, Þan hús, sem áður hafa sreitt heimtausasjöld, sreiði aðeins hálft heim- 
heimtansargjald, ef loftlínu er breytt í jarðstreng. 

Gjald fyrir heimtaug fellur í gjalddasa þesar uppsetningu er lokið og áður en 
stranmur er settur á heimtaugina. 

IV. OPNUNARGJALD 

Í. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá bessari ekki verið greitt, svo að til lokunar 
veitn hafi komið, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 1 000.00. 
Ef fundin ern óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 
laust, og verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandinn hefur greitt kr. 1000.00 
gjald á skrifstofu rafveitunnar. 

ið
 

V. SÖLUSKATTUR 
Söluskattur og verðjöfnunaregjald, samtals 33% eru talin með í upphæð gjalda 

Þeirra, sem um ræðir í I. kafla gjaldskrár þessarar, nema gjaldalið 4. sem er sala 
raforku til upphitunar.
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VI. BREYTINGAR 

- Gjöld samkvæmt 4. lið gjaldskrárinnar breytast með útsöluverði á dieselolíu í 
Siglufirði, þannig að þau teljast jafngilda 80% af útsöluverði á dieseolíu 1. 
nóv. 1977 eða kr. 33.25 pr. lítri, en hækki eða lækki um 10% fyrir hver full 10%, 
sem olíuverð hækkar eða lækkar. 
Bæjarstjórn er heimilt að hækka öll gjöld, sem ákveðin eru í þessari gjaldskrá 
eða lækka, um allt að 20%. Breytingar gjalda skv. 1. og 2. lið til hækkunar eru 

því aðeins gildar að sambykki iðnaðarráðunevtisins sé fyrir hendi. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orku- 
lögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. nóvember 1977 
og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld 
gjaldskrá sama efnis nr. 8 5. janúar 1977. 

27. 

11. 
12. 

31. 
32. 

33. 

Iðnaðarráðnneytið, 27. október 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Kristmundur Halldórsson. 
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GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Húsavíkur. 

I. RAFORKA 

Rafveita Húsavíkur selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

A. Lýsing. 

Um kWst.-mæli á kr. 62.00. 
Um kWst.-mæli á kr. 26.00 hverja kKWst. auk fastagjalds af gólffleti í rúmi því, 
er lýsa skal. 
Fastagjald reiknast þannig: 
a. Fyrir verslanir, vinnustofur og skrifstofur kr. 20.70 á ferm. á mánuði. 

b. Fyrir geymslur, verbúðir o.þ.h. kr. 10.20 á ferm. á mánuði. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kWst.-mæ!i kr. 15.30 á hverja kWst. auk fastagjalds er nemi kr, 118.00 á 
mánuði af hverju herbergi. 

Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja öll herbergi sem ætluð eru sem 
íbúðarherbergi, hol og eldhús, en ekki baðherbergi, ganga eða geymslur. Herbergi 
sem er minna en á ferm. telst sm hálft, en stærra en 25 ferm. sem tvö. 

C. Vélanotkun. 

Um einn kWst.-mæli þannig: Á kr. 4240 hverja kWst. ársnotkun. 
Kr. 12.90 hver kKWest., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 174 klst. á dag á 
tímum mesta álags rafveitunnar. 
Kr. 16.80 hver kWst. án skilyrðis um lokun fyrir straum. 
Til iðnaðar, ef uppsett vélaafl fasttengdra véla er yfir 20 kW.
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34. 

3ð. 

41. 
42. 

S
p
 

Um afl- og orkumæla (mestaaflsmæla) þannig reiknað: 
Aflgjald af notuðu afli kr. 16 048.00 á kWst. á ári. 
Orkugjald af allri orkunotkun kr 5.77. 
Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig: 
Um kWst.-mæli á kr. 5.77 hverja kWst., auk fastagjalds kr. 12 672.00 á ári fyrir 
hvert kW. í málraun véla. 

D. Hitun. 

Til húsahitunar um kWst.-mæli kr. 7.15 hver kWst. 
Til húsahitunar um kWst.-mæli kr. 3.75 hver kWst., enda megi rjúfa strauminn 
í allt að 2 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegi og síðdegis. 

Önnur skilyrði fyrir raforkunotkun til hitunar. 

Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
Að notendur setji sjálfvirka rofa fyrir hitalagnir og kosti viðhald þeirra. 
Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð eftir fyrirmælum rafveitunnar, 
ofnar fasttengdir með sérstökum rofa og hitastillar notaðir. 

E. Önnur raforkunotkun. 

Til vinnulagna við byggingar meðan á byggingu stendur, um kWst.-mæli kr. 

26.00 hver kWst. 
Alla raforkunotkun, sem ótalin er og ekki kemur undir aðra liði þessarar gjald- 

skrár, skal selja eftir sjaldskrárlið A-1. 

Þegar sérstaklega stendur á er rafveitustjóra þó heimilt að selja raforku 

eftir sérstökum samningi í hvert skipti, bó eigi lengur en til eins árs í senn. 

IN. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og serð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja 
veitu og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notanda. 

1. 
2. 
3. 
4. 

Greiða skal leigu af mælitækjum sem hér segir: 

Af einfasa mælum  ........000000 0... kr. 113.00 á mán. 
Af þrífasa mælum allt að 100 amp. .....0.000.... —  150.00 á mán. 
Af þrífasa mælum yfir 100 amp. ..0...000.000.00.. —  360.00 á mán. 
Af mestaaflsmælum ......0..00.0 000. —  660.00 á mán. 

Af öðrum mælitækjum en þeim sem nefnd eru, skal ársleigan vera sem næst 15% 

af verði mælitækja. 
Leigan innheimtist um leið og gjald fyrir raforku. 

TILL HEIMTAUGAGJÖLD 

Heimtaugagjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Stofngjald kr. Lengdargjald 

60 A Í-fasa  ........ 111 600.00 innif. allt að 40 m 

60 A 3-fasa 2... 168 000.00 innif. allt að 40 m 

100 A 8-fasa ......0 0 216 000.00 innif. allt að 40 m 

200 A 3-fasa 2... 300 000.00 innif. allt að 40 m 

Gjaldskrá þessi gildir á skipulögðum svæðum í Húsavík. Sé um óskipulögð svæði 

að ræða eða aðstæður óvenjulegar er heimilt að krefjast aukagjalds af húseiganda.
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Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna ákveðins notanda og hún að mestu 
leyti notuð í hans þágu, skal notandanum skylt að leggja til húsnæði undir stöðina 
rafveitunni að kostnaðarlausu. 

Heimtaugar í peningshús, beitningar- og bílskúra greiðist eftir reikningi. 
Heimtaugarsgjald greiðist við umsókn. 

IV. OPNUNARGJALD 

1. Hafi gjald skv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið 
fyrir reikning, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 1 200.00. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað og verður hún ekki 
opnuð fyrr en notandinn hefur greitt kr. 1 200.00 gjald á skrifstofu rafveitunnar. 

Hækki innkaupsverð á raforku, er rafveitunefnd heimilt að hækka gjaldskrá 
þessa um allt að 55% af þeirri hækkun. 

Breyting og hækkun gjaldskrár samkvæmt ofanrituðu er því aðeins gild, að 
til komi sérstakt samþykki iðnaðarráðuneytisins. 

Innifalið í gjaldskrá þessari er 20% söluskattur og 13% verðjöfnunargjald. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orku- 
lögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað og 
birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjald- 

skrá sama efnis nr. 145 7. mars 1977. 

Iðnaðarráðuneytið, 27. október 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. nn 

Kristmundur Halldórsson. 

28. október 1977. Nr. 379. 
GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Voga- oe Vatnslevsustrandarhrepps. 

RAFORKA 

Rafveita Voga- og Vatnsleysustrandarhrepps selur raforku á þann hátt og með 
því móti sem hér segir: 

1. Lýsing. 

Um kWst.-mæli á kr. 64.68 hver kWst. 
Um kWst.-mæli á kr. 25.28 hver kKWst., auk fastagjalds er nemi kr. 283.00 á 
ári af hverjum fermetra sólfflatar í því rúmi er lýsa skal. Fullt fermetragjald 
skal greiða af gólffleti í verslunum, vinnustofum og á skrifstofum, en fyrir 
seymslur og ganga skal greiða kr. 98.00 af fermetra á ári. 

ÞÐ 

2. Almenn heimilisnotkun. 

1. Um kWst.-mæli á kr. 16.17 hver kWst. 

3. Vélanotkun. 

1. Um kWest.-mæli á kr. 35.86 hver kWst., hafi vélarnar mjög stuttan notkunar- 
tíma, má krefjast minnsta árgjalds kr. 9 261.00 á hvert uppsett kW. vélanna.
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Til fiskiðnaðar með fasttengdum vélum kr. 28.35 hver kWst. 
Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla við fisk, kjöt og mjólkuriðnað er yfir 20 kw. 
Um mæli á kr. 16 754.00 fyrir hvert kW. mest notaðs afls á árinu, mælt sem 15 
nín. meðalálag og auk þess kr. 6.00 á notaða kWst. Gjald vegna ljósanotkunar 
kr. 169.00 á hvern fermetra í vinnustofum, kaffistofum o. þ. h., en kr. 69.45 á 
hvern fermetra í vörugeymslum og kr. 124.00 annars staðar. 

5. Hitun. 

Um kWst.-mæli á kr. 4.11 hver kKWst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 
3 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar, um hádegið og síðdegis, en þó 
eigi lengur en í 17 klst. í senn. 
Um kWest.-mæli á kr. 1.91 hver kKWst. í 9 klst. á tímanum frá kl. 22 til 7. 
Um kWst.-mæli á kr. 7.64 hver kWst. án rofs. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar. 

Að línur og spennar boli álagið, að dómi rafveitustjóra. 
Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina. 
Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum raf- 
veitunnar og Rafmagnseftirlits ríkisins. 
Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninga á hitaþörf þess rýmis, er hita skal 
Þegar þess er krafist. 

6. Önnur raforka. 
Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 
slíkra staða á kr.19.11 hverja kWst. enda sé notkun mæld með sér mæli og suðu- 
tæki fasttengd. 
Til nota um vinnulagnir við byggingu meðan á byggingu stendur, kWst.-mælir 
á kr. 36.13 hver kWst. 
Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWst.-mæli á kr. 5.88 hver kWst. á 
tímanum frá kl. 22 til 8.30 og kr. 16.17 hver kWst. á tímanum frá klukkan 8.30 
til 22. 
Til satnalýsinsar á kr. 19.11 hver kKWst. 
Alla rafmagnsnotkun sem ótalin er og ekki kemur undir aðra gjaldskrárliði, 

skal setja eftir gjaldskrálið 1—1. 

7. Mælaleigur. 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja 
veitu og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða af mæli- 

lækjum, sem hér segir: 

Af einfasa mælum upp að 30 amper ......000000 00. kr. 97.00 á mán 
Af þrífasa mælum upp að 50 amper .......0.0. 0000... — 113.19 - — 

Af bríifasa mæ!lum 50—-220 amper .......0.0.0.00 00 — 283.70 - — 
Af þrífasa mælum yfir 220 amper ........0.00. 00. — 3$79.75 - —- 
Af liða fyrir álagsstýringu ..........0..020.0. 00 — 796.74 - — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í gjaldskránni, skal ársleiga 
vera sem næst 20% af verði mælitækisins. Leigan er innheimt um leið og gjald fyrir 

raforku. 

1. 

8. Opnunargjöld. 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt svo að til lokunar hafi 

komið fyrir veituna, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 2311.00.
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2. Ef fundin eru við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafar- 
laust, og verður hún eigi opnuð aftur fyrr en notandinn hefur greitt kr. 2 311.00 
á skrifstofu rafveitunnar. 

3. Verði raforkunotandi uppvís að notkun raforku án mælingar skal hann sæta 
ábyrgð samkv. lið nr. 2 nema þyngri refsing liggi við. 

9. Heimtaugargjöld. 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar og/eða spennistöðvar fyrir 
hverja húsveitu. Umsækjandi heimtaugar skal gera grein fyrir væntanlegri notkun 
húsnæðis og helstu raforkunotkun, jafnframt leggja fram raflagnarteikningar. Ein 
heimtaug er lögð að hverri lóð (hverri eign) og skal greitt heimtaugargjald af hverri 
heimtaug (spennistöð) yfir allt að 15 metra og jarðstrengsheimtaug frá jarðstrengs- 
kerfi allt að 30 metra. Loftlínuheimtaug frá loftlíinukerfi samkvæmt eftirfarandi tölum: 

Málstraumur 

stofnvara Stofngjald 

1. 63 A l-fasa ........0000000 00. „.. kr. 97 490.00 
2. 63 A ð-fasa ......000000r sr — 105 222.00 
3. 200 A ð-fasa ......000.00 nn — 213 440.00 
4. 350 A ð-fasa ......00200 0000 — 509 355.00 

Rafveitan leggur ekki jarðlinuheimtaugar að húsum á þeim tíma árs, sem frost 
er í jörðu. Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stytstu leið að 
varakassa í útvegg. Teljist hagkvæmara að hafa kassa í innvegg, skal leita sam- 
þykkis rafveitustjóra um gerð og frágang pipu, sem strengurinn verður dreginn Í. 

Sé jarðlínuheimtaug lögð frá loftlínu samkv. ósk heimtaugarbeiðanda skal lengd 
heimtaugar reiknuð frá loftlínustólpa að inntakskassa, en skeri heimtaugin akbraut, 
skal breidd akbrautar dregin frá, vfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern metra 
umfram fyrstu 15 metra þannig: 

Yj = (312 KVA) kr./m. Yfirlengdargjald loftlínu reiknast á hvern metra um- 
fram fyrstu 30 metra þannig: Y1 = (62 - KVA) kr./m. að viðbættum kr. 22 315.00 
á hvern staur í umframlengd. Sé bráðabirgðaheimtaug lögð í vinnuskúr eða hús í 
byggingu, er greitt fyrir hana eins og hér segir: 

Málstraumur Stofngjald kr. Jarðstrengur kr./m Loftlína kr./staur 

63 A 1-fasa 17 287.00 2572.00 32 560.00 

63 A ð-fasa 24 269.00 2572.00 37 867.00 

100 A 3-fasa 25 739.00 3 307.00 43 409.00 

Séu aðstæður þannig að kostnaður við lagningu bráðabirgðaheimtaugar verði 
óeðlilega hár, má taka gjald fyrir hana samkv. kostnaði. Telji rafveitustjóri að auka 
þurfi flutningsgetu heimtaugar eða spennis, skal notandi greiða mismun, samkvæmt 

gjaldskrá. Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja upp spennistöð að mestu leyti 
vegna eins notanda, skal hann leggja til lóð og/eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir 
því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra vegna staðsetningar stöðvarinnar. 

Þegar húsnæði er lagt til, skal það fullnægja settum skilyrðum um gerð húsa 
spennistöðva að dómi rafveitustjóra. Eðlilegur kostnaður notenda við gerð hús- 
næðis fyrir spennistöðina greiðist af rafveitunni í leiguformi t.d. fyrir lengri tíma 
— kemur þannig til frádráttar heimtaugargjaldi. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt hverfi að ræða 
eða aðstæður óeðlilegar, skal greiða heimtaugargjald samkv. kostnaðarreikningi. 

Heimtaugargjald skal greitt við umsókn.
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10. Ýmis ákvæði. 
Söluskattur 18%, 1% viðlagasjóðsgjald, 1% í sjóð til að draga úr áhrifum verð- 

hækkana á olíu til íbúðahitunar og 13% verðjöfnunargjald til að bæta fjárhag 
Rafmagnsveitna ríkisins, samtals 33%, eru talin í upphæð gjalda þeirra, sem um 
ræðir í gjaldskrá þessari, nema á töxtum 5-1, 5-2 og 5-3. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 
og Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til að taka gildi 1. nóvember 1977. Jafnframt 

er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 93 9. febrúar 1977. 

Iðnaðarráðuneytið, 28. október 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Kristmundur Halldórsson. 
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I
 

GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Njarðvíkur. 

RAFORKA 

Rafveita Njarðvíkur selur raforku á þann hátt og með því móti sem hér segir: 

1. Lýsing. 

Um kWst.-mæli á kr. 64.68 hver kWst. 
Um kWst.-mæli á kr. 25.28 hver kWst., auk fastagjalds er nemi kr. 283.00 á 
ári af hverjum fermetra gólfflatar í því rúmi er lýsa skal. Fullt fermetragjald 
skal greiða af gólffleti í verslunum, vinnustofum og á skrifstofum, en fyrir 
seymslur og ganga skal greiða kr. 98.00 af fermetra á ári. 

2. Almenn heimilisnotkun. 

Um kWst.-mæli á kr. 16.17 hver kWst. 

3. Vélanotkun. 

Um kWst.-mæli á kr. 35.86 hver kWst., hafi vélarnar mjög stuttan notkunar- 
tíma, má krefjast minnsta árgjalds kr. 9 261.00 á hvert uppsett kW. vélanna. 

Til fiskiðnaðar með fasttengdum vélum kr. 28.35 hver kWst. 
Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla við fisk, kjöt og mjólkuriðnað er yfir 20 kw. 
Um mæli á kr. 16 754.00 fyrir hvert kW. mest notaðs afls á árinu, mælt sem 15 
mín. meðalálag og auk þess kr. 6.00 á notaða kWst. Gjald vegna ljósanotkunar 
kr. 169.00 á hvern fermetra í vinnustofum, kaffistofum o. þ. h., en kr. 69.45 á 
hvern fermetra í vörugeymslum og kr. 124.00 annars staðar. 

5. Hitun. 

Um kWst.-mæli á kr. 4.11 hver kWst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 
3 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar, um hádegið og síðdegis, en þó 
eigi lengur en í 17 klst. í senn. 
Um kWst.-mæli á kr. 1.91 hver kWst. í 9 klst. á tímanum frá kl. 22 til 7. 
Um kKWst.-mæli á kr. 7.64 hver kKWst. án rofs.
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Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar. 

a) Að línur og spennar þoli álagið, að dómi rafveitustjóra. 
b) Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina. 
ce) Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum raf- 

veitunnar og Rafmagnseftirlits ríkisins. 
d) Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninga á hitaþörf þess rýmis, er hita skal 

þegar þess er krafist. 

6. Önnur raforka. 
1. Raforku til suðu má selja tl gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 

slíkra staða á kr.19.11 hverja kWst. enda sé notkun mæld með sér mæli og suðu- 
tæki fasttengd. 

2. Til nota um vinnulagnir við byggingu meðan á byggingu stendur, kWst.-mælir 
á kr. 36.13 hver kWst. 

3. Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWst.-mæli á kr. 5.88 hver kWst. á 
tímanum frá kl. 22 til 8.30 og kr. 16.17 hver kWst. á tímanum frá klukkan 8.30 
til 22. 

4. Til gatnalýsingar á kr. 19.11 hver kWst. 
Alla rafmagnsnotkun sem ótalin er og ekki kemur undir aðra gjaldskrárliði, 

skal setja eftir gjaldskrálið 1—1. 

7. Mælaleigur. 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja 
veitu og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða af mæli- 
tækjum, sem hér segir: 

Af einfasa mælum upp að 30 amper .......00..0.00.0 00... kr. 97.00 á mán. 
Af þrífasa mælum upp að 50 amper „......0.00.000 000. — 113.19 - — 
Af þrífasa mælum 50—-220 amper .......0.00 00... — 283.70 -— — 
Af þrífasa mælum yfir 220 amper ........0.00.00 00... — 379.16 - — 
Af liða fyrir álagsstýringu .............0200.0 000... — 796.74 - — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í gjaldskránni, skal ársleiga 
vera sem næst 20% af verði mælitækisins. Leigan er innheimt um leið og gjald fyrir 
raforku. 

8. Opnunargjöld. 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veituna, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 2 311.00. 

2. Ef fundin eru við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafar- 
laust, og verður hún eigi opnuð aftur fyrr en notandinn hefur greitt kr. 2 311.00 
á skrifstofu rafveitunnar. 

3. Verði raforkunotandi uppvís að notkun raforku án mælingar skal hann sæta 
ábyrgð samkv. lið nr. 2 nema þyngri refsing liggi við. 

9. Heimtaugargjöld. 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar og/eða spennistöðvar fyrir 
hverja húsveitu. Umsækjandi heimtaugar skal sera grein fyrir væntanlegri notkun 
húsnæðis og helstu raforkunotkun, jafnframt leggja fram raflagnarteikningar. Ein 
heimtaug er lögð að hverri lóð (hverri eign) og skal greitt heimtaugargjald af hverri 
heimtaug (spennistöð) yfir allt að 15 metra og jarðstrengsheimtaug frá jarðstrengs- 
kerfi allt að 30 metra. Loftlínuheimtaug frá loftlínukerfi samkvæmt eftirfarandi tölum:
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Málstraumur 

stofnvara Stofngjald 

1.  GðA Iffasa .......02000000 00. kr. 97 490.00 
2. G3 A ð-fasa C.......002000 000 — 105 222.00 
ð. 200 A ð-fasa .....0000000 000 — 213 440.00 
4. 850 A -ð-fasa 2000... r — 509 355.00 

Rafveitan leggur ekki jarðlinuheimtaugar að húsum á þeim tíma árs, sem frost 
er í jörðu. Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stytstu leið að 
varakassa í útvegg. Teljist hagkvæmara að hafa kassa í innvegg, skal leita sam- 
þykkis rafveitustjóra um gerð og frágang pípu, sem strengurinn verður dreginn í. 

Sé jarðlínuheimtaug lögð frá loftlínu samkv. ósk heimtaugarbeiðanda skal lengd 
heimtaugar reiknuð frá lofilínustólpa að inntakskassa, en skeri heimtaugin akbraut, 
skal breidd akbrautar dregin frá, yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern metra 
umfram fyrstu Íó metra þannig: 

Yj = (912 KVA) kr./m. Yfirlengdargjald loftlínu reiknast á hvern metra um- 
fram fyrstu 30 metra þannig: Yi = (62 KVA) kr./m. að viðbættum kr. 22 315.00 
á hvern staur í umframlengd. Sé bráðabirgðaheimtaug lögð í vinnuskúr eða hús í 
byggingu, er greitt fyrir hana eins og hér segir: 

Málstraumur Stofngjald kr. Jarðstrengur kr./m Loftlína kr./staur 

63 A I-fasa 17 287.00 2 572.00 32 560.00 
63 A ð-fasa 24 269.00 2 572.00 37 867.00 

100 A ð-fasa 25 139.00 3 907.00 43 409.00 

Séu aðstæður þannig að kostnaður við lagningu bráðabirgðaheimtaugar verði 
óeðlilega hár, má taka gjald fyrir hana samkv. kostnaði. Telji rafveitustjóri að auka 
þurfi flutningsgetu heimtaugar eða spennis, skal notandi greiða mismun, samkvæmt 
gjaldskrá. Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja upp spennistöð að mestu leyti 
vegna eins notanda, skal hann leggja til lóð og/eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir 

því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra vegna staðsetningar stöðvarinnar. 
Þegar húsnæði er lagt til, skal það fullnægja settum skilyrðum um gerð húsa 

spennistöðva að dómi rafveitustjóra. Eðlilegur kostnaður notenda við gerð hús- 
næðis fyrir spennistöðina greiðist af rafveitunni í leiguformi t.d. fyrir lengri tíma 
— kemur þannig til frádráttar heimtaugargjaldi. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt hverfi að ræða 
eða aðstæður óeðlilegar, skal greiða heimtaugargjald samkv. kostnaðarreikningi. 

Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. 

10. Ýmis ákvæði. 

Söluskattur 18%, 1% viðlagasjóðsgjald, 1% í sjóð til að draga úr áhrifum verð- 

hækkana á olíu til íbúðahitunar og 13% verðjöfnunargjald til að bæta fjárhag 
Rafmagnsveitna ríkisins, samtals 33%, eru talin í upphæð gjalda þeirra, sem um 
ræðir Í gjaldskrá þessari, nema á töxtum 5-1, 5-2 og 5-8. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 
og Orkulögum nr. 58 29. april 1967, til að taka gildi 1. nóvember 1977. Jafnframt 
er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 92 9. febrúar 1977. 

Íðnaðarráðuneytið, 28. október 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson.
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AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá fyrir Rafveitu Patrekshrepps nr. 264 

651 Nr. 974. 

30. júní 1976 með síðari breytingum. 

Töflur 1 og 2 í gjaldskránni hljóði þannig: 

Tafla 1. — Orku- og aflverð, fastagjöld og mælaleigur. 
  

  

  

Fastar greiðslur í kr. 
  

  

  

  

  

  

Númer Heiti gjaldskrárliða með skýringum Orkuverð - Númer 
gjaldskrárl. kr/kWst. Daggreiðslur Ársgreiðslur á mælal. 

A — LÝSING 
1.1. Án fastagjalds ..............0..... 69,00 ol 
1.2. Með fastagjaldi .....................0.. 36,80 0,69/m? 252 01 
1.3. Götu- og hafnarlýsing ......00.......... 14,00 03 
14. Við íbúðarhússbyggingar ................ 32,20 

B— HEIMILI 
2.1. Með fastagjaldi ........................ 18,40 6,90/herbergi 2519 ol 

C — IÐNAÐUR OG VERSLUN 
3.1 Smávélar „.........000000 0. 36,80 02 
3.2 Stórnotkun ........0.0.000 0... 6,90 48,30/kW 17 630 04 

D— HITUN Með taxta B 2.1 
4.1. Án rofs ....... FIRIR 14,00 1 herbergi 34,50 12 593,00 ol 
4.2. Með rofi 1 kllá dag .................... 8,51 2 herbergi 69,00 25 185,00 
4.3. Með rofi 3 klládag .................... 3,91 3 herbergi 103,50 37 778,00 03 
4.5. Með rofi 14 kl/á dag 10-24 .............. 1,96 4 herbergi 138,00 50 370,00 03 

5 herbergi 172,50 62 963,00 03 
Fleiri sleppt 

F — ANNAÐ 
.1. Sérsamningar 
5.2. Lokun húsveitna og enduropnun ........ 1150 á reikning og eða útsendingu lokunar m 

MÆLALEIGUR Daggreiðslur Ársgreiðslur 
01 Einfasa almenn án stjórnt. .............. 6,90/mælingu 2 519,00 
02 Einfasa með stjórnt. og 

þrífasa án stjórnt. ..................... 13,80/mælingu 5 037,00 
03 Þriggja fasa m/stjórnt. ................. 20,T0/mælingu 1 556,00 
04 Þriggja fasa m/aflmæli ................. 41,40/mælingu 15 111,00 

  

100 amp. 
125 amp. 
200 amp. 
300 amp. 

Tafla II. Tenging við veitukerfið/heimtaugagjöld. 

Málstraumur 
stofnvara/spenna 

63 amp. 220/380 volt 
220/380 volt 
220/380 volt 
220/380 volt 
220/380 volt 

Stofngjöld Yfirlengdargjald 
tenginga eða eða kostnaður 
heimtauga kr. kr./m 

92 000 3 634 
146 050 4 209 

181 700 5497 

287 500 6314 

410 550 7 648 

B 83
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Tengingar með meiri flutningsgetu eða annarri spennu, greiðast samkvæmt 
kostnaði. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt vatnalögum nr. 16 20. 

júní 1923 og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að taka gildi 
1. nóvember 1977 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 27. október 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Kristmundur Halldórsson. 

Nr. 375. 28. október 1977. 
GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Keflavíkur og Rafveitu Gerðahrepps. 

I. RAFORKA 

Rafveita Keflavíkur og Rafveita Gerðahrepps selja raforku á þann hátt og við 

því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 

1. Um kWst.-mæli á kr. 64.68 hver kWsl. 
„2. Um kWst.-mæli á kr. 25.30 hver kWst., auk fastagjalds, er nemi kr. 281.75 á ári 

af hverri einingu gólfflatar í rúmi því, sem lýsa skal. Fyrir verslanir, vinnustofur 

og skrifstofur skal reikna 1 fermetra í hverri einingu, en fyrir geymslur og ganga 

3 fermetra. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

2.1. Um kWst.-mæli á kr. 16.17 hver kWst. 

C. Vélanotkun. 

3.1. Um kWst.-mæli á kr. 35.90 hver kWst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunar- 

tíma, má krefjast minnsta ársgjalds kr. 6 444.70 á hvert uppsett kW vélanna. 

3.2. Til fiskiðnaðar, með fasttengdum vélum kr. 14.70 hver kWst. 
3.3. Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla við fisk-, kjöt- eða mjólkuriðnað er yfir 

20 kW: 
a. Um kWst.-mæli á kr. 10.36 hver kWst., enda megi rjúfa strauminn í allt að 

3 klst. á dag, á tímum mesta álags rafveitunnar, um hádegið og síðdegis, en 

þó ekki lengur en 1%% klst. í senn. Notandi kosti klukkurofa fyrir vélalagnir 

eða tvígjaldsmæli, sem settur er til eftirlits með að rofið sé á tilsettum tíma. 

b. Um tvígjaldsmæli á kr. 61.43 hver kWst. í 1%% klst. tvisvar sinnum á tímum 

mesta álags rafveitunnar, en þó ekki lengur en 1 klst. í senn, en kr. 11.47 

hver kWst. utan þess tíma. 

34. Um mæli á kr. 13 259.40 fyrir hvert kW. mesta notaðs afls á árinu, mælt sem 

15 mínútna meðalálag og auk þess kr. 7.00 á notaða kWst. 

3.5. Ef ekki eru tök á að mæla mesta notaða afl má selja þannig: 

Um mæli á kr. 8695.00 fyrir hvert uppsett kW. vélanna og auk þess kr. 

7.00 á notaða kWst. Ef fasviksstuðull er lægri en 0.85 getur rafveitan krafist af 

notanda að hann sé hækkaður upp í það gildi.



28. október 1977. 653 Nr. 375. 

Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra straumfrekra tækja, 
sem valda truflunum og/eða takmarka notkun þeirra við tiltekinn tíma sólar- 
hrings. 

D. Hitun. 

4.1. Um kWst.-mæli á kr. 7.18 hver kWst., án rofs. 
4.2. Um kWst.-mæli á kr. 3.59 hver kWst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 

3 klst. á dag, á tímum mesta álags rafveitunnar, en þó eigi lengur en 1% klst. 
í senn. 

4.3. Um kWst.-mæli á kr. 1.94 hver kWst., í 9 klst. á tímanum frá kl. 22.00 til 08.00. 

Önnur skilyrði fyrir raforkunotkun til hitunar. 

Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
Rafveitan leggur til álagsstýringarrofa og annast viðhald þeirra. Kostar not- 
andinn tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim, samkvæmt reglum sem gilda 
um leigu mæla. 

c. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum rafveit- 
unnar, ofnar fasttengdir, með sérstökum rofum og hitastillir notaður. 

S
p
 

E. Önnur raforkusala. 

6.1. Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 
slíkra staða, á kr. 19.40 hver kWst., enda sé notkunin mæld um sér mæli og 

suðutæki fasttengd. 
5.2. Til nota fyrir vinnuljósalagnir meðan á byggingu stendur, um kWst.-mæli á kr. 

36.22 hver kWst. 
ð.3. Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWst.-mæli á kr. 4.70 hver kWst. á 

tímanum frá kl. 22 tl 8.30 og kr. 14.70 hver kWst. frá kl. 8.30 til kl. 22. 
5.4. Til gatnalýsingar á kr. 14.70 hver kWst. 

Alla rafmagnsnotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjald- 
skrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A—1. Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitu- 
stjóri þó að tilskildu samþykki rafveitustjórnar, veita afslátt frá gjaldskrárlið 
C—E (báðir meðtaldir) á orku, sem notuð er á sumrin, sé um aukningu frá vetrar- 
notkun að ræða. Ennfremur að selja orku eftir sérstökum samningi, sé það hagstætt 
vegna orkunýtingar rafveitunnar. 

F. MÆLALEIGUR. 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja veilu 
og er sú ákvörðun skulbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af mæli- 
tækjum, sem hér segir: 

1. Af einfasa mælum upp að 30 amp. ..........0....... kr. 98.00 pr. mán. 
2. Af þrífasa mælum upp að 50 amp. .......0.00000... — 117.60 pr. mán. 
3. Af þrífasa mælum 50 til 200 amp. .......0000.00... — 294.00 pr. mán. 
4. Af þrífasa mælum yfir 200 amp. ....00...00........ — 441.00 pr. mán. 
5. Af álagsstýringarliðum ............0...0...... 0. — 441.00 pr. mán. 

Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 
laust og verður hún eigi enduropnuð fyrr en notandinn hefur greitt kr. 2 082.00 
gjald á skrifstofu rafveitunnar. Ef lokað er fyrir veitu vegna vanskila, skal greiða 
á skrifstofu rafveitunnar, gjald fyrir enduropnun kr. 1593.00.
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HEIMTAUGAGJÖLD 

Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug, er tengir húsveitu við veitu- 
kerfi Rafveitu Keflavíkur og Rafveitu Gerðahrepps. Heimtaugargjaldið skal greitt 
við umsókn. 

Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar fyrir fullgerðar húsveitur og bráðabirgða- 
heimtaugar fyrir byggingastaði. 

Aðalheimtaugar. 

Heimtaugagjöld fyrir aðalheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Yfirlengdargjald 
Málstraumur/ Heimtaugargj. Jarðstr. Loftlína 
málraun kr. kr./m kr./m 

63A 1-fasa 107 239.00 2 585.00 34 055.00 
G3A 3-fasa 115 745.00 3 087.00 42 508.00 

1004 a 137 592.00 3 504.00 52 920.00 
2004 — 221 772.00 Samkv. kostnaði 
315A 462 188.00 — 

300kVA a 645 895.00 -—— 

500kVA — 1078 211.00 — 

800kVA a 1 724 094.00 — 

Bráðabirgðaheimtaugar. 

Heimtaugagjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfar- 

andi töflu: 
Lengdargjaldi)2) 

Málstraumur Stofngjald Jarðstrengur Loftlína 

GJA 1-fasa 19 016.00 Sama og aðalheimtaugar 
GJA 3-fasa 26 696.00 Sama og aðalheimtaugar 

100A 3-fasa 28 313.00 Sama og aðalheimtaugar 

A merkir málstraum stofnvara í amper. 
KVA merkir málstraum spennis í kíilóvoltamper, þegar um sér spennistöð er 

að ræða. 
Telji rafveitustjóri að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða spennis, skal 

notandi greiða mismun samkvæmt gjaldskrá. Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að 
setja upp spennistöð að mestu eða öllu leyti vegna eins notanda, skal hann leggja 
til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi 
rafveitustjóra, vegna staðsetningar stöðvarinnar. Þegar lóð er lögð til er það raf- 
veitunni gert að kostnaðarlausu og skal í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um 
stærð og staðsetningu stöðvarinnar. Þegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja 
skilyrðum um gerð spennistöðvarhúsa, að dómi rafveitustjóra. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt hverfi að ræða 

eða aðstæður óeðlilegar skal greiða heimtaugargjald samkvæmt kostnaðarreikningi. 

Helmingur heimtaugargjalds skal greiddur við umsókn, en síðari hlutinn áður en 
notkun hefst. 
  

1) Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast í heilum metrum frá næsta útitengiskáp eða rofa 
í spennistöð að stofnvarkassa eða stofntengikassa í húsveitu. 

Sjái eigandi húsveitu um lögn frá útitengiskáp eða rofa í spennistöð að stofnvarkassa 
eða stofntengikassa húsveitu á sinn kostnað, greiði hann aðeins stofngjald, en annist þá 
sjálfur viðhald heimtaugarinnar. 

2) Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innan lóðarmarka í jarðstrengs- 
heimtaug og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug.
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Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orku- 
lögum nr. 58 29. april 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað og 
birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjald- 
skrá sama efnis, nr. 112 9. febrúar 1977. 

Iðnaðarráðuneytið, 28. október 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. Í 

Kristmundur Halldórsson. 
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GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Akureyrar. 

I. RAFORKA 

Rafveita Akureyrar selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

A-—1 
A—2 

B—1 

B—2 

A. Lýsing. 

Kr. 62.92 hver kWst. til lýsingar. 
Kr. 19.39 hver kWest. til lýsingar auk fastagjalds, er nemi kr. 9 903.00 á ári 

fyrir 25 m? sólfflöt, eða minna af gólffleti af rúmi því, er lýsa skal, og kr. 
294.00 fyrir hvern ferm. umfram 25 m?. 

Þennan gjaldskrárlið má nota í verslunum fyrir kæliskápa og 1-fasa 
mótora upp að 3 KW. og greiði notandi aukagjald fyrir hvert KW sem svarar 

til gjalds fyrir 38 fermetra gólfflatar. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um tvo kWst.-mæla, annan til ljósa, hinn til suðu og hitunar. Kr. 62.92 hver 
kWst. til ljósa og kr. 15.65 hver kKWst. til suðu og hitunar. 

Kr. 12.66 hver kWst. til heimilisnotkunar. Auk þess greiðist fastagjald kr. 

102.00 á ári af hverjum fermetra sólfflatar íbúðar. Við útreikning á gólffleti 
skal telja öll herbergi og eldhús, enn fremur sanga, baðherbergi, geymslur og 
bílskúra. 

C. Vélanotkun. 

Kr. 32.84 hver kWst. til iðnaðar. 
Um mestastraumsmæli, ef um meira en 50 kKW er að ræða og notkunartími 
er meiri en 1000 klst. á ári, kr. 10 890.00 hvert kW, og kr. 559 hver kWst. 

Kr. 19.35 hver kWst., ef um meira en 30 KW er að ræða og notkunartími er 
meiri en 1000 klst. á ári. 
Sértaxti Gefjunar, kr. 2.49/2.25 hver kWst. og kr. 20 609.00 hvert kW. 

D. Hitun. 

Kr. 3.90 hver kWst. til upphitunar, ef straumur er rofinn í allt að þrjár klst. 
á dag á tímum mesta álags rafveitunnar, en þó ekki lengur en 1% klst. í senn. 
Kr. 257 hver kWst. til upphitunar (næturhitun), ef straumurinn er rofinn á 
tímabilinu kl. 8 til 23.
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D—3 Sértaxti til upphitunar kr. 339 hver kWst. utan mesta álagstíma á vetrum. 
Rofið í um það bil 6 mánuði. Bundið því skilyrði að annar upphitunarmögu- 
leiki sé fyrir hendi. 

E. Hitun í iðnaði. 
E—1 Kr. 8.82 hver kWst. til iðnaðarhitunar, enda sé lágmarksnotkun 10 000 kWst. 

á ári. 
E—2 Kr. 1147 hver kWst. um tvígjaldsmæli, á tímabilinu kl. 8 til 28. 
E—3 Kr. 5.59 hver kWst. um tvígjaldsmæli, á tímabilinu kl. 23 til kl. 8. 
F—1 Sértaxti Málmhúðunarinnar, kr. 6.07 hver kKWest. til iðnaðar. 

Önnur skilyrði til raforkusölu til hitunar. 

a. Að vélaafl, götulínur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
b. Að notandi kosti tengingu stjórntækis fyrir hitalösnina og greiði leigu fyrir 

það samkvæmt reglum, er gilda um leigu mæla. 
c. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerðar samkvæmt fyrirmælum raf- 

veitunnar, ofnar fasttengdir og hitastillar notaðir. 

Önnur notkun. 
Í. Rafveitustjórn getur, með sérstökum samningi, selt raforku þeim notendum, sem 

hafa eigin vélar til orkuvinnslu, með því skilyrði að stöðva megi raforkusölu til 
þeirra hvenær sem þarf að dómi rafveitustjóra. 

2. Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitustjóri, í samráði við rafveitustjórn, 
selja raforku eftir sérstökum samningi í hvert sinn. 

3. Gjald fyrir götu- og hafnarlýsingu ákveður bæjarstjórn. 

11. MÆLALEIGUR 

Rafveitustjóri ákveður stærð og serð mælitækja, sem nota skal fyrir veitu 
hverri, og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða ársleigu 
af mælitækinu samkvæmt eftirfarandi skrá: 

Upp að 30—50 50—100 100—-500 Yfir 
30 amp. amp. amp. amp. 500 amp. 

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 

1-fasa kWst.-mælar ...... 1 000.00 1230.00 1340.00 
3-fasa kWst.-mælar ...... 2000.00 2 600.00 3 346.00 5 570.00 12 255.00 
Tvígj.. og mestastr.-mælar 3 346.00 5 570.00 8 973.00 17 988.00 
Stýrikerfisliðar „......... 4 140.00 

Af öðrum tækjum en þeim, sem nefnd eru í skránni, skal leigan vera sem næst 
15% af mælitækisverðinu, og semur rafveitustjóri nánari skrá um leiguna. Leigan 
skal innheimt um leið og gjald fyrir raforku. 

IT. HEIMTAUGAGJÖLD 

1. Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug er tengir húsveitu við veitu- 
kerfi Rafveitu Akureyrar, og skal það greitt við umsókn, eða samtímis og 
greiðsla annarra byggingargjalda fer fram. 
Heimtaugagjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu: 1Ð
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Stofngjald Lengdargjald Umframgjald 

Málstraumur Jarðstr. Loftlína Jarðstr. Loftlína Loftlina 

Málraun kr. kr. kr./m kr./stólpi kr./stólpi 

A 1-fasa ... 22 500 11 200 — Innif. 20 150 

A 3-fasa ... 33 500 16 700 — — 28 000 

A 1-fasa ... 81 000 16 700 Innif. — 28 000 

A 3-fasa —... 88 700 18 900 — — 31 300 

A 3-fasa —... 110 400 22 300 — — 39 200 

A 3-fasa —... 63 000 — 4 615 — — 

A 3-fasa —... 191 000 — 6 300 — — 

KVA 3-fasa ... 509 000 — Skv. kostn. — — 

KVA 3-fasa ... 811 000 — — — — 

KVA 3-fasa ... 1315 000 — — — — 

Séu aðstæður óvenjulegar að því er snertir fjarlægð húsveitu frá veitukerfi, eða 

fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar, skal heimtaugargjald ákveðið sam- 

kvæmt sérstökum samningi hverju sinni. 
Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekins notanda og hún að mestu 

leyti notuð í hans þágu, skal notandanum skylt að leggja til lóð undir stöðina, raf- 

veitunni að kostnaðarlausu og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar 

um stærð lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar. 

Þegar heimtaug er stækkuð eða henni breytt úr loftlínuheimtaug í jarðstrenss- 

heimtaug, samkvæmt beiðni notanda. skal greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina 

nýju heimtaug, að frádregnu sjaldi hinnar fyrri heimtaugar, samkvæmt gildandi 

gjaldskrá, þegar breyting fer fram. 

Lengd jarðstrengsheimtausar reiknast frá næsta útitengiskáp eða rofa í spenni- 

stöð að stofnvarkassa í húsveitu. 
Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram $ m innan lóðamarka í 

jarðstrengs-heimtaug og fyrir hvern stólpa innan lóðamarka í loftlínuheimtaug. 

IV. ÝMIS ÁKVÆÐI 

. Hafi gjald fyrir raforku eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið, skal 

taka gjald fyrir enduropnun veitunnar kr. 1 000.00. Ennfremur skal sama gjald 

tekið ef farið er á stað til lokunar, jafnvel þótt lokun sé ekki framkvæmd. 

Ef fundin eru við skoðun óleyfileg vör eða of stór, skal veitunni lokað tafar- 

laust og verður hún ekki endnronnuð fyrr en notandinn hefir greitt gjald til 

rafveitunnar kr. 1 000.00 og sett viðeigandi vör. 

Söluskattur 17%, 2% viðlagasióðsgjald og 1% í sjóð til að draga úr áhrifum 

verðhækkana á olíu Hl íbúðarhitunar, ern innifalin í upphæðum gjalda þeirra, 

sem um ræðir í gjaldskrá þessari, að undanteknum D-liðum. 

Verðjöfnunarsiald 13% samkvæmt lösum um verðiðfnunargjald af raforku. er 

innifalið í gjöldum Þeim. sem um ræðir í gjaldskrá þessari, að undanteknum 

D-liðum. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalösum nr. 15 20. júní 1923 og 

orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með Hl að öðlast gildi 1. nóvember 

1977 og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi 

felld gjaldskrá sama efnis nr. 116 18. febrúar 1977. 

Iðnaðarráðuneytið, 27. október 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. Í 

Kristmundur Halldórsson.
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GJALDSKRÁ 

Rafmagnsveitna ríkisins. 

I. SMÁSALA 

A. GJALDSKRÁRLIÐIR 

Rafmagnsveitur ríkisins selja raforku í smásölu á þann hátt og við því verði, 
sem hér segir: 

1. Lýsing. 

1.1. Fast gjald ..............0.... 00 kr. F1 
Orkugjald — 75.30 á kWst. 

1.2. Fast gjald .............0... 00 — F1I--F2 
Orkugjald — 40.60 á kWst. 

2. Notkun til heimilisþarfa, búrekstrar o. fl. 
21. Fast gjald .............0000 00 kr. FI} F3 

Orkugjald  ......... — 19.60 á kWst. 

Markmæling: 

2.3. Aflgjald, lágmarksstilling 4 KW .............. — 103 030.00 á ári 
Aflgjald umfram 4 KW að hámarksaflsstillingu 
ROKW 20. — 13 950.00 á kW á ári 
Orkugjald af allri notkun .................. — 2.68 á kWst. 
Orkugjald af notkun umfram aflsstillingu .... — 19.60 á kWst. 

3. Vélanotkun o. fl. 
3.1. Fast gjald ..........0.000.00.. kr. FI} F2 

Lágmarksgjald  .......... — 58 XFI1 á ári 
Orkugjald 2... -- 40.60 á kWst. 

3.2. Aflgjald, lágmark 3 KW .l.llll — 15 6965.00 á ári 
Aflgjald, umfram 3 KW lll... — 20415 á KW á ári 
Fast gjald .........0.... 0. — FILF3 
Orkugjald — 7.53 á kWst. 

3.4. Til súgþurrkunar á tímabilinu frá 1. júní til 31. 
Október ........ 00 
Aflgjald „....... — 7610.00 á kW á ári 
Fast gjald  .......... — F1 
Orkugjald — 3.29 á kWst. 

4. Húshitun. 

4.1, Fast gjald ..........0...00.. 0 kr. FI. F4 
Orkugjald — 10.10 á kWst. 
Roftími allt að 1 klst. á dag. 

4.2. Fast gjald, lágmark 2 KW ............ — FI} F4 
Orkugjald — 4.30 á kWst. 
Roftími allt að 2X<1.5 klst. á dag. 

Markmæling: 

4.3. Fast gjald .........00000. — F1 

ja
 

= |$j
s! 

S
i
 

|)
 fi
 

fa
 

= þ
v
 

S
 = lr
 Á mn
 að þR
 

= = |=}
 

mæ
 ot
 

B
 

|)
 

o
 Hm
 

no
 

Þi
 

>
 

>
 

=
 

Ss
 = mi



28. október 1977. 659 Nr. 377. 

Aflgjald, umfram 5 kWað hámarksaflsstillingu 

20 KW 200... —  58865.00 á kW á ári 
Orkugjald af allri notkun .................. — 2.71 á kWst. 
Orkugjald af notkun umfram aflsstillingu .... — 19.60 á kWst. 
Roftími allt að 2X<1.5 klst. á dag. 

4.4. Fast gjald, lágmark 2 KW .......0.0.0...0. — F1--F4 
Orkugjald  .............. — 2.25 á kWst. 
Roftími allt að 15 klst. að degi til. 

Utanhússlýsing. 

ö.1. Fast gjald ...............000.00 0 kr. F1 
Fyrir hvert götuljósker ............000....... — 6 XFI1 á ári 
Orkugjald #............... 0000 — 9.40 á kWst. 

5.2. Fast gjald „..................0000 0. — F1 
Orkugjald ........... 0. — 19.95 á kWst. 

6. Lokun fyrir veitu. 

Gjöld fyrir lokun og enduropnun á veitu vegna 
vanskila eru samtals  ...........0..00...... kr.  3600.00 
fyrir hvert skipti. 

B. SKILGREININGAR OG ÝMIS ÁKVÆÐI 

1. Föst gjöld. 

Í kr. 589.00 á mánuði 
F2 a) Verslanir, skrifstofur, vinnustofur o.þ.h... — 22.00 á m? á mán. 

b) Gangar, geymslur o.þ.h. .......0.0........ — 11.00 á m? á mán. 
F3 - 232.00 á mánuði 

Gjaldeiningar eru: 
a) Fyrir fjölskylduheimili. 

Hvert herbergi notað eða ætlað til íbúðar, en 
ekki gangar, baðherbergi né seymslur. 
Herbergi 5 ferm. eða minna reiknast hálft, 
en 25 ferm. eða stærra tvö. 

b) Fyrir félagsheimili, skóla, gistihús, siúkra- 

hús o.þ.h. 20 ferm. mælt innan útvegsja. 
c) Fyrir útihús vegna búrekstrar. Fyrstu 50 
ferm. eða minna, ein gjaldeining. Hverja næstu 

100 ferm., ein gjaldeining. 

d) Fyrir fiskvinnslustöðvar, iðnaðar- og iðjuhús 
o.þ.h. 30 ferm. fyrir vinnslurúm, 40 ferm. 

fyrir geymslurúm. 
F4 Hvert uppsett KW ............. 0. — 1079.00 á ári 

2. Mestaaflsmæling. 

Aflmæling miðast við 15 mín. meðalálag. 
Gjaldskrárliður 3.2. 
Gjaldskylt afl hvers almanaksárs er meðaltal fjögurra hæstu álestra, en hjá 

fiskibræðslum, fiskimjölsverksmiðjum og til hliðstæðra nota, er gjaldskylt afl 
meðaltal tveggja hæstu álestra. 

Álestur fari að jafnaði fram í byrjun hvers mánaðar. 

ho 

B 84
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3. Véla- og tækjaálag. 

1. Ef fasviksstuðull hjá notanda er lægri en 0.8, skal hann gera ráðstafanir á sinn 
kostnað til þess að hækka fasviksstuðulinn upp í það gildi. Notandi greiðir 
hærra verð fyrir raforku meðan fasviksstuðull er undir 0.8. 

2. Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra tækja, er valda tilfinn- 
anlegum truflunum, um lengri eða skemmri tíma eftir aðstæðum hverju sinni. 
Heimilt er að taka fastagjöld af rafsuðuspennum samkvæmt FÁ. 

4. Verð til hitunar. 

Í gjaldskránni er verð til hitunar miðað við söluverð díeselolíu í Reykjavík til 

olíukyndingar kr. 26.59 hver lítri. Við hverja 10 aura útsöluverðsbreytingu, frá 
grunnverði reiknað á kyndingarolíu skal hitaverð lækka eða hækka hver kWst. um 
4.0 aura á gjaldskrárlið 4.1., 1.7 aura á lið 4.2., 15 aura á lið 4.3. og 0.9 aura á lið 
4.4. Einnig skal kWst.-gjald á sjaldskrárlið 2.3. lækka eða hækka um 1.0 eyri hver 
kWst. við sömu verðbreytingu á olíu. 

5. Götulýsing. 

Rafmagnsveitur ríkisins sjá um uppsetningu götulýsingarkerfis samkv. ósk not- 
anda, sem greiði stofnkostnað. Viðhald götulýsingar annast Rafmagnsveiturnar á 
sinn kostnað. 

6. Takmörkun á vali gjaldskrárliða o. fl. 

Þegar um sérstakar aðstæður er að ræða, svo sem tímabundna notkun mikils afls, 

geta Rafmagnsveitur ríkisins takmarkað val notenda við ákveðna gjaldskrárliði 
eða gert sérstaka samninga um skilyrði fyrir tengingu. Þar sem framleiðslukostn- 
aður orku er sérstaklega hár, svo sem díeselstöðvasvæðum, eða flutningsgeta og/ 
eða spennaafl er takmarkað, áskilja Rafmagnsveiturnar sér rétt til þess að gefa 
ekki kost á gjaldskrárliðum, þar sem orkugjald er lágt og/eða orknotkun mikil. 

7. Annað. 

Söluskattur og hliðstæð gjöld 20% og 13% verðjöfnunargjald eru innifalin í 
öllum gjaldskrárliðum nema raforku til húshitunar og kWst.-gjaldi á gjaldskrár- 
lið 2.3. Gjaldskrárverðin breytast til samræmis við söluskattsbreytingar, sem kunna 

að verða. 

II. HEILDSALA 

Gjöld samkvæmt þessari gjaldskrá eru miðuð við afhendingu raforkunnar með 
6—11 kV spennu og mælingu hennar á þeirri spennuhlið. 

Gjaldskráin gildir um sölu til héraðsrafmagnsveitna og er miðuð við afhendingu 

orkunnar á einum stað í nánd við mörk orkuveitusvæðis þeirra. 
Einnig er heimilt að selja öðrum raforkukaupendum samkvæmt þessari gjald- 

skrá enda sé þá greitt fyrir minnst 800 KW afl og fyrir 6—11 kV aðfærsluveitu frá 
aðalkerfi Rafmagnsveitna ríkisins, miðað við fjarlægð, aflnotkun og samnings- 
bundna tímalengd notkunar. 

Rafmagnsveitunum er heimilt að afhenda orkuna á hærri spennu en gjaldskrá 

þessi miðast við, enda sé um það gerður sérstakur samningur á milli Rafmagns- 

veitnanna og þess kaupanda, sem í hlut á.
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RAFMAGNSAGJALD 

Aflgjald ...........00200 000 kr. 10122 á árskW. 
- Orkugjald: 

Fyrir fyrstu notkun allt að 2500 klst. nýt- 
ingartíma á árskW. .......000000.. 320.6 aurar á kWst. 

Fyrir notkun milli 2500 og 4000 klst. nýt- 
ingartíma á árskW. ..........0..0..0.0... 185.4 aurar á kWst. 

Fyrir notkun umfram 4000 klst. nýtingar- 
tíma á árskW.  .......0.00 92.7 aurar á kWst. 

AFLMÆLING 

Með árskW í gjaldskrá þessari er átt við meðaltal fjögurra hæstu mánaðar- 
álagstoppa ársins, mældra sem 30 mínútna meðalálag á afhendingarstað. 

ÁRSNÝTING 

Ársnýtingartími í klst. er raforkunotkun eins almanaksárs í kWst. deilt með 

þeim álagstoppi í KW sem greiða skal fyrir. 

ÁKVÖRÐUN AFLSGJALDS 

Rafmagnsveiturnar áætla í samráði við kaupanda aflnotkun komandi árs, og er 

það umsamið afl sama tímabils. Reynist mest aflnotkun verða minni, skal þó kaup- 

andi greiða fyrir minnst 80% af umsömdu afli. 

FASVIKSSTUÐULL 
Gjaldskráin miðast við, að meðalfasviksstaðull hvers mánaðar hjá kaupanda 

sé ekki lægri en 0.85 Falli meðalfasviksstuðullinn niður fyrir þetta gildi, skal 

kilówattstundarverð skv. 2. grein umrædds mánaðar hækka um 2% fyrir hvert 

hundraðshlutastig eða meiri hluta úr stigi, sem meðalfasviksstuðull mánaðarins 

fer niður fyrir slíkt lágmark. 

GREIÐSLUSKILMÁLAR 

Rafmagnsveiturnar áætla í samráði við kaupanda ársgreiðslu hans miðað við 
umsamið afl og áætlaða orku og skal þeirri upphæð skipt í mánaðarlegar greiðslur. 
Mánaðargreiðslurnar falla í gjalddaga fyrsta hvers mánaðar eftir á, og eindagi er 
í lok þess mánaðar. Lánavextir greiðast af fyrsta mánuði skuldar en vanskilavextir 
eftir eindaga, hvort tveggja samkvæmt almennum reglum Seðlabanka Íslands um 

hæstu leyfilega vexti á hverjum tíma. 
Rafmagnsveiturnar hafa heimild til að stöðva afhendingu orkunnar, ef greiðsla 

hefur ekki verið innt af hendi einum mánuði eftir gjalddaga, en tilkynnt skal kaup- 
anda um það með minnst ðja daga fyrirvara. 

Gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað kaupanda, sbr. 
76. gr. Orkulaga nr. 58/1967. 

ÖNNUR ÁKVÆÐI 

Um önnur ákvæði gildir reglugerð Rafmagnsveitna ríkisins. Hvorki verðjöfn- 
unargjald né söluskattur eru innifalin í verðinu. 

HI. HEIMTAUGAGJALD Í ÞÉTTBÝLI 

Heimtaugagjöld Rafmagnsveitna ríkisins í kaupstöðum, kauptúnum og þorpum, 
tengd veitusvæðum Rafmagnsveitnanna og með fastri íbúatölu 50 eða fleiri, samkvæmt
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skrá Hagstofu Íslands á hverjum tíma miðað við áramót, eru sem hér segir: 
Í. 

11 

Lo
 

N)
 

ið) 

Rafmagnsveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtauga eða spennistöðva fyrir 
hverja húsveitu. 
Umsækjandi heimtaugar skal á heimtaugarumsókn gera grein fyrir væntan- 
legri raforkunotkun næstu 5 árin, ásamt gerð og notkun húsnæðis. Teikning 
af húsnæðinu fylgi heimtaugarumsókn. Heimtaugargjald skal greitt að fullu 
áður en verk er hafið. 
Ein heimtaug er lögð að eign eða eignum á hverri lóð og greiðist heimtaugar- 
gjald af hverri heimtaug eða spennistöð sem hér segir: 

HEIMTAUG Gjald af yfirlengdi) 
Varstærð Stofngjald Jarðstrengur Loftlína 

Amp. kr. kr/m kr/stólpa 

63 eimfasa 0... 111 550 2240 37 950 
63 þriggjafasa  .................... 120 750 2240 43 125 

100 þriggjafasa .............. 142 600 2590 
200 þriggjafasa ................ 232 300 3 335 
315 Þþriggjafasa  .................... 457 700 4 025 
300 KVA spst. 733 125 Samkv. kostn. 
500 KVA spst. 2... 1173 000 — 
800 KVA spst. 1 863 000 — 

Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stytstu greið- 
færa leið að varkassa á útvegg götuhliðar hússins. Teljist hagkvæmara að 
hafa varkassa á innvegg skal leita samþykkis Rafmagnsveitnanna um gerð og 
frágang pípu, sem heimtaugarstrengurinn verður dreginn í. Af jarðstrengs- 
heimtaug með flutningsgetu 200 A og 315 A greiðist yfirlengdargjald af vega- 
lengd frá stofnvarkassa að rofa í dreifistöð að frádregnum 25 m í lóð. Af vega- 
lensd umfram 125 m í sötn greiðist ekki yfirlengdarsjald sjá þó lið 2.4. Lengd 
loftlínuheimtaugar reiknast frá næsta stólpa í götulínu, stytstu greiðfæra leið 
að varkassa. 
Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja spennistöð að mestu eða öllu leyti 
fyrir einn notanda, skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina 
eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi Rafmagnsveitnanna, með hliðsjón 
af tæknilegum aðstæðum hverju sinni. 
Þegar lóð er lögð til, er það gert Rafmagnsveitunum að kostnaðarlausu og 
hlíta ber skilmálum þeirra um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. 

Þegar húsnæði fyrir spennistöð er lagt til, t. d. innan þess húsrýmis er 
umsækjandi hefur til umráða, svo sem í fiskverkunarhúsum, fiskimjölsbræðslum, 

iðnaðarhúsnæði, verslunarhúsnæði o. s. frv. skal staðsetning þess ákveðin með 
samþykki Rafmagnsveitnanna í hverju tilviki og skal húsnæðisaðstaðan full- 

nægja þeim kröfum sem gerðar eru til húsnæðis til þessara nota. Húsnæðið — 
uppsteypt hús — er lagt Rafmasnsveitunum til að kostnaðarlausu en þær sjá 

um allan kostnað við fullnaðarfrásans húsnæðisins eftir nánara samkomu- 
lagi þar um hverju sinni. 
Telji Rafmagnsveiturnar að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða stækka 
spenni, eða notandi óskar eftir þeirri aukningu skal notandi greiða helming 

kostnaðar samkvæmt heimtaugargjaldskrá fyrir íbúðarhús, en allan kostnað 

samkvæmt kostnaðarreikningi, fyrir iðnaðar- og verslunarhús o. þ. h. 

Fvrir bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu skal greiða sem 
hér segir: 

Yfirlengdargjald reiknast af jarðlínuheimtaug, sem er lengri en 25 m í lóð og loftlínuheimtaus 

sem er lengri en 50 m, nema annars sé getið.
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3.1 Fyrir kostnað við framkvæmd verksins og leigu á efni samkvæmt kostnaðar- 
áætlun Rafmagnsveitnanna, sem miða skal við aðstæður hverju sinni. 

3.2 Fyrir stofnvarkassa með tilheyrandi búnaði og mælitækjum, sem tengdur er 
í loftlinustaur í kerfi Rafmagnsveitnanna skal greiða minnst kr. 17 250 miðað 
við 63 Amp. stofnvar en að öðru leyti fer um gjald samkv. lið 3.1. 

4. Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum, innan kaupstaða, kauptúna og 
þorpa. Sé um óskipulagt svæði að ræða eða aðstæður óeðlilegar, skal greiða heim- 
taugargjald samkvæmt reikningi, er byggist á kostnaðaráætlun eða raun- 
kostnaði, háð aðstæðum og ákvörðun Rafmagnsveitnanna, hverju sinni. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi 1. nóvember 1977 og birtist til eftirbreytni öllum, 
sem hlut eiga að máli. Jafnframt eru úr gildi felldar gjaldskrár sama efnis nr. 63 
20. janúar 1977 og nr. 413 19. nóvember 1976. 

Iðnaðarráðuneytið, 28. október 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson. 

27. október 1977. . Nr. 378. 
AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Dalvíkur nr. 284 11. desember 1970, 

með síðari breytingum. 

4. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 
Fastagjald á mánuði verði kr. 1 200.00 fyrir hvern aðalhemil. 

2. Vatnsgjald verði kr. 1 600.00 fyrir hvern mínnútulítra í hámarksstillingu hemils. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt Orkulögum nr. 58 29. april 
1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. nóvember 1977 og birtist til eftir- 
breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

þa
 

Iönaðarráðuneytið, 27. október 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 

Kristmundur Halldórsson. 

27. október 1977. . Nr. 379. 

AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Siglufjarðar nr. 245 8. júní 1977. 

4. gr. gjaldskrárinnar orðist þannig: 
Gjald fyrir afnot heita vatnsins er: 
Vatnsgjald kr. 3120.00 á mánuði fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu 

hemils.
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Til hliðsjónar við ákvörðun verðsins er miðað við að kyndingarkostnaður sé 
sem næst 80% af kyndingarkostnaði með olíu. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt Orkulögum nr. 58 29. april 
1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. nóvember 1977 og birtist til eftir- 
breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 27. október 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

- Kristmundur Halldórsson. 

Nr. 380. . 27. október 1977. 
AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Suðurnesja nr. 390, 6. nóv. 1976. 

7. gr. orðist svo: 

Heimæðagjald hitaveitunnar skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Rúmmál húss (utanmál) mð Heimæðagjald 

Allt að 400 kr. 232530 
400— 2 000 — 232530 fyrir — 400mð -L 186 kr/m? þar yfir 

2000— 6000 — 580 978 fyrir 2000m? 158 kr/mð þar yfir 
6 000—10 000 — 1163428 fyrir 6000m? 139 kr/mð þar yfir 

Meira en 10 000 — 1721538 fyrir 10 000m? 121 kr/mð þar yfir 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum hemlum frá hitaveit- 
unni og skal þá greiða kr. 27 985.00 aukagjald fyrir hvern hemil umfram þann fyrsta. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt Orkulögum nr. 58 29. apríl 
1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. nóvember 1977 og birtist til eftirbreytni 
öllum, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 27. október 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Nr. 881. 29. október 1977. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 372 25. október 1976 um vöruhappdrætti 

Sambands íslenskra berklasjúklinga. 

1. gr. 

1. málsl. 7. gr. orðist svo: Verð ársmiða er kr. 7 200.00, en endurnýjunarverð 
í hverjum flokki kr. 600.00.
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2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 18 22. apríl 1959, sbr. lög 

nr. 32 5. maí 1969 og lög nr. 52 25. maí 1976, öðlast gildi 1. janúar 1978. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 25. október 1977. 

Ólafur Jóhannesson. 
  

Ólafur W. Stefánsson. 

Nr. 382. 

REIKNINGAR 

Styrktarfélags vangefinna á Vestfjörðum árið 1976—1977. 

Tekjur: 

1. Árgjöld. 
a) í heftum: 

Patreksfjörður  .........2.002002000 ene esne kr. 83500 
Ísafjörður ..........00.0220.. s.s — 243500 
Suðureyri  .........200000 0. — 36500 
Bolungarvík ............2.2.0 nes — 71500 
Hnífsdalur #............2.0.020000essss ser — 41000 
Tálknafjörður ............2.2200000 eens —- 7 500 
Flateyri ............2020200.0 0. ns — 12000 
Þingeyri #...........00002. 0. — 42500 
sveitir ..........2.0 nos —  20000 

b) í gíróseðlum: — 119175 

Samtals kr. 683 175 

2. Merki 

Suðureyri .........20.00.0 ser kr. 10285 
Bolungarvík .........020.0000 00 0r enn — 9880 
Ísafjörður ...........20000000 ner — 36635 

Samtals kr. 56 800 

3. Gjafir 
Bolungarvíkurkaupstaður  ...............200 02. enn kr. 40000 
Skólabörn í Bolungarvík .........2.0.00200000nnnnnr rn — 7 395 
Álfdís Jakobsdóttir RN IIR — 72000 
Herdís Albertsdóttir ............22..0.. es — 2000 
Geirmundur Júlíusson ..........20.00 00. s ss — 500 

Finnbogi Björnsson .........2.0.000.0.. sn — 500 
velunnari (Patreksf.) ...........2000 000... — 500 

  

Samtals kr. 122 895 

Tekjur alls samtals kr. 862 870 

Gjöld: 
1. Greiðsla til Landssamtakanna Þroskahjálp Greiðsla til Landssamtakanna Þroskahjálp .......0..0...00.000... kr. 130 000 
2. Utvarpsauglýsingar — 13804
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3. Símagjöld ..................00.nn ss — 1427 
4. Styrktarfélag vangefinna Rvík. (merki) ......000000.0. 0. —  36000 
ð. Frímerki ..................0202..nes es — 7 465 
6. Flugfar .............0...0.000 0... — 6830 
7. Greiðsla vegna gíróseðla .............0..0.20000 nn — 5850 
8. Mappa og bók .........0....0 00 — 1552 
9. Umslög ............2..0 000... — 980 

10. Greiðsla vegna símaávísunar .............0.0.0.0 00. — 1050 
11. Kvittanahefti ...............0.00.0. 0000 — 460 
12. Tékkahefti (................00000 000 — 300 

Samtals kr. 218 565 

Tekjur = gjöld 
Tekjur  ............0.. 0 kr. 862 870 
Gjöld .......0000200000 0. — 218 565 

kr. 644 305 

Innistæða í LÍ Ísafirði hlaupareikn. nr. 1795 ..........0.0..00.0. kr. 645 187 

Ísafirði, 30. júní 1977. 

Ragnheiður Þóra Grímsdóttir, gjaldkeri. 

Bolungarvík, 30. júní 1977. 

Höfum yfirfarið reikningana, teljum þá í lagi. 

Endurskoðendur: 

Bernódus Halldórsson. 

Kristján Jónsson. 
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FJALLSKILAREGLUGERÐ 

fyrir Suður-Múlasýslu, Neskaupstað og Eskifjarðarkaupstað. 

I. KAFLI 

Um stjórn fjallskilamála. 

1. gr 
Hreppar Suður-Múlasýslu, Neskaupstaður og Eskifjarðarkaupstaður eru eitt fjall- 

skilaumdæmi. 
Hver hreppur og hver kaupstaður innan fjallskilaumdæmisins er sérstök fjall- 

skiladeild. 
Syýslunefnd getur heimilað samsetningu fjallskiladeilda, óski viðkomandi sveitar- 

stjórnir eftir því, að undangenginni fundarsamþykkt meirihluta fjallskilaskyldra 
aðila í hverri fjallskiladeild, enda hafi verið boðað til fundarins með dagskrá. 

Fer þá um stjórn og framkvæmd fjallskilamála eftir samkomulagi viðkomandi 
fjallskiladeilda, enda verði það samþykkt af sýslunefnd. 

2. gr. 

Sýslunefnd hefur á hendi yfirstjórn allra fjallskilamála í fjallskilaumdæminu, 
en hreppsnefnd eða bæjarstjórn annast stjórn og framkvæmd þeirra í hverri fjall- 
skiladeild, tekur allar ákvarðanir um fjallskil og aðrar framkvæmdir samkvæmt 
reglugerð þessari og úrskurðar ágreinings- og kærumál er upp koma innan fjall- 
skiladeildarinnar., Úrskurði sveitarstjórnar má skjóta til sýslunefndar. 

3. gr. 
Í gerðabók sveitarstjórnar skal skrá niðurjöfnun fjallskila og yfir höfuð allar 

ákvarðanir, er hún gerir viðvíkjandi fjallskilum, leitum, réttum og göngum. 

II. KAFLI 

Um notkun beitilanda. 

4. gr. 

Fjallskilasamþykkt þessi tekur til allra landa innan takmarka Suður-Múlasýslu, 
hvort sem teljast óbyggðir, afréttir eða heimalönd. 

5. gr. 

Afréttir skulu teljast hinir sömu og að undanförnu hafa verið, nema að til komi 

breytingar samkv. 5. gr. laga nr. 42, 1969. Skal sýslunefnd semja skrá um alla afrétti 
B 85 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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og upprekstrarlönd og landamerki þeirra og færa inn jafnharðan, ef breytingar eru 
gerðar. Skal skrá þessi geymd í skjalasafni sýslunnar og tiltæk þeim er sjá vilja. 

6. gr. 
Hafi sveitarfélag sameiginlegan afrétt eiga þeir hreppsbúar, sem landsafnot hafa, 

rétt á að reka þangað búfé sitt. 
Sveitarstjórn getur þó, ef afréttarland er þröngt, takmarkað tölu búfjár frá eigend- 

um. Skal hún þá taka tillit til stærðar og beitarþols heimajarðar manna. Sveitar- 
stjórn getur og hlutast til um, að fé sé rekið í lönd einstakra jarða, enda sé land- 
eigandi því samþykkur. Sveitarstjórn getur skyldað menn til að reka á afrétt sé 
hann fáanlegur, enda sé þröngt í heimalöndum þeirra, eða fé valdi ágangi á nágranna- 
jarðir. 

7. gr. 
Sveitarstjórn getur ákveðið gjald fyrir upprekstur. Rennur gjaldið í sveitarsjóð 

eða fjallskilasjóð. Sé um einkalönd að ræða ákveðst gjaldið til landeiganda og eftir 
samkomulagi við hann. 

Ákvörðun um upphæð hagatolla breytist árlega í samræmi við verð á búvöru. 

8. gr. 
Enginn má taka til hagagöngu búfé utansveitarmanna án samþykkis sveitar- 

stjórnar, nema öruggt sé að slíkur fénaður valdi ekki ágangi á nágrannajarðir eða 
afrétt. 

9. gr. 
Óheimil eru öll afnot af landi nema með leyfi viðkomandi ábúanda eða sveitar- 

félags, ef um afrétt er að ræða þar með talin grasnyt og veiðiskapur hvers konar. 
Eigendum eyðijarða er og óheimilt að ráðstafa landsnytjum, nema með samþykki 
þeirra, er hafa þær á leigu, eða með samþykki hreppsnefnda ef óleigðar eru. 

Sé þá tryggt, að nágrannajarðir eða ábúendur þeirra bíði ekki tjón, eða ó- 
þægindi af. 

HI. KAFLI 

Um ágang og ítölu. 

10. gr. 
Nú eru Þbeitilönd talin ofsetin af þeim er fé eiga og gróðurfar talið fara þar 

hnignandi. Er þá hreppsnefnd skylt að leita þeirra úrræða sem um getur í 3. kafla 
laga nr. 43, 25. maí 1976. 

ll. gr. 

Ef sveitarfélag, hluti þess, eða einstaka jarðir verða fyrir miklum ágangi utan- 
sveitarfjár Í lönd sín, svo að spilli fyrir búskaparaðstöðu á jörðum, eða valdi óeðlilega 
mikilli fyrirhöfn getur sveitarstjórn krafist ítölu í lönd þeirra er ágangsféð eiga, 
sbr. 3. kafla laga nr. 43, 1976. Skylt er þá hreppsnefndum beggja að leita úrræða eða 
samkomulags. 

12. gr. 

Nú gengur margt fé leyfislaust í afrétt annarrar sveitar og skal þá sveitarstjórn 
þeirrar sveitar, er féð á, skylt að kveðja menn í fyrstu og aðrar göngur í þær sveitir 
er fyrir ágangi verða, ef sveitarstjórn þar gerir kröfu til. 

Krafa um slíka gangnamenn skal byggð á fjártölum í fyrstu réttum næsta haust 
á undan. Laun þessara gangnamanna greiðast úr sjóði þeirrar sveitar er féð tilheyrir.



28. ágúst 1977. 669 Nr. 38ð. 

IV. KAFLI 

Um vorsmölun. 

13. gr. 
Sveitarstjórn getur ákveðið eina vorsmölun til rúnings og eftirlits með fé og 

skylt er henni að gera það, ef meiri hluti fjáreigenda í hreppnum óskar þess. 
Skal þá gæta þess vandlega að fé verði ekki fyrir óþarfa þvælingi og að lömb 

ringlist ekki frá mæðrum sínum. Gildir þetta bæði um afrétti og heimalönd. 
Skylt er að marka lömb áður en þeim er sleppt. Þó má merkja lömb með viður- 

kenndum merkjum sem sýna tákn eiganda, hrepps hans og sýslu. Ef fé er ekki í 
vörslu um burð skal fjáreigandi gera smölu til að marka lömb og ljúka því áður en 12 
vikur eru liðnar af sumri. 

V. KAFLI 

Um fjallskil að hausti. 

14. gr. 

Á allar afréttir og upprekstrarlönd skal gera minnst tvær almennar göngur á 
hausti, á tímabilinu 18. september til 20. október og síðan eftirleitir eftir þörfum 
meðan fjárvon er á leitarsvæðinu. 

Sveitarstjórn ákveður gangnadasa hver í sinni fjallskiladeild. Allar göngur og 
eftirlitsferðir skulu fara fram fyrir lok októbermánaðar haust hvert svo og öll 
hreinsun heimalanda. Tilkynna skal sveitarstjórnum þeirra hreppa, sem kindavon 
eiga í aðalréttum hreppsins hvenær réttað verður, og skal hver sveitarstjórn sjá um 
að sækja sitt fé í réttina. Skylt er að smala öll heimalönd og eyðijarðir í hreppum 
samhliða afréttum, eftir því sem frekast er kostur, svo að sem flest utansveitarfé 

komist í réttarsafn. Í þeim sveitarfélögum, sem enga afrétt hafa, skal sveitarsjórn 

sjá um, að utansveitarfé sé tilbúið til flutnings í einu lagi, eftir að göngum er lokið í 
öllum hreppum. 

15. gr. 
Allir þeir sem búfé hafa undir höndum eru fjallskilaskyldir og ber að taka 

þátt í smölun afrétta og hreinsun heimalanda eftir því, sem sveitarstjórn ákveður 
hverju sinni. 

Sveitarstjórn raðar niður gangnadagsverkum og öðrum fjallskilum á fjáreigendur 
eftir fjártölu á fóðrum næstliðinn vetur. 

Meta má smölun heimalanda til fjallskila, og skal þá fara eftir víðáttu heimalands 
og líklegum fjárfjölda. 

Leggja skal jafnmargar kindur í dagsverk hjá öllum fjáreigendum í hreppnum, 
svo og þeim er upprekstur fá í lönd hreppsmanna. Skylt er og þeim, er eyðijarðir eiga, 
að gera fjallskil, eða semja við ábúendur nærliggjandi jarða, sem fé kunna að eiga 
í landi eyðibýlisins. Sé sannað að lönd nábúanna séu svo þröng að ekki rúmi fé þeirra, 
en gangi í landi eyðibýlisins, getur sá, er eyðibýlið á, krafið um gangnadagsverk 
fyrir þetta fé, eftir sömu reglu og hreppsnefnd gerir almennt. 

Heimilt er sveitarstjórn að leggja hluta fjallskilakostnaðar á landverð jarða 
samkvæmt fasteignamati, að frádregnu verði ræktaðs lands. Skal þá fyrst og fremst 
nota slíkt fjármagn, til að byggja og halda við réttum á vegum fjallskiladeildarinnar. 

16. gr. 
Sveitarstjórn skipar gangnaforingja á öll gangnasvæði í hreppnum. Skal hann 

kalla saman gangnamenn og sjá til að þeir mæti Í göngur, eða maður í þeirra stað. 
Einnig skipar sveitarstjórn réttarstjóra í allar afréttir í hreppnum. Skal hann
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sjá um að dráttur fari vel og skipulega fram, svo og um öll skil á fé frá réttinni. 
Gangnamenn eru skyldir að taka þátt í sundurdrætti í réttum, nema leyfi réttar- 
stjóra komi til. 

Sveitarstjórn skal hafa lokið niðurröðun fjallskila það tímanlega á hausti hverju, 
að hægt sé að boða öllum viðkomandi áður en fjallskil eiga að hefjast. 

17. gr. 
Allir fjáreigendur eru skyldir til að gera þau fjallskil er sveitarstjórn leggur á 

þá, og eru í samræmi við fjallskil þau er öðrum sveitarbúum er gert að inna af hendi. 
Bágstöddum mönnum má þó veita undanþágu að einhverju eða öllu leyti. Einnig 
þeim er hafa fé sitt í eyjum eða fjárheldum sirðingum sumarlangt. 

18. gr. 
Sveitarstjórnir skipa fjallskiladeildum í gangnasvæði, ákveða tölu gangnamanna 

og hvar skuli réttað. Einnig hverjir skuli sækja fé til nærliggjandi sveita úr hverjum 

göngum. 

19. gr. 
Gangnaforingi skal alltaf vera sjálfur í göngum á sínu leitarsvæði, og sker hann 

úr um það, hverjir séu fullgildir gangnamenn. Raðar hann niður mönnum á leitar- 
svæðið og ákveður hvar og hve langt skuli leitað. Eru gangnamenn skyldir að fara 
að fyrirmælum hans. Ef vanræksla á slíkum fyrirmælum veldur misheppnuðum 
söngum getur gangnaforingi úrskurðað það gangnarof, og fer um það, sem um van- 
rækslu á fjallskilum sé að ræða. 

Gangnaforingi skal sjá um fjársafn, þar til í rétt er komið, og má enginn gangna- 
maður yfirgefa safnið fyrr, nema með leyfi gangnaforingja. 

20. gr. 

Vanræki einhver, án lögmætra ástæðna, að gera þau fjallskil, er honum var gert 
að inna af hendi, skal hann gjalda í sveitarsjóð eða fjallskilasjóð, fyrir hvert van- 
rækt dagsverk, sem svarar einu og hálfu gangnadagsverki, eins og það er metið á 
hverjum tíma. 

Gangnaforingi eða sveitarstjórn skal í hvert sinn reyna að fá mann í stað þess 
er vanrækir, og greiðist sá kostnaður úr sveitarsjóði, eða fjallskilasjóði. 

21. gr. 
Þyki einhverjum niðurjöfnun fjallskila ekki rétt, og vilji fá leiðréttingu þar á, 

ber honum engu að síður að inna þau af hendi, en sent getur hann rökstudda kæru til 
sveitarstjórnar fyrir lok októbermánaðar og óskað leiðréttingar. Fer þá um hana sem 
annað, er úrskurða þarf um afrétta- og fjallskilamál, sbr. 2. gr. 

22. gr. 

Hver búandi, og eigendur eyðibýla, eru skyldir til að smala heimalönd jarða 
sinna svo oft á hausti, sem sveitarstjórn ákveður, og reka skilvíslega til réttar allt 
óskilafé. Þar sem afréttir eða heimalönd tveggja eða fleiri fjallskiladeilda liggja 
saman án hindrana af náttúruvöldum eða öruggri vörslu, er sveitarstjórnum skylt 
að hafa samráð um samsmölun, sem nær yfir allar viðkomandi deildir minnst einu 
sinni á hausti. 

23. gr. 
Ef fé sést á afréttum eða leitarsvæðum, efiir að göngum er lokið að hausti, og 

það hefur ekki áður komið til eigenda er sveitarstjórn skylt að sjá svo um að fé þessu 
verði náð eins fljótt og tök eru á. Ef óaðkomið fé sengur á leitarsvæðum eftir 10.
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nóv. er hverjum sem er, heimilt að ná fénu gegn fundarlaunum, sem nemi Íg hluta 
af skattmati fjárins. 

Greiði sveitarsjóður þess hrepps, sem féð fannst í, fundarlaunin, en á endur- 
kröfurétt á helmingi upphæðarinnar hjá fjáreigendum. 

VI. KAFLI 

Um réttir og skil. 

24. gr. 
Í hverri fjallskiladeild skal vera minnst ein aðalrétt og aukarétt eftir þörfum, og 

ákvörðun sveitarstjórna þar um. Sveitarstjórn sér um byggingu og viðhald aðalrétta 
og aukarétta eftir samkomulagi við ábúendur þeirra jarða er réttina nota. Réttir 
skulu vera nægilega stórar og örugglega fjárheldar, og fjöldi dilka við hæfi á hverjum 
stað. 

26. gr. 

Allar aukaréttir heyra undir aðalrétt hverrar fjallskiladeildar. Til aðalréttar skal 
rekið eða flutt úrtíningsfé frá aukaréttum og heimalöndum. Þar sem margt aðkomufé 
er samleið á, kemur saman í aukarétt, getur sveitarstjórn ákveðið, að viðkomandi 
aðilar taki féð þar. 

Enginn má taka fé af aðalrétt fyrr en drætti er að fullu lokið, nema með leyfi 
réttarstjóra. Ef ágreiningur verður um mörk á kindum sker réttarstjóri úr, eða þeir 
menn er hann kveður til þess. 

Ómerkinga og óskilafé, sem ekki finnst eigandi að, skal réttarstjóri koma til 
hreppstjóra viðkomandi hrepps og ber honum að fara að svo sem fyrir er mælt 
í VITI. kafla laga um afréttarmálefni og fjallskil o. fl. nr. 42 12. maí 1969. 

26. gr. 
Sveitarstjórn skal að loknum hverjum almennum göngum í fjallskiladeildinni, 

sjá um að því utansveitarfé, sem fyrir kemur úr nærliggjandi sveitum og samleið á, 
verði safnað saman á einn stað í örugga vörslu. Ber oddvitum sveita, er féð tilheyrir 
að láta sækja það eins fljótt og auðið er, eða um er samið. 

Verði féð ekki sótt innan tilskilins tíma eða gerð viðunandi grein fyrir því, 
ber sá hreppur, sem við fénu átti að taka allan kostnað af seymslu þess og fyrirhöfn 
við það, þar með talinn flutning til viðtökusveitar. 

Komi fé fyrir eftir að fjallskilum er lokið 20. október skal tilkynna eigendum 
fjárins það og skulu þeir sjálfir sækja féð. 

27. gr. 

Aðalréttir Aukaréttir 

Eiðahreppur Mýnesrétt Gilsárteigsrétt 
Hjartarstaðarétt 

Egilsstaðahreppur Steinholtsrétt 
Vallahreppur Hallormsstaðarétt 

Hnúturétt 
Skriðudalshreppur Múlarétt Geitadalsrétt 

Haugarétt 
Mjóafjarðarhreppur Fjarðarrétt Gilsártangarétt 

Brekkurétt 
Norðfjarðarhreppur Skálateigsrétt 
Neskaupstaður
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Aðalréttir Aukaréttir 

Helgustaðahreppur Litla-Breiðavíkurrétt Innstekksrétt 
Eskifjarðarkaupstaður Eskifjarðarrétt 
Reyðarfjarðarhreppur Kollaleirurétt 
Fáskrúðsfjarðarhreppur 
Búðahreppur Búðarétt 
Stöðvarhreppur 
Breiðadalshreppur Höskuldsstaðarétt Hlíðarendarétt 

Fellsrétt Skjöldólfsstaðarétt 

Beruneshreppur Berufjarðarrétt 
Fossgerðisrétt 

Búlandshreppur Borgargarðsrétt Hálsrétt 
Teisarhornsrétt 

Geithellahreppur Starmýrarrétt Bragðavallarrétt 
Hamarsselsrétt Múlarétt 

Kambsselsrétt 
Hofsrétt 
Flugustaðarétt 

Heimilt er sveitarstjórn að færa til réttir, ef aðstæður breytast og meiri hluti 
þeirra, er afréttinn no!la óska þess. Einnig getur sveitarstjórn ákveðið að breyta 
aukarétt í aðalrétt og skal það þá tilkynnt nágranna sveitarstjórnum og sýslunefnd. 

VI. KAFLI 

Um markaskrá. 

28. gr. 
Markaskrá skal vera í tveim köflum. 

1. kafli. Eyrnamörk í töluröð eftir stafrófi. Aftan við Í sömu línu komi nafn eiganda, 
heimili, hreppur eða kaupstaður. 

2. kafli. Brennimörk eftir stafrófsröð og nöfn markeigenda aftan við. Enginn má 
nota tölustafi eða táknmyndir eingöngu sem brennimörk, 

Í skránni skal vera listi yfir númeratölu bæja og hreppa í sýslunni sbr. 
reglugerð nr. 113 1968 um litamerkingar sauðfjár. 

29. gr. 
Hver hreppur skal hafa hreppsmerki og er hverjum fjáreiganda skylt að merkja 

með því fullorðið fé sitt. Skal hyrnt fé merkt með brennimarki á vinstra horn, en 

kollótt fé með plötu í vinstra evra. 

Hreppsmerki skulu vera þessi: 

Í Eiðahreppi SM 1. í Vallahreppi SM 2, í Skriðudalshreppi SM 3, í Mjóafjarðar- 
hreppi SM 4, í Norðfjarðarhreppi SM 5, Reyðarfjarðarhreppi SM 6, í Fáskrúðsfjarðar- 
hrepni SM 7, í Breiðadalehreppi SM 8, í Beruneshreppi SM 9, í Geithellahreppi SM 10, 
í Stöðvarhreppi SM 11, í Búðahrepni SM 12, í Eskifjarðarkaupstað SM 13, í Helgu- 
staðahreppi SM 14, í Neskaupstað SM 15, í Búlandshreppi SM 16, í Egilstaðahreppi 
SM 17. 

30. gr. 
Sýslnefnd skal láta prenta markaskrár sýslunnar 8. hvert ár, eða oftar ef sérstakar 

ástæður þykja til. Hver markeigandi er skyldur til að láta prenta mark sitt, eða 
mörk, í markaskránni hverju sinni, og gjalda fyrir svo sem sýslunefnd ákveður. 
Hver markeigandi á rétt til að fá ókeypis eitt eintak af hinni nýju markaskrá. Mark,
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sem hvorki er prentað í gildandi markaskrá, né heldur auglýst í Lögbirtingablaði, 
skal niður fallið. Þó skal sá er áður átti slíkt mark, eiga forgangsrétt að því, allt að 
8 árum, eða þar til markaskrá er gefin út að nýju, hafi það þá ekki verið löglega tekið 
upp af öðrum. 

Sýslunefnd sér um að nægilega margar markaskrár séu sendar í þá hreppa utan 
sýslu, er fjársamgöngur eru við. 

Gjald það, er sýslunefnd ákveður fyrir mörkin, skal áætla svo hátt, að það nægi 
fyrir kostnaði við markasöfnun, skrásetningu og prentun markanna. Verði afgangur 
rennur hann Í sýslusjóð, en nægi gjaldið eigi fyrir öllum kostnaði, greiðir sýslu- 
sjóður það sem á vantar. 

31. gr. 

Sýslunefnd kýs einn mann til þess að hafa umsjón með upptöku marka og búa 
markaskrá undir prentun. Þóknun fyrir þetta starf fær hann eftir því sem um semur 
og skal hún talin með kostnaði þeim, sem nefndur er í 30 gr. 

Starfstilhögun markavarðar getur sýslunefnd ákveðið nánar. 

VII. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

32. gr. 
Skylt er hverjum sláturleyfishafa að hafa markglöggan mann í sláturrétt meðan 

á aðalslátrun stendur. Skal hann hafa vakandi auga með því að misdráttur eða rugl- 
ingur eigi sér ekki stað á sláturfé. Telji hann eignarheimild á kind eða kindum vafa- 
sama skal hann þegar leita nánari upplýsinga þar um. Einnig skal hann sjá um að vel 
fari um fé í sláturrétt, þar sé ekki of þröngt og fé ekki svelt að óþörfu og alls ekki 
lengur en sólarhring í einu án beitar. 

33. gr. 
Enginn má senda fé til slátrunar, nema með samþykki eiganda, enda sjái hann þá 

um að slátrun á því og geri eiganda tafarlaust grein fyrir einkennum þess og númerum 
eyrnamerkja ef á því er. Heimilt er þó án samþykkis eiganda, að slátra lömbum, sem 
koma fyrir eftir löggöngur, og skal eiganda tilkynnt um það á sama hátt. 

34. gr. 
Jafnan skal vera á sýsluskrifstofunni nokkurt upplag af reglugerð bessari sér- 

prentað. Skal það afhent nýjum sveitarstjórnarmönnum. réttarstjórum og gangna- 
foringjum, og öðrum, er þurfa eftir henni að fara. 

35. gr. 
Brot gegn fyrirmælum þessarar reglugerðar varða sektum frá 5 000.00 til 50 000.00 

krónum, nema þyngri refsing lgsi við eftir öðrum lögum og skal renna í sveitar- 
sjóð beirrar sveitar, sem brot er framið í. 

Með mál skal farið að hætti opinberra mála. 

36. gr. 
Fjallskilasamþykkt þessi, sem sýslunefnd Suður-Múlasýslu hefur samið, stað- 

festist hér með samkvæmt sveitarstjórnarlögum nr. 58, 29. mars 1961 og 3. gr. laga um 
afréttarmálefni, fjallskil o. fl. nr. 42 19. maí 1969 til þess að öðlast gildi frá og með 
1. september 1977 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.
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Með reglugerð þessari er fjallskilareglugerð fyrir Suður-Múlasýslu nr. 81 10. 
apríl 1936 úr gildi felld. 

Landbúnaðarráðuneytið, 28. ágúst 1977. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Haukur Jörundarson. 

Nr. 384. . 6. október 1977. 

AUGLÝSING 

um skipulag í Eyrarbakkahreppi í Árnessýslu. 

Að fengnum tillögum skipulagsstjórnar ríkisins hefur ráðuneytið samkvæmt 
heimild í 4. gr. laga nr. 19 21. maí 1964 ákveðið að ákvæði skipulagslaga nr. 19/1964 
skuli ná til Eyrarbakkahrepps í Árnessýslu að undanskildum nauðsynlegum bygs- 
ingum vegna búrekstrar á lögbýlum. 

Félagsmálaráðuneytið, 6. október 1977. 

F.h.r. 

Jón S. Ólafsson. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 385. . 10. október 1977. 

AUGLYSING 

um tímabundna breytingu á reglugerð um Grænmetisverslun 

landbúnaðarins, mat og flokkun kartaflna og græn- 

metis nr. 162 28. september 1962. 

1. gr. 
3. málsgrein 14. gr. orðist svo: 

TI. flokkur. 
Í annan flokk koma þau afbrigði, sem Tilraunaráð landbúnaðarins ákveður. 

Afbrigðin skulu vera vel aðgreind, þurr og vel útlítandi. Íblöndun annarra afbrigða 
ekki yfir 3%. IT. flokkur skiptist á eftirfarandi hátt: 

IF. flokkur A. Í þennan flokk koma kartöflur sem eru aðgreindar í tvo stærðar- 

flokka. Annarsvegar með notkun 30—50 mm. netsigtis og hinsvegar þar af stærri. 
IH. flokkur B. Í Þennan flokk koma kartöflur sem ekki flokkast frá með notkun 

28 mm. netsigtis, og er óheimilt að breyta þeirri stærðardreifingu sem þannig fæst 
með því, fyrir eða eftir flokkun, að bæta í eða taka úr einstaka stærðarflokka. Þó 
skal magn kartaflna, sem flokkast myndi á 28—30 mm. netsigti, ekki fara yfir 17% 
af heild í þessum flokki. Fari magn kartaflna af þessari stærð yfir 17%, flokkast 
Þær sem þriðji flokkur. 

Kartöflur í IT. flokki mega ekki vera grænar, skemmdar af myglu, rotnun eða 
frosti. Kláði og aðrir hýðissjúkdómar séu undir 5%. 

2. gr. 
Reglugerðarbreytingin skal gilda fyrir uppskeru á íslenskum kartöflum haustið 

1977, nema annað verði ákveðið og öðlast þegar gildi.
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Auglýsing þessi er gerð samkvæmt lögum nr. 101/1966, um Framleiðsluráð 
landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl. og 
birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið 10. október 1977. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Guðmundur Sigþórsson. 

25. október 1977. Nr. 386. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu á uppdrætti að legu Eyrarbakkavegar frá Þorláks- 

hafnarvegi að brúarstæði Ölfusár í Óseyrarnesi. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið þ. 6. þ. m. stað- 
fest uppdrátt að legu Eyrarbakkavegar frá Þorlákshafnarvegi að brúarstæði Ölfusár 
í Óseyrarnesi. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir 
og hefur verið samþykktur af hreppsnefnd Ölfushrepps og skipulagsstjórn ríkisins. 

Félagsmálaráðuneytið, 25. október 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

25. október 1977. Nr. 387. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu á uppdrætti að legu Eyrarbakkavegar frá tengi- 

vegi að Litla-Hrauni að brúarstæði Ölfusár í Óseyrarnesi. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið þ. 6. þ. m. stað- 
fest uppdrátt að legu Eyrarbakkavegar frá tengivegi að Litla-Hrauni og að brúar- 
stæði Ölfusár í Óseyrarnesi. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir 
og hefur verið samþykktur af hreppsnefnd Evrarbakkahrepps og skipulagsstjórn 
ríkisins. 

Félagsmálaráðuneytið, 25. október 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 
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REGLUGERÐ 

um breytingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Akraness, nr. 267 11. júní 

1975, sbr. reglugerð nr. 196 5. maí 1977. 

1. gr. 

Á eftir 10. gr. komi ný grein, sem verður 11. gr., svohljóðandi: 

Af ferjuskipum greiðast hafnargjöld þannig: 

1. Lestargjald verði reiknað eins og af strandferðaskipum, þó ekki oftar en einu 

sinni á dag. 

2. Bryggjugjald greiðist samkvæmt gildandi gjaldskrá. 
3. Vörugjald verði ekki reiknað af bilum eða vörum, sem þeir flytja. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum nr. 45 24. apríl 1973, stað- 
festist hér með til að öðlast þegar gildi og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 333 21. sept. 1977, um breyt- 
ingu á gjaldskrá fyrir hafnarsjóð Akraness. 

Samgönguráðuneytið, 26. október 1977. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Kristinn Gunnarsson. 

Nr. 389. 26. október 1977. 

REGLUGERÐ 

um gatnagerðargjöld í Búlandshreppi. 

1. gr. 

Sveitarstjórn er heimilt að leggja gatnaserðargjöld á lóðir í sveitarfélaginu, eftir 
því sem nánar segir Í reglugerð þessari. Heimi!t er að leggja gatnagerðargjald á land, 
sem sambærilegt telst, þótt ekki sé sérstök lóð. 

2. gr. 

Gatnagerðargjald A er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í kostnaði við undir- 
byggingu götu með tilhevrandi lögnum. 

3. gr. 
Nú ákveður sveitarstjórn að leggja á gatnagerðargjald vegna nýbyggingar og skal 

þá miða gjaldið við ákveðinn hundraðshluta af byggingarkostnaði á rúmmetra eins 
og hann er talinn af hagstofu Íslands svo sem hér segir: 

Einbýlishús  ...............0. 0000. 1,5% 

Tvibýlishús og raðhús .........00...02 0000. 1,0% 

Fjölbýlishús ............00.0002 00 0,5% 
Verslunar- og skrifstofuhúsnæði ..........0.0000 0000. 1,5% 
Iðnaðar-, vörugeymslu- og annað atvinnuhúsnæði .......... 0,5% 

Opinberar byggingar .............02.2 0000. 1,5% 
Bílskúrar ...........0...20. 000 1,5% 

Önnur hús ...........22 00 0,5%



26. október 1977. 677 Nr. 389. 

Gjald skal miða við stærð húss samkvæmt samþykktum uppdrætti. Nú er ekki 
fyrir hendi samþykktur uppdráttur, og skal þá miða við stærð húss, sem skipulag 
gerir ráð fyrir, en sé slíkt ekki ákveðið í skipulagi skal miða við eftirfarandi lág- 
marksstærðir. 

Einbýlishús með tilheyrandi bilageymslu ................ 500 mö 
Raðhús, tvíbýlishús, sambyggt einbýlishús hver íbúð .... 400 mö 
Fjölbýlishús hver íbúð ..........2..0000 000... 300 mö 

Í atvinnuhúsnæði skal við útreikning rúmmáls til gatnagerðargjalds miðað við 
lofthæð 3,3 m að innanmáli, nema uppdráttur sýni minna. Framangreindar reglur 
gilda er hús er stækkað að því er til stækkunar tekur. Auk þess gjalds skal lóðarhafi 
greiða kr. 45.00 af hverjum m? lóðar. 

4. gr. 

Gjöld samkvæmt 3. gr. breytast árlega samkvæmt vísitölu byggingarkostnaðar, 
sem gildir um áramót. 

5. gr. 
Gjalddagi satnagerðargjalds skv. 3. gr. skal vera sem hér segir: 
Ef um er að ræða leigulóð í eigu sveitarfélagsins, getur sveitarstjórn ákveðið 

að úthlutun verði háð því að full skil verði gerð innan ákveðins frests, áður en 
byggingarleyfi verði veitt eða sérstakur samningur gerður um greiðslu. 

6. gr. 

Gatnagerðargjald má taka lögtaki í viðkomandi fasteign og er það tryggt með 
lögveði í fasteigninni í næstu 2 ár eftir gjalddaga með forgangsveði, fyrir hvers 
konar samningsveði og aðfararveði án tillits til eisandaskipta. 

Reglugerð þessi er samin og samþykkt af hreppsnefnd Búlandshrepps og stað- 
festist hér með samkvæmt lögum nr 51/1974 til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 26. október 1977. 

F. h.r. 

Hallsrímur Dalberg.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

26. október 1977. . Nr. 390. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu sjávarútveesráðuneyvtisins á verðgrund velli á freð- 

fiski fyrir framleiðslutímabilið 1. október til 31. desember 1977. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969. um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 
og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, hefur ráðuneytið 
staðfest eftirfarandi verðgrundvöll á freðfiski fyrir framleiðslutímabilið 1. október 
til 31. desember 1977: 

Þorskur: Ísl. kr. á Ib. Gif. 

414 m/r interl ...........000 000 184.37 
414 t/1 og SX7 EM ......... 0. 221.47 
105, 3<18 og 418 .....000.00 00 254.67 
SX10 ......0000000 00 274.77
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Þorskur: Í 

Blokk 24%% „0... 

414 m/r interl. ...........0. 000. 

10>X5 .....0.0.00 
3<X18 og 4X13 ........0.20.00. 0 
12X1 2... 
Blokk ...........0. 0000 

Blokk 2478 ........0.0. 0 

Steinbítur: 

1035 #1 ....0....222 00 
1035 M/r 2... 

10><5 m/r og m/b (Sea Star) ........0..00. 00 
410 m/r og m/b flokkað (Sea Star) ......0.000.. 
410 M/r 2... 
5X8 m/r og ÞM ...........0. 000 

TIX1r/..........0 0. 
12X1 m/r og m/b .........0. 00 

A12 0 
4>6 kg, r/1, m/b lagp., 150 gr. og yfir .................... 
120 m/r og m/b flokkað .........0.0000 0 
3X17 m/r og m/b flokkað ..........000 0 

Heilfrystur 8 kg. h/l og slægður: 

150--200 gr. ...........00.0 0. 
200--300 gr. ........... 02. 
300—-400 gr. ............. 0 
400 gr. og yfir ............0. 000. 
Blokk ......0%.00 0 

Ufsi: 

87 1 2... 

26. október 1977. 

sl. kr. á lb. Gif. 

184.37 

274.71 

254.67 

234.57 

234.57 

197.97 
254.67 
264.72 
254.67 
234.57 
234.57 

142.88 
270.31 
270 31 
201.05 

142.88 
204.40 
204.40 
188.32 
188.32 
188.32 
224.51 
204.40
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Langa: Ísl. kr. á lb. Gif. 

SXT ML... 142.88 
10X5 ......00000 sn 189.89 
Blokk .......0.0 178.71 

Grálúða: 

GX10 2... 200.98 
4X12 r/1 og ÞM ......2.202 020 179.76 

Heilfryst: 

Með haus .........00.00. 00 65.85 

2 kg./undir h/l ...........002.00 0000. nn nn 81.65 

2 kg./yfir h/l ............200 0000. 125.79 
Blokk U.S.SR. ......2200000 sn 142.88 
Heilfrystur fiskur ..............002 000... 65.85 

Verðbil verður 4% miðað við verðhækkun eingöngu. 

Greiðslur í sjóðinn miðast við 75% af verðbreytingu frá grundvallarverði að við- 
bættu verðbili, en greiðslur úr sjóðnum miðast við 75% af verðbreytingu frá grund- 
vallarverði án verðbils. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 26. október 1977. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. 

Kristin Magnússon. 

26. október 1977. . Nr. 391. 
GJALDSKRÁ 

Hitaveitu Blönduóss. 

I. KAFLI 

1. gr. 
Hitaveita Blönduóss selur afnot hitaorku úr hitaveitukerfum þeim, sem gerð 

hafa verið eða verða gerð á Blönduósi eftir þeim reglum sem settar eru í gjaldskrá 
þessari sbr. og reglugerð um hitaveitu og hitalagnir á Blönduósi. 

2. gr. 
Hitaveita Blönduóss lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar 

í té vatnsmagn, er ætla má að nægi til hitunar á húsinu, enda séu ofnar hússins 
nægilega stórir að dómi hitaveitustjóra. 

Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil fyrir hámarksrennsli til hvers upp- 
hitunarkerfis og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það hámark, sem 
hemillinn er stilltur á. Hitaveitan lætur húseigendum í té aukahemil, ef þess er óskað. 

3. gr. 
Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils þess, er 

um getur í 2. gr. Hitaveitan breytir stillingu hemils eftir óskum húseiganda fyrsta 
árið, sem hús hans er tengt við hitaveitukerfið, en síðan verður hemilsstillingu að
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jafnaði einungis breytt einu sinni á ári og skal beiðni um breytingu komið á fram- 
færi við hitaveituna fyrir 1. janúar ár hvert. 

Hámarksstilling hemils gildir allt árið, þótt orkunotkun verði minni, hluta úr ári. 

IT. KAFLI 

d. gr. 

Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 

a. Fastagjald kr. 2000 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 
b. Vatnsgjald 2400 kr. á mánuði fyrir hvern mínútulítra í hámarksstillingu hemils. 

5. gr. 
Vilji notandi fá meira rennsli í kranavatnslögn en er á miðstöðvarkerfi getur 

hann fengið sér skammtara á kranavatnslögn hjá hitaveitunni. Kranavatns- 
skammtarar í sambandi við aðalhemil eru af 4 gerðum og gefa þeir eftirfarandi renn- 
slishlutföll milli miðstöðvarkerfis og kranavatnslagnar: 

A. 1,00/1,0 
B. 0,95/1,3 
G. 0,90/1,7 
D. 2000 0,85/2,8 

Vatnsskammtur notanda (gjaldsskammtur) er í þessu tilvikum reiknaður 1.0. 

6. gr. 
Hitaveitugjöld skv. 4. gr. verða krafin annan hvern mánuð og skulu þau greiðast 

til skrifstofu Blönduóshrepps. Gjalddagi er við framvísun reiknings eða tilkynningar 
um reikningsupphæð. Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 7 daga 
frá gjalddaga. 

TIL KAFLI 

7. gr. 

Heimæðagjald Hitaveitu Blönduóss skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Rúmmál húss (utanmál) Heimæðagjald: 

Allt að 300 mö 185 000 kr. 
300 — 2000 mö 185 000 fyrir 300 möð og 170 kr/möð þar yfir 
2000 — 6000 mö 474 000 fyrir 2000 mö? og 135 kr/m? þar yfir 
6000 — 10000: mö 1014 000 fyrir 6000 mð og 110 kr/möð þar yfir 
meira en  10000 mö 1454 000 fyrir 10000 mð og 95 kr/m? bar yfir 

Stofngjald fyrir hvern aðreinnslishemil umfram einn á sama inntaki er kr. 20 000. 

8. gr. 
Gjöld skv. 7. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 152 stig. Er hita- 

veitunni heimilt að breyta þeim í samræmi við þær breytingar, sem á nefndri vísi- 
tölu verða. 

IV. KAFLI 

9. gr. 
Nú eru leyfð afnot hitaveitunnar til annars en húshitunar, svo sem heyþurrkunar 

eða ræktunar og er þá hitaveitunefnd heimilt að ákveða gjald fyrir þau afnot sér- 
staklega í hverju tilviki með hliðsjón af gjaldskrá þessari.
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10. gr. 
Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

11. gr. 

Hitaveita Blönduóss hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða 

íbúð notanda, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Fyrirætlun um lokun ber að til- 
kynna með 3 daga fyrirvara. 

Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, sem Í vanskilum er, kr. 2000 

í hvert skipti. 

12. gr. 

Eftirlitsmanni Hitaveitu Blönduóss skal hvenær sem er frjáls aðgangur að öllum 
hitakerfum, sem tengd eru við hitaveituna. Er húseiganda skylt að hlíta tafarlaust 

fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn 
misnotkun heita vatnsins. 

Gjaldskrá þessi sem samþykkt hefur verið af hreppsnefnd Blönduóss er sett 
samkvæmt Orkulögum nr. 58 29. apríi 1967 og staðfestist hér með til þess að öðlast 
þegar gildi og birtast til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 26. október 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 0 

Kristmundur Halldórsson. 

26. október 1977. Nr. 392. 

REGLUGERÐ 

fyrir Hitaveitu Blönduóss. 

Í. gr. 

Gildissvið. 

Reglugerð þessi gildir á Blönduósi og einnig gagnvart þeim sem hitaveitunnar 
njóta í Torfalækjarhreppi. 

2. gr. 

Stjórn hitaveitunnar. 

Hreppsnefnd Blönduóss-hrepps fer með stjórn hitaveitunnar. Hreppsnefnd er 
heimilt að skipa hitaveitustjóra, er annist daglegan rekstur hitaveitunnar, en hrepps- 
nefnd skipar starfsmenn honum til aðstoðar, eftir því sem þörf krefur. 

Þar til öðruvísi verður ákveðið, fer sveitarstjóri Blönduóss með störf hita- 
veitustjóra. 

3. gr. 

Einkaleyfi hitaveitu. 

Hitaveita Blönduóss hefur einkaleyfi til dreifingar og sölu á heitu vatni innan 
takmarka hreppsins.
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4. gr. 

Dreifikerfi. 

Hreppsnefnd lætur leggja allt dreifkerfi hitaveitunnar utanhúss og inn fyrir 
húsvegg, enn fremur stofnleiðslu þaðan inn fyrir rennslishemil og telst dreifikerfi 
hitaveitunnar ná þangað og vera eign hitaveitunnar. 

5. gr. 

Viðhaldsskylda. 

Hitaveitan hefur viðhaldsskyldu á dreifikerfinu. Notanda er óheimilt að tor- 
velda á nokkurn hátt aðgang til eftirlits og viðhalds á dreifikerfinu og má m. a. 
ekki hylja það innanhúss. 

6. gr. 
Þeim, sem á húseign við götu eða veg, þar sem dreifiæð hitaveitu liggur, er 

skylt að láta tengja hitakerfi hússins við hitaveituæðina. 
Nú eru sérstakir erfiðleikar á tengingu húss eða tenging þykir af einhverjum 

ástæðum ekki ráðlegs, og getur þá hreppsnefnd ákveðið, að húsið skuli ekki tengt 
við hitaveitukerfið. 

7. gr. 
Notandinn skal sjá um að leiða hitaveitnuvatnið frá hitakerfi sínu í frárennsli 

hússins. Óheimilt er að leiða það þannig heitara en 50%C til að hlífa holræsalögnum 
við miklum hitaspennum. 

8. gr. 

Varmanotkun. 

Sú hitaorka, sem hitaveitan lætur í té, er ætluð til upphitunar húsa og al- 
mennra heimilisnota. 

Nú kemur fram ósk um að nota hitaorku til annarra þarfa en greinir í Í. mgr. 
og þarf þá til þess heimild hreppsnefndar. 

9. gr. 
Hitaveitan ákveður hámark varmaafls til notenda. Henni er heimilt að minnka 

það eða loka fyrir um stundarsakir, telji hún það nauðsynlegt vegna viðgerða, 
tenginga eða annars. 

10. gr. 
Hitaveitunni er heimilt að nota aftur vatn, sem runnið hefur gegnum hitakerfi 

húss. Ef hitaveitan óskar ekki eftir að nota slíkt afrennslisvatn, getur hitaveitu- 
stjóri leyft notkun þess til upphitunar á geymslu, bílskúr, gróðurhúsi eða öðrum slík- 

um húsakynnum. Hitaveitustjóri getur þó jafnan afturkallað slík leyfi, ef hann 
telur hitaveituna þurfa á vatninu að halda. 

11. gr. 
Óheimilt er að tengja vatnsdælur við heimæðar, nema leyfi hitaveitunnar sé 

fyrir hendi. 

12. gr. 

Ábyrgð hitaveitu. 

Hitaveitan ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni, er leiða kann af rekstrar- 

truflunum, er verða á henni vegna frosta, rafmagnsbilunar eða annarra óviðráðanlegra 

atvika.



26. október 1977. 683 Nr. 392. 

Sama gildir, ef rennsli í æð er stöðvað um stundarsakir vegna viðgerðar og 
annars slíks. Hitaveitan er ekki heldur bótaskyld vegna tjóns á mönnum eða eign- 
um frá hitalögnum innanhúss, enda ber notanda að hafa öryggisventil á hitakerfi 

sínu. 

13. gr. 

Umsóknir. 

Þeir sem óska eftir að gerast notendur hitaveitunnar, skulu sækja skriflega 
um það til hreppsnefndar. 

Enn fremur skal húseigandi, sem ætlar að leggja hitakerfi í hús sitt eða breyta 
eldra kerfi, senda umsókn um það til hitaveitustjóra. Umsókn skal rita á þar til 

gert eyðublað, sem hitaveitustjóri lætur í té, og skal hún undirrituð af húseiganda 
eða fullgildum umboðsmanni hans. 

Umsókn skal fylgja uppdráttur í tveim eintökum af hitakerfi því, sem tengja 
skal hitaveitunni. Uppdrátturinn skal vera á blaði af íslenskri staðalstærð. Þegar 
hitaveitustjóri hefur samþykkt umsókn, skal hann árita bæði eintök uppdrátta. 

Annað varðveitir hann í skjalasafni hreppsins, en hitt afhendist umsækjanda. Sam- 
þykkt hitaveitustjóra fellir enga ábyrgð á hann varðandi hæfi hitakerfisins. 

14. gr. 

Eftirlit. 

Eftirlitsmaður hitaveitu skal hafa frjálsan aðgang að hitalögnum bæði innan- 
húss og utan meðan á verki stendur. Engar hitalagnir má hylja fyrr en þær hafa 

verið viðurkenndar af eftirlitsmanni. 

15. gr. 

Gjaldskrá. 

Hreppsnefnd setur hitaveitunni gjaldskrá og skal hún endurskoðast á minnst 
tveggja ára fresti. 

16. gr. 

Viðurlög. 

Brot á reglugerð þessari varðar sektum allt að kr. 100 000.00, nema þyngri 
refsing liggi við samkvæmt lögum. Með mál út af slíkum brotum skal farið að 
hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Blönduósshrepps 
staðfestist hér með samkvæmt Orkulögum nr. 58 29. april 1967 til að öðlast þegar 
gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 26. október 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. RN 

Kristmundur Halldórsson.
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GJALDSKRÁ 

Hitaveitu Akureyrar. 

1. gr. 
Hitaveitan selur afnot af heitu vatni (varmaorku) úr veitukerfum sínum eftir 

þeim reglum sem settar eru í gjaldskrá þessari og reglugerð Hitaveitu Akureyrar. 

2. gr. 

Hitaveitan lætur hverju húsi, sem tengt er veitukerfi hennar, í té vatnsmagn 
til neysluvatnsnota og upphitunar, enda séu hitagjafar (ofnar) hússins nægilega 
stórir að dómi hitaveitunnar. 

Einnig selur hitaveitan afnot af heitu vatni til annars en húshitunar og neyslu- 

vatnsnota eftir því sem vatnsmagn leyfir og hún telur henta. 

ð. gr. 
Vatnsrennsli að hitunarkerfi og neysluvatnslögn húss skal takmarkað um stillan- 

lega hemla og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það mark, sem hemill 
fyrir hitunarkerfi húss er stilltur á, en þegar seld eru önnur afnot vatns, skal nota 
vatnsmæli og miðast gjaldið þá við hvern rúmmetra vatns. 

Hitaveitunni er heimilt að selja neysluvatn samkvæmt vatnsmæli til þeirra húsa, 
sem ekki eru hituð með hitaveitu. 

Hitaveitan stillir hemil, sbr. 1. mgr., að ósk notanda og breytir stillingu, ef not- 
andi fer fram á það við hitaveituna. 

Hæsta stilling hemils gildir eitt ár í senn miðað við 1. september — 31. ágúst, 
þótt orkunotkun verði minni hluta úr ári. 

4. gr. 
Fyrir afnot af heitu vatni (varmaorku) úr veitukerfi hitaveitunnar skal greiða 

orkugjald: 

A. Samkvæmt magnhemli kr. 3 300.00 fyrir hvern mínútulítra á mánuði. 
B. Samkvæmt vatnsmæli kr. 165.00 fyrir hvern rúmmetra vatns. 

Þegar um afnot af heitu vatni er að ræða til annars en húshitunar og/eða 
neysluvatnsnota, getur hitaveitan vikið frá framangreindu verði og ákveðið gjaldið 
sérstaklega í hverju tilviki með hliðsjón af gjaldskrá þessari. 

5. gr. 

Þar sem vatn er selt um hemil til upphitunar afgreiðir hitaveitan kranavatn til 

heimilisnota án sérstaks orkugjalds að því marki, sem hún telur nægilegt í venju- 
legum tilvikum og er þá miðað við að ekkert rennsli sé í gegnum hitagjafa (ofna), 
þegar kranavatn er notað að fullu. 

Óski notandi eftir meira kranavatni til heimilisnota en að framan greinir, getur 
hitavetan afgreitt það gegn gjaldi, sem nemur 1/30 af orkugjaldi til upphitunar, 
reiknað af því umframmagni, sem hann fær. 

Orkugjald fyrir kranavatn um hemil til heimilisnota í húsum, sem ekki eru hituð 
með hitaveitu, skal vera 12% af áætluðum hitunarkostnaði með hitaveitu, samkvæmt 

mati hitaveitunnar. Gjald þetta skal lækka hlutfallslega ef hluti hússins er hitaður 

með vatni frá hitaveitunni.
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Þar til hemill eða vatnsmælir hefur verið settur upp og hemill stilltur og ef 
hemill eða vatnsmælir bilar, áætlar hitaveitan vatnsnotkunina með hliðsjón af 
hitaþörf hússins og/eða fyrir notkun. 

Hitaveitan stillir hemil, þegar fullur hiti er kominn á vatnið. 

6. gr. 
Hitaveitugjöld samkvæmt 4. og 5. gr. má krefja mánaðarlega eftir á. Eigi skulu 

þau krafin sjaldnar en ársfjórðungslega. Séu gjöldin krafin sjaldnar en mánaðar- 
lega er heimilt að krefja hluta þeirra fyrirfram. 

Hafi breyting á stillingu hemils í för með sér viðbótargreiðslu fyrir þann hluta 
ársins, sem liðinn er sbr. 3. gr., er hitaveitunni heimilt að jafna þeirri greiðslu á 
þá mánuði ársins, sem eftir eru. 

7. gr. 

Heimæðagjöld skal reikna af öllu húsrými á viðkomandi lóð, hvort sem það verður 
allt tengt veitukerfi hitaveitunnar eða ekki. Þó skal ekki reikna heimæðagjald af bú- 
peningshúsum á jörðum og lögbýlum nema þeim útihúsum (fjósum) sem tengd 
verða veitukerfinu, en af þeim skal greiða hálft gjald. Heimæðagjöld eru miðuð 
við þátttöku húseiganda í stofnkostnaði veitukerfis hitaveitunnar. 

Heimæðagjald hitaveitunnar skal vera sem hér segir: 

a) Af húsnæði sem tengist hitaveitu eftir að það hefur verið tekið í notkun skal 
reikna heimæðagjald samkvæmt eftirfarandi jöfnu: 

H = 165 000 -- 180 <X V 

Hér táknar H heimæðagjald í krónum fyrir hverja heimæð og/eða hemlagrind 
og V rúmmál (utanmál) viðkomandi húsnæðis í rúmmetrum. 

b) Af nýju húsnæði og breytingum og endurbyggingu húsnæðis sem felur í sér 
stækkun eða breytta notkun, og tengist hitaveitu áður en það er tekið í notkun, 
skal reikna heimæðagjald samkvæmt eftirfarandi jöfnu: 

H == 247 500 SÞ 270 X V 

Hér táknar H heimæðagjald í krónum fyrir hverja heimæð og/eða hemlagrind 
og V rúmmál (utanmál) viðkomandi húsnæðis í rúmmetrum. 

c) Af húseignum þar sem byggð er dreifð eða fjarlægð mikil frá vatnsæðum hita- 
veitunnar, þannig að ekki næst tilskilin arðsemi af fjárfestingu hitaveitunnar 
í stofnkostnaði lagna vegna viðkomandi húseignar, þegar heimæðargjald er 
reiknað samkvæmt a- eða b-lið (eftir því sem við á), skal reikna heimæðagjald 
samkvæmt eftirfarandi jöfnu nema annað sé ákveðið: 

H= S- K = 002 XS 

0,08 

Hér táknar H heimæðagjald í krónum fyrir hverja heimæð og/eða hemlagrind, S 

stofnkostnað lagna að viðkomandi húseign, en ef þær nýtast fyrir fleiri hús- 
eignir skal áætla hlutdeild viðkomandi húseignar í þeim, K áætlaðan sparnað í 
kyndingarkostnaði viðkomandi húsnæðis og 0,02 <= S áætlaðan rekstrar- og 
viðhaldskostnað viðkomandi lagna. Þetta heimæðagjald er við það miðað, að 
arðsemi allrar viðbótarfjárfestingar hitaveitunnar sé minnst 8%, og er þá ekki 
reiknað með kostnaði við vatnsöflun né afskriftum af stofnkostnaði viðkomandi 
lagna. Heimæðagjaldið skal þó aldrei vera lægra en samkvæmt a- eða b-lið eftir 
því sem við á. 

Nú er um að ræða fleiri húseignir á tilteknu svæði, og er þá heimilt að jafna 
samanlögðum heimæðargjöldum, reiknuðum samkvæmt ofannefndri jöfnu, á við-
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komandi húseignir innan svæðisins og skal þá heimæðagjald reiknað samkvæmt 
eftirfarandi jöfnu: 

Hn 

0165 000 x n -t 180 x Vn 

Hér táknar H heimæðagjald í krónum fyrir hverja heimæð og/eða hemla- 
grind, Hn samanlögð heimæðagjöld allra húseigna á hinu tiltekna svæði reiknuðum 
samkvæmt fyrri jöfnu um tilskilda arðsemi, n fjölda heimæða eða hemlagrinda, 
Va samanlagt rúmmál (utanmál) allra húseigna í rúmmetrum á hinu tiltekna 
svæði og V rúmmál (utanmál) einstakra húseigna í rúmmetrum reiknað fyrir 
hverja heimæð eða hemlagrind. 

H   > (165 000 -- 180 X< V) 

8. gr. 
Af húsnæði, sem tengist hitaveitu eftir að það hefur verið tekið í notkun, gjald- 

falla 50% heimæðagjalds þegar hafin er lagning dreifiæða og götuæða veitukerfis, 
sem bundin er ákveðnum framkvæmdaáföngum í viðkomandi hverfum, en eftirstöðvar 

gjaldsins gjaldfalla þegar tengingu heimæðar er lokið. Að því er varðar íbúðarhús 
með þilofna- eða rafgeislahitun er heimilt að fella niður eftirstöðvar gjaldsins, ef 
hitunarkerfi hússins er breytt og það tengt hitaveitu innan 5 ára frá lagningu heim- 
æðar og tengingu kranavatns við veitukerfið. Að þeim tíma liðnum gjaldfalla eftir- 
stöðvar gjaldsins og reiknast þá sem 50% af gildandi heimæðargjaldi fyrir tilsvarandi 
húsnæði. Heimilt er þó hitaveitunni að veita lengri frest til að greiða eftirstöðvar 
gjaldsins og tengja hitunarkerfi hússins eða fella niður skyldu um tengingu. Af nýju 
húsnæði og breytingum eða endurbyggingu á húsnæði, sem húseigendur geta miðað 
við að tengja hitaveitunni áður en það er tekið í notkun, gjaldfellur heimæðagjald við 
lóðaveitingu eða veitingu byggingarleyfis. 

Af húseignum, sem um gilda sérstök ákvæði um heimæðagjöld, vegna dreifðrar 
byggðar eða fjarlægðar frá lögnum veitukerfis hitaveitunnar eða sérsamningar við 
aðrar sveitarstjórnir, gjaldfellur heimæðagjald þegar tengingu heimæðar er lokið 
nema annað sé tekið fram í samningum við húseigendur eða í sérsamningum við 
sveitarstjórnir. 

9. gr. 
Þegar lokað hefur verið fyrir aðrennsli heita vatnsins til notanda vegna van- 

skila, skal gjald fyrir að opna á ný sem svarar orkugjaldi fyrir einn mínútulítra 
á mánuði. 

Heimilt er hitaveitunni að krefjast greiðslu þessarar áður en opnað er. 

10. gr. 
Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reiknigs eða tilkynningar um reikn- 

ingsupphæð og skulu gjöldin greidd þar sem hitaveitan ákveður. 
Það eru vanskil ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 14 daga frá gjalddaga. 

11. gr. 

Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskránni eru miðuð við vísitölu byggingarkostnað- 
ar 1. júlí 1977, 138 stig. 

Hitaveitunni er heimilt að breyta gjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, þó ekki 
meira en nemur breytingu sem á nefndri vísitölu verður, enda sé breytingin staðfest 
af iðnaðarráðuneytinu hverju sinni.
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Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Akureyrar og sett 
er samkvæmt Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til þess að öðlast 
þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 3. nóvember 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Kristmundur Halldórsson. 

3. nóvember 1977. Nr. 394. 

REGLUGERÐ 

Hitaveitu Akureyrar. 

1. gr. 

Gildissvið. 

Reglugerð þessi gildir um allt veitusvæði Hitaveitu Akureyrar. 

2. gr. 

Stjórn hitaveitunnar. 

Hitaveita Akureyrar, hér eftir nefnd hitaveitan, er eign Akureyrarbæjar og rekin 
sem fjárhagslega sjálfstætt fyrirtæki undir yfirstjórn bæjarstjórnar Akureyrar. 

Bæjarstjórn skipar framkvæmdastjóra, sem annast daglegan rekstur hitaveit- 
unnar svo og aðra starfsmenn eftir því, sem þörf krefur og kýs stjórn fyrir hita- 
veituna. 

3. gr. 

Bókhald og fjárreiður. 

Skrifstofa Akureyrarbæjar annast bókhald og fjárreiður hitaveitunnar og inn- 
heimtir hitaveitugjöld. Bókhaldi hitaveitunnar skal halda aðskildu frá bókhaldi 
bæjarins. 

Reikningsár hitaveitunnar er almanaksárið og skulu reikningar hennar fylgja 
reikningum Bæjarsjóðs Akureyrar ár hvert og vera endurskoðaðir af endurskoðend- 
um þeirra. 

4. gr. 

Verkefni hitaveitunnar. 

Verkefni hitaveitunnar er að virkja jarðhita og sjá um gerð og rekstur hitaveitu 
fyrir Akureyri svo og nágrenni bæjarins eftir því sem hagkvæmt er og samkomulag 
verður um. 

Í þessu skyni skal hitaveitan leita eftir samningum um borunar- og virkjunar- 
rétt og láta bora eftir heitu vatni og virkja þegar hagkvæmt þykir, leggja veitukerfi 
hitaveitu og annast sölu á heitu vatni til notenda. 

Einnig skal hitaveitan reisa og reka önnur mannvirki sem nauðsynleg og hag- 
kvæm eru á hverjum tíma þ. á m. kyndistöðvar. 

Nú verður samkomulag um að íbúar nágrannasveitarfélags verði notendur hita- 
veitunnar á sama hátt og íbúar Akureyrar og getur þá stjórn hitaveitunnar, verði 
þess óskað, gert sérsamning við sveitarstjórnina um að leggja veitukerfi frá hita- 

Endurprentað blað.
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veitunni um sveitarfélagið, eða hluta þess og reka það sem hluta af hitaveitunni. 
Þá getur stjórn hitaveitunnar ennfremur gefið sveitarstjórninni kost á að hafa 
áheyrnarfulltrúa með málfrelsi og tillögurétti á stjórnarfundum hitaveitunnar, þegar 
sérstaklega er fjallað um málefni er varða sveitarfélagið sem slíkt. 

5. gr. 

Hitaveitugjöld. 

Til þess að standa straum af kostnaði við hitaveituna innheimtir hún hitaveitu- 
gjöld svo sem orkugjald og heimæðagjald samkvæmt nánari ákvæðum í gjaldskrá er 
bæjarstjórn setur. 

Hitaveitan hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð við- 
skiptamanns, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld, en henni ber að tilkynna 
fyrirætlun um lokun með 5 daga fyrirvara. 

Kostnað af opnun á ný greiðir sá sem vanskilum veldur, samkvæmt gjaldskrá. 
Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

6. gr. 

Einkaleyfi hitaveitunnar. 

Hitaveita Akureyrar hefur einkaleyfi til reksturs hitaveitu og dreifingar og sölu 
á heitu vatni innan lögsagnarumdæmis Akureyrar. Hitaveitan getur þó heimilað 
einstaklingum og félögum að annast fjarhitun á tilteknum svæðum undir stjórn 
hitaveitunnar. 

7. gr. 

Lagnir veitukerfis. 

Hitaveitan lætur leggja og á allar lagnir veitukerfisins: aðveituæðar, stofnæðar, 

dreiflæðar, götuæðar svo og heimæðar og lagnir innanhúss að hemlagrindum ásamt 
grindunum sjálfum með tilheyrandi búnaði 

8. gr. 

Kvöð um tengingu við hitaveitu. 

Þeim, sem húseign á við götu eða veg innan lögsagnarumdæmis Akureyrar þar 
sem vatnsæð hitaveitu liggur, er skylt að láta tengja hitunarkerfi hússins og lagnir 
fyrir heitt kranavatn við hitaveituæðina. Heimilt er þó að veita undanþágu frá þessu 
ákvæði. 

9. gr. 

Eignarréttur hitaveitu og viðhaldsskylda. 

Hitaveitan hefur eignarrétt og viðhaldsskyldu á aðveituæðum, stofnæðum, dreifi- 
æðum og götuæðum veitunnar svo .og heimæðum og lögnum innanhúss að og með 
hemlagrindum ásamt tilheyrandi búnaði, er tengja vatnskerfi hússins við veituna, 
og telst dreifikerfið ná þangað. En tenging vatnshitunarkerfis húss við hemlagrind 
svo og nauðsynlegar breytingar á innanhúslögnum og hitunarkerfi húss vegna teng- 
ingar við hitaveituna skal húseigandi annast og kosta. 

10. gr. 

Afnot varmaorku. 

Varmi sá, sem hitaveitan lætur í té, er ætlaður til upphitunar húss og almennra 
heimilisnota. 

Óheimilt er með öllu að tengja annað en neysluvatnslögn við greiningu þá á 
hemlagrind, sem til þess er ætluð.
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Nú kemur fram ósk um að nota heita vatnið til annarra þarfa en greinir í 1. 
mgr. og þarf þá til þess heimild hitaveitunnar, sem hún getur bundið nánari skil- 
yrðum og fyrirmælum hverju sinni. 

11. gr. 

Ábyrgð hitaveitunnar. 

Hitaveitan ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni, er leiða kann af rekstrartrufl- 
unum, er verða á veitunni vegna frosta, rafmagnstruflana, náttúruhamfara eða ann- 
arra óviðráðanlegra atvika. Sama gildir ef rennsli í vatnsæð er stöðvað um stundar- 
sakir vegna viðgerða og annarra nauðsynlegra framkvæmda veitunnar. 

Hitaveitan er ekki skuldbundin gagnvart húseiganda til þess að tryggja að 
þrýstingur í vatnsæðum sé ávallt nægilegur. Stöðvun á rekstri veitunnar eða hluta 
hennar vegna viðhalds eða tenginga skal tilkynna fyrirfram ef unnt er og koma á 
eðlilegum rekstri aftur svo fljótt sem verða má. 

12. gr. 

Afrennslisvatn frá húskerfum. 

Hitaveitunni er heimilt að nota aftur vatn, sem runnið hefur gegnum hit- 
unarkerfi húss. Húsráðendum er heimilt að nota afrennslisvatnið til upphitunar á 
sgróðurhúsum, bílastæðum, gangstígum o. s. frv., en skulu skila afrennslisvatninu 
aftur ef hitaveitan þarf á því að halda. Skal húsráðandi annast og kosta að leiða 
afrennslisvatnið í frárennsli hússins. Óheimilt er að leiða það þangað heitara en 
457. 

Ef húseigendur nota hitaveituvatn til hitunar bílastæða, gangstiga o.s.frv. og 
hitunarkerfin eru beint tengd veitunni, þá getur hitaveitan krafist þess, að þessi 
kerfi séu þrýstiprófuð fyrir 8 kg/cm? við þann hita, sem gert er ráð fyrir að not- 
aður verði. 

13. gr. 

Uppdrættir og réttur til að annast hitalagnir og gerð uppdrátta. 

Við gerð uppdrátta skal miða við almennar reglur um hönnun vatnshitalagna, 
lofthitunarkerfa og loftræstikerfa, reglur byggingarsamþykktar, byggingarskilmála 
bæjarstjórnar og aðrar þær reglur, er hitaveitan og byggingareftirlit bæjarins kunna 

að setja. 
Rétt til að hanna hitalagnir og gera af þeim uppdrætti eða annast hitalagnir 

hafa þeir einir, er til þess hafa menntun og réttindi eins og almennt er krafist, og 
getur bygginganefnd í samráði við byggingareftirlitið og hitaveituna sett um það 
nánari fyrirmæli og reglur. 

14. gr. 

Tenging við hitaveituna. 

Áður en hitunarkerfi húss eða lagnir fyrir heitt kranavatn eru tengdar hita- 
veitukerfinu skal liggja fyrir uppdráttar samþykktur af byggingareftirliti bæjarins, 
og gildir það jafnt um þegar gerðar lagnir, sem nýlagnir og viðbætur við eða breyt- 
ingar á eldri lögnum. 

Ef uppdrættir eru ekki til af gömlum hitunarkerfum þá getur byggingareftir- 
litið í samráði við hitaveituna krafist þess að þeir séu gerðir eftir því sem nauð- 
synlegt er og ber húseigandi allan kostnað af því. Hitaveitan er byggingareftirliti 
bæjarins til ráðuneytis um mál er snertir hitalagnir. 

Heimilt er bæjarstjórn að setja nánari ákvæði um lögn heimæða í byggingar- 
skilmála fyrir nýjum lóðum.
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Húseigandi skal heimila að leggja heimæð eða sameiginlega heimæð um lóð og 
sjá fyrir inntaksstað fyrir hitaveitu við útvegg kjallara eða 1. hæðar ef hús er kjall- 
aralaust, ásamt nauðsynlegu rými fyrir hemlagrind og annað tilheyrandi tengingu 
við veituna. Þar skal vera niðurfall í gólfi og skal sá staður ætíð vera aðgengilegur 
starfsmönnum hitaveitu og byggingareftirlits. 

Ef inntak hitaveitu og hemlagrind eru ekki í sama herbergi skal lögn þar á 
milli vera óhulin eða í stokk, sem auðvelt er að opna. Óheimilt er að tengja vatns- 
dælur við heimæðar nema að fengnu leyfi hitaveitunnar. 

15. gr. 

Eftirlit. 

Byggingareftirlit bæjarins hefur eftirlit með því að hitunarkerfi og lagnir fyrir 
heitt kranavatn, bæði nýlagnir og eldri lagnir og viðbætur við þær og breytingar 
séu Í samræmi við samþykktan uppdrátt og pípulagningameistarar þrýstiprófi nýjar 
hitalagnir fyrir 8 kg/em? áður en þær eru teknar út, og tenging við hitaveitu fer 
fram, en gamlar hitalagnir fyrir 4 kg/em? nema sérstakar ástæður liggi til annars 
að mati hitaveitunnar. Byggingareftirlitið skal taka út tengingu við veitukerfið 
áður en hitaveituvatnið er tekið inn á húskerfið, en starfsmenn hitaveitunnar stilla 
rennslishemla og mega einir breyta stillingu á þeim. 

Starfsmenn hitaveitu og bvggingareftirlits skulu jafnan hafa frjálsan aðgang 
að pípulögnum bæði innan húss og utan. Húsráðanda er skylt að láta þeim í té þær 

upplýsingar, er máli geta skipt, um hitun hússins og heitt kranavatn. 

16. gr. 

Skyldur húseiganda og ábyrgð. 

Húseiganda er skylt að hlíta þeim reglum og fyrirmælum, sem hitaveitan setur, 
um gerð og búnað neysluvatnslagna og hitunarkerfis hússins. 

Húsráðandi ber ábyrgð á þeim búnaði og lögnum innanhúss, sem eru í eigu og 
umsjá hitaveitunnar. Húsráðanda ber að tilkynna tafarlaust til hitaveitunnar, er 
vart verður bilunar á búnaði og tækjum, og skal hann hlíta fyrirmælum um viðgerð 
á bilunum og gera ráðstafanir til varnar misnotkun á hitaveituvatninu. 

Nú verða tæki eða annar búnaður fyrir óvenjulegu hnjaski eða skemmdum, og 
er þá heimilt að skylda notanda til að greiða kostnað við viðgerð eða endurnýjun. 

17. gr. 

Viðurlög við brotum. 

Brot á reglugerð þessari varða sektum, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt 
öðrum lögum. 

Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála. 
Nú vanrækir maður að láta vinna verk, sem hitaveitan hefur fyrirskipað sam- 

kvæmt reglugerð þessari, eða verk er ekki unnið á viðeigandi hátt, og er þá hita- 
veitunni heimilt að láta vinna það sem þörf krefur á kostnað eiganda. Kostnáðinn 
má innheimta hjá eiganda með lögtaki ef þörf krefur. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Akureyrar er hér 
með staðfest samkvæmt Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast þegar gildi 
og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 3. nóvember 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Kristmundur Halldórsson.
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REGLUGERÐ 

um gerð umbúða og íláta undir lyf. 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 
Lyf, sem framleidd eru eða sett eru Í neytendaumbúðir hér á landi, skulu sett 

í ílát og umbúðir, sem standast eftirfarandi kröfur: 

1. Eru af þeim gæðum, að milliverkanir verði ekki milli þeirra og lyfsins, þ. e. 
að breytingar verði ekki af þeim sökum á styrkleika lyfsins, hreinleika og/eða 
öðrum gæðum þess sbr. ákvæði gildandi lyfjastaðla. 

2. Hafa umbúnað til lokunar, sem stenst kröfur Ph.Eur., USP eða BP varðandi 

þéttleika og vörn gegn ljósi. 
3. Hafa verið viðurkennd af ráðuneytinu til notkunar hér á landi. 

Öryggisumbúðir. 

2. gr. 
Lvf í töflu- eða hylkjaformi, sem talið er að börnum geti stafað hætta af og 

framleidd eru og/eða sett í neitendaumbúðir hér á landi, skal setja í lyfjaglös með 
öryggisloki, eða ganga þannig frá þeim, að hverri einstakri töflu (hylki) sé pakkað 
sérstaklega (þynnupakkað). 

Lyf sem innihalda eftirtalin virk efni, skal ávallt setja í slíkar umbúðir, ef þau 
eru framleidd eða þau sett í neytendaumbúðir hér á landi, enda standist umbúðirnar 
kröfur 1. gr.: 

Asetýlsalisýlsýra. 
Barbitúrsýrusambönd. 
Digoxin. 

Fentíazinsambönd. 
Járnsambönd, sem innihalda meira en 24 mg af járni í hverri töflu eða hylki. 
Kinidin og sölt þess. 
Mepróbamat. 
Parasetamól. 
Þrí- og fjórhringa geðdeyfðarlyf. 

Viðurkenning umbúða og íláta. 

3. gr. 
Ráðuneytið viðurkennir umbúðir og ílát undir lyf samkvæmt 1. og 2. gr. reglu- 

gerðar þessarar, að fenginni umsögn Lyfjaeftirlits ríkisins og lyfjanefndar. 

Niðurlagsákvæði. 

4. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 69. gr. lyfsölulaga nr. 30 29. apríl 1963 

og öðlast gildi 1. janúar 1978. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

1. Heimilt er að nota upp birgðir af umbúðum og ílátum, sem verið hafa á markaði 
hér fyrir gildistöku reglugerðar þessarar.
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2. Ráðuneytinu er heimilt að viðurkenna án umsóknar ílát og umbúðir, sem almennt 

hafa verið á markaði fyrir gildistöku reglugerðar þessarar. 
3. Eigi síðar en 8 mánuðum eftir gildistöku reglugerðar þessarar skulu öll ákvæði 

hennar vera komin til framkvæmda. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 3. nóvember 1977. 

Matthías Bjarnason. nn 
Páll Sigurðsson. 

Nr. 396. 2. nóvember 1977. 

REGLUGERÐ 

um sérstakt línu- og netasvæði út af Faxaflóa. 

1. gr. 
Frá 10. nóvember 1977 til 15. maí 1978 eru allar veiðar með botn- og flotvörpu 

bannaðar á svæði út af Faxaflóa, sem markast af línu, sem dregin er réttvísandi 

vestur frá Sandgerðisvita í punkt 64*02'4 og 23942/0 V og þaðan réttvísandi norður 
í punkt 6492070 N og 23942'0 V og þaðan réttvísandi austur. 

2. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða refsingu samkvæmt 17. gr. laga nr. 81 31. maí 

1976 um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Með mál út af brotum skal farið að hætti 
opinberra mála. 

3. gr. 
Reglugerð þessi er seit samkvæmt 5. gr. laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í 

fiskveiðilandhelgi Íslands til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 2. nóvember 1977. 

Matthías Bjarnason. 

Jón B. Jónasson. 

Nr. 397. . 7. október 1977. 
AUGLÝSING 

um umferð í Hafnarfirði. 

Að fengnum tillögum bæjarstjórnar Hafnarfjarðar og samkvæmt heimild í 65. 
gr. umferðarlaga nr. 40/1968 er hér með ákveðið, að umferð um Selvogsgötu njóti 
forgangs fyrir umferð um Öldutún og Ölduslóð, (biðskylda.) 

Ákvæði auglýsingar þessarar taka gildi þegar í stað. 

Bæjarfógetinn í Hafnarfirði, 7. október 1977. 

Einar Ingimundarson.
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REGLUGERÐ 

um framkvæmd samræmdra prófa í grunnskóla. 

1. gr. 
Menntamálaráðuneytið skipar prófanefnd til þess að skipuleggja og sjá um sam- 

ræmd próf í grunnskóla skólaárið 1977—78. Fela má nefndinni önnur verkefni 

ef ráðuneytið telur það æskilegt enda fallist nefndin á það. 

2. gr. 
Í nefndina skal skipa einn sérfróðan fulltrúa fyrir hverja þá grein eða grein- 

samstæðu sem samræmd próf taka til, auk formanns. 

Námsmatssérfræðingur veitir nefndinni sérfræðilega ráðgjöf. 
Formaður er framkvæmdastjóri nefndarinnar. Ef nefndarmaður forfallast skip- 

ar ráðuneytið annan í hans stað. 

3. gr. 
Prófanefnd skal gera tillögur til ráðuneytisins um fjölda samræmdra prófa, 

prófgreinar, einkunnastiga og próftíma. Skulu tillögurnar berast ráðuneytinu fyrir 
1. apríl. 

4. gr. 

Prófanefnd setur reglur um framkvæmd samræmdra prófa, mat þeirra og úr- 
vinnslu. Nefndarmenn skulu hver í sinni grein sjá um samningu prófvekefna og mats- 

reglna og hafa í því efni samráð við námsstjóra. Ávallt skulu a. m. k. þrír aðilar, 
srunnskólakennari, námsstjóri og sérfræðingur í greininni, lesa prófverkefnin yfir 
og skila umsögn um þau. Nefndarmönnum er heimilt, að fengnu samþykki formanns, 
að ráða sérfróða aðila sér til aðstoðar. Þá er formanni heimilt að fela öðrum sér- 
fróðum aðilum einstök verkefni, ef ástæða þykir til, og skal það gert í samráði við 
þann eða þá nefndarmenn, sem hlut eiga að máli. 

5. gr. 
Prófanefnd skal til undirbúnings aðalprófum annast söfnun prófatriða, halda 

könnunarpróf og sjá um úrvinnslu þeirra. Þá skal nefndin veita skólum upplýsingar 
um niðurstöður samræmdra prófa eftir því sem við á að mati nefndarinnar. 

6. gr. 
Prófanefnd skal hafa náið samstarf við námsstjóra í viðkomandi greinum. Þá 

skal nefndin veita skólastjórum og kennurum svo og öðrum sem þess óska upplýsingar 
um námsefni til prófs, prófagerð og önnur atriði er varða verksvið nefndarinnar. 

7. gr. 

Nefndin gerir tillögur til ráðuneytisins um: 
Skipun prófdómara við samræmd próf. 
Lágmarkseinkunnir á prófum til inngöngu í framhalds- og sérskóla. 9 

8. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 63/1974 um grunnskóla og öðlast 
þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 333 frá 11. júlí 1975 um fram- 
kvæmd samræmdra prófa í grunnskóla. 

Menntamálaráðuneytið, 3. nóvember 1977. 

Vilhjálmur Hjálmarsson.   
Birgir Thorlacius.



Nr. 399. 694 30. september 1977. 

AUGLÝSING 

um umferð á Akranesi. 

Samkvæmt heimild í 2. mgr. 65. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 1968 og að 
fengnum tillögum bæjarstjórnar Akranesskaupstaðar, eru hér með settar eftirfar- 
andi reglur um umferð á Akranesi: 

1. Gamla þjóðveginum við Berjadalsá er lokað fyrir umferð inn í vegakerfi bæjarins. 
2. Umferð um nýja þjóðveginn skal hafa aðalbrautarrétt gagnvart eldri hluta 

hans, þar sem þeir nú skerast. 

Reglur þessar eru settar samkvæmt heimild í 2. mgr. 65. gr. umferðarlaga nr. 
40 23. april 1968 og koma til framkvæmda þegar í stað. Með auglýsingu þessari eru 
numin úr gildi þau ákvæði eldri auglýsinga um umferð á Akranesi, sem brjóta í 
bága við ákvæði auglýsingar þessarar. 

Bæjarfógetinn á Akranesi, 30. september 1977. 

Björgvin Bjarnason. 

  

Stjórnartíðindi B 38, nr. 383—399. Útgáfudagur 9. nóvember 1977.



STJÓRNARTÍÐINDI B 39 — 1977 
  

  

1. nóvember 1977. 695 Nr. 400. 

AUGLÝSING 

um breyting á samþykkt um afgreiðslutíma verslana í Hafnarfirði 

frá 16. febrúar 1968. 

1. gr. 
a-liður 1. mgr. 6. greinar orðist svo: 

a. Bifreiðastöðvar, biðskýli og verslanir, sem hafa sérstakt leyfi bæjarstjórnar og 
heilbrigðisnefndar til að versla með takmarkaðan fjölda vörutegunda, nánar 
tiltekið: Blöð, sælgæti, tóbaksvörur, öl, gosdrykki, ís, brauðvörur, mjólk, nýja 
ávexti, pylsur, niðursoðnar vörur, kaffi, te, vélpakkaðar matvörur, handsápu, 
tannkrem, raksápu, rakblöð, kort, frímerki, tímarit, ritföng, rafmagnsörygsgi, 
rafmagnsperur, rafhlöður og eldspýtur. 

Bæjarstjórn getur bundið leyfisveitinguna við hluta af þessum vörutegund- 
um. Söluleyfi fyrir vélpakkaðar matvörur skal að jafnaði einungis veitt mat- 
vöruverslunum, nema staðbundnar aðstæður krefjist annars. Skal sækja um 
leyfi fyrir því sérstaklega. 

Samþykkt þessi sem bæjarstjórn Hafnarfjarðar hefur samið og samþykkt sam- 
kvæmt lögum nr. 17 1. febrúar 1936 um samþykktir um lokunartíma sölubúða stað- 
festist hér með til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum 
þeim sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 1. nóvember 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

2. nóvember 1977. Nr. 401. 

GJALDSKRÁ 
FA 

fyrir heimilisþjónustu á vegum Félagsmálastofnunar Akureyrar. 

1. gr. 
Fyrir þjónustu veitta samkvæmt reglugerð um heimilisþjónustu skal neytandi 

greiða fyrir hverja unna klukkustund í samræmi við eftirfarandi gjaldstiga sem 

miðast við tímalaun starfsfólks ásamt launatengdum gjöldum. 

1. taxti kr. 0. 

2. taxti — 260 (% hluti tímalauna auk launat.gj.). 

3. taxti — 470 (% hlutar tímalauna auk launat.gj.). 

4. taxti — 780 (tímalaun auk launat.gj.). 
B 88 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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2. gr. 

Greiðsluskylda neytanda ákvarðast af mánaðarlegum tekjum hans, og er þá 
tillit tekið til þess hvort um er að ræða einstakling eða hjón og sambýlisfólk. 
Greiðsluskylda fer að eftirfarandi gjaldstiga, sem miðast við grunnellilífeyri (g) og 
tekjutryggingu (t). 

Einstaklingur greiði skv.: 

1. taxta séu tekjur hans undir kr. 74440 (gt) X 13. 
2. taxta séu tekjur hans milli kr. 74 440 og kr. 114524 (g-}t) X 1.3 til (gt) X 2.0. 
3. laxta séu tekjur hans milli kr. 114524 og kr. 143 155 (g-}t) X 2.0 til (gt) X 25. 
4. taxta séu tekjur hans yfir kr. 143 155 (st) X 25. 

Hjón og sambyýlisfólk greiði skv.: 

1. taxta séu tekjur þeirra kr. í20 169 og þaðan af minna (gt) X 1.2. 
2. taxta séu tekjur þeirra milli kr. 120 169 og kr. 160 255 (gt) X 1.2 til (g-|-t) X 1.6. 
3. taxta séu tekjur þeirra milli kr. 160 255 og kr. 200 282 (g--t) X 1.6til (g-t) X 2.0. 
4. taxta séu tekjur þeirra kr. 200 282 og þaðan af meiri (gt) X 2.0. 

Félagsmálaráði er heimilt að víkja frá gjaldskrá þessari ef um sérstakar 
ástæður er að ræða. 

3. gr. 
Verði breytingar á launum starfsfólks eða lífeyrisgreiðslum Tryggingastofnunar 

ríkisins ber félagsmálaráði að breyta gjaldstiga þessum til samræmis við þær, en 
tilkynna slíkt bæjarstjórn og félagsmálaráðuneyti. 

Gjaldskrá þessi sem er samþykkt af bæjarstjórn Akureyrar staðfestist hér með 
samkvæmt lögum nr. 10 frá 25. janúar 1952 um heimilishjálp í viðlögum til að öðlast 
gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 2. nóvember 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. = 
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 
  

Nr. 402. . 8. nóvember 1977. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu á breytingu á áður staðfestu skipulagi Seláshverfis í Reykjavík. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið hinn 3. nóvember 
1977 staðfest breytingu á áður staðfestu skipulagi Seláshverfis í Reykjavík að því 
er varðar eftirfarandi: 

1. Tilfærslu á bilgeymslulengjum í vestara raðhúsahverfinu, þ. e. raðhúsahverfinu 
við Melbæ og Brekkubæ. 
Bílgeymslulengjurnar eru færðar saman. 

2. Styttingu og smávægilega tilfærslu á húsagötum í eystra raðhúsahverfinu. Þetta 
varðar göturnar Brautarás, Dísarás, Brúarás og Grindarás. 

Félagsmálaráðuneytið, 3. nóvember 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.
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AUGLÝSING 

Nr. 403. 

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á grundvallarverði á óverkuðum 

saltfiski og á söltuðum ufsaflökum fyrir framleiðslutímabilið 

1. október til 31. desember 1977. 

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins 
og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, hefur ráðuneytið 
staðfest eftirfarandi grundvallarverð á óverkuðum saltfiski og á söltuðum ufsa- 
flökum fyrir framleiðslutímabilið 1. október til 31. desember 1977: 

Óverkaður saltfiskur: 

Stórfiskur nr. 1 ............00 000 kr 
Millifiskur nr. 1 ..........000 00. — 

Smáfiskur 40/60 nr. 1 .........220000 000 nn — 
Smáfiskur 60/100 nr. 1 .......000.00 000 — 

Verð þessi eru f. o.b. Verðbil verður 4%, er miðast við verðhækkun 

Söltuð ufsaflök: 

15/20 
15/20 
21/925 
21/25 
26/30 
26,/30 
31/35 
31/35 
36/40 
3640 

Verð þessi eru c.i.f. Verðbil verður 4%, er miðast við verðhækkun 

. 455 
428 
364 
337 

eingöngu. 

„ 448 
389 
435 
371 
423 
364 
410 
3ðl 
397 
338 

eingöngu. 

Greiðslur í sjóðinn miðast við 75% af verðbreytingu frá grundvallarverði að 
viðbættu verðbili, en greiðslur úr sjóðnum miðast við 75% af verðbreytingu frá 
grundvallarverði án verðbils. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 8. nóvember 1977. 

F.h.r. 

Þórður Ásgeirsson.   
Ingimar Einarsson. 

8. nóvember 1977. 

REGLUGERÐ 

um Verkfræðistofnun Háskóla Íslands. 

1. gr. 

Nr. 404. 

Verkfræðistofnun Háskóla Íslands heyrir undir verkfræði- og raunvísindadeild 
samkvæmt 2. mgr. 9. gr. laga nr. 84/1970, um Háskóla Íslands.
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2. gr. 
Hlutverk Verkfræðistofnunar er: 

a) Að efla rannsóknir á sviði tækni- og verkvísinda. 
b) Að meta, samræma og fylgjast með framkvæmd rannsóknaverkefna háskóla- 

kennara í verkfræðigreinum. 

c) Að útvega aðstöðu fyrir rannsóknir og verklegar æfingar til þess að styrkja 
kennslu í verkfræðigreinum. 

d) Að stuðla að nánu samstarfi við rannsóknastofnanir utan Háskóla Íslands um 

rannsóknaverkefni og sem besta nýtingu rannsóknaaðtstöðu og tækja. 
e) Að auka tengsl starfsmanna stofnunarinnar við atvinnulífið, m. a. með því að 

vera til ráðuneytis og vinna að lausn ýmissa þeirra vandamála, sem krefjast 
sérþekkingar og rannsóknaaðstöðu sem til eru innan stofnunarinnar. 

f) Að gangast fyrir fyrirlestrum, námskeiðum og ráðstefnum, sem geta stuðlað 
að aukinni tækniþekkingu í landinu. 

3. gr. 
Starfslið stofnunarinnar er: 

a) Fastráðnir kennarar við verkfræðiskor eftir því sem við á. Auk þess er heimilt 
að fastir kennarar í öðrum greinum starfi við stofnunina. 

b) Sérfræðingar, aðstoðarmenn og aðrir starfsmenn eftir því sem heimild er fyrir 
í fjárlögum. 

c) Gistiprófessorar, sérfræðingar, aðstoðarmenn og styrkþegar, sem hafa starfsað- 
stöðu við stofnunina eða eru ráðnir til takmarkaðs tíma. 

d) Námsmenn, sem stofnunin veitir starfsaðstöðu til rannsóknarverkefna. 

4. gr. 

Stjórn stofnunarinnar er skipuð fjórum mönnum, þrem kjörnum af deildar- 
ráði verkfræði- og raunvísindadeildar til tveggja ára í senn úr hópi fastra háskóla- 
kennara og sérfræðinga, sem taldir eru í 3. gr., lið a og b, að fengnum tillögum 
starfsliðs stofnunarinnar, og einum kjörnum af Félagi verkfræðinema. 

Stjórnin kýs sér formann og er hann jafnframt forstöðumaður stofnunarinnar. 
Hann skal hafa umsjón með framkvæmd á ákvörðunum stjórnarinnar og hafa 
eftirlit með allri starfsemi stofnunarinnar. 

Ráða skal framkvæmdastjóra þegar heimild er fyrir í fjárlögum. 
Stjórn stofnunarinnar er að fengnu samþykki verkfræði- og raunvísindadeildar 

heimilt að skipta stofnuninni í rannsóknastofur. 
Stjórnin fjallar um öll sameiginleg málefni stofnunarinnar, hefur umsjón með 

fjármálum hennar, semur rekstraráætlanir og tillögur um fjárveitingar. Falli atkvæði 

jöfn innan stjórnar ræður atkvæði formanns. 

5. gr. 
Stjórnarmenn fá greidda þóknun eftir gildandi reglum innan háskólans. 
Háskólinn sér starfsliði fyrir vinnuaðstöðu. 

6. gr. 
Rekstur Verkfræðistofnunar er kostaður af ríkisfé skv. því, sem veitt er í 

fjárlögum hverju sinni. Aðrar tekjur stofnunarinnar eru: 

a) Styrkir til einstakra rannsóknaverkefna. 
b) Greiðslur fyrir utanaðkomandi verkefni. 
c) Gjafir.
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Fjárhagsáætlun stofnunarinnar skal borin undir deildarráð verkfræði- og raun- 
vísindadeildar en heyrir endanlega undir rektor og háskólaritara skv. 3. og 4. mgr. 
2. gr. laga nr. 84/1970 um Háskóla Íslands. Bókhald stofnunarinnar skal vera hluti 
af heildarbókhaldi háskólans. 

Stjórn Verkfræðistofnunar skiptir fjárveitingu og öðrum tekjum sem stofnunin 
aflar á viðfangsefni. 

7. gr. 
. Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 9. gr. laga nr. 84/1970, um Háskóla 
Íslands, sbr. 87. gr. reglugerðar nr. 76/1958 fyrir Háskóla Íslands, og öðlast gildi 
1. janúar 1978. 

Menntamálaráðnneytið, 8. nóvember 1977. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 
  

Árni Gunnarsson. 

10. nóvember 1977. Nr. 405. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um fyrirtæki, sem starfa að loftflutningum, nr. 91 
20. mars 1973, sbr. breytingu á þeirri reglugerð, nr. 49 20. febrúar 1975 

og nr. 205 24. maí 1976. 

1. gr. 
5. gr. orðist þannig: 
Leyfi til loftferðastarfsemi er veitt til ákveðins tíma og veitir leyfishafa heimild 

til að stunda þá loftferðastarfsemi, sem nánar er tiltekin í leyfisbréfinu. 

. 2. gr. 
T reslugerðina bætist ný gr., er verði 6. gr., svohljóðandi: 
Loftferðafyrirtæki, sem stundar reglubundið flug, óreglubundið flug eða 

þjónustuflus, skal hafa framkvæmdastjóra flugdei'dar, sem ber ábyrgð á flug- 
rekstrinum í heild. 

Framkvæmdastjórinn skal hafa sér til aðstoðar flugrekstrarstjóra og tækni- 
stjóra. Flugrekstrarstjóri ber, ásamt framkvæmdastjóra, ábyrgð á flugrekstrinum 
(Operations) og tæknistjóri ber, ásamt framkvæmdastjóra, ábyrgð á tækniatriðum 
flugrekstrarins. Flugrekstrarstjórinn skal vera starfsmaður hjá loftferðafyrirtækinu. 
Tæknistiórinn þarf í vissum tilvikum ekki að vera persóna eða fyrirtæki, sem starfar 
hjá loftferðarfyrirtækinu. Flugrekstrarstjóri og tæknistjóri skulu vera viðurkenndir 
af flugmálastjórn 

Ef starfsemi loftferðafyrirtækisins er lítil í sniðum setur flusmálastjórn sam- 
Þykkt að framkvæmdastjóri sé jafnframt flugrekstrarstjóri og/eða tæknistjóri. 

Framkvæmdastjóri flugdeildar skal bera ábyrgð á bví að flugrekstrardeild og 
tæknideild sé gert kleift að sinna hlutverki sínu og skyldum. 

Flugrekstrarstjóri ber ábyrgð á: 

a) stjórn og rekstri flugstarfseminnar, svo og skipulagi og umfangi flugdeildar, 
h) því að halda við og hafa tiltækar leiðbeiningar um stöðu, ábyrgð og tilhögun bæði 

í starfsemi á jörðu og á flugi er varðar starfslið flugrekstrardeildar, 
c) mati á hæfni flugstarfsliðs, viðurkenningu á hæfni þess til ráðningar og nauð- 

synlegri þjálfun þess,
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d) því að samþykkja flugverkefni frá sjónarmiði flugrekstrar, svo og skiptingu 

og skipulagningu flugverkefna með hliðsjón af hæfni flugverja, svo og að sjá 

um að flugverjar fái nægilega kennslu og þjálfun, 

e) stjórn á kennslu flugverja, eftirlit með henni og þjálfun þeirra samkvæmt gild- 

andi reglum og flugrekstrarbók, 

f) því, að nauðsynlegt leyfi, leiðsögubúnaður og upplýsingar um leitar- og björgunar- 

þjónustu fyrir það svæði, sem flogið skal yfir, séu tiltæk fyrir hvert einstakt flug, 

g) því, að hver einstakur flugverji hafi upplýsingar um, að svo miklu leyti, sem 

þær eru nauðsynlegar hans sérstaka starfi, reglur og fyrirmæli, sem gilda á 

því svæði sem flogið skal yfir, fyrir flugvelli, sem nota skal, og um tilheyrandi 

leiðsösutæki á svæðum þessum og flugvöllum. svo og skyldur til að fara eftir þeim, 

h) að leiðarbækur og skýrslur, sem krafist er að skuli færðar í flugrekstrinum, 

séu rétt og reglulega færðar og við haldið, 

i) að fullnægt sé tilkynningarskyldu samkvæmt reglugerð um það efni, eins og 

hún er á hverjum tíma. 

Tæknistjóri ber ábyrgð á : 

a) skipulagningu og umfangi verksviðs, svo og stjórn tæknideildar loftferðafyrir- 

tækisins, einnig samningum og framkvæmd á viðhaldi, sem unnið er utan fyrir- 

tækisins, 

Þ) því að tiltækar séu leiðbeiningar og haldið sé við leiðbeiningum um stöðu, ábyrgð 

og tilhögun, er varðar vinnubrögð, viðhaldsvöndun og viðhaldseftirlit, 

ce) mati á hæfni tæknistarfsliðs í ábyrgðarstöðum og nauðsynlegri þjálfun þess, 

d) útvegun og meðferð alls efnis, sem notað er í viðhaldi og mikilvægt er fyrir 

sæðastaðal viðhaldsdeildar loftferðafyrirtækisins, 

ec) að viðhaldsbækur og skýrslur, sem krafist er að skuli færðar, séu rétt og reglulega 

færðar og við haldið, 

f) að fulnægst sé tilkynningarskyldu samkvæmt reglugerð um það efni, eins og 

hún er á hverjum tíma. 

Flugrekstrarstjóri og tæknistjóri eru samábyrgir fyrir skipulagningu Þbeirrar 

starfsemi, sem tengir flugrekstur og viðhald. og fyrir því að koma á fót og halda 

stöðugt við yfirliti um notkunarendinsu og bilanir hluta. 
Flusrekstrarstjóri og tæknistjóri skula. nema flugmálastjórn telji bað óbarft. 

gangast undir sérstakt próf hjá flugmá!astjórn í reglum um loftferðir og framkvæmd 

þeirra. 
Ef flugrekstrarstjóri og/eða tæknistjóri láta af störfum hjá loftferðafyrirtækinu 

skal frakvæmdastjórinn tilkynna það flugmálastjórn tafarlaust, svo og sækja um 

viðurkenningu á eftirmanni. Starfsemi fyrirtækisins má eigi halda áfram fyrr en 

nýr flusrekstrarstjóri og/eða tæknistjóri hefur á ný hafið störf hjá loftferðafyrir- 

tækinu. Flugrekstrarstjóri og/eða tæknistjóri mega tilnefna staðsengil sinn í for- 

föllum sínum, en ef þeir eru fjarverandi lengur en einn mánuð, skal flugmála- 

stjórn viðurkenna hlutaðeigandi staðgengil. 

3. gr. 
Í reglugerðinni bætist ný gr., er verði 18. gr., svohljóðandi: 

Fisi má hefja flugs fyrr en flugstjóri hefur sannfærst um að viðhaldsvottorð 

hafi verið sefið út fyrir loftfarið í samræmi við gildandi reglur. 

Flusstióri skal sjá um að hleðsln- og jafnvægisskrá sé gerð fyrir hvert flug 

eða röð af flngferðum. Af skránni skal hæst að sjá að þungi flugvélarinnar sé þannig 

að með hliðsjón af hugsanlegum veðurskilyrðum sé unnt að ljúka fluginu, hleðsla 

og dreifing farms og farþega skal vera þannig, að lega byngdarpunkts sé innan réttra 

marka. Hleðslu- og jafnvægisskráin skal vera samþykkt og undirrituð af flugstjóra.
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Hana skal geyma a. m k. þrjá mánuði. Í stað hleðslu- og jafnvægisskrár má í vissum 
tilvikum koma einföld hleðsluskrá, ef flugmálastjórn hefur samþykkt það fyrir hlut- 
aðeigandi loftfar og flugstarfsemi. 

4. gr. 
Í reglugerðina bætist ný gr., er verði 20. gr., svohljóðandi: 

Gild flugrekstrarbók (Operations Manual) skal vera tiltæk og samþykkt af flug- 
málastjórn. Flugrekstrarbókin skal vera samin með hliðsjón af reglum Alþjóðaflug- 
málastofnunarinnar International Givil Aviation Organisation (ICAO), „Manual 
of Procedures for Operations Certification and Inspection“, eins og þær eru á hverjum 
tíma. Flugmálastjórn skal látið í té eitt eintak af flugrekstrarbók og halda skal við 
leiðréttinga- og breytingaþjónustu. 

  

5. gr. 
Í reglugerðina bætist ný gr, er verði 21. gr., svohljóðandi: 

Gild viðhaldsbók skal vera tiltæk fyrir hverja flugvélartegund, sem flugrekandi 
notar, og vera samþykkt af flugmálastjórn. Viðhaldsbók skal samin á kerfis- 
bundinn hátt og hafa efnisyfirlit og skrá yfir leiðréttingar og breytingar. Flugmála- 
stjórn skal látið í té eitt eintak af viðhaldsbók og skal leiðréttinga- og breytinga- 
Þjónustu haldið við. 

6. gr. 

Greinatala reglugerðarinnar breytist í samræmi við ákvæði 2—5. gr. reglu- 
gerðar þessarar, þannig að greinar 6—16 verði 7—17, grein 17 verði 19 og greinar 
18—20 verði 22—24. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 34 21. maí 1964, staðfestist hér 
með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Samgönguráðuneytið, 10. nóvember 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Birgir Guðjónsson. 

9. nóvember 1977. . Nr. 406. 

AUGLÝSING 

um gildistöku nýrrar lyfjaskrár. 

Frá og með 1. janúar 1978 skal hin enska útsáfa evrópsku lyfjaskrárinnar, 
Pharmacopoeia Europaea, bindi I--TIT ásamt viðaukum og breytingum 1973 og 1977 
vera gildandi lyfjaskrá á Íslandi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 9. nóvember 1977. 

F. h. r. 

Páll Sizurðsson. 
  

Ingimar Sigurðsson.
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AUGLÝSING 

um hámarkshraða ökutækja á Keflavíkurflugvelli. 

1. gr. 
Hámarkshraði ökutækja á öllum vegum lögsagnarumdæmis Keflavíkurflugvallar 

er ákveðinn 50 km á klukkustund, með þeim undantekningum, er í 2. gr. segir. 

- 2. gr. 
1. Á eftirtöldum vegum má hámarkshraði þó aðeins vera 35 km á klukkustund: 

a. Alþjóðabraut milli gsatnamóta Bogagötu og Flutningabrautar F. 
b. Uppland. 
c. Akbrautir gegnum iíbúðarhverfi sunnan Austurbrautar og austan Flugvallar- 

vegar, svo og austan Suðurgötu og norðan Austurbrautar. 

2. Á eftirtöldum vegum má hámarkshraði vera 70 km á klukkustund: 

1. Grjótagata. 
b. Vegurinn að fjarskiptastöðinni á Stafnesi frá vegamótum Bogagötu. 
c. Alþjóðabraut milli Suðurgötu os Grænásafleggjara. 

3. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 4. mer. 50. gr. umferðarlaga 

ne. 40 frá 1968, öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi fallin auglýsing um hámarkshraða ökutækja á Kefla- 

víkurflugvelli nr. 99 frá 2. júlí 1962. 

Utanríkisráðuneytið, 9. nóvember 1977. 

Einar Ágústsson. 
  

Páll Ásg. Tryggvason. 

Nr. 408. 21. nóvember 1977. 

REGLUGERÐ 

um hækkun bóta almannatrygginga. 

1. gr. 
Upphæðir bóta almannatrygginga samkvæmt lögum um almannatrygsingar nr. 

67/1971 með áorðnum breytingum skulu hækka um 20% frá 1. des. 1977 frá því 

sem þær voru í nóv. 1977. Greiðslur samkvæmt 73. gr. skulu breytast með sama hætti. 
Hámark tekjutryggingar (uppbót á lífeyri) samkvæmt 1. mgr. 19. gr. skal 

hækka um 20% frá sama tíma. Skertar tekjutryggingar umreiknast samkvæmt því. 

2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 78. gr. laga nr. 67/1971. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið. 21. nóvember 1977. 

Matthías Bjarnason. nn 

Páll Sigurðsson.
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STARFSREGLUR 

fyrir fangelsismáladeild dóms- og kirkjumálaráðuneytisins. 

1. gr. 
Verkefni deildarinnar eru: 

1. Yfirstjórn á rekstri fangelsa og Skilorðseftirlits ríkisins. 
2. Nýbyggingar og viðhald fangelsa. 
3. Fjárveitingatillögur. 
4. Fullnusta refsidóma. 
5. Veiting reynslulausnar. 
6. Afgreiðsla tillagna um náðanir og uppreist æru. 

2. gr. 
Deildin skal sjá um, að reglum um rekstur fangelsanna sé framfylgt og þær 

sén endurskoðaðar eftir þörfum. 
Deildin sér um ráðningu starfsmanna í samráði við forstöðumenn. 
Deildin skal sjá um menntun fangavarða og standa fyrir námskeiðum fyrir þá 

eftir þörfum. 
Forstöðumenn skuln leyta heimildar deildarinnar fyrir öllum breytingum í 

rekstri og fyrir meiri háttar viðhaldi og til öflunar nýrra tækja og búnaðar. 
Forstöðumenn skulu leggja fyrir deildina tillögur sínar til fjárveitingar, sem 

deildin endurskoðar og leggur fyrir fjármálaráðuneytið og Alþingi. 

3. gr. 
Deildin úrskurðar öll ágreiningsefni, er varða réttindi og skyldur fanga. 

4. gr. 
Deildin tekur við refsidómum til fullnustu frá ríkissaksóknara og Hæstarétti. 

Sektardóma, svo og varðhaldedóma fyrir áfengis- og umferðarlagabrot, sendir deildin 

lögreglustjórum til fullnustu. 
Deildin annast fullnustu fangelsisdóma, óskilorðsbundinna og skilorðsbundinna 

og annarra varðhaldsdóma en þeirra, sem greinir í 1. mgr. 
Deildin tilkynnir viðkomandi dómbola um dóm hans og hvenær hann skuli 

mæta fíl afplánunar, Mæti dómþoli kt á Hlsettum tíma, felur deildin viðkomandi 
lögreglustjóra að færa dómþo!a í fangelsið. 

Leiti dómþoli eftir fresti á afplánun, úrskurðar deildin um, hvort við þeirri 

beiðni skuli orðið. 

  

5. gr. 
Deildin felur viðkomandi lögreglustjórum innheimtu málskostnaðar í þeim málum, 

þar sem hún sjálf annast fullnustuna, enda sé málskostnaður talinn innheimtanlegur. 

6. gr. 
Deildin annast veitingu reynslulausnar samkvæmt ákvæðum 4042 gr. almennra 

hegningarlaga. 

7. gr. 
Deildin tekur á móti umsóknum um náðun á refsingu, undirbýr náðunartillögur 

og tilkynnir afgreiðslu slíkra umsókna. 
Umsóknir nm uppreist æru skal deildin fjalla um á sama hátt og náðunar- 

umsóknir. 
B 89
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8. gr. 
Ráðherra skipar þriggja manna nefnd til að meta umsóknir, sem deildinni berast 

um reynslulausn, náðun og uppreist æru. Nefndin skal skipuð til tveggja ára í senn. 
Deildin skal afla sem fyllstra upplýsinga um umsækjanda og skulu þær fylgja 

umsókn, þegar hún er lögð fyrir nefndina. Nefndin skal láta í té skriflega um- 
sögn um umsóknir. 

9. gr. 
Reglur þessar, sem settar eru skv. 7. gr. laga nr. 73/1969 um Stjórnarráð Íslands 

og skv. 39 gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, sbr. 1. nr. 101/1976 um breyting 
á þeim lögum, koma til framkvæmda 1. mars 1978. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 9. nóvember 1977. 

Ólafur Jóhannesson. 

Nr. 410. 17. nóvember 1977. 

GJALDSKRÁ 

Rafveitu Eyrarbakka, Stokkseyrar, Hveragerðis og Selfoss. 

I. RAFORKA 

Rafveitur Eyrarbakka, Stokkseyrar, Hveragerðis og Selfoss selja raforku á 
þann hátt og við því verði sem hér segir: 

1. Lýsing. 

1.1. Til almennrar lýsingar um kWst.-mæli: 
Mælisleisa samkvæmt kafla II. 
Orkugjald .............00 kr. 54.80 á kWst. 

1.2. Til almennrar lýsingar um kWst.-mæli: 
Mælisleisa samkvæmt kafla TI. 
Orkugjald .................... 2000... — 16.40 á kWst. 
Fastagjald af gólffleti í rúmi því er lýsa skal, mælt 
innan útveggja: 
Verslanir, skrifstofur, vinnustofur o. þ. h. ........ - 280.00 á m? á ári 
Geymslur og gangar þeim tilheyrandi ............ — 103.00 á m? á ári 

1.3. Til götulýsingar um kWst.-mæli: 
Mælisleisa samkvæmt kafla TI. 
Orkugjald „.............2. 0200 — 16.40 á kWst. 

14. Til nota um vinnulagnir, meðan á byggingu stendur, 
um kWst.-mæli: 

Mælisleisa samkvæmt kafla TI. 

Orkugjald ...............00. 0 — 27.40 

2. Almenn heimilisnotkun o. fl. 

2.1. Til heimilisnotkunar um kWst.-mæli: 

Mælisleiga samkvæmt kafla 1. 
Orkugjald .............0. 0 kr. 12.40 á kWest.
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Fastagjald af hverju herbergi .........200000000.. 
Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja öll herbergi, 
sem ætluð eru til íbúðar og eldhús. Herbergi 5 m? 
eða minna reiknast hálft, en 25 m? eða stærri tvö. 
Þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er minni en 
10 m? má reikna með þeirri meðalstærð. 

„ Til matargerðar í gisti- og veitingastöðum og öðrum 
slíkum stöðum, ennfremur súgþurrkunar, enda séu 

öll tæki fasttengd, um kWst.-mæli: 

Mælisleiga samkvæmt kafla 1. 
Orkugjald .........000002 00... 

3. Vélanotkun o. fl. 

Um kWst.-mæli: 

Mælisleiga samkvæmt kafla 11. 
Orkugjald ..........2000000. 0. s nn 

Heimilt er að selja raforku til lýsingar eftir þessum 
gjaldskrárlið. Fastagjald vegna lýsingar skal þá 
reiknað samkvæmt gjaldskrárlið 1.2., en þriðjungi 

lægra. 

Um afl og orkumæla: 
Mælisleisa samkvæmt kafla H. 
Orkugjald ........0.2.00000 0... 

Aflgjald, lágmark 2 KW .....00000000 00. 

Aflgjald umfram 2 KW .....000000 0... 
Gjaldskylt afl hvers almanaksárs er meðaltal fjögurra 
hæstu álestra, en álestur fari fram mánaðarlega og 

með sem jöfnustu millibili. 
Heimilt er að selja alla raforkunotkun fyrirtækja 
eftir þessum gjaldskrárlið. Fastagjald vegna lýsingar 
skal þá reiknað samkvæmt gjaldskrárlið 1.2. og lág- 

marksaflsjald af 20 kW. 

.„ Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig 

um kWst.-mæli: 
Mælisleisa samkvæmt kafla I. 
Orkugjald ...........00.00000 0... ne 
Aflgjald, lágmark 2 KW ......0000 0... 
Aflgjald, af uppsettum kW. í málraun véla ........ 

Ef fasviksstuðull hjá notanda er lægri en 0.8 getur 

rafveitan krafist að hann sé hækkaður upp í það 
gildi. Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og 
annarra tækja, sem valda tilfinnanlegum truflunum 
hjá notendum, eða takmarka notkun þeirra við til- 
tekna tíma sólarhrings. 

4. Hitun. 

Til húshitunar, hitunar í vatnsgeymum, göfukötlum 
o. þ. h., roftími 1 klst. á dag. Um kWst.-mæli: 

Mælisleiga samkvæmt kafla H. 
Orkugjald .........0220020 0000. nn 

Nr. 410. 

1116.00 á ári 

12.40 á kWst. 

27.40 á kWst. 

4.25 á kWst. 
42 840.00 á ári 

- 14 280.00 á kW á ári 

4.25 á kWst. 
36 972.00 á ári 

- 11346.00 á kW á ári 

7.63 á kWst.
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4.2. Til húshitunar, roftími 2X<1% klst. á dag. Um 
kKWst.-mæli: 
Mælisleiga samkvæmt kafla TI. 
Orkugjald ............0.... 0. — 3.19 á kWst. 

4.3. Til húshitunar, roftími allt að 15 klst. að degi til. 
Um kWst.-mæli: 
Mælisleisa samkvæmt kafla 11. 
Orkugjald .............0....0 — 191 á kWst. 

44 Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra 
hliðstæðra nota, roftími allt að 11 klst. að degi til. 
Um kKWst.-mæli: 
Mælisleisa samkvæmt kafla II. 
Orkugjald ...........0..00.... —- 3.74 á kWst. 

Um framangreinda hitagjaldskrárliði gildir eftirfarandi ákvæði. Minnsta árgjald 
skal vera sem svarar 1800 klst. notkun á hvert KW. uppsetts afls hitunartækja. 

Önnur skilyrði til raforknsölu til hitunar. 

a. Að aflnotkun sé innan þeirra marka að hún valdi ekki hækkun á aflkaupum 
rafveitunnar. 

b. Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið. 
c. Að notandi kosti tengingu klukkurofa, sem tafveitan leggur til og greiði leigu 

af þeim, samkvæmt gjaldskrá. 
d. Að hitatæki, lagnir og búnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar 

og önnur hitatæki fasttengd. 

TI. MÆLALEIGA 

Rafveitan ákveður stærð os gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri veitu, 
og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða mælaleisu sem 
hér segir: 

1. Af einfasa kWst.-mælum 40 A og minni ................. kr.  888.00 á ári 
2. Af brífasa kWst.-mælum 50 A og minni .................. — 1968.00 á ári 
3. Af brífasa kKWst.-mælum yfir 50 og til 100 A .............. — 2238.00 á ári 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru, ennfremur klukkurofum, skal 
ársleiga vera sem næst 15% af verði tækjanna. 

TI HEIMTAUGARGJALD 

Heimtargargiald skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Yfirlengdargjald 
Málstraumur/ Heimtaugar- jarðstrengur loftlína 
málraun gjald kr. kr./m. kr./stólpa 

63 A 1-fasa 69 910 2290 24 330 
63 A 3-fasa 75 650 2290 29 690 

100 A 9-fasa 89 980 2570 37 960 
200 A 3-fasa 145 000 3470 
315 A 3-fasa 302 290 4 850 
200 KVA 3-fasa 423 210 Samkv. kostn. 
500 KVA 3-fasa 701 250 — 
800 KVA 1122 450 —
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Yfirlengdargjald miðast við, jarðstrengsheimtaug lengri en 15 m og loftlínu- 
heimtaug lengri en 30 m. 

Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum eða næsta útitengiskáp 
að stofnvarkassa (eða stofntengikassa) hússins. Rafveita ákveður legu heimtaugar. 

í nýjum byggingarhverfum er rafveitunni heimilt að jafna yfirlengdargjöldum 
niður á umsækjendur heimtauga. 

Þegar stækka þarf spenni eða heimtaug vegna tiltekins notanda, skal hann 
greiða mismun á heimtaugargjaldi samkvæmt gjaldskrá. 

Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekins notanda, og hún að 
mestu leyti notuð í þágu hans, er honum skylt að leggja til lóð undir stöðina raf- 
veitunni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um 
stærð og staðsetningu stöðvarinnar. 

Heimtaugargjald fyrir bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu skal 
greitt sem hér segir: 

63 A l-fasa ........000 0 kr. 15 250 

63 A 3-fasa ......0.. 0 — 20 840 

Séu aðstæður þannig að leggja þurfi aðallínu að vinnustað, skal greitt yfir- 
lengdargjald samkvæmt töflu: 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt svæði að ræða 
eða aðstæður óeðlilegar, skal heimtaugargjald greitt samkvæmt kostnaði. 

Heimtaugargjald skal greitt við umsókn. 

Ýmis ákvæði. 

Lægsta gjald fyrir raforkunotkun um heimtaug skal vera kr. 7 840 á ári. Mismun 
á ársnotkun og lægsta gjaldi ef einhver er, skal innheimta á fyrra helmingi næsta 
árs. 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 1070. 

Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 
laust og verður hún ekki enduropnuð, fyrr en notandinn hefur greitt gjald kr. 
1070 til rafveitunnar. 

Söluskattur, verðjöfnunargjald og önnur slík lögskyld gjöld eru innifalin í 
sjaldskránni, nema af seldri raforku til húshitunar. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 
og Orkulögum nr. 68 29. apríl 1967, til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 
öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá Rafveitu 
Eyrarbakka, Stokkseyrar, Hveragerðis og Selfoss, nr. 78 28. janúar 1977. 

Iðnaðarráðuneytið, 17. nóvember 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  
Kristmundur Halldórsson.
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AUGLÝSING 

um sölu skotelda í smásölu. 

Í 9. gr. laga nr. 46/1977 um skotvopn, sprengiefni og skotelda segir: „Enginn 
má versla með skotvopn, skotfæri, sprengiefni eða skotelda, hvort sem er í heildsölu 
eða smásölu nema með leyfi dómsmálaráðuneytisins. 

Dómsmálaráðherra getur heimilað lögreglustjórum að veita leyfi til sölu skot- 
elda í smásölu“. 

Með vísun til framangreindrar heimildar hefur dómsmálaráðherra ákveðið að 
fela lögreglustjórum að veita þau leyfi til sölu skotelda í smásölu, sem um ræðir í 
reglugerð nr. 258 1964 um sölu og meðferð á flugeldum og öðrum skoteldum. 

Meðan eigi hefur verið sett reglugerð um sölu og meðferð skotelda á grundvelli 
laga nr. 46/1977, skal auk ákvæða þeirra um skotelda fylgt ákvæðum reglugerðar 
nr. 258/1964 að því leyti sem þau ákvæði eiga enn við. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 18. nóvember 1977. 

F.h.r. 

Baldur Möller.   
Þorleifur Pálsson. 

Nr. 412. . 2. nóvember 1977. 

AUGLÝSING 

um umferð á Akranesi. 

Samkvæmt heimild í 2. mgr. 65. gr. umferðarlaga nr. 40 23. apríl 1968 og að 
fengnum tillögum bæjarstjórnar Akranesskaupstaðar, eru hér með settar eftirfarandi 
reglur um umferð á Akranesi: 

1. Garðabraut skal hafa aðalbrautarrétt frá hringtorgi að Akrafjallsvegi. 
2. Garðagrund skal hafa aðalbrautarrétt gagnvart Bjarkargrund, Furugrund, Greni- 

grund, Reynigrund og Víðigrund. 
Reglur þessar koma til framkvæmda þegar í stað. 

Með auglýsingu þessari eru numin úr gildi þau ákvæði eldri auglýsinga um um- 
ferð á Akranesi, sem brjóta í bága við ákvæði auglýsingar þessarar. 

Bæjarfógetinn á Akranesi, 2. nóvember 1977. 

Björgvin Bjarnason. 

Nr. 413. . 15. nóvember 1977. 

AUGLÝSING 

um afgreiðslutíma Nes Apóteks, Neskaupstað. 

Samkvæmt heimildum í reglugerð um afgreiðslutíma lyfjabúða utan Reykja- 

víkur nr. 305/1972, skal afgreiðslutími Nes Apóteks, Neskaupstað, á tímabilinu 1. 

nóvember 1977—1. apríl 1978, vera sem hér segir:
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Mánudaga—föstudaga 10—12 og 18—18. 
Laugardaga 10—-12. 

Að öðru leyti skal gætt ákvæða 6. greinar fyrrnefndrar reglugerðar. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 15. nóvember 1977. 

F.h.r. 

Páll Sigurðsson. 

Ingimar Sigurðsson. 

15. nóvember 1977. Nr. 414. 

AUGLÝSING 

um afgreiðslutíma Hafnar Apóteks, Höfn. 

Samkvæmt heimildum í reglugerð um afgreiðslutíma lyfjabúða utan Reykja- 
víkur nr. 305/1972, skal afgreiðslutími Hafnar Apóteks, Höfn, vera sem hér segir: 

Mánudaga— föstudaga 9—12 og 13.30—18. 

Að öðru leyti skal gætt ákvæða 6. greinar fyrrnefndrar reglugerðar. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðunegytið, 15. nóvember 1977. 

F.h.r. 

Páll Sigurðsson. 
  

Ingimar Sigurðsson. 

15. nóvember 1977. . Nr. 415. 
AUGLÝSING 

um afgreiðslutíma Egilsstaða Apóteks, Egilsstöðum. 

Samkvæmt heimildum í reglugerð um afgreiðslutíma lyfjabúða utan Reykja- 
víkur nr. 305/1972, skal afgreiðslutími Egilsstaða Apóteks, Egilsstöðum, vera sem 
hér segir: 

Mánudaga—föstudaga 10— 12 og 13.30—18. 
Laugardaga 10— 12. 

Að öðru leyti skal gætt ákvæða 6. gr. reglugerðar nr. 305/1973. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 15. nóvember 1977. 

F.h.r. 

Páll Sigurðsson. 
  

Ingimar Sigurðsson.
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AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Sauðárkróks, nr. 113 3. apríl 

1973 með síðari breytingum. 

IH. KAFLI 
4. gr. orðist þannig: 
Gjöld fyrir afnot heita vatnsins eru sem hér segir: 
Vatnsgjald allt að kr. 1600 á mánuði fyrir hvern mín. ltr. í hámarksstillingu 

hemils. 

TIl. KAFLI 
6. gr. orðist þannig: 
Heimæðagjald Hitaveitu Sauðárkróks skal vera sem hér segir: 
400— 2000 mé? kr. 118 165 fyrir 400 m? og 93 kr./mð þar yfir 

2000— 6000 m? — 267293 fyrir 2000 m? og 81 kr./mð þar yfir 
6 000—10 000 m? —  592020 fyrir 6000 m? og 72 kr./mð þar yfir 

meira en 10000 m' — 880 664 fyrir 10000 m? og 60 kr./mð þar yfir 

7. gr. orðist þannig: 
Gjöld samkv. 6. gr. eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 1. okt. 1977, 159 

stig. Er hitaveitunefnd heimilt að breyta þeim í samræmi við þær breytingar sem 
á nefndri vísitölu verða. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem samþykkt er af bæjarstjórn Sauðárkróks er hér með 
staðfest samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að öðlast þegar gildi og birtist 
til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 25. nóvember 1977. 

F.h.r. 

Pál Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson. 

Nr. 417. 21. nóvember 1977. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 290 8. júlí 1976, um möskvastærðir 

botnvörpu og flotvörpu. 

1. gr. 
Í stað orðanna „til 31. desember 1977“ í 1. mgr. 8. gr. reglugerðarinnar komi orðin: 

til 30. september 1978. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 81 31. maí 1976, um veiðar 

í fiskveiðilandhelgi Íslands og lögum nr. 34 17. maí 1976, um veiðar íslenskra skipa 
utan fiskveiðilandhelgi Íslands, öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 21. nóvember 1977. 

Matthías Bjarnason. 
  

"Jón B. Jónasson. 

  

Stjórnartíðindi B 39, nr. 400—417. Útgáfudagur 30. nóvember 1977.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 79 27. maí 1960, um skipan gjaldeyris- 

og innflutningsmála o. fl. 

1. gr. 
17. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

I. 
Allur erlendur gjaldeyrir, sem innlendir aðilar eiga eða eignast fyrir útfluttar 

vörur, endurgreiðslur fyrir innfluttar vörur, fargjöld, farmgjöld, skipa- og flugvéla- 
leigur, iðgjöld, tjónabætur, umboðslaun, þjónustu við og afgreiðslu erlendra skipa, 
flugvéla og ferðamanna, þjónustu opinberra aðila og viðskipti við varnarliðið, skal 
án óeðlilegs dráttar frá því hann er kominn eða gat komist í umráð eiganda eða um- 
boðsmanns hans, seldur Seðlabanka Íslands eða þeim innlendum bönkum, sem heimild 
hafa til að versla með erlendan gjaldeyri. 

Öðrum aðilum en um er rætt í 1. málsgrein, sem eiga eða eignast erlendan gjald- 
eyri, svo sem þeim er fá laun að nokkru eða öllu leyti greidd í erlendum gjaldeyri, er 
heimilt að leggja hann inn á innlendan gjaldeyrisreikning samkvæmt Í hér á eftir. 
Frá söluskyldu á erlendum gjaldeyri eru ennfremur þær undanþágur, sem greindar 
eru í II hér á eftir. 

Il. 
1. Eigendum íslenskra flutningstækja, sem fá fargjöld, farmgjöld og þóknun fyrir 

aðra selda þjónustu, greidda erlendis í erlendum gjaldeyri, er heimilt að nota hann 
til samningsbundinna greiðslna til áhafna samkvæmt kjarasamningum og til 
greiðslu á öðrum nauðsynlegum kostnaði vegna dvalar og afgreiðslu flutnings- 
tækjanna erlendis. Sama gildir um íslensk fiskiskip, er sigla með eigin afla 
til sölu erlendis. 

2. Þeim innlendum aðilum, sem reka fyrirtæki erlendis, er heimilt að verja erlend- 
um tekjum af þeim rekstri til þess að greiða eðlilegan kostnað af honum erlendis. 

3. Innlendum vátryggingarfélögum, sem endurtryggja erlendis í erlendum sjald- 
eyri, eða taka að sér tryggingar erlendis, er heimilt að ráðstafa þeim erlenda 
gjaldeyri, sem þau fá greiddan sem tjónabætur og iðgjöld, til greiðslu á erlendum 
iðgjöldum, erlendum vátryggingarbótum, viðgerðum vegna bótaskyldra tjóna, 
sem framkvæmdar eru erlendis, og öðrum eðlilegum útgjöldum erlendis vegna 
vátryggingarstarfsemi sinnar. 

4. Þeim innlendum aðilum, sem fá umboðslaunatekjur frá erlendum viðskipta- 
aðilum, er heimilt að verja þeim til að greiða fyrir innflutta vöru, sem frjálst 
er að flytja til landsins. 

9. Framangreindum aðilum er heimilt að geyma þann erlenda gjaldeyri, sem þar 
um ræðir á innlendum gjaldeyrisreikningi (sbr. 111), á erlendum bankareikningi 
eða hjá erlendum viðskiptaaðila, enda sé ekki um óeðlilega mikið fé að ræða né 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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óeðlilega langan geymslutíma. Þessi regla á þó ekki við útgerðir fiskiskipa, sbr. 

II, lok 1. tl. 
Skylt er að gefa gjaldeyriseftirliti Seðlabankans reglulega skýrslu um þessar 

gjaldeyristekjur og ráðstafanir á þeim eftir nánari fyrirmælum þess. 

11l. 
1. Þeim aðilum, sem eiga eða eignast erlendan gjaldeyri, sem undanþeginn er sölu- 

skyldu samkvæmt 1, 2. málsgrein og ll, 14. tl. hér að framan, er heimilt að 
leggja hann á reikning í erlendum gjaldeyri við innlendan gjaldeyrisviðskipta- 

banka. 
2. Fé í innlendum gjaldeyrisreikningum er eiganda heimilt að nota til að greiða fyrir 

erlenda vöru og þjónustu. Einnig er heimilt að ráðstafa þessu fé til annarra 
þarfa skv. samþykki gjaldeyrisyfirvalda. Innflytjendur eru þó háðir reglum 

á hverjum tíma um innflutning vara skv. innflutningsleyfum. 

Seðlabankinn skal, að fengnu áliti gjaldeyrisviðskiptabankanna, setja nánari 
reglur um framkvæmd ákvæða þessarar greinar. 

2. gr. 

Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum nr. 30/1960 um skipan innflutnings- 

og gjaldeyrismála o. fl. að höfðu samráði við gjaldeyrisbankana og öðlast þegar gildi. 

Viðskiptaráðuneytið, 30. nóvember 1977. 

Ólafur Jóhannesson. 
  

Þórhallur Ásgeirsson. 

Nr. 419. 28. nóvember 1977. 

REGLUGERÐ 

um takmarkanir á þorskveiðum. 

1. gr. 

Á tímabilinu 20. desember til 31. desember 1977, að báðum dögum meðtöldum 

eru allar þorskveiðar bannaðar í íslenskri fiskveiðilandhelgi. Útgerðaraðilum skut- 

togara er þó heimilt að velja um að stöðva þorskveiðar í 12 daga samfellt á tímabilinu 

1. desember til 31. desember 1977, enda sé sjávarútvegsráðuneytinu tilkynnt um það 

eigi síðar en 5. desember 1977. 

. gr. 

Á þeim tíma, sem fiskiskip mega ekki stunda þorskveiðar skv. 1. gr. má hlutdeild 

þorsks í heildarafla hverrar veiðiferðar ekki nema meira en 10%. Þorskafli undir 

þeim mörkum skoðast sem löglegur aukaafli, en fari þorskafli hverrar veiðiferðar 

fram úr 10% af heildarafla, verður það sem umfram er gert upptækt samkvæmt lögum 

nr. 32 19. maí 1976, um upptöku ólöglegs sjávarafla. 

ð. gr. 

Sjávarútvegsráðuneytinu er heimilt að setja nánari reglur um framkvæmd 
þessarar reglugerðar ef nauðsyn krefur. 

4. gr. 

Brot á regugerð þessari varðar refsingu samkvæmt ákvæðum laga nr. 44 5. apríl 

1948, um vísindalega verndun fiskimiða landgrunnsins og ákvæðum laga nr. 81
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31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Með mál út af brotum skal farið 
að hætti opinberra mála. 

5. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 44 5. apríl 1948, um vísinda- 

lega verndun fiskimiða landgrunnsins og ákvæðum laga nr. 81 31. maí 1976, um 
veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftir- 
breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 28. nóvember 1977. 

Matthías Bjarnason. 
  

Jón B. Jónasson. 

  

Stjórnartíðindi B 40, nr. 418—419. Útgáfudagur 30. nóvember 1977.
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Nr. 420. 714 15. nóvember 1977. 

SAMÞYKKT 

um lokun sölubúða í Dalvíkurkaupstað. 

1. gr. 
Sölubúðum í Dalvíkurkaupstað skal lokað eftir því sem ákveðið er í 2. 3. og 4. gr. 

samþykktar þessarar. 

2. gr. 
Alla virka daga ársins skal almennum sölubúðum lokað eigi síðar en kl. 18.00 

og eigi opnaðar aftur fyrr en kl. 900 árdegis næsta virka dag. Þó skulu frá þessu 
þær undantekningar, er nú skal greina. 

Aðfangadag jóla og gamlársdag skal sölubúðum lokað eisi síðar en kl. 13.00. 
Síðasta virkan dag fyrir aðfangadag jóla er heimilt að halda sölubúðum opnum til kl. 
24.00. Síðasta laugardag fyrir jól, eða annan virkan dag skömmu fyrir jól skal heimilt 
að halda sölubúðum opnum til kl. 292.00. Á laugardögum í desember skal heimilt að 
halda sölubúðum opnum til kl. 18.00, en aðra laugardaga ársins til kl. 16.00. Á föstu- 
dögum er heimilt að halda búðum opnum til kl. 19.00. 

3. gr. 
Almenna helgidaga þjóðkirkjunnar, sumardaginn fyrsta, 1. maí, 17. júní og fyrsta 

mánudag Í ágúst mega engar almennar sölubúðir vera opnar, samanber þó 4. og 5. gr. 

4. gr. 
Ákvæði samþykktarinnar ná ekki til lyfjabúða. 

5. gr. 
Bæjarstjórn getur leyft að vikið sé frá framangreindum ákvæðum um lokunartíma 

sölubúða þannig, að heimilt sé að selja í segnum söluop, sem hér segir: 

Á tímabilinu frá 1. okt. Hl 30 apríl frá kl. 8.00 til kl. 22.00 og ennfremur föstu- 
daga og laugardaga til kl. 23.30. 

Á tímabilinu frá 1. maí til 30. sept. frá kl. 8.00 til kl. 23.30. 
Má í verslunarstöðum þessum selja þann varning sem heilbrigðisnefnd sam- 

bykkir hverju sinni og er umbúnaður þeirra og fyrirkomulag háð sambykkt heil- 
brigðisnefndar Í verslunarstöðum þessum má sala fara fram á virkum og helgum 

dögum. Þó skal lokað föstudaginn langa, páskadag, hvítasunnudag, 17. júní, jóladag 
og nýársdas. Aðfangadag jóla kl. 13.00 og gamlársdag kl. 15.00. 

Fyrir leyfi til verslunarreksturs, samkvæmt þessari grein skal leyfishafi greiða 

árlegt gjald til bæjarsjóðs. Bæjarstjórn ákveður gjald þetta til eins árs Í senn. Gjald 

Þetta má innheimta með lögtaki. 
Bæjarstjórn er heimilt að setja nánari reglur um leyfi til verslunarreksturs sam- 

kvæmt þessari grein m. a., að leyfið sé afturkallanlegt, hvenær sem er ef leyfisskil- 
yrðum eða reglum varðandi reksturinn er ekki fylgt. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Undanþegnir ákvæðum þessarar greinar eru veitingastaðir er selja heitar mál- 
tíðir, enda sé sú starfsemi meginhluti rekstursins að dómi heilbrigðisnefndar. Skal 

Þeim heimilt að hafa opið frá kl. 8.00 árdegis til 23.30 síðdegis. 

6. gr. 
Eftir lokunartíma sölubúða er óheimilt að selja á strætum og torgum eða annars 

staðar utan sölubúða nokkurn þann varning sem ekki má selja nema samkvæmt 
verslunarleyfi. 

Varðandi farandsala, er vilja selja vörur sínar í Dalvíkurkaupstað komi til leyfi 
bæjarstjórnar gegn ákveðnu gjaldi. 

Heimilt er þó að selja nauðsynjar til skipa utan lokunartíma sölubúða. 

7. gr. 
Lögreglustjóra er heimilt, þegar sérstaklega stendur á, að veita undanþágu frá 

samþykkt þessari fyrir einstaka daga eða tímabil, að fengnu sambvkki bæjarstjórnar, 
til þess að sala fari fram í góðgerðarskyni eða til ágóða fyrir stofnanir og fyrirtæki, 

sem að dómi lögreglustjóra horfa til almenningsheilla. 

8. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varða sektum og renna sektirnar í bæjarsjóð. 
Mál út af brotum á samþykkt þessari skal reka sem almenn lögreglumál. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Dalvíkur hefur samþykkt samkvæmt lögum 
nr. 17 1. febrúar 1936, staðfestist hér með og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem 
hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld samþykkt nr. 241 31. des. 1963, um lokun sölubúða 
í Dalvíkurkauptúni. 

Félagsmálaráðuneytið, 15. nóvember 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Hólmfríður Sn æbjörn sdóttir. 

16. nóvember 1977. j Nr. 421. 

AUGLÝSING 

um breytingu á Bvggingasamþvkkt Neskaupstaðar. 

1. gr. 
Á eftir 7. tölulið í gr. 1. 9. 7. komi 8. töluliður svohljóðandi: 
„Festingu þakklæðningar“. 

2. gr. 
Á eftir gr. 7.3.3. komi ný gr 734. svohljóðandi: 
„Allur saumur í þakklæðningu skal vera snúinn, þar sem þess er kostur skal 

hann vera hnykktur“. 

Félagsmálaráðuneytið, 16. nóvember 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.
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AUGLÝSING 

um staðfestingu á uppdrætti að legu Arnarnesvegar í Garðabæ og Kópavogs- 

kaupstað frá Hafnarfjarðarvegi að Reykjanesbraut. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19. 21. maí 1964 hefur ráðuneytið þ. 25. þ. m. 
staðfest uppdrátt að legu Arnarnesvegar í Garðabæ og Kópavogskaupstað frá Hafnar- 

fjarðarvegi að Reykjanesbraut. 
Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir og 

hefur verið samþykktur af bæjarstjórnum Garðabæjar og Kópavogskaupstaðar og 
skipulagsstjórn ríkisins. 

Félagsmálaráðuneytið, 28. nóvember 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 423. 29. nóvember 1977. 

REGLUGERÐ 

um veiðar í þorskfisknet. 

1. gr. 
Á tímabilinu 1. janúar til 31. maí 1978 er bannað að stunda veiðar með þorsk- 

fisknetum án sérstaks leyfis sjávarútvegsráðuneytisins 

2. gr. 
Sjávarútvegsráðuneytið getur bundið leyfi skv. 1. gr. við ákveðnar stærðir eða 

tegundir skipa og að öðru leyti sett þær reglur um úthlutun leyfisbréfa, er þurfa 
þykir, meðal annars að ekki fái leyfi þau skip, er á ákveðnu tímabili hafa stundað 

aðrar veiðar eins og t. d. loðnuveiðar. 

3. gr. 
Sjávarútvegsráðuneytið getur selt í leyfisbréf þau skilyrði, er þurfa þykir um 

veiðarnar, þ. á m. um meðferð afla, skýrslugerð og önnur atriði til að tryggja gæði 
hráefnis og eftirlit með því að reglum um netaveiðar verði fylgt. 

4. gr. . 

Allar veiðar með þorskfisknetum skulu bannaðar í 10 daga á vetrarvertíð árið 
1978 og auglýsir sjávarútvegsráðuneytið með að minnsta kosti 7 daga fyrirvara á 
hvaða tímabili bann þetta skuli gilda. 

5. gr. 
Brot á ákvæðum reglugerðar þessarar varða refsingu samkvæmt lögum nr. 81 

31. maí 1976. um veiðar Í fiskveiðilandhelgi Íslands. Um má! þau, sem rísa af brotum 
á reglugerð þessari, skal fara að hætti opinberra mála. 

6. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í fisk- 

veiðilandhelsi Íslands og lögum nr. 44 5. april 1948, um vísindalega verndum fiski-
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miða landgrunnsins, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni þeim sem 
hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 29. nóvember 1977. 

Matthías Bjarnason.   
Jón B. Jónasson. 

30. nóvember 1977. Nr. 424. 

REGLUGERÐ 

um greiðslu og skil gjalda til Stofnfjársjóðs fiskiskipa. 

I. KAFLI 

Gjald af afla, sam landað er hérlendis. 

1. gr. 
Þegar fiskiskip selur afla í innlendri höfn eða afhendir afla sinn til vinnslu hér- 

lendis, án þess að sala fari fram, skal fiskkaupandi eða fiskmóttakandi greiða gjald 

til Stofnfjársjóðs fiskiskipa við Fiskveiðasjóð Íslands, er nemi 10% fiskverðs eins 
og það er ákveðið af Verðlagsráði sjávarútvegsins hverju sinni. 

Ákvæði 1. málsgreinar eiga einnig við, þegar fiskiskip selur eða afhendir afla 

sinn öðru skipi til löndunar í innlendri höfn. 

2. gr. 
Stofnfjársjóðsgjald skv. 1. gr. skal greiða af öllum afla, sem landað er hérlendis, 

frá og með 16. febrúar 1976. 

3. gr. 
Stofnfjársjóðsgjald af afla lönduðum hérlendis, skal greiðast af fyrsta andvirði 

hlutaðeigandi afurðalána í viðskiptabanka fiskkaupanda eða fiskmóttakanda. Skal 
viðskiptabankinn annast innheimtu gjaldsins og taka það af andvirði afurðalánsins 
og ráðstafa því strax við lántöku til Stofnfjársjóðsins á grundvelli skýrslna lántaka 

um magn og verðmæti landaðs afla hjá honum. 

4. gr. 
Sé ekki tekið lán í banka út á afurðir unnar úr afla skips, sem fellur undir 3. gr. 

hér að framan, ber fiskkaupanda eða fiskmóttakanda að greiða stofnfjársjóðsgjaldið 
innan 10 daga frá því að afla er landað. Gjaldið greiðist þá beint til Stofnfjár- 
sjóðsins. 

IE. KAFLI 

Gjald af afla, sem landað er erlendis. 

5. gr. 
Þegar fiskiskip selur afla í erlendri höfn, skal það greiða gjald, er nemur 16% 

af heildarsöluverðmæti (brúttósöluverðmæti) aflans til Stofnfjársjóðs fiskiskipa. 
Hið sama gildir, þegar fiskiskip selur afla sinn Öðru skipi til sölu í erlendri höfn. 
Þessi greiðsla kemur til frádráttar frá heildarsöluverðmæti (brúttósöluverðmæti) 
ásamt frádráttartölu kjarasamninga við ákvörðun aflaverðlauna, aukaaflaverðlauna 
og hluts samkvæmt kjarasamningum. 

B91
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6. gr. 
Gjald skv. 5. gr. gildir um afla seldan erlendis, frá og með 16. febrúar 1976. 
Skal gjaldið greitt af fyrsta andvirði gjaldeyrisskila aflans í hérlendum banka. 

Um leið og gjaldeyriseftirlitið fær tilkynningu frá Fiskifélaginu um einstakar afla- 
sölur erlendis, þá reiknar það út gjaldið og sendir síðan tilkynningu um það til 
þess viðskiptabanka eða útibús hans, sem fær gjaldeyrisandvirði aflans, og felur 

honum að halda gjaldinu eftir, þegar andvirðið er afreiknað, og ráðstafa því jafn- 
óðum til Stofnfjársjóðs. 

Ber útgerðaraðila, þ. m. t. skipstjóra að viðlagðri ábyrgð, að sjá um, að allt and- 
virði selds afla utanlands, að frádregnum eðlilegum tilkostnaði, berist án óeðlilegs 
dráttar í hérlendan gjaldeyrisbanka. 

7. gr. 
Nú ber svo við, að þrátt fyrir ákvæði 3. málsgr. 6. gr. fara gjaldeyrisskil selds 

afla ekki um hérlendan banka, þá er stofnfjársjóðsgjald skv. 5. gr. gjaldfallið þegar 
10 dagar eru liðnir frá löndun úr skipi. 

HI. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

8. gr. 
Fiskifélag Íslands lætur í té skýrslur, svo sem gert er ráð fyrir í reglugerð 

Þessari. Auk þess sendir það Fiskveiðasjóði hálfsárslega skýrslu um afla og afla- 
verðmæti a'lra fiskiskipa, hvort sem afla þeirra er landað hérlendis eða í erlendri 
höfn. Stjórn Fiskveiðasjóðs setur nánari reglur um þessa skýrslugerð í samráði við 
Fiskifélagið. 

Þesar Fiskveiðasjóði hafa borist skýrslur þær, er um ræðir í 1. málsgrein, skal 
hann láta endurskoða greiðslur stofnfjársjóðsgjalda á reikninga fiskiskipa og sann- 
reyna, að þær greiðslur séu í samræmi við aflaverðmæti skipanna og þau stofnfjár- 
sjóðsgjöld, sem af þeim ber að greiða, og ganga eftir réttum skilum þeirra. 

Fiskkaupendur, fiskmóttakendur, útgerðaraðilar og skipstjórar eru skyldir að 
sefa þeim aðilum, sem sjá um framkvæmd reglugerðar þessarar, þær skýrslur um 
afla og afurðir, sem þeir eru krafðir um. Sömu aðilar bera óskipta ábyrgð á, að 
stofnfjársjóðsgjöld séu greidd á réttum tíma. 

Gialdeyriseftirlitið og viðskiptabankarnir skulu fylgjast með því, hver á sínu 
sviði, að gerð séu rétt og tímanleg skil á stofnfjársjóðsgjöldum, skv. reglugerð 
bessari, að því leyti, sem það er í þeirra valdi. 

9. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 4 frá 13. febrúar 1976 um Stofn- 

fjársjóð fiskiskipa, til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum 
þeim. sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld reglugerð um greiðslu og skil gjalda til Stofnfjár- 
sjóðs fiskiskipa nr. 24 7. febrúar 1969. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 30. nóvember 1977. 

Matthías Bjarnason. 
  

Steinunn M. Lárusdóttir.



14. nóvember 1977. 719 

AUGLÝSING 

Nr. 425. 

um friðlýsingu Hríseyjar í Reykhólahreppi, Austur-Barðastrandarsýslu. 

Samkvæmt heimild í 24. gr. laga nr. 47/1971 um náttúruvernd hefur Náttúru- 
verndarráð ákveðið fyrir sitt leyti að friðlýsa Hrísey í landi Miðhúsa, Reykhólahreppi, 
Austur-Barðastrandarsýslu og er eyjan friðland. 

Friðlandið er Hrísey sjálf ásamt fjöru þeirri sem henni fylgir á stórstraums- 
fjöru allt að 100 metrum frá meðal stórstraumsflóðsmörkum. 

Um friðlandið gilda eftirfarandi reglur: 
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1. Banað er að skerða gróður eða breyta gróðurfari í Hrísey. Beit búfjár er óheimil 
í eyjunni. 

9 2. Óheimilt er að skerða fjörugróður við Hrísey innan marka friðlandsins.
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3. Bannað er að granda fuglum í friðlandinu nema svo sem nauðsynlegt kann að 
reynast vegna nytja æðarvarps. 

4. Umferð um eyjuna er bönnuð á tímabilinu 15. april til 15. júlí án heimildar 
Nátlúruverndarráðs eða umboðsmanns þess. 
Náttúruverndarráði er heimilt að leyfa nitjar æðarvarps og annarra hlunninda 
Í og við eyjuna. 

Til undanþágu frá reglum þessum þarf leyfi Náttúruverndarráðs eða þess sem 
fer með umboð ráðsins. 

Um viðurlög vegna brota á reglum þessum fer eftir ákvæðum náttúruverndarlaga. 

ot
 

Ráðuneytið er samþykkt friðlýsingunni sem tekur gildi við birtingu þessarar 
auglýsingar í Stjórnartíðindum. 

Menntamálaráðuneytið, 14. nóvember 1977 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 
  

Birgir Thorlacius. 

Nr. 426. 1. desember 1977. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 285 26. júlí 1977 um gatnagerðar- 

gjöld í Vestmannaeyvjakaupstað. 

1. gr. 
2. mgr. 6. greinar orðist svo: 
Gjalddagi afborgana er 1. júlí. Ársvextir eru hæstu lögleyfðir vextir og greiðast 

þeir eftir á. 

Reglugerðarbreyting þessi sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Vestmanna- 
eyjakaupstaðar staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 til þess að öðlast 
gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 1. desember 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. = Í 

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 427. 9. desember 1977. 

REGLUGERÐ 

um bann við togveiðum á utanverðu Strandagrunni. 

1. gr. 
Til 15. janúar 1978, eru veiðar með botn- og flotvörpu bannaðar á svæði á utan- 

verðu Strandagrunni, sem afmarkast af eftirgreindum línum: 

að norðan af: 6726 N 

að sunnan af: 6707 N 

að vestan af: 2040 V 

að austan af: 2000 V
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2. gr. 
Með mál, sem rísa út af brotum gegn ákvæðum reglugerðar þessarar, skal farið að 

hætti opinberra mála og varða brot refsingu samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 31. maí 
1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. 

3. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 81 31. maí 1976, um veiðar 

í fiskveiðilandhelgi Íslands til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum 

þeim sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsráðuneytið, 9. desember 1977. 

F.h.r. 

Jón L. Arnalds. 
  

Jón B. Jónasson. 

9. desember 1977. Nr. 428. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 249 22. desember 1971 um niðurjöfnun og 

innheimtu vatnsskatts í Reykjavík. 

1. gr. 

5. gr. orðist svo: 

Gjaldtaxtar. 

Af öllum fasteignum, sem vatnsskattsskyldar eru skv. 1. gr. skal greiða vatns- 
skatt, sem nemur 0.15% (0.15 af hundraði) af heildarfasteignamati eignarinnar, 

þ. e. a. s. af mati mannvirkja ásamt mati lóðar. 
Vatnsskattur skv. 1. mgr. skal hlíta eftirfarandi ákvæðum um minnsta- og mesta 

gjald á rúmmeter í byggingum á viðkomandi lóð: 

Íbúðarhúsnæði: C.................. Minnst 26.70 en mest 40.00 kr. mö 
Vörugeymslur: .......0000000. 0. Minnst 20.10 en mest 46.70 kr. mö 
Aðrar byggingar ..............0%.. Minnst 26.70 en mest 40.70 kr. mö 

Vatnsskattur samkvæmt framanskráðum reglum skal aldrei vera lægri en kr. 

3 640 af skattskyldri fasteign. 
Aukavatnsskattur, sem greiddur er skv. 2. gr., skal vera 20.60 á hvern rúmmeter 

vatns. 

Reglugerðarbreyting þessi, sem samin er og samþykkt af borgarstjórn Reykja- 
víkur, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15/1923. 

Jafnframt er úr gildi numin reglugerð nr. 2 8. janúar 1975. 

Félagsmálaráðuneytið, 9. desember 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 201 31. des. 1957, um varnir gegn sullaveiki. 

1. gr. 
Við 9. gr. reglugerðar nr. 201/1957 bætist ný málsgrein er verði 9. gr. 3. mgr. 

og hljóði svo. 
Ef sérstakar aðstæður mæla með því að mati héraðsdýralæknis, er heimilt að 

nola önnur viðurkennd (skrásett) bandormslyf og baðlyf. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 6. gr. laga nr. 7 3. febrúar 1953 um hunda- 

hald og varnir gegn sullaveiki, öðlast gildi þegar við birtingu. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 7. desember 1977. 

F.h.r. 

Jón Ingimarsson. 
  

Ingimar Sigurðsson. 

Nr. 430. . 3. nóvember 1977. 

AUGLÝSING 

um umferð í Hafnarfirði. 

Að fengnum tillögum bæjarstjórnar Hafnarfjarðar og samkvæmt heimild í 65. gr. 
umferðarlaga nr. 40/1968 eru hér með settar eftirfarandi reglur um umferð í Hafnar- 
firði. 

1. Umferð um Miðvang nýtur forgangs fyrir umferð um Blómvang (biðskylda). 
2. Umferð um Hjallabraut nýtur forgangs fyrir umferð um Skjólvang (biðskylda). 
3. Umferð um Suðurgötu nýtur forgangs fyrir umferð um Selvogsgötu (biðskylda). 

Ákvæði auglýsingar þessarar taka gildi þegar í stað. 

Bæjarfógetinn í Hafnarfirði, 3. nóvember 1977. 

Einar Ingimundarson. 

Nr. 4381. . 28. nóvember 1977. 

AUGLYSING 

um umferð á Akureyri. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40 frá 23. apríl 1968 og að fengnu 
samþykki bæjarstjórnar Akureyrar hefur eftirfarandi verið ákveðið. 

1. Stöðvunarskylda verður á Byggðavegi beggja vegna Þingvallastrætis. 
2. Umferðarljós verða á gatnamótum Glerárgötu og Tryggvabrautar. 
3. Umferðarljós verða á gatnamótum Glerárgötu og Þórunnarstrætis. 

Auglýsing þessi öðlast þegar gildi. 

Bæjarfógetinn á Akureyri, 28. nóvember 1977. 

Ófeigur Eiríksson.
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REIKNINGUR 
Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins. 

Stofnfjárdeild. 

Tekjur: 
Eignir 1. jan. 1976: 

Nr. 432. 

  

  

  

  

  

  

  

Innstæða á hlr. 35209 í Seðlab. Ísl. ........00000. 0. kr 63 243 154 
Uppfærsla v/gengisbreytinga ..............0...00. 00. n — 1366 797 
Vaxtatekjur ...........2.200000 00 —- 6 134 588 

Kr. 70 744 539 
Gjöld 

Stjórnarlaun  ............2..0 0 — 219 100 

Opinber gjöld ...............0.0 0... — 46 426 
Auglýsingakostnaður  ..............0.20.. 00. — 5 300 
Eignir 31. des. 1976: 

Innstæða á hlr. 35209 .............00 0. — 70473 713 

Kr. 10 744 539 

Deild fyrir frystar fiskafurðir. 

Tekjur: 
Eignir 1. jan. 1976: 

Innstæða á hlr, 35217, freðfiskur, í Seðlab. 

ÍSL RA kr. 455 976 755 
Innstæða á hlr. 3527, rækja, í Seðlab. Ísl. .... — 48 474 531 

kr. 504451 286 
Innborgaðar  verðhækkanatekjur af freðfiski 
(humri) framl. 1973 .......000000 0000 kr. 828 594 
Innborgaðar  verðhækkanatekjur af freðfiski 
(humri) framl. 1975 ...........00.0 000. — 12587 600 
Innborgaðar verðhækkanatekjur af rækju, framl. 
1976 ........22. 00. —-  10134990 

—- 23 551 184 
Uppfærsla v/gengisbreytinga: 

Hlr. 35817 ...........0 00. kr. 6347 185 
Hlr. 35276 ...........00 0 rn 639 105 

— 6 986 290 
Vaxtatekjur: 

Hlr. 35217 ............. 0 — 52112 667 
Hlr. 35276 ............ 0 —  3211404 

— 56 324 071 

Kr. 590312 831 

Gjöld 
Stjórnarlaun ...........0%. 0000 .n nr kr. 340 500 
Auglýsingakostnaður: 

v/freðfisks ............0...00 0 kr. 35 280 
v/ækju ..........0000 000 -— 22 620 

  57 900
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Greitt v/auglýsingagjalds af freðfiski til U.S.A.: 

  

v/framl. 1979 ........00.00 00... — 1 856 000 

v/framl. 1976 .........00000 000 — 8588 228 
— 10 444 228 

Endurgr. inneign frá 1972 v/lokauppgjörs á rækju ............ — 44 136 
Greitt  v/verðlækkana á freðfiski, framl. 

1/1—381/5 1975 ..........002000 00 kr. 72548570 
Greitt  v/verðlækkana á freðfiski, framl. 

1/6—-30/9 1975 ........00000 ner — 36677 000 
Greitt  v/verðlækkana á freðfiski, framl. 
1/10—-31/18 1975 ..........2.02 00. —  86590 000 
Greitt —v/verðlækkana á freðfiski, framl. 
1/1—15/2 1976 ..........00.00 nn — 10452000 

  — 206 267 570 
Greitt v/verðlækkana á rækju, framl. 1/9—-31/12 
1974 0... kr. 1065 246 
Greitt v/verðlækkana á rækju, framl. 1/1—-31/5 
1975 .........0 rr — 21121 857 
Greitt v/verðlækkana á rækju, framl. 1/6—30/9 
1975 20.00.0000 — 2726 870 
Greitt v/verðlækkana á rækju, framl. 1/10—-81/12 

1975 00... — 8396 167 
  — 38 310 130 

Eignir 31. des. 1976: 
Innstæða á 35817 .......000000 00 — 810 765 223 

Innstæða á 35276 ......00.000 0. enn —- 29083 144 
  — 339 848 367 
  

Kr. 590312 831 

Deild fyrir afurðir síldar- og fiskimjölsverksmiðja (mjöl og lýsi). 

Tekjur: 
Eignir Í. jan. 1976: 

Innstæða á hlr. 35225, loðnumjöl, og hlr. 35233 

  

  

loðnulýsi, í Seðlab. Ísl. .................... kr. 94575 902 
Innsiæða á hlr. 35268, fiskimjöl, í Seðlab. Ísl... —  26880567 

kr. 121 456 469 
I;nborgaðar verðhækkanatekjur af loðnumjöli, framl. 1974 ...... -—- 160 016 
Innborgað framlag frá ríkissjóði til verðbóta á loðnumjöli framl. 
á velrarvertið 1976 ...........22.0.0 0. ns — 90 000 000 
Uppfærsla vegna gengisbreytinga: 

Hlr, 35225 ........2000 kr.  1944371 
Hlr. 35233 ........0000 0. — 107 982 
Hlr. 35268 .........0.00. 0000. — 105 117 

— 2157 470 

Vaxtatekjur: 
Hlr. 35225 ...........00 0000 —- 7049 443 
Hlr. 35233 .......0000 000 — 2967 327 
Hlr.35268 ........0%00. 000 — 349 012 

—- 10 365 782   

  

Kr. 224 139 737



  

  

  

  

725 

Gjöld 
Stjórnarlaun: 

v/Mloðnumjöls ........2..0.000 000 kr 76 200 
v/loðnulýsis ..........0.0.0000 0. 0. — 76 200 

Auglýsingakostnaður: 

N/loðnumjöls ..........000 000 — 5 160 
v/oðnulýsis ...........0..00000 0000. — 1800 
v/fiskmjöls  ..........2 00 — 7 560 

Greitt v/verðlækkana á loðnumjöli og lýsi, framl. 
1974 og 1975 .........020200 0. kr. 49 234 575 
Greitt v/verðlækkana á loðnumjöli, framl. 1976 .. —  64610 000 

Greiddar verðbætur á fiskmjöl, framl. frá 1/1—31/8 
1974 (00... kr 1398 428 
Greiddar  verðbætur á fiskmjöl, framl. frá 
15/3—-1/5 1978 .......02000 0 —  25549000 

Eignir 31. des. 1976: 
Iunstæða á hlr. 35225 0g 35233 .....0000000.. kr. 82 801 106 
Innstæða á hlr. 35268 .........0000. 00. — 979 708 

  

Deild fyrir saltfiskafurðir. 

kr. 

Nr. 432. 

152 400 

14520 

113 844 575 

26 947 428 

83 180 814 
  

Tekjur: 
Eisnir 1. jan. 1976: . 

Innstæða á hlr. 35241 í Seðlabanka Íslands ................ 

Innborgaðar verðhækkanatekjur af Óóverkuðum 

saltfiski, framl. 1975 ............00000. 0... 
innborgaðar verðhækkanatekjur af söltuðum ufsa- 

kr. 154 129 492 

  

kr 

224 139 737 

„ 1519622 161 

  

  

flökum, framl. 1975 ............0 02. — 26 733 050 
- —  180862542 

Uppfærsla v/gengisbreytinga .............00.%. 000... ns — 36 175 105 
Vaxtatekjur .............2.2.0 0... — 155 188479 

Kr. 1 891 848 287 

Gjöld 
Stjórnarlaun  ...........0200.00 0000 kr 192 400 
Auglýsingakostnaður ............0..0..0... 00. sn — 23 220 
Eignir 31. des. 1976: 

Fnnstæða á hlr. 35241 ...........0.22 0000 — 1891 632 667 

Kr. 1 891 848 287 

B 92
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Deild fyrir skreiðarafurðir. 

  

Tekjur: 
Eignir Í. jan. 1976: . 

Innstæða á hlr. 3524, í Seðlab. Ísl. ........2.0.0.%000000.. kr. 0 
Innborgaðar verðhækkanatekjur af skreið, framl. 1976 .......... — 41 676 588 
Uppfærsla v/gengisbreytinga ............002200 00... — 611 082 
Vaxtatekjur ............000 0000 - 135 574 

Kr. 43 023 244 

Gjöld 
Stjórnarlaun ............020000 0... sn kr. 131 200 
Auglýsingakostnaður 
Eignir 31. des. 1976: 

Iunstæða á hlr. 35284 

ARA ANAR AAA RRR — 8640 

— 42 883 404 
  

Kr.  43023244 

Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins, 

Reykjavík, 7. desember 1977. 

Davíð Ólafsson, formaður. 

Framanritaða efnahags- og rekstursreikninga höfum við endurskoðað og borið 
saman við bækur sjóðsins, og eru þeir í samræmi við þær. 

Egill Símonarson. Gunnlaugur Arnórsson. 

Nr. 438. 9. desember 1977. 

REGLUGERÐ 

um félagsstörf og félagsmálafræðslu í grunnskóla. 

1. gr. 
Í öllum skólum á grunnskólastigi skal nemendum gefinn kostur á að taka þátt 

í tómstunda- og félagsstarfi á vegum skólans, eftir því sem aðstæður leyfa, sbr. 

43. gr. grunnskólalaga. 

2. gr. 

Með þátttöku í félagsstörfum og félagsmálafræðslu er að því stefnt að nemendur 
öðlist félagslegan þroska og verði hæfari til að lifa og starfa í lýðræðisþjóðfélagi. 
Leitast skal við að þjálfa nemendur svo að þeir geti með eðlilegum hætti tjáð skoðanir 
sínar og unnið í samstarfi við aðra að þroskandi viðfangsefnum í tómstundum. Í 
hinni almennu kennslu skal því leggja áherslu á vinnubrögð er þjálfa nemendur 
í að tjá sig í áheyrn annarra og jafnframt að þau vinnubrögð efli með nemendum 
skilning á mannlegum samskiptum. 

3. gr. 
Með félagsstörfum er í reglugerð þessari átt við frjálsa starfsemi, sem fram fer 

utan daglegs/vikulegs kennslutíma á vegum grunnskóla eða nemendafélags og tekur 
m. á. til þeirra starfsþátta sem hér greinir:
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a) almennt starf nemendafélaga. 

b) samkomur, svo og dansleikir, árshátíðir, jólaskemmtanir, kvöldvökur, málfundir, 
bekkjarkvöld, „opið hús“. 

c) leiklistarstarfsemi, þ. m. t. brúðuleikhús. 
d) skák, félagsvist o. fl. 

e) íþróttir og útivist, svo sem skíða-, skauta- og gönguferðir. 
Í) hljómlistarstarfsemi. 

g) Ýmis önnur tómstundarstörf svo sem leðurvinna, leirmótun, bast- og tágvinna, 
smelti, hornavinna, „módelsmíði“ og einnig ljósmyndun og „radiovinna“. 

4. gr. 

Við gerð aðalnámskrár, sbr. 42. gr. laga um grunnskóla, svo og við gerð við- 
miðunarstundarskrár þeirrar er menntamálaráðuneytið gefur út ár hvert vegna 
kennslu á grunnskólastigi, skal í samræmi við d) lið 42. gr. gert ráð fyrir að 12 ára 
nemendum (6 bekk) sé á vettvangi samfélagsfræði m. a. gerð grein fyrir félagi í 
almennum skilningi, stofnun þess, stjórn og starfi, svo og ábyrgð og skyldum félags- 
manna. Til þessarar kennslu skal verja sem næst 15—18 kennslustundum á skóla- 
árinu á hverja bekkjardeild. 

Heimilt er að félagsstörf, þar með talin félagsleg leiðbeinendastörf, verði höfð 
sem valgrein í grunnskóla í samræmi við nánari ákvæði um valgreinar á grunn- 
skólastigi, sem menntamálaráðuneytið setur. 

  

5. gr. 
Heimilt er skólastjóra að fela einum eða fleiri kennurum að annast sérstaklega 

tómstunda- og félagsstörf með nemendum sbr. 43. gr. grunnskólalaga. 
Þá getur sveitarstjórn ráðið aðra leiðbeinendur við tómstunda- og félagsstörf 

nemenda sbr. 34. gr. laganna, enda séu þeir að mati skólastjóra hæfir til starfsins. 

6. gr. 
Vegna starfa að umsjón og leiðbeiningum við skipulagt félagslíf nemenda á dag- 

legum skólatíma eða utan hans, sbr. 43. gr. greiðir ríkissjóður að hámarki á kennslu- 
viku í hverju skólahverfi fjárhæð er miðast við: 

a) ð klukkustundir, og að auki 3,7 klukkustundir fyrir hverja 100 nemendur í skóla- 
hverfinu séu þeir samtals færri en 700. 

b) 4,4 klukkustundir á hverja 100 nemendur séu þeir samtals 700 eða fleiri. Fyrir 
brot úr hundraði greiðist sambærilegt hlutfall af 4,4 klst. 

Sé kennara í föstu starfi, settum eða skipuðum, falin störf samkvæmt ákvæðum 
fyrrnefndra greina, lækkar við það kennsluskylda hans, sbr. reglugerð nr. 213/1973, 
um rekstrarkostnað grunnskóla. 

Ekki er heimilt að nota fé það, sem hér um ræðir, til greiðslu á yfirvinnu skóla- 
stjóra, kennara eða annarra fastráðinna starfsmanna nema sérstaklega standi á 
og til komi samþykki fræðslustjóra, sbr. fyrrgreinda reglugerð um rekstrarkostnað 
grunnskóla. 

7. gr. 
Skólastjórar grunnskóla skulu árlega gera fræðslustjóra grein fyrir hversu varið 

var tómstunda- og félagsstarfi í skóla þeirra á næstliðnu skólaári, og eru greinar- 

serðir þessar forsenda þess, að viðkomandi skóli fái fjárveitingar til þessa starfs- 
þáttar á næsta skólaári. 

Sveitarstjórn getur, ef hún æskir, fengið afrit umræddra greinagerða hjá fræðslu- 
stjóra.
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8. gr. 

Gera skal í skólahúsnæði ráð fyrir aðstöðu til almennrar félagsstarfsemi í þágu 
nemenda, sbr. 25. gr grunnskólalaga. 

Dagleg umsjón og umráð skólamannvirkja, sem eru sameign ríkis og sveitar- 
félaga, skulu vera í höndum skólanefndar og skólastjóra, sem fara að því leyti með 
umboð sveitarstjórnar og menntamálaráðuneytisins. 

Heimilt er sveitarstjórn að ráðstafa skólahúsnæði eða hluta þess til æskulýðs- 
starfsemi, íþróttastarfsemi og almennrar félagsstarfsemi í þágu íbúa byggðarlagsins. 
Slíkt er þó aðeins heimilt að hvorki brjóti í bága við skólahald, né aðra notkun skóla- 
húsnæðis samkvæmt lögum, sbr. 29. gr. grunnskólalaga. 

Ákveði sveitarstjórn að nota heimild þá er að framan greinir, skal henni 
einnig heimilt í samráði við menntamálaráðuneytið að skipa nefnd er hafi með 

höndum umsjón og umráð skólamannvirkjanna í þessu skyni. 
Skulu í þeirri nefnd eiga sæti skólastjóri, eða fulltrúi hans og fulltrúi viðkomandi 

sveitarstjórnar ásamt tveimur fulltrúum sem skipaðir skulu að fengnum tillögum 
þeirra aðila utan skólans er nýta mannvirkin. Skólastjóri eða fulltrúi hans er for- 

maður nefndarinnar. 
Notandi skólahúsnæðis ber ábyrgð á skemmdum er verða kunna á húsnæði eða 

áhöldum skólans við umsamda. notkun. 
Ríki ágreiningur um notkun skólahúsnæðis til félagslegra starfa, skal vísa 

honum til úrskurðar sveitarstjórnar og fræðslustjóra viðkomandi umdæmis og skulu 
þessir aðilar leitast við að ná samkomulagi um lausn málsins. Takist það ekki sker 
menntamálaráðuneytið úr. 

9. gr. 

Óski sveitarfélag, að gert sé ráð fyrir aðstöðu til félagsstarfsemi eða annars 
slíks í þágu íbúa byggðarlagsins í skólahúsi eða í tengslum við það, skal það heimilt, 
enda liggi fyrir umsögn skólanefndar og samþykki menntamálaráðuneytisins. Skal 
þá einnig setja sérstakar reglur um rekstur húsnæðisins og afnot. Öðlast þær gildi 
þegar menntamálaráðuneytið hefur staðfest þær. 

Varðandi slíkar byggingar greiðir sveitarfélag stofnkostnað að því leyti, sem 
lög og reglugerðir ákveða ekki annað, sbr. 24. gr. grunnskólalaga. 

10. gr. 

Reglugerð þessi, sem selt er samkvæmt 77. gr. laga nr. 63/1974, um grunnskóla, 
öðlast þegar gildi og koma ákvæði hennar til framkvæmda með eftirgreindum hætti: 

a) Ákvæði 4. gr., að því er tekur til 12 ára nemenda, er heimilt að framkvæma á 
skólaárinu 1978/79, en koma að fullu til framkvæmda frá upphafi skólaárs 
1979/80. 

b) Ákvæði 6. gr., a-b liða, koma til framkvæmda með þeim hætti sem segir í 14. gr. 

reglugerðar nr. 213/1975 um reksturskostnað grunnskóla. 

Að öðru leyti koma ákvæði reglugerðar þessarar til framkvæmda frá og með 
skólaárinu 1977/78 þar sem því verður við komið, en að fullu frá og með upphafi 
skólaárs 1978,/79. 

Menntamálaráðuneytið, 9. desember 1977. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 
  

Birgir Thorlacius.
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ERINDISBRÉF 

fyrir leiðsögukennara. 

1. gr. 
Sérhver kennari á grunnskólastigi settur eða stundakennari í a. m. k. % starfs, 

skal fyrsta kennsluár sitt eiga völ á leiðsögu sér reyndari kennara, leiðsögukennara, 
sem hefur full kennararéttindi. Um skipan þeirra mála skal styðjast við eftirfarandi 
meginreglur: 

a) Við grunnskóla sem hefur fleiri en 5 kennara setta og skipaða, að skólastjóra 
meðtöldum, felur fræðslustjóri, að fengnu umboði fræðsluráðs og tillögum skóla- 
stjóra, einum eða fleiri af föstum kennurum sem fyrir eru við skólann að annast 
leiðsögu nýliða í kennslustarfi. Sjá þó e-lið hér að neðan. 

Þ) Við grunnskóla þar sem um er að ræða færri kennara en um setur í a-lið gegnir 
skólastjóri sjálfur leiðsögustarfinu. Þó getur fræðslustjóri í umboði fræðsluráðs 
vikið frá þeirri meginreglu enda komi sérstakar aðstæður til. 

c) Sé nýliði í kennslustarfi skólastjóri við grunnskóla, sem ekki hefur fleiri kennara, 
setta eða skipaða, eða ef svo háttar til að skólastjóri og allir aðrir kennarar við 
sama grunnskólann eru byrjendur í starfi eða án kennararéttinda, skal fræðslu- 
stjóri í umboði fræðsluráðs fá þeim til leiðsögu reyndan skólastjóra eða kennara 
frá nálægum grunnskóla (-um). 

2. gr. 
Við val leiðsögukennara skal jafnan höfð hliðsjón af menntun hans, reynslu 

og hæfni í kennslustarfi. 
Leiðsögukennari skal að jafnaði ekki hafa fleiri en þrjá nýliða í senn í sinni 

umsjá. Skal leiðsögukennara ætluð vikulega hálf til hálf önnur klukkustund til 
Þessara starfa fyrir hvern nýliða. Fræðslustjóri ákvarðar tímafjölda í hverju einstöku 
tilviki og skal við það m a. hafa hliðsjón af undirbúningi og kennslufræðilegri 
menntun nýliðans og af kennsluaðstæðum á hverjum stað. 

3. gr. 
Leiðsögukennari er ráðgjafi hins nýja kennara um það er snertir skólastarfið 

í framkvæmd. Hann skal m. a. kynna honum kennsluhætti í skólanum, kennslu- 
aðstöðu í skólahúsinu, svo og þau tæki er kennarar skólans hafa aðgang að Í starfi 
sínu. 

Leiðsögukennari fylgist með hversu nýliða gengur að halda uppi reglu í kennslu- 
starfi. Verði hann var við misbrest þar á skal hann leitast við að hjálpa honum að 
ráða bót á því. Á sama hátt kynnir leiðsögukennari nýliða kennsluhætti, svo sem hann 
hefur tök á og telur nauðsynlegt, liðsinnir honum varðandi samstarf við foreldra 
og upplýsir, ef þörf er á, um gildandi lög, reglur og námsskrá sem fara ber eftir 
í starfi grunnskóla. 

Leiðsögukennari skal haga svo leiðsögu sinni að hinum nýja kennara vaxi eðli- 
legt sjálfstraust samfara þjálfun í starfi. 

Leiðsögukennari starfar, þar sem svo hagar til, í nánu samráði við skólastjóra, 
en við fræðslustjóra þar sem aðstæður eru svo sem um getur í e-lið 1. greinar. 

4. gr. 
Leiðsögukennari skal háður fullkominni trúnaðarskyldu gagnvart þeim einka- 

málun skjólstæðings síns sem hann kann að komast að í starfi sínu.
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5. gr. 
Erindisbréf þetta er sett með heimild í 5. tölulið 12. gr. laga nr. 63/1974, um 

grunnskóla, og tekur gildi í. september 1978. 

Menntamálaráðuneytið, 9. desember 1977. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 

Birgir Thorlacius. 

Nr. 435. 9. desember 1977. 

REGLUGERÐ 

um heimavistir grunnskóla og starfsmannafund í heimavistar- 

og heimanakstursskólum. 

I. KAFLI 

Heimavistir. 

1. gr. 
Til umsjónarstarfa í heimavistum grunnskóla telst allt eftirlit með nemendum 

utan kennslutíma svo sem í heimavist, í borðsal, í útivist, í lestímum og við félagsstörf. 

2. gr. 
Skólastjóri skal gera áætlun um sæslustörf fyrir byrjun hvers skólaárs Fari 

áætlun fram úr gildandi reglum um greiðslur ríkissjóðs þarf skriflegt samþykki 
skólanefndar og sveitarstjórnar. 

3. gr. 
Í heimavistum skal daglegt eftirlit og umsjón nemenda vera í höndum kennara, 

fóstra eða annarra starfsmanna með uppeldismenntun eða starfshæfni sem mennta- 
málaráðuneytið viðurkennir. Skólastjóri ræður starfslið til gæslu að fengnu samþykki 

sveitarstjórnar eða skólanefndar í umboði hennar. 

4. gr. 
Gæslufólk skal leitast við að veita nemendum hliðstæða umhyggju og vernd og 

þeir njóta á heimilum sínum. Gæslufólk skal halda uppi jákvæðum aga, hvetja 
nemendur og leiðbeina þeim um góða umgengni. reglusemi og háttvísi. 

ð. gr. 
Í öllum heimavistarskólum skal aðbúnaður vera þannig að nemendur geti notið 

sem best hvíldar og næðis utan skólatíma. Einnig sé góð aðstaða til tómstunda- og 
félagsstarfa. Ennfremur skal þess gætt að nemendur geti jafnan náð til umsjónar- 

manns heimavistar. 

6. gr. 

Dvöl í heimavist skal vera eins stutt og mögulegt er án þess að námið skerðist af 

þeim sökum, svo að tengsl barnanna við heimili þeirra rofni sem minnst. Æskilegt 

er að nemendur séu ekki lengur en 4 nætur að heiman í senn, nema 6 daga skólavika 

sé talin nauðsynleg, þá 5 nætur.
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7. gr. 
Miðað við vikulega gæsluþörf með heimavistarnemendum, sem koma í skóla 

kl. 11.00 á mánudögum og fara úr skóla kl. 16.15 á föstudögum og almennar að- 
stæður skulu greiðslur úr ríkissjóði fyrir gæslustörf miðaðar við eftirfarandi: 

Fjöldi nemenda 

í heimavist Gæslustundaþörf 

610 21.25 klst. 
1120 2. 21.25 klst. -- 0.65 á nem. umfr. 10 

150 20 27.75 klst. - 0.43 á nem. umfr. 20 
180 40.65 klst. - 0.63 á nem. umfr. 50 
810 59.55 klst.  0.50 á nem. umfr. 80 

Menntamálaráðuneytið úrskurðar sæsluþörf umfram framanritað, ef rökstudd 
beiðni þess efnis kemur frá skólum af eftirtöldum ástæðum: 

a) að skóli hefjist fyrr á mánudögum, 

b) að heimavistarhús séu tvö eða fleiri, 

c) að 6 daga kennsluvika sé talin nauðsynleg vegna skerts námstíma, 

d) að nemendur þurfi að dvelja í heimavist yfir helgi sökum veðurs, samgangna 
eða af öðrum ástæðum, 

e) að annir séu tvær vikur eða fleiri í senn, vegna sangönguerfiðleika. 

8. gr. 
Sveitarfélög, er standa að rekstri heimavistarskóla, greiða sæslufólki umsamin Í) sé 5 

laun og endurkrefja ríkissjóð um hlutdeild ríkisins. 

IF. KAFLI 

Starfsmannafundir 

9. gr. 
Í heimavistar- og heimanakstursskólum skal skólastjóri eða heimavistarstjóri í 

hans stað, halda reglulegan starfsmannafund í upphafi skólaárs. Leggur hann þar 
fram drög að áætlun um skipulag heimavistar, umgengnisreglur og sæslustörf. Halda 
skal annan reglulegan starfsmannafund síðar á skólaárinu. 

j 10. gr. 
Á reglulega starfsmannafundi skal boða allt starfsfólk skóla. Skylt er fastráðnu 

starfsfólki að sækja þessa fundi, enda séu þeir haldnir í daglegum vinnutíma þess. 

11. gr. 

Skólastjóri (heimavistarstjóri) boðar til starfsmannafunda og stjórnar þeim eða 
setur fundarstjóri í sinn stað, og skipar fundarritara. Fundargerð skal færa í gjörðabók. 

12. gr. 
Boða skal til sérstaks starfsmannafundar, æski þriðjungur fastráðinna starfs- 

manna þess og skal þá tilgreina fundarefni. Þá getur skólastjóri boðað til aukafundar. 

13. gr. 

Skólastjórar heimavistar- og heimanakstursskóla boða ökumenn, er flytja nem- 
endur, á reglulega starfsmannafundi og aðra starfsmannafundi ef skólastjóra þykir 
ástæða til.
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14. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 20. og 37. gr. laga nr. 63/1974, um 

grunnskóla, og gildir frá 1. september 1977. Jafnframt falla úr gildi reglur nr. 57/1974, 

um heimavistargæslu. 

Menntamálaráðuneytið, 9. desember 1977. 

Vilhjálmur Hjálmarsson.   
Birgir Thorlacius. 

Nr. 436. 12. desember 1977. 

REGLUGERÐ 

um gatnagerðargjöld í Búðahreppi, Suður-Múlasýslu. 

1. gr. 

Sveitarstjórn er heimilt að leggja gatnagerðargjöld á lóðir í sveitarfélaginu eftir 

því sem nánar segir í þessari reglugerð. Heimilt er að leggja gatnagerðargjald á land, 

sem sambærilegt telst, þótt ekki sé sérstök lóð. 
ND

 

2. gr. 
Gatnagerðargjöld eru tvenns konar, A-gjald, sem er gjald vegna þátttöku lóðar- 

hafa í kostnaði við að sera undirbyggða götu með vatns- og holræsalögnum og 
B-gjald, sem er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í því að setja bundið slitlag á götu 

og ganga frá gangstétt. 

Nú ákveður sveitarstjórn að leggja á A-gjald vegna nýbyggingar, og skal þá 
miða gjaldið við ákveðinn hluta byggingarkostnaðar á rúmmetra, eins og hann er 
talinn af Hagstofu Íslands, svo sem hér segir: 

Einbýlishús  ..........0202. 0000 e ne 1.5% 
Tvibyýlishús og sambyggð einbýlishús á einni hæð ................ 1.2% 
Tveggja hæða raðhús og íbúðarhús .............00020 000... 00... 1.0% 
Fjölbýlishús ..........2000.0.0 00. 05% 
Verslunar- og skrifstofubyggingar ...........0..2000 000... nn 1.6% 
Iðnaðarhús, vörugeymslur og annað atvinnuhúsnæði .............. 1.0% 
Auk þessa gjalds skal lóðarhafi greiða kr. 40.00 af hverjum fermetra lóðar. 

Við álagningu gatnagerðargjalds samkvæmt þessari grein skal þó ávallt miða 
við eftirtaldar lágmarksstærðir: 

Einbýlishús með tilheyrandi bílgeymslu .......0.00000 0000... 600 mö 
Raðhús, tvíbýlishús og sambyggð einbýlishús á einni hæð, hver íbúð. 500 mö 
Tveggja hæða raðhús og íbúðarhús ...........20000. 00... 00.000.. 450 mö 
Fjölbýlishús, hver íbúð ...........0.2%200 000 n en 400 mö 

Í atvinnuhúsnæði skal við útreikning rúmmáls til gatnagerðargjalds miðað við 
lofthæð 3,3 m að innanmáli, nema uppdráttur sýni annað. 

Framangreindar reglur gilda, ef hús er stækkað, að því er til stækkunar tekur. 

4. gr. 

Nú ákveður sveitarstjórn að leggja á B-gjald til að ljúka frágangi gölu, umfram 
það sem segir í 3. gr., þ. e. til að setja slitlag og gangstétt, og skal þá miða gjaldið
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við ákveðinn hluta byggingarkostnaðar á rúmmetra eins og hann er talinn af Hag- 
stofu Íslands, svo sem hér segir (lágmarksstærðir tilgreindar í svigum): 

Einbylishús á einni hæð ........0.0%0 2000... (að 600 mð) 15% 

Tvíbýlishús og sambyggð einbýlishús á einni hæð .... (að 500 mð) 1.2% 
Tveggja hæða raðhús og íbúðarhús ................ (að 450 mð) 1.0% 
Fjölbýlishús ..........000.000 000 (að 400 mö) 0.5% 
Verslana- og skrifstofubyggingar ............0200 22... 0 nn 1.6% 
Iðnaðarhús, vörugeymslur og annað atvinnuhúsnæði .............. 1.0% 

Fyrir umframstærðir í íbúðarhúsum skal greiða 20% meira en að framan getur 
fyrir hvern mö. Lóðarhafi skal greiða kr. 40.00 í gatnagerðargjald af hverjum fer- 

metra lóðar. 

5. gr. 
Gjöld samkvæmt 3. gr. breytast árlega samkvæmt vísitölu byggingarkostnaðar. 

6. gr. 
Gjalddagar galnagerðargjalds samkvæmt 3. gr. skulu vera sem hér segir: Við 

lóðarveitingu skal greiða 30% af áætluðu satnagerðargjaldi innan eins mánaðar 
frá lóðarveitingunni. Eftirstöðvarnar skulu greiðast í tvennu lagi, 35% eftir 6 mánuði 
frá lóðarveitingu og 36% eftir 12 mánuði frá lóðarveitingu. 

7. gr. 

Þegar veitt er byggingarleyfi, án undangenginnar lóðarveitingar, er greiðsla 
salnagerðargjalds áskilin, sbr. þó 6. gr. að því er gjaldfrest varðar. 

8. gr. 
Byggingarfrestur er 12 mánuðir, þ. e. a. s. lóð fellur aftur til sveitarsjóðs hafi fram- 

kvæmdir ekki verið hafnar innan þess tíma frá veitingu hennar, nema leyfið hafi 
verið háð öðrum skilmálum um byggingarfrest. Framkvæmdir teljast hafnar, er 

undirstöður hafa verið steyptar. 
Óski lóðarhafi að segja sig frá veittri lóð, skal hann eiga rétt á endurgreiðslu 

á greiddu gatnagerðargjaldi, án vaxta, svo sem hér segir: 
50% gatnagerðargjalds endurgreiðist eftir 6 mánuði. Eftirstöðvar endurgreiðist 

eftir 12 mánuði. Verði lóðin veitt að nýju innan þess tíma, skal fyrri lóðarhafi fá 
gatnagerðargjaldið endurgreitt, þegar sú úthlutun fer fram og eftirfarandi byggingar- 

leyfi. 

9. gr. 
Hafi byggingarleyfi verið veitt í bygginganefnd og aðeins hluti þess notaður 

innan tilskilins tíma, þ. e. 12 mánaða, nema leyfið hafi verið háð öðrum skilmálum 
um byggingarfrest, skal við endurnýjun leyfisins greiða fullt gjald af þeim hluta, sem 
endurnýjaður er, eins og það er þá að frádregnu gatnagerðargjaldi, sem þegar er 
greitt af sama áfanga. 

10. gr. 
Sveitarstjórn getur ákveðið að lækka eða fella niður gatnagerðargjald (A-gjald) 

af fjölbýlishúsum. Þá er sveitarstjórn heimilt að lækka eða fella niður gatnagerðar- 
gjald af iðnaðar- og atvinnuhúsnæði, enda liggi til þess fullgild rök hverju sinni. 
Enn fremur gelur sveitarstjórn ákveðið satnagerðargjald sérstaklega í þeim til- 
vikum að byggingar séu sérhæfðar og afbrigðilegar um notkun og annað slíkt. 

B 93
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11. gr. 

Gatnagerðargjald skv. 4. gr. miðast við þá vísitölu byggingarkostnaðar, sem 
í gildi er, þegar lagning bundins slitlags fer fram. Nú breytist vísitala meðan verk 
fer fram og skal þá miðað við meðalvísitölu á því tímabili, sem um er aðræða. 

12. gr. 
Sveitarstjórn er heimilt að innheimta gjald, skv. 4. gr. af lóðarhöfum við götu, 

þar sem þegar hefur verið lagt slitlag og gangstétt, enda sé eigi lengri tími en 5 ár 
síðan það var gert. Í slíkum tilvikum skal miða gjaldið við þá byggingarvísitölu, 
sem í gildi er, þegar reglugerð þessi öðlast gildi. 

13. gr. 

Gatnagerðargjald samkvæmt 4. gr. greiðist þannig, að 20% greiðast þegar lagningu 
bundins slitlags er lokið. Eftirstöðvar greiðast með jöfnum árlegum afborgunum á 
næstu 4 árum. 

Arsvextir skulu vera hinir sömu og vextir af lánum Byggðasjóðs (B-lán) til 
sömu framkvæmda. Vextirnir greiðast árlega eftir á. Gjalddagi vaxta og afborgana er 
1. júlí ár hvert. 

14. gr. 
Sveitarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjaldstuðla samkv. 3. sr. og 4. gr. 

hvern um sig eða alla í einu um allt að 50%, án frekari staðfestingar ráðuneytis. 

15. gr. 
Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem það er lagt á, og gengur það 

ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla og tekur einnig til vá- 
tryggingarfjárhæðar eignarinnar. 

Heimilt er að taka gjöld samkvæmt lögum þessum lögtaki skv. lögum nr. 29/1885. 

Reglugerð þessi er samin og samþykkt af hreppsnefnd Búðahrepps og stað- 
festist hér með samkvæmt lögum um gatnagerðargjöld nr. 51/1974 sbr. lög nr. 31/1975 
til að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðnneytið, 12. desember 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 

Nr. 437. . 14. desember 1977. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á byggingarsamþykkt fyrir Hálshrepp 

í Suður-Þingevjarsýslu. 

Samkvæmt lögum nr. 19 20. október 1905 um byggingarsamþykktir, sbr. lög nr. 
84 16. desember 1943 og skipulagslög nr. 19 21. maí 1964, hefur ráðuneytið í dag 
staðfest bvggingarsamþykkt fyrir Hálshrepp í Suður-Þingeyjarsýslu. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. desember 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. rn 

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.
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AUGLÝSING 

um samkomulag skv. 20. gr. í samningnum frá 9. nóvember 1972 milli 

Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um 

aðstoð í skattamálum. 

Til framkvæmdar á samningnum frá 9. nóvember 1972 milli Íslands, Danmerkur, 

Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um aðstoð í skattamálum hefur orðið samkomulag 
um eftirfarandi ákvæði: 

1. Með orðunum „öflunar framtala eða annarra upplýsinga“ í b-lið 1. gr. samn- 
ingsins er átt við öflun framtala eða annarra upplýsinga til notkunar við skatt- 
ákvörðun (skattálagningu) eða aðrar aðgerðir í málum sem varða skatt í því 
ríki sem aðstoðar óskar. Orðalagið felur enn fremur í sér afhendingu fram- 
tala eða annarra gagna í frumriti eða afriti sem skilað hefur verið vegna skatt- 
ákvörðunar (skattálagningar) eða annarra aðgerða í málum sem varða skatt í 
því ríki sem beiðninni er beint til. 

. Með sköttum, sem aðstoð er veitt við, skal telja: 
a) dráttarvexti og viðbótargjöld eða önnur gjöld sem á falla vegna vanskila á 

skattgreiðslu, til þess tíma er krafan er afhent til innheimtu í hinu ríkinu, 

eða við vanrækslu á upplýsinga- eða framtalsskyldu vegna skatta eða opin- 
berra gjalda (dráttargjald, gjaldálag o. s. frv.); 

b) þá dráttarvexti og viðbótargjöld eða önnur gjöld vegna vanskila á skatt- 
greiðslu sem á falla eftir þann tíma er krafan var afhent til innheimtu í hinu 
ríkinu og óskað er aðstoðar við innheimtu á með sérstakri beiðni; ennfremur 

c) endurgreiðslu á innheimtukostnaði os dagsektir að því leyti sem kostnaðurinn 
eða dagsektirnar standa ekki í sambandi við málsmeðferð fyrir dómstólum. 

A. Með „skatti af vélknúnum ökutækjum“ skv. grein 2 c) í samningnum er átt 
við: 
a) í Danmörku: skráningargjald af vélknúnum ökutækjum samkvæmt lög- 

um 26. maí 1971, nr. 221, svo og þungaskatt af vélknúnum ökutækjum 
samkvæmt reglugerð fjármálaráðuneytisins 24. september 1969, nr. 470, og 
breytingu 31. mars 1971, nr. 111, og breytingu 15. apríl 1972, nr. 414; 

b) í Finnlandi: skatt samkvæmt lögum um skatt af vélknúnum ökutækjum 
(722/66) og lögum um Þifreiða- og bifhjólaskatt (482/67) ; 

c) á Íslandi: árgjald af bensinknúnum bifreiðum og árgjald eða kilómetra- 
sjald af bifreiðum sem ekki eru knúnar með bensíni; 

d) Í Noregi: árgjald af fólksflutningabifreiðum o. fl. og kílómetragjald af 
vöruflutningabifreiðum sem ekki eru knúnar með bensíni og skráðar eru 
erlendis; og 

e) í Svíþjóð: skattar samkvæmt reglugerð um bifreiðaskatt (1922:260), lögum 
um umferðarskatt (1973:601), reglugerð um sérstakan umferðarskatt 

(1973:602) og lögum um veltuskatt á vélknúin ökutæki (1956:545). 
B. Með „virðisaukaskatti og öðrum almennum söluskatti“ í grein 2d) í samn- 

ingnum er átt við: 
a) í Danmörku: gjöld samkvæmt lögum um almennan söluskatt (virðisauka- 

skatt) frá 31. mars 1967 með breytingum; 
bh) í Finnlandi: skatt samkvæmt lögum um söluskatt (532/63); 
c) á Íslandi: almennan söluskatt (lög nr. 10/1960 með breytingum); 
d) í Noregi: gjald samkvæmt lögum um virðisaukaskatt frá 19. júní 1969; 

svo og 
e) í Svíþjóð: skatt samkvæmt reglugerð um virðisaukaskatt (1968:430).
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6. 

GC. Gjöld skv. grein 2e) í samningnum teljast: 

a) í Danmörku: gjald vinnuveitanda til dagpeningasjóðs skv. 4. mgr. 41. gr., 
svo og Í1. og 13. gr. laga um dagpeninga, gjald útgerðar skv. 5. mgr. 21. gr. 
laga um almenna sjúkratrysgingu, gjald vinnuveitanda til örorkutrygg- 
ingasjóðs skv. 34. og 35. gr. laga um Örorkutryggingar, tryggingaiðgjald 
sem tryggingaskyldum vinnuveitanda ber að greiða samkvæmt slysatrygg- 
ingalögum til viðurkenndra slysatryggingafélaga (skv. 15., 18. og 19. gr. 
laga um slysatryggingar), bætur sem ákvarðaðar hafa verið samkvæmt 
lögum um opinbera framfærslu og innheimta má skv. 32. gr. sömu laga sem 
persónulegan skatt, gjald skv. V. kafla (ATP) laga um viðbótarlífeyri 
vinnumarkaðarins, svo og gjald vinnuveitanda til atvinnuleysistrygginga: 

Þ) í Finnlandi: gjöld og iðgjöld samkvæmt almannatryggingalögum (347 /56), 
sjúkratryggingalögsum (364/63), lögum um gjald atvinnurekanda til félags- 
legrar verndar (366,/63) og lög um skógarverndarfélög (558,/50). 

c) á Íslandi: gjöld samkvæmt lögum um almannatryggingar nr. 67/1971 
með breytingum, lögum um atvinnuleysistryggingar nr. 57/1973 með breyt- 
ingum, lögum um iðnlánasjóð nr. 68/1967 með breytingum og lögum um 
launaskatt nr. 14/1965 með breytingum, svo og skattur um atvinnurekstur 
o. fl. sky. V. kafla laga um tekjustofna sveitarfélaga nr. 8/1972 með breyt- 

ingum, kirkjugjald samkvæmt lögum um sóknargjöld nr. 36/1948 með breyt- 
ingum, kirkjugarðsgjald samkvæmt lögum um kirkjugarða nr. 21/1963, iðn- 
aðargjald samkvæmt lögum um rannsóknir í þásu atvinnuveganna nr. 
64/1965 og iðnaðarmálagjald samkvæmt lögum um iðnaðarmálagjald nr. 

48/1975; 
d) í Noregi: gjöld samkvæmt lögum frá 17. júní 1966 um almannatryggingar 

og lögum frá 19. júní 1969 um gjöld af fjárfestingum o. fl., svo og gjald 

samkvæmt reglugerð frá 17. desember 1971 með ákvæðum um gjald vegna 
of mikils öxulþunga; og 

e) í Svíþjóð: gjöld samkvæmt lögum um almannatrygsingar (1962:381), lögum 
um fjármögnun hins almenna eftirlaunakerfis (1962:398), lögum um trygg- 
ingu vegna sjúkdóma og slysa við atvinnu (1954:943). reglugerð (1952:559) 

um álagningu vissra gjalda samkvæmt lögum um almannatryggingar o. fl., 
regluserð (1968:419) um almennt vinnuveitendagjald, reglugerð (1946:324) 
um skógverndargjald, reglugerð (1959:555) um gjald útgerðarmanns í viss- 
um tilvikum samkvæmt lögum um almannatrvggingar, lögum (1961:300) 
um gjald útgerðarmanns vegna eftirlauna sjómanna og gjöld samkvæmt 
lögum (1972:435) um gjald vegna of mikils öxulþunsa. 

2 Verði verulegar breytingar gerðar á sköttum eða gjöldum sem upp eru talin í 
Þessu samkomulagi, eða komi í þeirra stað aðrir skattar eða gjöld sem eru í aðal- 
atriðum sama eðlis, skal sera nýtt samkomulag með bréfaskiptum milli hinna 
bæru stjórnvalda 

Ef skattur af tilteknum tekjum eða eignum hefur verið staðsreiddur eða endan- 
lega greiddur í aðildarríki, getur bært stjórnvald í öðru aðildarríki mælst til þess 
að hin greidda skattfjárhæð verði flutt til hlutaðeigandi skattyfirvalds þess ríkis 
til að draga hana frá skatti af tekjunum eða eignunum. 

Upplýsingaskvlda skv. 12. gr. samningsins skal einnig taka tillit til upplýsinga um 
tímabilebundnar styrktargreiðslur. 

Með beiðni um aðstoð til innheimtu skal fylgja í frumriti eða staðfestu eftirriti 
úrskurður sá sem skattkrafan er reist á, eða opinber úrdráttur úr skattskrá (skatt- 

seðill) eða annað skjal sem ber með sér kröfuna. Í beiðni skal greina:
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a) stjórnvald sem aðstoðarinnar óskar; 

b) varðandi greiðsluskyldan mann: nafn, stöðu eða titil, heimilisfang, fæðingar- 
dag og -ár, heimilissveii, svo og ef unnt er, vinnustað og dvalarstað; 

c) varðandi greiðsluskylda lögpersónu: tegund lögpersónu, nafn og heimilisfang; 

d) þegar við á, þann stað í því ríki sem innheimtu er beiðst í þar sem hinn 
sreiðsluskyldi á eignir, svo og tegund eigna; 

tegund kröfu og fjárhæð, þar með taldir áfallnir vextir, tímabil það er krafan 
varðar, svo og hvenær krafan fyrnist að nokkru eða öllu leyti samkvæmt 
löggjöf eigin ríkis; 

f) þann grundvöll sem útreikningur á vöxtum eða gjöldum skv. lið 2 a) eða 
b) er reistur á; enn fremur 

gs) önnur atriði sem geta auðveldað eða flýtt fyrir innheimtu kröfunnar., 

Beiðni um aðstoð við innheimtu skatta má því aðeins bera fram að samanlögð 
fjárhæð kröfu, þar með ekki talin sú fjárhæð sem um ræðir í lið 2 a), nái a. m. k. 

500 dönskum krónum, 300 finnskum mörkum, 10 000 íslenskum krónum, 500 

norskum krónum eða 350 sænskum krónum. 

Innheimta fer fram í mynt þess ríkis sem aðstoðar er beiðst í. Bær stjórnvöld 
í þessu ríki skulu, svo fljótt sem auðið er eftir móttöku beiðni um aðstoð, um- 

reikna þá fjárhæð sem í beiðni greinir í mynt þessa ríkis skv. gengi er ríkis- 
bankinn mælir með á þeim degi er beiðnin barst og skal innheimtan taka til 
þeirrar fjárhæðar sem þannig er reiknuð út. Við þennan umreikning má beita 
þeim ákvæðum um jöfnun fjárhæða sem kunna að gilda samkvæmt löggjöf þessa 
ríkis. 

Verði gengisbreyting meðan á innheimtuaðgerðum stendur getur bært stjórn- 
vald í því aðildarríki sem innheimtu er beiðst í, ákveðið, eftir að hafa leitað 
álits ríkisbanka þessa ríkis, hvaða gengi skuli notað í þessu máli vegna breyt- 
ingarinnar. 

Ekkert framangreindra ákvæða í þessum lið skal koma í veg fyrir að sú fjár- 
hæð, sem beiðni nær til, sé greidd í mynt þess ríkis sem aðstoðar óskar. 

Fjárhæðir, sem innheimst hafa vegna aðstoðar samkvæmt samningi þessum, 

skal innheimtustjórnvald greiða svo fljótt sem auðið er til ríkisbanka eigin ríkis 
á reikning ríkisbanka þess ríkis sem innheimt var fyrir. 

Við innborgun skal greina nafn og heimilisfang þess innheimtustjórnvalds 
sem fjárhæðina á að fá, svo og þá skattkröfu sem fjárhæðin á við. 

Innheimta fjárhæð má einnig leggja á póstgiróreikning þess innheimtustjórn- 
/alds sem aðstoðarinnar hafði óskað. 

Þar sem við á skal draga málskostnað fyrir dómstólum og kostnað vegna 
sjaldþrotameðferðar frá innheimtri fjárhæð (19. gr. samningsins). 

Með „innheimtustjórnvaldi“ í þessum lið er átt við: 
i Danmörku: Sjómannaskattaskrifstofuna (Sömandsskattekontoret), 
í Finnlandi: lénsstjórn (lánsstyrelse), 
á Íslandi: Gjaldheimtuna í Reykjavík, 
i Noregi: Skattfógetann í Osló (Skattfogeden 1 Oslo) og 
í Svíþjóð: krúnufógetastjórnvald (kronofogdemyndighet). 

Með „ríkisbanka“ í þessum lið er átt við: 

í Danmörku: Danska þjóðbankann (Danmarks Nationalbank), 
í Finnlandi: Finnlandsbanka (Finlands Bank), 

Íslandi: Seðlabanka Íslands, 
Noregi: Noregsbanka (Norges Bank) og 
Svíþjóð: Sænska ríkisbankann (Sveriges Riksbank). 

(e)
 

N
i



Nr. 

11. 

438. 738 14. desember 1977. 

Yfirfærsla gjaldeyris vegna skattgreiðslna frá einu samningsríki til annars skal 
fara fram innan ramma gildandi greiðslusamninga milli ríkjanna. 

Samkomulag þetta öðlast gildi þrjátíu dögum eftir þann dag er bær stjórn- 
völd í öllum aðildarríkjunum og hafa undirritað samkomulagið og skal beitt um 
mál sem borist hafa eftir gildistökuna tl bærs stjórnvalds í því ríki sem beiðninni 
er beint til. 

Með þessu samkomulagi fellur úr gildi samkomulag samkvæmt 20. gr. í sam- 

ingnum frá 9. nóvember 1972 milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Sví- 
þjóðar um aðstoð í skattamálum, sem undirritað var þann 20. og 28. desember 
1972 og þann 4. og 11. janúar og þann 2. febrúar 1973. Samkomulag það sem 
nú er fellt úr gildi heldur þó gildi sínu að því er varðar mál sem borist höfðu 
bæru stjórnvaldi í því ríki sem beiðninni er beint til áður en þetta samkomulag 
tekur gildi. 
Samkomulag þetta er gert Í sex eintökum á íslensku, dönsku, finnsku, norsku 

og sænsku og eru sænsku textarnir tveir, annar fyrir Finnland, hinn fyrir Svíþjóð, og 
skulu allir textar jafngildir. 

Fyrir Ísland: 

Reykjavík, 28. nóvember 1977. 

Höskuldur Jónsson. Árni Kolbeinsson. 

Fyrir Danmörku: 

Kóbenhavn, den 5. oktober 1977. 

Hans P. Grötvik. 

Fyrir Finnland: 

Helsingfors den 21 oktober 1977. 

Esko Rekola. Hillel Skurnik. 

Fyrir Noreg: 

Oslo, 10. november 1977. 

Arne Scheel. 

Fyrir Svíþjóð: 

Stockholni den 15 juni 1977 

Kurt Malmgren. 

Framangreint birtist hér með öllum hlutaðeigandi til upplýsinga og eftirbreytni. 
Auglýsing nr. 129 1. mars 1973 fellur jafnframt úr gildi í samræmi við efnisákvæði 

2. og 3. mgr. 11. tl. samkomulags þessa. 

Fjármálaráðuneytið, 14. desember 1977. 

F.h.r. 

Höskuldur Jónsson. a a 
Árni Kolbeinsson,
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AUGLÝSING 

um umferð og bifreiðastöður í Hafnarfirði. 

Að fengnum tillögum bæjarstjórnar Hafnarfjarðar og samkvæmt heimild í 65. gr. 
umferðarlaga nr. 40/1968 eru hér með settar eftirfarandi reglur um umferð og bif- 
reiðastöður í Hafnarfirði: 

1. Umferð: 

a. Á Garðavegi er einstefnuakstur til vesturs. 

bh. Umferð um Óseyrarbraut og Fornubúðir nýtur forgangs fyrir umferð frá 
Óseyrarbryggju (biðskylda.) . 

c. Umferð um Smyrlahraun nýtur forgangs fyrir umferð frá Álfaskeiði (bið- 
skylda.) 

2. Bifreiðastöður: 

Bifreiðastöður eru bannaðar við gangstéttir eftirtalinna gatna: 
Hellisgötu, Móabarðs, Selvogsgötu, Smyrlahrauns neðan Arnarhrauns og 

Vesturbrautar. 

Einnig eru bifreiðastöður bannaðar við gangstéttir Suðurgötu frá Lækjar- 
götu að norðan að Sniðgötu að sunnan, nema þar sem merkingar við gangstéttir 
sefa annað til kynna. 

Bifreiðastöður eru leyfðar við framantaldar götur gegnt gangstéttum þar 
sem aðstæður leyfa. 

Ákvæði auglýsingar þessarar taka gildi þegar í stað. 

Bæjarfógetinn í Hafnarfirði, 5. desember 1977. 

Einar Ingimundarson. 

14. desember 1977. Nr. 440. 

SAMÞYKKT 

um breytingu á lögreglusamþykkt fyrir Akraneskaupstað, 

nr. 57 21. mars 1963. 

1. gr. 
2. málsl. 2. mgr. orðist svo: 
Ökuhraði bifreiða á götum bæjarins má þó aldrei fara fram úr 45 km á klst., 

nema um sé að ræða sjúkrabifreiðir, lögreglubifreiðir eða slökkvibifreiðir. 

Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Akraness hefur samið og samþykkt samkvæmt 

lögum nr. 1 3. janúar 1890, sbr. lög nr. 67 28. nóvember 1919, um lögreglusamþykktir 
fyrir kaupstaðina, staðfestist hér með og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 14. desember 1977. 

Ólafur Jóhannesson.   
Ólafur W. Stefánsson.
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AUGLÝSING 

um nýtt fasteignamat. 

Samkvæmt ákvæðum 26. gr. 1. nr. 94/1976, um skráningu og mat fasteigna, hefur 
yfirfastéignamatsnefnd ákveðið framreikningsstuðla fyrir skráð matsverð fasteigna 
á öllu landinu með hliðsjón af breytingu verðlags fasteigna við kaup og sölu frá 
síðasta viðmiðunartíma matsins fram til 1. nóvember s.1. Hefur nefndin ákveðið að 
framreikningsstuðull fyrir matsverð fasteigna skuli vera 1,34. Gildir það um allar 
fasteignir utan Reykjavíkur, svo og öll lönd og lóðir í Reykjavík. Enn fremur hefur 

nefndin ákveðið framreikningsstuðul 1,34 fyrir þau hús og önnur mannvirk í Reykja- 
vík, sem ekki eru metin vélmati skv. reglum Fasteignamats ríkisins, og gildir þessi 
framreikningsstuðull einkum um atvinnuhúsnæði og önnur mannvirki til sérstakra 
nota. Fyrir þau hús og önnur mannvirki í Reykjavík, sem metin eru vélmati skv. 
reglum Fasteignamats ríkisins, hefur yfirfasteignamatsnefnd ákveðið framreikn- 
ingsstuðul 1,20, en þar er einkum um að ræða íbúðarhúsnæði og annað húsnæði, byggt 
í tengslum við það. 

Á vegum Fasteignamats ríkisins hafa verið samdar nýjar fasteignamatsskrár, 
þar sem matsverð einstakra fasteigna er skráð skv. þeim framreikningsstuðlum, sem 
ákveðnir hafa verið skv. framanskráðu og með hliðsjón af þeim afskriftarreglum, sem 
gilda um hinar ýmsu tegundir fasteigna. Hefur fjármálaráðherra staðfest heildar- 
eintak hins nýja fasteignamats, eins og það er ákveðið með ofangreindum hætti. 
Fasteigsnamatsskrár liggja frammi til sýnis á skrifstofu Fasteignamats ríkisins, Lind- 
argðtu 46, Reykjavík. Jafnframt verður eigendum fasteigna send sérstök tilkynning 
um breytingu á matsverði viðkomandi fasteigna. 

Með vísan til l. nr. 94/1976 sbr. 1. nr. 60/1977 um breyting á þeim lögum, til- 
kynnir ráðuneytið hér með, að nýtt matsverð fasteigna, sem ákveðið er með ofan- 
greindum hætti og fram kemur í staðfestum skrám Fasteignamats ríkisins, tekur 
gildi frá og með 31. desember 1977. 

Með auglýsingu þessari fellur úr gildi auglýsing nr. 412/1976 frá 21. desember 

1976. 

Fjármálaráðuneytið, 27. desember 1977. 

Matthías Á. Mathiesen.   
Gunnlaugur Claessen. 

  

Stjórnartíðindi B 41, nr. 420—441. Útgáfudagur 28. desember 1977.



STJÓRNARTÍÐINDI B 42 — 1977 
  
  

21. desember 1977. 741 Nr. 442. 

REGLUGERÐ 

um slátrun, mat og meðferð sláturafurða. 

I. KAFLI 

Slátrun. 

1. gr. 
Enginn má hefja slátrun á búfé, sem um getur í 1. gr. laga nr. 30 frá 28. 

apríl 1966, um meðferð, skoðun og mat á sláturafurðum, ef selja á afurðirnar á 
opinberum markaði, nema hún fari fram í sláturhúsi, sem hlotið hefur löggild- 
ingu eða samþykki landbúnaðarráðuneytisins. 

2. gr. 
Að lokinni læknisskoðun skal allt kjöt og slátur af sláturfénaði, sem um get- 

ur Í téðum sögum og flutt er á erlendan markað eða til sölu innan lands, metið, 
flokkað og merkt eftir tegundum og gæðum, af kjötmatsmönnum, sem starfa undir 
umsjón vfirkjötmatsmanns. 

Kaup kjölmatsmanns skal greiða af þeim, sem starfrækir sláturhúsið. 

ð. gr. 
Sláturfénaður skal vera kominn í sláturhúsrétt kvöldið fyrir slátrunardag. Þar 

skal ávallt vera drykkjarvatn, einnig fóður, ef slátrun dregst nokkuð verulega 
fram yfir eðlilegan tíma, einkum ef um er að ræða mjólkurkýr eða tamin hross. 
Trúnaðarmönnum dýraverndarfélaga er Atli að fylgjast með aðbúnaði og líð- 
an sláturfénaðar og gera rökstuddar krö um úrbætur, telji þeir þörf á. 

4. gr. 
Þeir, sem annast flutning sláturfénaðar til sláturhúsanna skulu hafa útbúnað 

flutningstækja svo fullkominn, að ekki sé hætta á. að skepnur verði fyrir lemstran 
eða meiðslum við flutning eða seti sloppið meðan á flutningi stendur. 

sp Loftræsting skal vera góð í flutningavögnum, enda séu þeir yfirbyggðir að 
einhverju eða öllu leyti. Hólfa skal flutningavagna í hæfilega stórar slíur, saman- 
ber gildandi reglur þar um. 

Við sauðfjárflutninga til slálurhúsa skal hafa trégrindur á palli flutningavagns 
og gæla þess, að ekki sé meira en hálfur þumlungur á milli rimla. Sand, mosa, hey, 
tréspæni eða annað þess háttar skal ekki nota á palla flutningavagna undir sauðfé 
til sláturhúsa því hætta er á, að særan óhreinkist þá meira en ella. Hreinsa skal 
pall og gólfgrindur eftir þörfum. 

Um sótthreinsun flutningatækja, þegar um er að ræða flutning til sláturhúsa 
á sjúkum gripum eða af sýktum eða gsrunuðum svæðum, skal fara eftir gildandi 
ákvæðum um varnir gegn útbreiðslu næmra sauðfjársjúkdóma. 

Við stórgripa-flutninga skal hafa hliðstæðan útbúnað á flutningavögnum og 
fyrir sauðfé. 
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Hafa skal það ríkt í huga við alla gripaflutninga til sláturhúsanna, að pallar 

flutningavagnanna séu ekki hálir, að skepnurnar óhreinkist ekki í flutningum, né 

líði vegna ófullkomins útbúnaðar flutningatækjanna. 

Við sláturhúsrétt skal þannig um búið, að hægt sé að reka sláturfénaðinn beint 

af flutningavagni í rétt. Þá skal hver sá, er annast flutning sláturfénaðar ganga ríkt 

eftir því, að við heimaréttir sé sá útbúnaður fyrir hendi, að hægt sé að reka fénað- 

inn hindrunarlaust úr rétt á flutningavagn. 

5. gr. 

Ekki má flytja sauðfé úr safnréttum þegar í stað til slátrunar. Skal það hljóta 

hvíld á sæmilegu haglendi í samræmi við þann tíma, sem göngur og réttir hafa 

tekið og ekki undir þrem sólarhringum ef um langar göngur og þreytt fé er að 

ræða. Frá þessu ákvæði má þó víkja með veikar kindur eða grunaðar um sýkingu, 

samanber lög og reglur um sauðfjárveikivarnir. Búpening, sem kominn er í 

sláturhúsrétt má ekki flytja þaðan, heldur skal honum slátrað í sláturhúsinu, nema 

til komi leyfi sauðfjársjúkdómanefndar. 
Jafnan skal slátra fé innan sólarhrings eftir að það kemur í sláturhúsrétt, að 

öðrum kosti skal því gefið hey og kjarnfóður og því tryggður aðgangur að fersku vatni. 

6. gr. 

Aflífun sláturfénaðar hvers konar, skal fara fram í samræmi við gildandi 

reglur, og skal ávallt velja örugga og samviskusama menn til þeirra starfa. 

7. gr. 

Þegar að lokinni aflífun skal hálsskurður eða hjartastunga fara fram og þess 

gætt, að blóðtæming úr skrokknum geti orðið sem öruggust og best. Ef hirða á 

blóð til manneldis, skal koma í veg fyrir, að gor úr vélindi eða slím úr barka, 

blandist í það. Fláning, hamfletting, eða húðhreinsun má ekki hefjast fyrr en blæð- 

ingu er lokið. 

8. gr. 

Fláning skal framkvæmd á hrein'egan hátt og skal varast, að kjötið komi í 

snertingu við óhreinindi, hvers konar. Himnur á yfirborði skrokka má ekki skerða. 

Kjötskrokkum þarf að skila þannig úr fláningu, að hvorki sjáist á þeim óhreinindi 

eða neins konar fláningsgallar. Kjötskoðunarlækni og kjötmatsmanni ber að vera 

vel á verði við skoðun og gæðamat, gagnvart flánings- og verkunargöllum. 

9. gr. 

Áður en kviðrista er gerð og innyfli tekin úr skrokknum, skal vera búið að 

losa um endaþarm, vélindi og barka. Varast skal, að saur úr endaþarmi komist í 

snertingu við kjöt og innyfli. Til að stöðva gorrennsli úr vélindi, skal setja á 

það hnút, er stöðvast af smábút af fremsta hluta barkans, sem látinn er fylgja 

vélindinu. 
Eftir kviðristu, skal fyrst taka netjumör, þá maga (vömb) og garnir, síðan 

lungnastykki, ásamt Hifur og þind, eftir að hún hefur verið skorin frá rifjum. Ef 

ífa á bringu, skal það gert áður en lungnastykki er tekið til að auðvelda blóð- 

sun úr brjóstholi. Gæta skal þess, að lungnastykkið blóðgi ekki skrokkinn að 

utan, um leið og það er tekið. 

   

10. gr. 

Að lokinni fláningu og eftir að innyfli hafa verið tekin úr skrokknum, skal 

skola burt blóð úr kviðar- og brjóstholi og af hálsi. Nota skal til þess hreint vatn 

frá vatnshitunarkerfi sláturhússins og því haldið ca 40%C. heitu með hitajafnara.
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Vatnið skal leitt í slöngu með úðarastút á enda og sé það undir dálitlum þrýstingi. 
Sé óhjákvæmilegt vegna óhreininda að þvo skrokkinn að utan, skal nota áður 
nefndan þvottaútbúnað, en hvorki bursta né tusku. 

11. gr. 
Eftir að skrokkar hafa verið skolaðir, skal snyrting fara fram. Skera skal 

burtu skemmdir, sem kunna að vera á skrokknum, eftir tilvísan dýralæknis, lag- 
færa eins og unni er fláningsgalla, ef óhöpp hafa hent í fláningunni, nema í burtu 
eistnahimnur og gera yfirleitt það, sem unnt er til þess, að kjötið líti sem best 
út. Kindaskrokka skal bógbinda, þannig, að bregða sarnlykkju fremst um Þbógs- 
leggi og aftur á banakringlu beggja vegna svo að hálsinn vísi beint fram af herða- 
kambi og leggja rófu niður svo að hún sitji milli lærvöðva. Júgur skal skera af mjólk- 
urdýrum, en skerða sem minnsí himnur á lærvöðvum. Ef hár eða annar óþrifn- 
aður sést á kjötinu á þessu verkunarsiigi, skal það hreinsað vandlega áður en vigt- 
tn. og gæðamat fer fram. 

Kindaskrokka skal hengja upp á ryðfrí hækiljárn í síðasta lagi þegar eftir 
fláningu og skulu járnin fylgja skrokkunum uns þeir eru afgreiddir til sölu nýir 
eða þar til frystingu er lokið. Hækiljárn má ekki vera lengra en svo, að hæklar 
vísi ekki út fyrir mjaðmar- og bógþykkt. Allt annað kjöt skal einnig hengt á ryðfría 
króka, er að lögun og gerð, henti færibrautakerfi sláturhússins. 

12. gr. 
Þegar gengið hefur verið frá kjötinu eins og að framan greinir, skal því komið 

fyrir í kælirúmi (kjötsal) sláturhússins, til kælingar og skulu skrokkarnir hanga 
þannig, að þeir snerti ekki hverjir aðra. Mjög skal vanda loftræstingu í kæli- 
rúmi og engum leifður þar umgangur nema til nauðsynlegra starfa. Í kælirúmi 
skal kjötið ekki hanga lengur en 24 kist. Kindakjöt, sem á að frysta, hangi minnst 
6 klst. en 24 klst, það sem salia á, eða selja ófryst. Nautgripakjöt, sem taka á 
ti! vinnslu, skal ekki hanga lengur utan frystihúss en 24 klst., en nautgripakjöt 
af ársgömlum og eldri, sem æilað er til matargerðar óunnið, skal flutt í sérstakan 
klefa, með stilli fyrir raka- og hitastig og það seymt áður en það er fryst í 3 til 10 
daga við 2 til 5*C. eftir aldri gripanna og ásigkomulagi kjötsins. Kjöt af kálfum 
undir Í árs gömlum, sem geyma á frosið, skal leitast við að braðfrysta og pakka í 
þéttar umbúðir. Nautgripakjöt, sem ætlað er til vinnslu og Seyma á fryst, er best 
að úrbeina á öðrum degi eftir slátrun og frysta þannig í viðeigandi umbúðum. 
Hrossakjöt skal ekki geyma lengur utan frystihúss en Í til 2 sólarhringa frá slátr- 
un og folaldakjöt aðeins 1 sólarhring. Hrossum skal því ekki slátrað í öðrum 
sláturhúsum en þeim, þar sem tryggt er, að kjötið komist í nægilega kælingu eða 
frystingu á hæfilegum tíma frá slátrun. Hrossakjöt, sem selja á nýtt til neytenda, 
verður að komast að einum sólarhring liðnum frá slátrun í klefa, þar sem hitastig 
fer ekki yfir 2%C. 

Svínakjöt skal því aðeins fryst að skrokkurinn sé hlutaður sundur og hvert 
siykki s. s. læri, hryggur og bógur fryst hvert fyrir sig og síðan pakkað í þéttar 
umbúðir til geymslu við minnst = 2496. 

13. gr. 
Nú þarf að flytja nýtt kjöt um lengri eða skemmri veg frá sláturhúsi til fryst- 

ingar eða sölu. Ber þá sláturleyfishafa að hafa flutningatæki Þannig útbúið, að 
kjötið hangi í regn- og rykþéttum vögnum. Þetta gildir um allt kjöt, hvort sem 
um er að ræða kinda-, nautgripa-, hrossakjöt eða annað kjöt í heilum skrokk- 
um, helmingum eða fjórðungum.
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Krókar sem notaðir eru í sambandi við þessa flutninga skulu vera úr ryð- 

fríu efni, sem auðvelt er að hreinsa Engan varning má flytja með kjötinu nema 

fullhreinsuð innyfli og þá í þeim umbúðum, sem viðurkenndar eru til sláturflutn- 

inga. 

Ekki má kjöt, sem flytja á burt ófryst hanga skemur í kælirúmi sláturhúss 

en 8 klst. eftir slátrun, en að öðru leyti skal haga flutningum þess þannig, að 
samrýmist ákvæðum 12. gr. hér að framan. 

14. gr. 
Vigtun og gæðamat á kjöti og öðrum sláturafurðum frá framleiðendum skal 

fara fram samtímis, enda hafi læknisskoðun þá farið fram. Skal ekki líða lengri 

tími en 24 klst. frá slátrun þar til innvigtun og sæðamati er lokið. Óheimilt er að 

flytja sláturafurðir úr sláturhúsi án vigtunar og gæðamats. Skylt er að vigta hvern 

einstakan skrokk sér. 
Fram!eiðanda er heimilt að fylgjast með innvigtun sláturafurða sinna, í þeirri 

röð sem þær koma fram frá slátrun, en ekki mega þeir valda óþarfa töfum við 

vigtunina. Við opinberar tilraunir og starfsemi sauðfjárræktarfélaga ber slátur- 

leyfishafa að bókfæra á vigtarseðil númer skrokka, sé þess óskað. Heimilt er slát- 

urleyfishafa að taka sanngjarna þóknun fyrir þá þjónustu, ef verulegar tafir 

verða á vigtun af þeim sökum. Á athafnasvæði sláturhúsa skal framleiðandi eða 

umboðsmaður hans hlíta sömu reglum um klæðnað, vinnubrögð og umgengni og 

annað starfsfólk. 
Ef innvigtun kjöts og annarra sláturafurða fer fram fljótlega eftir slátrun, þ. 

e. strax eftir hreinsun og snyrtingu, er heimilt að draga frá vigtinni þá sannan- 
legu rýrnun er fram kemur við fyrstu sex klukkustunda kælingu í venjulegu kæli- 
rúmi sláturhúss. Löggildur vigtarmaður skal annast vigtun og ber honum að sjá 
um, að vog sé löggild og hafa daglegt eftirlit með því, að vog sé rétt. 

15. gr. 
Sláturleyfishafi skal bera ábyrgð á mistökum og skemmdum á sláturafurð- 

um, sem kunna að eiga sér stað í sambandi við útbúnað og vinnubrögð í slátur- 
húsi, er verða til þess að fella vöruna í gæðamati. 

16. gr. 

Merkimiða skal binda með sterku garni á hvern skrokk eða hluta úr skrokk 

við sæðamat. Á miða skal prenta skýrum stöfum nafn eða skammstöfun slátur- 

leyfishafa og númer slálurhúss þar sem slátrað er, ásamt tegundaheiti kjötsins og 

gæðaflokksmerki. Nafn kjötskoðunarlæknis skal ritað eigin hendi á miðana eða 

þrykkt á með eiginhandarstimpli, ti! sönnunar því, að heilbrigðisskoðun hafi 

verði fullnægt. Á útflutningskjöti skal einnig vera firmamerki útflytjanda, sé slát- 

urleyfishafi það ekki sjálfur. 

Sama merking gildi um aðrar slálurfjárafurðir en kjöt eftir því sem við á og við 

verður komið. Á merkimiðana skal einnig stimpla viðeigandi ártal, þegar gripnum 

er slátrað. Á nanlgripa- og svinakjöti skal einnig tilgreina mánaðartal ársins. 

17. gr. 

Kjöl skal ávallt klætt í hreina, hæfilega stóra grisjupoka um leið og Það er 

flutt úr kælirúmi (kjötsal) sláturhúss. Pokinn skal vera svo stór og þéttur, að 

hann hlífi kjötinu vel fyrir óhreinindum í geymslu og flutningum. Kindaskrokka 

skal klæða þannig, að strjúpi nemi við botn pokans, en opið sé bundið vandlega æ 2, 

um báða lil varnar, að þeir óhreinkist af höndum manna við tilfærslur, 
9 ga 

  

flutninga annan hátt Sláturleyfishöfum ber að vanda vel umbúðir þessar
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til að koma í veg fyrir, að kjötið óhreinkist í meðförum, ella geta þeir átt á hættu 
sæla ábyrgð, t. d. við yfirmat á vörum á sölustað. Ef um langa flutninga er að 

ræða, er heimilt að kr vandaðri umbúða en grisjupoka utan um kjöt, sér- 
staklega stórgripakj 1 skal ávallt vera letrað skýrum stöfum nafn eða 
skammstöfun slátur enn fremur kjöttegund, sæða og þyngdarflokkur. 

„x 
f3ð) 

          

18. gr. 
Ef sláturvörur hafa verið geymdar eitt ár eða lengur í frystihúsi, getur yfir- 

dýralæknir og kjötmatsformaður krafist þess, að skoðun og sæðamat fari fram á 
ný, sérstaklega á hrossakjöti, ungkálfa- og alikálfakjöti, svínakjöti, alls konar 
innyflum og hausum. Kostnað af slíkri skoðun os mati greiði eigandi vörunn- 

ar annan en þann, sem leiðir af störfum dýralækna og yfirkjötmatsmanna, er 
greiða skal úr ríkissjóði. 

„ 

  

   

II. KAFLI 

Flokkun mat og merking. 

Kindakjöt. 

19. gr. 
1. Dilkakjöt. 

Dilkakjöt sem selja á innanlands nýtt, fryst saltað og reykt eða flytja skal á 

erlendan markað skal metið í eftirfarandi gæðaflokka: 1. fl. , 1. fl, 11. fl, 
IH. fl. 0, 1. 

Í fyrsta flokk - skal setja skrokka sérlega vel vaxna og með greini'egum 
ræktunareinkennum, vel boldfyllta, einkum í lærum og á baki, hæfilega feita og 

með jafnri og hvitri fitudreifingu um allan kroppinn. Fitulagið skal ekki vera 
yfir 4 mm mælt á miðjum bakvöðva. Skrokka í þessum gæðaflokki skal 
merkia með DI stjörnu. 

Í fyrsta flokk skal setja vel holdfyllta skrokka með miðlungsfitu og galla- 
lausa í útliti. Þeir séu merktir DL. 

Í annan flokk skal láta vöðvarýra, út'itsljóta skrokka og með minniháttar 

mar og verkunargalla. Þeir séu merktir DIIX. 
Í annan flokk O, skal setja skrokka með mikilli fitu, einnig skrokka með 

blóðlitaðri fitu eða filu sem ekki stirðnar. Mikil fita telst, ef fifulagið, er að 

meðaltali yfir 10 mm á baki, mælt á þrem stöðum, á miðjum bakvöðva, á milli 
10. og 1í. rifs á miðri síðu og ca. 5 em. aftan við bóg. Þessir skrokkar séu merktir 
DH o. 

Merkingu þessara skrokka sé hagað þannig að þeim verði ekki blandað 
saman við annað kjöt í heildsölu. 

Í þriðja flokk skal setja alla mjög vöðvarýra og magra skrokka verulega 
marða limhöggna og með verulegum verkunargöllum, þetta kjöt verði merkt 
DIT KK. 

Kjötið skal metið og merkt í gæðaflokka og þyngdarflokka um leið og það 
er vistað inn frá framleiðanda. 

Þar sem skylt er að miða við 100 gr. þungamun skulu kjötmatsmenn gæta 
þess að hækka eða lækka í flokkum þannig t. d. að 12,7 kg. merkist í þyngdar- 
flokkinn 6 en 12,8 í þyngdarflokkinn 2. Sé kjötið vigtað blautt skulu mörkin 
vera 300 gr. hærri (2% af þyngd).
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Merkja skal dilkakjöt sem hér segir: 
  

1. flokkur“. 

AÐ12,5 kg. 13—16 kg. 16,5—-19 kg. 19,5—22,5 kg. 23 kg og þyngri 

Vel holdfyllt læri og 
bak. Fitulag ekki yfir 
4 mm á miðjum bak- 
VÖÐVA Ll DI *6 DI *2 DI *8 ÐI * 

1. flokkur. 
Vel holdfylltir, mið- 
lungsfita, gallalausir í 
útliti 00... DI 6 DI 2 DI 8 DI 4 DIT 

TI. flokkur. 
Sæmilega — holdfylltir 
lítil fita, gallalitlir .... DIN 6x DIH 2x ÐIH 8x DI áx DIL Tx 

11. flokkur O. 
Holdgóðir skrokkar 
mikil fita. Fitulag yfir 
10 mm á baki og milli 
10. og 11. rifs og aftan 
við bóg .............. ÐI06 DI02 ÐH08 DM04 DNOT 

TIl. flokkur. 

Allir 
litlir, 

holdrýrir, fitu- 

marðir, gallaðir 

eða með mjög gula fitu. DI 6xx DIMI 2xx DHI 8xx DIT áxx DM Txx 
  

Útflytjendum á breskan markað heimilast að merkja dilkakjöt í fyrsta gæða- 
flokki með merkimiðum, sem á er prentað: PRIME ICELAND LAMB. 

Ekki er heimilt að flytja til sölu á erlendan markað skrokka sem hafa verið illa 
farnir eða óhreinkast í meðferð nema sérstakt leyfi komi til. 

Heimilt er landbúnaðarráðherra að ákveða sérstaka merkingu á dilkakjöti, sem 
fer á erlendan markað eftir þeim reglum og venjum sem gilda í viðkomandi landi. 
Slíkar reglur séu þó jafnan gerðar Í samráði við seljanda kjötsins og kjötmatsformann. 

2. Kjöt af vetursömlu og fullorðnu fé. 
A. 

b. 

Kjöt af veturgömlu geldfé, gsimbrum og geldingum skal merkja VI, ef skrokk- 
arnir eru holdmiklir og fallegir í útliti og vega minnst 18 kg. Aðra skrokka 
skal meta og merkja í ær- og hrútaflokka eftir holdum og útliti. Veturgamla 
hrúta skal merkja VIT séu þeir vöðvafylltir og holdgóðir. 

Til þess að kjöt af veturgömlum hrútum sé metið í VII skal þeim slátrað 
ekki seinna en 10. október, ella fari þeir í hrútaflokka eftir gæðum. 
Kjöt af sauðum tveggja og þriggja vetra skal merkja SI ef skrokkarnir eru vel 
holdfylltir og hæfilega feitir en rýrari eða óhæfilega feita sauðaskrokka skal 
meta og merkja í ærflokka eftir gæðum og útliti. Kjöt af hrútum, geltum að vori, 
þrevetrum og yngri, metist sem af sauðum væri. 
Kjöt af geldum ám tveggja og þriggja vetra skal merkja Gl, ef skrokkarnir eru 
ve! holdfylltir og vel útlítandi, Skrokka af eldri geldum ám og þeim sem missa
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lömb sín að vorinu og ganga lamblausar yfir sumarið skal merkja GII ef hold- 
fylling er góð. Rýra skrokka og skrokka sem eru mjög feitir af geldum ám skal 

meta og merkja í ærflokka eftir gæðum og útliti. 
d. Kjöt af mylkum ám skal merkja Æ 1, ef skrokkarnir eru holdgóðir og líta vel 

út, Æ II séu þeir sæmilega holdsóðir og ekki útlitsljótir, en Æ HI alla rýra 
skrokka og ljóta í útliti. Kjöt af holdgóðum, mylkum ám, þriggja vetra og 
yngri, fallegt í útliti, má merkja Æ I Z. Sérstaklega skal vanda til Æ I 
og ÆI fl útflutnings, varðandi heilbrigði og útlit kjötsins. Rýrt geld- 
fé frá flokkunum V., S. og G., sem merkt hefur verið í ærflokk, skal ekki 

sent á erlendan markað. 
e. Kjöt af fullorðnum hrútum og rýrum, veturgömlum, skal meta í þrjá 

sæðaflokka: H 1, 2 til 4 vetra, holdgóða og vel útlítandi, H 11, 5 vetra og 
eldri, sæmilega holdgóða og allvel útlítandi, og H HI, rýra skrokka og ljót- 

ari Í útliti. 
Heimilt er landbúnaðarráðuneytinu að ákveða sérstaka merkingu á kjöti 

sem selt er til einstakra landa eftir þeim venjum sem gilda í viðkomandi landi. 
Slíkar reglur skulu greðar í samráði við seljendur kjötsins og yfirkjötmatið. 

Kindakjöt með heilbrigðisstimpli 2. 
Allt kindakjöt, sem dýralæknir eða annar kjötskoðunarlæknir merkir með 

2 heilbrigðisstimpli skal merkt þannig: 
a. Kjöt af dilkum, Ð IV. 

b. Kjöt af fullorðnu fé, veturgömlu og eldra, F IV. 

Verkun saltkjöts til útflutnings. 
Þegar kjöt er saltað í tunnur, skulu kjötmatsmenn sjá um, að þær tunnur, 

sem saltað er í, séu í góðu lagi, vel hreinar og vel bentar, og ekkert það hafi 
verið í þeim, er haft geti áhrif á bragð kjötsins, lykt eða útlit. Þeir sjá um, að 

ekkert kjöt verði látið í tunnur, sem ekki hefur áður verið skoðað, stimplað 

af kjötskoðunarlækni og metið af kjötmatsmanni. Kjötmatsmenn sjá um, að 
kjötið sé vel kælt, áður en það er saltað og hæfilega mikið af hreinu salti sé 
notað, eða sem næst 10 kg af salti í hver 112 kg af stórhöggnu kjöti og um 10 
kg í hver 130 kg af spaðkjöti. Í hver 112 kg af kjöti skal setja um 80 g af góðum 
saltpétri. Þegar kjötið er stórhögsvið, skal skipta hverjum skrokk í sex hluta, 
þannig, að fyrst sé skrokkurinn klofinn að endilöngu sem allra næst miðjum 

hrygg og því næst hverjum helmingi skipt í þrjá parta, þ. e. framstykki, mið- 
stykki og læri. Miðstykkinu skulu fylgja 4 rif, allur huppurinn, klettið og 
hryggurinn aftur úr. Þó skal skrokknum því aðeins skipt í sex hluta, að hver 
þeirra vegi 2 kg eða þar yfir, annars skal honum skipt í 4 hluta. Spaðsaltað 
kjöt skal höggvið eða sagað sundur í hæfilega stóra bita, þannig að kjötlögin 

verði ekki of þykk. Kjötinu skal raða vel í tunnurnar og þjappa saman. Stór- 
höggvið kjöt skal pækla strax eftir söltun, og skal pækillinn vera a. m. k. 

24 stig á pækilmæli og búinn til úr hreinu heilnæmu vatni (ekki sjó eða slæmu 

vatni) og síaður segnum hreint léreft, um leið og hann er látinn á kjötið. 
Mafsmenn skulu sjá um, að endurpæklun fari fram svo oft, sem þörf er á, 
meðan kjötið er geymt. Spaðkjöt skal einnig pækla eftir því, sem nauðsynlegt er 
talið. Tunnur skulu athugaðar og bættar ef leki kemst að þeim, og sjá skal til 
þess, þegar flutningar eða tilfærsla fer fram, að þær séu pækilfylltar og í 

góðu lagi. 

Saltkjöt til útflutnings skal merkt þannig, að á efri helmingi tunnubotns- 
ins standi skýrum stöfum: Íslenskt saltkjöt, og fyrir neðan viðeigandi flokk- 
unarmerki, Á neðri helmingi tunnubotnsins skal vera einkamerki útflytjanda, 
a. m k. tveir bókstafir fyrir nafn hans og heimilisfang, nema auglýst firma- 
merki sé.



Nr. 442. 748 21. desember 1977. 

Saltkjöt fyrir innanlandsmarkað skal og merkja skýrum stöfum á efri 
tunnubotn, tegund og gæðaflokksmerki kjötsins, númer sláturhússins og nafn 
seljanda. Tunnurnar skulu geymdar á svölum stað, varðar gegn sól og úrkomu. 
Aðrar merkingar á kindakjöti. 

Ef nauðsyn krefur, getur ráðherra ákveðið aðrar merkingar á kindakjöti, 
sem ætlað er til útflutnings en um getur hér að framan, hvort sem um er að 
ræða freðkjöl eða saltkjöt. 

20. gr. 
ungkálfakjöt. 

Skrokka af nýfæddum kálfum til3 mánaða aldurs skal meta og merkja sem 
hér segir: 
a. UK 1 á aldrinum allt að 3 mánaða sé um að ræða mjólkurkálfa, sem einungis 

hafa verið fóðraðir á mjólk og kjarnfóðri, en ekki fengið hey eða gras, enda 
sé holdfylling góð einkum á læri og hrygg, kjötið ljóst og fallegt í útliti. 

b) UK IH kálfa á sama aldri sæmilega í útliti og ekki léttari en 20 kg. 
ce) UK HI af kálfum, sem slátrað er nýfæddum eða innan Í mánaðar UK MI 

a ef þeir eru holdgóðir, útlitsfallegir og vega yfir 15 kg en UK III b séu þeir 
holdrýrir og léttari en 15 kg eða eru merktir hehilbrigðisstimpli 2. Í merkingu 
UK III skal einnig taka lélega kálfa á aldrinum 1—3 mánaða. 

Alikálfakjöt. 
Skrokka af kálfum á aldrinum frá 3 Hl 12 mánaða aldurs skal meta og 

merkja, sem hér segir: 
a) AK 1 séu skrokkarnir vel holdfylltir, einkum í lærum og hrygg nægilega 

feitir og vel útlítandi og vegi a.m.k. 75 kg. 
b) AK II séu skrokkarnir allvel holdfylltir og ógallaðir í útliti og vegi a. m. k. 

40 kg. 

ce) AK MT holdlitla skrokka og lakari að útliti. 

3. Ungneytakjöt. 

Skrokka af ungneytum, nautum, uxum og geldum kvísum, frá 1 til 2% 
árs enda vegi þeir 100 kg eða meira skal meta og merkja, sem hér segir: 
a) UN 1. séu skrokkarnir vel holdfv!ltir einkum í lærum og hrygg, hæfilega 

feitir og gallalausir að útliti og ekki léttari en 120 kg. Naut mega ekki vera 
eldri en 20 mánaða. Eldri naut fari í NI. 

Áberandi holdfyllta skrokka, einkum á sanglimum og hrygs, hæfilega 
feita með hvitri fitu og fallega í útliti af geldingum, skal merkja UN I. með 
stjörnu, þeir vegi minnst 150 kg og séu einkum af holdanautablendingum. 

Sama gildir um kvígur allt að tveggia ára aldri, enda sé iúgrið skorið af. 
b) UN H. af holdþynnri gripum en krafist er í a. lið og einnig mjög feita 

skrokka, en þó vel útlítandi. Feitir skrokkar teljast þeir, ef fita nær 12 
mm á bakvöðva. 

c) Skrokka af kvígum allt að 2% árs, sem borið hafa einum kálfi og lítið 

eða ekkert hafa mjólkað má merkja UN II. 
d) UN TTT. holdlitla skrokka og lakari að útliti. 

Nautakjöt. 
Skrokka af nautum, 20 mánaða og eldri, uxum og algeldum kúm 2% árs 

og eldri skal meta og merkja sem hér segir: 

a) NT. til 4 ára sén skrokkarnir vel holdfylltir og líti vel út. 

b) N TI. 4 til 6 ára og lakari skrokka eða óhóflega feita á aldrinum til 4 ára, 

enda líti kjótið allvel út. 
ce) NMT. skrokka af seldum gripum 6 ára os eldri og lélega eða gallaða skrokka 

af geldum gripum allt frá 2% árs. 
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Kýrkjöt. 
Skrokka af mjólkurkúm skal mela og merkja sem hér segir: 

a) K I skrokka af 5 ára kúm og yngri ef skrokkarnir eru vel holdfylltir og 

líta vel út. 
b) K II. skrokka af eldri kúm en 5 ára, enda líti skrokkarnir vel út og séu 

sæmilega holdfylltir. 
c) K NIL. skrokka sem eru lakari að holdfyllingu og líta illa út og eru með 

verkunargalla. 
Við mat á nautgripakjöti skal kjölmatsmaður sérstaklega vanda til gæða- 

flokksins UN I með tilliti til kjölsæða, verkunar og útlits. 
Skrokkar, sem dýralæknir eða hver annar kjötskoðunarmaður stimplar 

með heilbrigðisstimpli 2, af ungkálfum, alikálfum ungneytum, nautum og kúm 
skulu merkjast í IHI. gæðaflokk sinnar tegundar. Gæðaflokksstimpil skal setja 

á allt nautgripakjöt á minnst þremur stöðum hvort megin skrokksins. 

Hrossakjöt. 

21. gr. 
Kjöt af hrossum skal meia og merkja sem hér segir: 
Folaldakjöt. 
a. FO 1. skrokka af folöldum, séu þeir vel holdfylltir, líti vel út og vegi ekki 

undir 50 kg og séu ekki eldri en 9 mánaða. 
b. FO I, skrokka af holdþynnri folöldum á sama aldri og þá skrokka, er 

vega undir 50 kg, en eru vel útlítandi. 
Trippakjöt. 
a. TR 1, skrokka af trippum 9 mánaða iil 3 ára, vel holdfylltum, hæfilega 

feitum og vel útlítandi. 
b. TR T., skrokka af holdþynnri trippum 9 mánaða til 3 ára eða mjög 

feitum, en þó vel útlítandi. 
Hrossakjöt. 
a. HR L, skrokka af hrossum 4 til 9 ára, ef skrokkarnir eru hæfilega hold- 

fylltir, ekki of feitir og líti vel út. 
b. HR II, skrokka af hrossum 10 ára og eldri, líti skrokkarnir vel út og 

séu ekki óhæfilega feitir. 
c. HR TI, skrokka af hrossum 10 ára og eldri, holdlitlum eða mjög feitum, 

sérstaklega af gömlum stóðhryssum og graðhesltum. 
Í þennan flokk skal einnig setja lélega skrokka af folöldum, trippum 

og hrossum 5 ára og eldri, og alla skrokka af hrossum, ungum sem göml- 

um. sem merktir hafa verið með heilbrigðisstimp!i 2 við læknisskoðun. 

Svínakjöt. 
22. gr. 

Við slátrun ber að greina svín í þrjá tegundaflokka: 
1. grísi, þ.e. ung svín allt að 7% mánaðar sömul, 2. gyltur, þ.e. kvendýr, 

sem gengur með fóstri eða hafa fætt afkvæmi, og þan yngri svín, sem þó eru 
eldri en 7%% mánaðar eða með yfir 70 kg skrokkþunga, 3. selti, þ.e. karldýr á 
öllum aldri, sem ekki hafa verið vönuð innan 3. mán. aldurs. — Skrokka af grís- 
um skal merkja Sv 1, gyltum Sv TI. og göltum Sv MI. Hverja tegund eða merki 
skal síðan meta í þrjá gæðaflokka, sem auðkenndir eru með bókstöfunum A, B, 
og C, í réttri stafrófsröð eftir gæðum og útliti kjötsins. Merking og sæðamat svína- 
iði skal vera, sem hér segir: 

B 95
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1. Grísir. 
a) Sv. I a skrokka af grísum allt að 60 kg með vel vöðvafylltan hrvgsg, læri 

og bóga. Spiklag skal vera jafnt, þétt, fíngert og hvítt og þykki þess 
hámark á mjóhrygg 25 mm á miðju baki 20 mm og á herðum 35 mm eða 
samanlagt mælt á þessum þremur stöðum 80 mm. Útlit skrokksins og verk- 
un skal vera óaðfinnanles. 

b) Sv T bh, skrokka af grísum allt að 65 kg með allgóða vöðvafyllingu og 
spiklag sem er 30 mm á mjóhrygs, 25 mm á miðju baki og 40 mm á herð- 

um eða 95 mm samanlagt, mælt á fyrrgreindum þremur stöðum. 
ce) Sv IT ce, skrokka af grísum allt að 75 kg, illa vöðvafyllta, óhóflega feita út- 

litsljóta vanþroska o. s. frv. 

to
 

Gyltur. 
a. Sv II. A, skrokka af ungum holdsóðum og vel útlítandi gsyltum, er vega allt 

að 90 kg og þá skrokka af ungum svínum, sem eru eldri en 7% mánaðar 

eða ef skrokkurinn vegur yfir 70 kg. 

bÞ Sv TB. skrokka af sæmilega holdgóðum og vel útlítandi gyllum, er vega 
frá 90 til 120 kg. 

ce. Sv MI. C, skrokka af gömlum gvltum, er vega yfir 120 kg og lélegum gvylt- 

um og lakari að útliti. 

3 Geltir. 
a. Sv MT. A, skrokka af ungum göltum og vel útlítandi. 
b. Sv HI. B, skrokka af eldri göltum og lakari yngri, sæmilega útlítandi. 
c. Sv III. GC, skrokka af gömlum og rýrum göltum og skrokka af svínum á 

öllum aldri. sem merktir hafa verið með heilbrigðisstimpli 2, svo og allt 
svínakjöt ef ætla má, að það sé mengað óbragði eða óbef vegna óheppi- 

legs fóðurs eða af öðrum orsökum. 

23. gr. 
Landbúnaðarráðherra getur, ef þörf krefur, sett reglur um læknisskoðun, merk- 

ingu og mat á afurðum af seitfé, hreindýrum, alifuglum og öðrum dýrum. sem 
ætluð eru til manneldis og sölu á opinberum markaði í kjötbúðum, veitingastöðum 
o.s.frv. 

TTT. KAFLI 

Frysting og geymsla. 

24. gr. 
Eftir að kjöt hefur hangið nægan tíma eftir slátrun, skal bað flutt í klefa. 

bar sem frysting fer fram og taki hún ekki lengri tíma en 24 klst., enda sé kjötið 
þá fullfrosið. Þar. sem vélaafl til frystingar er of lítið til bess að ljúka fullri fryst- 
ingu á 24 klst., ber að forkæla kjötið áður en það fer inn í frystiklefann til að 
flýta fyrir frystingu þar. 

25. gr. 
Kjöt og aðrar sláturafurðir skal aðeins frysta oc geyma í þeim frystihúsum. 

sem fensið hafa löggildingu fil þeirra nota, enda séu þau búin þeim vélum og tæki- 
um, sem nauðsynleg eru til þess, að varan skemmist ekki á neinn hátt á seymslu- 
tímabilinu. 

26. gr. 
Kiðtskrokka. heila, hálfa eða hluta, skal frysta uppihangandi os gæta þess að 

nota aðeins viðeigandi upphengikróka, úr ryðfríu efni, svo kjötið óhreinkist ekki 

og skrokkurinn eða einstök stykki haldi réttri lögun og útliti eftir frystingu. Í 
frystiklefa má ekki hengja svo þétt, að skrokkar eða einstök stvkki frjósi saman,



21. desember 1977. 7ð1 Nr. 442. 

né snerti hvert annað. Umgang um frystiklefa meðan frysting stendur yfir skal 
ekki leyfa nema af brýnni þörf og fylla ber frystiklefa á sem skemmstum tíma, 
svo að kuldastig í klefanum lækki ekki um of af völdum þess, að dyr standi 

óþarflega lengi opnar. 

27. gr. 
Ekki skal frysta kjöt eða slátur, né neina aðra vöru, í sömu klefum og slátur- 

afurðir eru geymdar. Í frystigeymslum skal frostið vera sem jafnast allan geymslu- 
tímann og ekki minna en = 24? C. Grindur skal hafa undir kjötstöflum og pakk- 
aðri sláturvöru í frystigeymslum og upp með útveggjum. Dyraumbúnaður skal 
vera sem bestur með tilliti til kælieinangrunar, frágangur ljósastæða öruggur og lýs- 
ing góð. Umgengni skal vera hreinleg í kjötgeymslum og allur ónauðsynlegur um- 

sangur bannaður. 

28. gr. 
Stöflun á kjöti í frystigeymslu skal vera snyrtileg og haganleg með tilliti bl 

tegunda og gæða- og stærðarflokka kjölsins. Stæður séu vel hlaðnar og frágangur 
þeirra svo öruggur, að ekki sé hætta á hruni er slys gæti hlotist af eða skemmdir 
á vörunni. Jafnframt skal varast, að umbúðir skemmist eða óhreinkist á einn eða 
annan hátt í kjötgeymslunni. 

29. gr. 
Hvorki má frysta né geyma neina þá vöru í kjötfrysti eða kjötgeymslum, er 

sterk lykt er af, svo sem ópakkað reykt kjöt, ópakkaðan fisk, ópakkaða fugla, linu- 
bala (bjóð) né hvað það annað, sem veldur óþrifnaði. Frystihólf eða geymslur ein- 
staklinga skulu þiljaðar frá þeim seymslum, þar sem kjöt eða aðrar sláturafurðir 

eru geymdar, sem seljast skulu á opinberum markaði. 

30. gr. 
Frystingu á pakkaðri sláturvöru skal vanda svo sem unnt er, og gæta þess 

ávallt mjög vel, hvort heldur um er að ræða hraðfrystingu í hraðfrystitækjum eða 
hægfrystingu á hillum, grindum eða á annan hátt, að pakka vörunni aldrei Í 
stærri einingar en svo, að hún sé fullfryst innan 24 klst. Skal hér nefna kjöt, 

brytjað eða úrbeinað, innyfli alls konar, hausa, blóð o. s. frv. Umbúðir á frystri og 

pakkaðri sláturvöru skulu ávallt vera í samræmi við kröfur þær, sem gerðar eru 
hverju sinni og sýni þær auðkenni sláturleyfishafa og sláturstaðar, tegund og 

þyngd vörunnar, eftir því, sem best verður við komið. 

IV. KAFLI 

Kæling og pökkun á hausum og innyflum. 

91. gr. 
Meðferð og verkun á hausum, blóði eistum mör og hvers konar innyflum, sem 

ætluð eru til sölu á opinberum markaði innanlands eða til útflutnings, skal vera 
í sem bestu lagi. Strax eftir slátrun skulu hausar afhyrntir, klippiir og kældir, 
blóð síað og kælt, eistu hreinsuð, vambir og garnir gorhreinsaðar, hjörtu blóð- 
hreinsuð og snyrt, lifur og nýru hreinsuð af mörfitu og tæjum o.s.frv. Við að- 

skilnað og hreisun innyfla skal þess vandlega gætt, að gor og saur komist ekki 
í snertingu við mör, lifur, hjörtu, nýru o. þ.u.l, sem ætluð eru til manneldis. 

Við þvott á þessum líffærum er tuskunotkun bönnuð. Eftir hreinsun og snyrl- 

ingu skal þessi vara strax sett í kælingu á þann stað í sláturhúsinu, sem henni 

hefur verið ætlaður staður við löggildingu hússins, og í þau ílát, borð eða búnað, 
sem fullnægir heilbrigðiskröfum og best henta við kælinguna. Skulu ílát, borð og
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tæki vera þannig gerð, að varan spillist ekki á neinn hátt í kælingunni og hreinsun 
öll á ílátum, búnaði og umhverfi sé auðveld. 

32. gr. 
Ekki skal pakka til frystingar blóði né innyflum í lokaðar umbúðir fyrr en 

hætileg kæling hefur farið fram, þ.e. minnst 6 klst. frá slátrun í viðurkenndu 
kælirúmi sláturhússins, og ekki má líða lengri tími frá slátrun en 24 klst., þar til 
pökkun hefst. Frysting þessara sláturafurða skal hefjast strax eftir pökkun. Hansa 
skal ekki pakka í lokaðar umbúðir fyrr en þeir eru full frosnir. Gerð og slærð um- 
búða skal ávallt fara eftir kröfum sölu- og neysluaðila, innan lands og utan, og 
skulu þær samrýmast ströngustu kröfum um heilbrigðishætti og vöruvöndun. Um- 
búðir pakkaðrar sláturvöru skulu ávallt bera með sér tegund og gæðaflokk vör- 
unnar og miði skal lagður með í umbúðir, er gefi til kynna heilbrigðisskoðun, 
nafn sláturleyfishafa og númer sláturhúss. Við pökkun hvers konar innyfla af 
búfé skal halda þeim aðgreindum eflir búfjártegundum, líffærategundum og flokk- 
un. Varast skal, að spilltar vörur blandist saman við óspilltar vörur við pökkun. 

V. KAFLI 

Flokkun á dilkaslátri. 

33. gr. 
Ef dilkaslátur er flokkað sem eining frá framleiðanda eða til sölu á opinber- 

um markaði, eru eftirfarandi reglur settar: 

a. Frá framleiðanda skal flokka dilkaslátur eftir þyngd skrokksins við inn- 
vigtun svo fremi, að um enga sjúkdóma sé að ræða í innyflum og haus eða af- 
leiðingar þeirra, sem hér segir: 

I. fl. ef skrokkurinn vegur 14 kg og yfir. 
H. fl. ef skrokkurinn vegur 11% kg til 13.9 kg. 

TI. fl. ef skrokkurinn vegur minna en 117 kg. 
Hér er átt við, að skrokkurinn sé veginn með nýrmör, en ef skrokkurinn 

er veginn án nýrmörs lækka þyngdartakmörkin um % kg. Í heilum dilkaslátr- 
um frá framleiðanda er átt við öll innyfli, blóð, hausa, fætur og eistu. Mör 
er hér þó ekki innifalinn, annar en sá er fylgir ristli. 

b. Heilt, nýtt dilkaslátur til neytanda skal vera sem hér segir: 
Blóð % 1 án umbúða, haus hornstífður, vel sviðinn og vegi ekki undir 

1.1 kg. (eða meðalvigt) lifur, hjarta, nýru, vömb, keppur, hálsæðar, þind og 
1 kg mör. Vömb og keppur skal vera vel gortæmt og skolað. 

VI. KAFLI 

Merking á sláturvörum í heildsölu og smásölu. 

34. gr. 
a. Þegar sláturleyfishafi og heildsölufyrirtæki afgreiðir kjöt í heilum skrokk- 

um, helmingum eða fjórðungum til smásöluverslana, veitingastaða og annarra 
viðskiptavina er skylt að láta fylgja hverju stykki tegundarheiti og gæðaflokks- 
merki kjötmatsins. Ef um niðurbrytjað eða úrbeinað kjöt er að ræða, svo 

og hausa og innyfli, skal sett á umbúðir, afgreiðslu- eða sölunótu, tegunda- 
og gæðaflokksmerki vörunnar. 

b. Við sölu kjöts og annarra sláturafurða í smásöluverslunum skal auðkenna og 

halda aðgreindum afurðum af hverri búfjártegund og jafnframt verð- og gæða- 
flokkum af sömu búfjártegund, svo kaupandi geti jafnan athugað, að söluverð 
sé í beinum tengslum við sæðamat vörunnar frá framleiðanda.
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VII. KAFLI 

Um störf kjötmatsformanns og vfirkjötmatsmanna. 

35. gr. 

Ráðherra skipar kjötmatsformann og 4 yfirkjötmatsmenn og hafi hver yfir- 
kjötmatsmaður ákveðið starfssvæði. 

Kjötmatsformaður hefur ekki ákveðið starfssvæði, enda skal hann hafa yfir- 

umsjón með þeim atriðum í reglugerð þessari, er snerta verkssvið yfirkjölmats- 
manna, og samræma mat, flokkun og merkingu á kjöti og öðrum sláturafurðum 
á öllu landinu, samkvæmt 9. gr. laga nr. 30 frá 28. apríl 1966 tm meðferð, skoðun 

og mat á sláturafurðum. 

30. gr. 
Kjölmatsformaður og yfirkjötmatsmenn skulu hafa sem fyllsta þekkingu á 

verkun, malti og meðferð kjöts og annarra sláturafurða og kynna sér ávallt sem 
best allar breytingar, er kunna að verða á kröfum þeim, er erlendir eða innlendir 

neytendur og kaupendur eða umboðsmenn þeirra gera til þessara vara. Sérstak- 
lega skal kjötmatsformaður vera vel á verði í þessum málum og tilkynna hinum 

yfirmatsmönnunum allar breytingar og nýmæli á þessu sviði. 

37. gr. 
Kjötmatsformaður skal, eftir því sem við verður komið, gera athuganir á kjöti 

og öðrum sláturafurðum, sem fluttar era á erlendan markað og til sölu innan 
lands og framkvæma yfirmat á þeim, ef þurfa þykir. Jafnframt er kjötmatsfor- 
manni skylt að gera yfirmat á kjöti eða öðrum slálurvörum að beiðni seljanda 
eða kaupanda ef hann álítur þess þörf, svo sem af völdum geymslu- og flutninga- 
galla eða af öðrum ástæðum, sem fram kunna að koma. Slíkt yfirmat er yfirkjöt- 
matsmönnum skylt að framkvæma, hverjum í sínu umdæmi að beiðni kjötmals- 
formanns og ávallt í samráði við hann. Allan kostnað, er leiðir af slíku yfirmati, 
greiðir eigandi vörunnar annan en kostnað er fylgir störfum yfirkjötmalsmanns 
og kjötmatsformanns, er greiða skal úr ríkissjóði. 

38. gr. 
Yfirkjötmatsmenn skulu leggja kapp á, að fullnægt sé á viðeigandi hátt þeim 

kröfum, sem gerðar eru til þess, að slátrun, verkun, seymsla, flutningar og um- 
búðir sláturafurðanna séu í sem bestu lagi. 

39. gr. 
Yfirkjötmatsmenn skulu líta eftir því, hver í sínu umdæmi, að heilbrigðis- 

skoðun á sláturafurðum sé ekki framkvæmd af öðrum en þeim, sem fengið hafa 
löggildingu ráðuneytisins til þess starfa. Þá skulu yfirkjötmaismenn kynna sér 
ástand slátur- og frystihúsanna og bera fram kvartanir við þá, sem þeim stjórna 
og þá aðila, sem hús þessi löggilda og eftirlit þeirra annast, ef húsin að þeirra 
dómi fullnægja ekki þeim kröfum, sem gerðar eru til slíkra húsa. 

40. gr. 

Yfirkjötmatsmenn skulu, hver í sínu umdæmi, senda hlutaðeigandi lögreglu- 
stjóra tillögur sínar um, hverjir skulu skipaðir kjötmatsmenn í lögsagnarumdæm- 
inu. Skal vanda val þeirra eftir því sem kostur er á. Sláturleyfishafa ber að vera 
yfirkjötmatsmanni til aðstoðar við val kjötmatsmanna, ef þörf gerist. Ekki má 
skipa seem kjötmatsmenn forstöðumenn eða eigendur fyrirtækja, sem slátrun ann- 

ast eða versla með sláturafurðir, verkstjóra eða þá, sem taka slátrun í ákvæðisvinnu,
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né aðra þá menn, sem riðnir eru við innkaup sláturfjárins eða sölu vörunnar 
á þann hátt, að ætla megi þá hlutdræga í matinu að dómi yfirkjötmatsmanns. 
Nú vanrækir kjötmatsmaður starf sitt, sýnir hlutdrægni við matið eða leysir það 
illa af hendi á einhvern hátt, að dómi yfirkjötmatsmanns og er yfirkjötmatsmanni 
þá heimilt að víkja honum frá um stundarsakir, en tilkynna skal hann kjötmats- 
formanni og hlutaðeigandi lögreglustjóra samstundis þessa ráðstöfun, sem þá 
víkur hinum brotlega kjötmatsmanni endanlega frá störfum og skipar annan kjöt- 
matsmann í hans stað samkvæmt ábendingu yfirkjötmatsmanns. 

41. gr. 
Yfirkjötmatsmenn skulu ferðast um umdæmi sitt eftir þörfum, einkum í slát- 

urtíð, og haga ferðum þannig, að eftirlitið komi að sem bestum notum. Þeir skulu 
hvarvetna líta eftir öllu því, er viðkemur slátrun, verkun og geymslu sláturafurð- 
anna og leiðbeina um það, sem ábótavant er. Sérstaklega ber þeim að leiðbeina 
kjötmatsmönnum við matið og yfirleitt kosta kapps um, að þeir verði sem fær- 
astir í starfinu. Yfirkjötmatsmenn skula skera úr ágreiningi, sem fyrir kann að 
koma við kjötmatið í daglegum störfum kjötmatsmanna í sláturhúsunum. 

42. gr. 
Nú verður yfirkjötmatsmaður þess vís, að einhverjir sláturleyfishafar eða aðrir 

brjóta á móti ákvæðum laga og reglugerða um meðferð, skoðun og mat á slátur- 
afurðum, og ber honum þá að skýra hlutaðeigandi lögreglustjóra frá því tafarlaust. 
Yfirkjötmatsmenn og kjötmatsmenn skulu vera sérstaklega vel á verði gegn sölu 
kjötafurða af heimaslátruðum gripum á opinberum markaði og tilkynna lögreglu, 
ef þeir verða varir við að ákvæði laga um þetta efni séu brotin. 

43. gr. 
Yfirkjötmatsmaður skal, ef hann óskar að láta af störfum, tilkynna það land- 

búnaðarráðuneytinu með minnst 3 mánaða fyrirvara, nema gildar ástæður séu 
fyrir hendi, að hann geti ekki sinnt starfinu lengur. Sama gildir um uppsagnar- 
tíma kjötmatsformanns. , 

Nú hefur yfirkjötmatsmaður hætt störfum og enginn verið skipaður í hans 
stað. Er kjötmatsformanni þá, með samþykki landbúnaðarráðherra, heimilt að ráða 
til bráðabirgða einn eða fleiri menn á það svæði, þar sem yfirkjötmatsmann vantar 
til að annast aðkallandi yfirmatsstörf um stundarsakir, sérstaklega á tímabilinu 
1. sept. til 1. nóv. Skal slíkum aðstoðarmönnum goldið sanngjarnt dagkaup þá daga, 
sem þeir ferðast og vinna yfirmatsstörf, ásamt ferðakostnaði og dagpeningum. 

Hætti kjötmatsformaður störfum áður en skipaður hefur verið annar í hans 
stað, skal ráðherra setja einn af yfirkjölmatsmönnunum kjötmatsformann um 

stundarsakir, þar til skipun hefur farið fram. Kjötmatsformanni ber að vera ráð- 
herra til aðstoðar við val yfirkjötmatsmanna sé þess óskað. 

44. gr. 
Yfirkjötmatsmenn og kjölmatsformaður skulu, áður en þeir taka til starfa, 

rita undir drengskaparheit um, að þeir vilji hlíta reglum þessum og rækja skvld- 
ur þær, sem á þeim hvíla í starfi þeirra, með alúð og samviskusemi. 

45. gr. 
Yfirkjötmatsmönnum ber að senda kjötmatsformanni greinargerð og skýrslu 

um störf sín ár hvert og tilgreina nöfn og heimilisfang kjötmatsmanna, hjá hvaða 
sláturleyfishafa þeir starfi ásamt upplýsingum um aðalstarf. Kjötmatsformaður skal 
halda skrá yfir alla kjötmatsmenn á landinu og senda landbúnaðarráðuneytinu 
skýrslu um kjötmatið ár hvert.
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46. gr. 
Starfssvæði hvers yfirkjötmatsmanns skal vera sem hér segir: 
Frá Skeiðarársandi vestur um land að Gilsfjarðarbotni. 
Frá Gilsfjarðarbotni um Vestfirði til Hrútafjarðarbotns. 

Frá Hrútafjarðarbotni um Norðurland að Jökulsá í Axarfirði. 

Frá Jökulsá í Axarfirði austur um land að Skeiðarársandi. 

Kjötmatsformaður getur lagt fyrir yfirkjötmatsmenn að þeir starfi utan sinna 

svæða, ef þörf krefur. 

si 

VIHI. KAFLI 

Um störf og skyldur kjötmatsmanna. 

47. gr. 
Lögreglustjóri, sýslumaður, skipar kjölmatsmenn einn eða fleiri á hverjum 

sláturstað. Fer um tölu þeirra og val eftir tillögum yfirkjötmatsmanns. 

48. gr. 

Sá sem öðlast kjötmatsréttindi, og starfar við kjötmat, skal hafa náð 21 árs 

aldri og vera ekki eldri en 70 ára og hafa unnið nokkuð við almenn sláturstörf 

og kjötverkun. 
Áður en nýr maður er skipaður í starf skal hann sækja námskeið um kjöt- 

mat og að því loknu fá viðurkennda starfshæfni sína hjá kjötmatsformanni. Slík 

námskeið skulu haldin svo oft sem þurfa þykir að dómi Framleiðsluráðs land- 

búnaðarins og landbúnaðarráðherra. 
Ríkissjóður greiðir kostnað við námskeið þessi. 

Þeir sem lokið hafa sveinsprófi í kjötiðnaði skulu að öðru jöfnu ganga fyrir 

um störf þessi. Kjötmatsmaður má ekki eiga í fyrirtæki því, er hann starfar hjá 

sem kjötmatsmaður, né vera forráðamaður þess félags, sem sláturleyfið hefur. 

Hann má ekki vera sölumaður afurðanna á einn eða annan hátt, né þiggja neina 

aukaþóknun hjá þeim, sem söluna annast og gæta fyllstu óhlutdrægni í starfi. 

49. gr. 
Kjötmatsmaður skal hafa góða þekkingu á aldri sláturgripa, bæði á fæti og 

föllum þeirra, og vita um verðgildi afurðanna á opinberum markaði. Hann geri 

sér ávallt fulla grein fyrir gæðum hverrar vöru, er hann metur, bæði að uppruna, 

meðferð og útliti. Þá skal kjötmatsmaður ganga á undan í öllum þrifnaði, m.a. i 

hentugum klæðaburði og hreinlegum hlífðarföðtum. 

50. gr. 
Kjötmatsmaður skal annast mat, flokkun og merkingu á kjöti og slátri, undir 

umsjón yfirkjötmatmanns, eftir þeim reglum, sem settar eru í þessum efnum, Og 

ber hlutaðeigandi yfirkjötmatsmanni að sjá um, að sérhver kjötmatsmaður, er 

byrjar í starfi, fái í hendur gildandi reglugerðir, svo og allar breytingar, er kunna 

að verða gerðar á lögum eða reglugerðarákvæðum, er starf hans snertir. 

ól. gr. 
Kjötmatsmaður skal sjá um, að slátrun fari ekki fram, fyrr en sláturfénaður 

hefur fengið hæfilega hvíld á sláturstað, hvort heldur er eftir rekstur, flutninga 

á landi, sjó eða lofti. Hann skal fylgjast með, að aflifun fari ekki fram á annan hátt 

en landslög heimila. Þá skal kjötmatsmaður sjá um, að fláning hefjist ekki fyrr en 

blæðingu er lokið. Hann skal og ganga ríkt eftir því, að fláningin sé það hrein- 

leg, að önnur óhreinindi séu ekki á kjötinu eftir fláningu en blóð svo sem í
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kviðar- og brjóstholi og strjúpa, er skola má af með volgu valni. Heitara vatn má 
ekki nota en 40? C. Þá skal kjötmatsmaður ávallt víta ef himnur á yfirborði skrokks- 
ins eru skornar eða rifnar við fláningu. 

52. gr. 
Kjötmatsmaður skal, eftir því sem við verður komið, leiðbeina í öllum slátur- 

störfum, sérstaklega þeim, er lúta að þrifnaði og vöruvöndum. Hann skal fylgj- 
ast vel með kælingu, frystingu, söltun og annarri verkun kjöts og sláturs og reyna 
af fremsta megni að stuðla að því, að varan komist á réttum tíma í góðar umbúðir 
og geymslustaði. Jafnframt ber kjötmatsmanni að fylgjast með flutningatækjum, 
sem vörurnar eru fluttar með, hreinlæti og útbúnaði. 

53. gr. 
Kjötmatsmaður sýni ávallt prúðmennsku í starfi. Hann skal hafa sem besta 

samvinnu við dýralækni eða hvern þann annan lækni eða aðstoðarmann, er vinn- 

ur við heilbrigðisskoðun. Þá skal kjölmatsmaður í samráði við sláturhússtjóra 
stuðla að því að öllu því, sem ábótavant er við sláturstörfin, sé kippt í lag svo 
fljótt sem auðið er. 

54. gr. 
Kjötmatsmaður gangi ríkt eftir því, að heilbrigðisskoðun og stimplun fari 

fram, áður en flokkun og merking hefst. Mat á kjöti eða öðrum sláturvörum er 
ólögmæt án undangenginnar læknisskoðunar, samanber 6., 7. og 8. gr. laga um 
meðferð, skoðun og mat á sláturafurðum. 

öð. gr. 
Ef kjötmatsmaður telur sig órétti beittan eða verða fyrir óréttmætum ásök- 

unum, getur hann skotið slíkum ágreiningi til úrskurðar yfirkjötmatsmanns eða 
kjötmatsformanns. 

56. gr. 
Sýni kjötmatsmaður vanrækslu í starfi, hlutdrægni við mat eða leysi það illa 

af hendi á einhvern hátt að dómi yfirkjötmatsmanns, er yfirkjötmatsmanni heimilt 
í samráði við kjötmatsformann að víkja honum frá um stundarsakir, en tilkynna 

skal lögreglustjóra þessa ráðstöfun, sem þá víkur hinum brotlega kjötmatsmanni 
frá störfum og skipar annan kjölmatsmann í hans stað. 

ð7. gr. 
Þegar kjöt eða aðrar sláturafurðir eru fluttar úr landi eða til sölu á markaðs- 

staði innan lands, skal, ef óskað er, fylgja vottorð kjötmatsmanns um, að kjötið, 
og aðrar sláturafurðir, sé flokkað, metið og merkt og farið með það að öllu leyti 
eftir hinum fyrirskipuðu reglum. Í vottorðinu skal tilgreind tegund stykkjatala 
og þyngd í hverjum flokki fyrir sig. Sé um frysta eða saltaða vöru að ræða, skal 
tilgreina geymslutíma. 

58. gr. 
Kjötmatsmönnum er skylt að gæta þess vandlega, að merkimiðar, merkiplötur 

og umbúðir séu ekki notaðar á annan hátt en við á. 

59. gr. 
Kjötmatsmaður skal halda dagbók um hve mörgum skepnum er slátrað dag 

hvern, af hverri tegund búfjár, sauðfé, nautgripum, hrossum o.s.frv. og láta tölu 
þeirra í té hlutaðeigandi yfirkjötmatsmanni eða kjötmatsformanni, sé þess óskað.



21. desember 1977. 757 Nr. 442. 

60. gr. 
Kjötmatsmenn skulu, áður en þeir taka til starfa, undirrita drengskaparheit 

um að rækja starf sitt af alúð og samviskusemi og fara eftir þeim reglum, er 
settar eru um það. Lögreglustjóri stílar þeim heitið. 

61. gr. 
Kjölmatsmenn skulu starfa í samræmi við ákvæði reglugerðar þessarar og 

samkvæmt fyrirmælum yfirkjötmatsmanns. Þeim er skylt, eftir því sem við verður 
komið, vegna matsins, að vinna við verkun kjötsins og annarra sláturafurða. 

Kaup kjötmatsmanna skal vera 50% hærra en venjulegt verkamannakaup á 
viðkomandi vinnustað og greiði hlutaðeigandi sláturleyfishafi kaupið. 

Heimilt er að ákveða fast matsgjald fyrir hvern grip til að standa undir kostn- 
aði sláturhússins við matið, enda komi til samþykki kjötmatsformanns. 

Verði ágreiningur um þetta efni sker ráðherra úr. 

62. gr. 

Kjötmatsmaður skal taka hart á öllum óþrifnaði við sláturstörfin og vera vel 
á verði gagnvart afurðum, af vanheilum gripum sökum sjúkdóma eða meiðsla. 
Hann gangi ríkt eftir því að allri vöru, sem kjötskoðunarlæknir dæmir frá neyslu 
til manneldis, sé eytt á öruggan hátt. Óhreinindi á kjöti frá slátrun eða af öðrum 
ástæðum fellir það í gæðamati og enn fremur fláningsgallar, spilli þeir útliti skrokk- 
ana eða rýri þá að verðgildi. Vansköpun eða áberandi vaxtarlýti, beinbrot gömul 
eða ný, vanþroski, megurð, offita, stórir marblettir, bólgur, graftarígerðir, sár 
o.s.frv. eða ef limir eða skrokkhlutar hafa verið afskornir, fellir vöruna í sæða- 

mati og mega slíkir skrokkar af sláturfénaði aldrei fara í fyrsta gæðaflokk sinnar 
tegundar. Tjón á sláturpeningi og afurðum vegna ágalla í aðbúnaði, meðferð eða 
verkun í sláturhúsi, skal sláturleyfishafi bera. 

63. gr. 
Nú líst kjötmatsmanni eða yfirkjötmatsmanni svo illa á skrokk eða aðrar 

sláturvörur, sem stimplaðar hafa verið með heilbrigðisstimpli, að varan fullnægi 
ekki nauðsynlegum kröfum um gæðastig neins flokks, skal kjötmatsmaður þá merkja 
slíka skrokka eða vöru með orðinu Úrkast. Kjöt eða aðrar sláturvörur geta einnig 
orðið úrkast af völdum skemmda í flutningum og geymslu eða hvers konar óhappa, 
sem þessar vörur geta orðið fyrir. 

64. gr. 

Kjötmatsmaður skal, eftir því sem við verður komið, aðstoða dýralækni eða 

hvern annan kjötskoðunarlækni við heilbrigðisskoðun búfjárafurða í sláturhúsi og 
vera aðstoðar- og trúnaðarmaður hans um þau atriði, er yfirdýralæknir setur sér- 
staklega um pökkun, flutninga og útskipun á vörum á erlendan markað. 

65. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 30 frá 28. apríl 1966 um meðferð, 

skoðun og mat á sláturafurðum. 
Um refsingu fyrir brot gegn ákvæðum þessarar reglugerðar fer samkvæmt ákvæð- 

um 14. gr. framannefndra laga, nr. 30/1966. 

66. gr. 
Með reglugerð þessari er felld úr gildi reglugerð um kjötmat og fleira, nr. 227 

9. ásúst 1968 og breyting á reglugerð nr. 121 12. júní 1970. 
B 96
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67. gr. 
Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt lögum nr. 30 28. apríl 1966 um með- 

ferð, skoðun og mat á sláturafurðum, öðlast gildi 1. janúar 1978. 

Landbúnaðarráðuneytið, 21. desember 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. nn 

Haukur Jörundarson. 

Nr. 433. 27. desember 1977. 

AUGLÝSING 

um reglur um fyrirframútborgun væntanlegra eftirstöðva barna- 

bóta á árinu 1978, skv. c-lið 25. gr. laga nr. 

68/1971, sbr. 9. gr. laga nr. 11/1975. 

Fjármálaráðherra hefur ákveðið, að þeim gjaldendum, sem vænta mega veru- 
legra eftirstöðva barnabóta til útborgunar við álagningu skatta árið 1978, gefist 
kostur á að sækja um að fá helming þeirra greiddan fyrirfram á fyrri hluta ársins 
1978 samkvæmt eftirfarandi reglum: 

1. Fyrirframútborgun fer einungis fram til þeirra, er hafa fleiri en eitt barn á 
framfæri sínu, og einungis til þeirra, sem vænta má, að eigi meira en 60 000 

kr. eftir af barnabótum sínum vegna skattársins 1977, eftir að frá hafa verið 

dregin þau opinberu gjöld fyrir gjaldárið 1978, er um ræðir í 2. mgr. c-liðs 
25. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 9. gr. laga nr. 11/1975. Sé helmingur væntanlegra 
eftirstöðva barnabóta því undir 30 000 krónum kemur hann ekki til útborgunar 
fyrirfram. 

2. Þeir, sem fyrirframgreiðslu óska, skulu senda umsókn þar að lútandi í tvíriti 
til skattstofu í umdæmi sínu. Skal umsókn þessi gerð á þar til gerð eyðublöð, 
sem liggja frammi hjá skattstjórum, umboðsmönnum þeirra og innheimtumönn- 

um ríkissjóðs. 
3. Umsókn skal fylgja skattframtali umsækjanda árið 1978. Umsókn og framtal 

skal leggja í umslag og merkja það: Umsókn um fyrirframgreiðslu barnabóta. 
4. Ef um er að ræða sambýli fólks, sem átt hefur börn saman, skulu skattframtöl 

beggja sambýlisaðila fylgja umsókn. 
5. Umsóknarfrestur er hinn sami og almennur skilafrestur framtala, þ. e. 31. janúar 

1978. Þeir, sem hafa annan skilafrest framtala en að ofan greinir, skulu hafa 

sent inn umsókn í allra síðasta iagi 28. febrúar 1978. 
6. Skattstjóri áætlar á grundvelli framtals og umsóknar hvers gjaldandi megi 

vænta til útborgunar af barnabótum árið 1978. Síðan tilkynnir skattstjóri um- 
sækjanda ef umsókn er synjað en samþykktar umsóknir munu berast hlutaðeig- 
andi innheimtumanni ríkissjóðs, sem annast útborgun. Útborgun fyrirfram- 
greiðslu er háð takmörkun fjárhæðar skv. 1. tl. hér að framan og því, að um- 
sækjandi (og sambýlisaðili ef við á) eigi ekki vangreiddar eftirstöðvar þing- 

gjalda frá fyrri árum. 
7. Stefnt er að því, að útborgun barnabóta samkvæmt umsóknum, sem borist hafa 

innan 31. janúar 1978, hefjist í mars 1978. Útborgun samkvæmt umsóknum sem 

berast milli 1. og 28. febrúar hefst ekki fyrr en í april/maí 1978. Nánari ákvörðun 
um útborgunardaga verður auglýst síðar. 

8. Þegar í ljós kemur við álagningu skatta, hvern rétt gjaldandi á til útborgunar 
barnabóta á árinu 1978, verður fyrirfram greidd upphæð dresin frá heildarfjár-
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hæðinni og kemur það sem þá stendur eftir til útborgunar á síðari hluta ársins. Komi í ljós við álagningu opinberra gjalda, að gjaldandi, sem fengið hefur 
fyrirframgreiðslu, hafi fengið ofgreiddar bætur, ber gjaldanda að endurgreiða hina ofgreiddu fjárhæð viðkomandi innheimtumanni ríkissjóðs. 

Fjármálaráðuneytið, 27. desember 1977. 

F.h.r. 

Höskuldur Jónsson. 

28. desember 1977. j Nr. 444. 

AUGLÝSING 

um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka. 

Ríkisstjórnin hefur ákveðið að nota heimild laga nr. 62 frá 28. desember 1977, 
um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka, og innheimta á árinu 1978 með viðauka 
eftirtalin gjöld til ríkissjóðs: 
a) Með 140% viðauka stimpilgjöld af öðru en afsölum fyrir fasteignum og skipum, 

leigusamningum um jarðir og lóðir og af kaupmálum. 
b) Með 140% viðauka sérleyfisbréfagjöld, önnur en um ræðir í lögum nr. 79 um 

aukatekjur ríkissjóðs frá 23. desember 1975 og reglugerðum settum með heimild 
í þeim lögum. 

Álagið skal reikna þannig að hver gjaldeining hækki um þann hundraðshluta 
sem um ræðir í Í. gr., en broti úr krónu, sem myndast við viðbót þessa, skal sleppt. 

Fjármálaráðuneytið, 28. desember 1977. 

F.h.r. 

Höskuldur Jónsson. a nn 

Árni Kolbeinsson. 

27. desember 1977. Nr. 445. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 245 31. desember 1962 um tekjuskatt 
og eignarskatt með síðari breytingum. 

1. gr. 
100. gr. reglugerðarinnar, sbr. 3. gr. reglugerðar nr. 9/1976, orðist svo: 
Lögreglustjórar eða gjaldheimtur sbr. lög nr. 68/19692 skulu innheimta tekju- og 

eignarskatt. 
Á þann hátt, er hér segir, skal innheimta fyrirfram upp í væntanlega skatta 

yfirstandandi árs hjá hverjum gjaldanda fjárhæð, er nemi 10% sjötíu af hundraði 
— þeirra skatta, sem honum bar að greiða næstliðið ár: 

1. Með fimm jöfnum greiðslum, er falla í gjalddaga 1. febrúar, 1. mars, 1. apríl, 
Í. maí og 1. júní, skal innheimta til greiðslu upp í skatta yfirstandandi árs 
hjá hverjum gjaldanda fjárhæð er nemi 70% — sjötíu af hundraði — þeirra 
skatta, sem honum bar að greiða næstliðið ár. Nú hafa tekjur gjaldanda á 
gjaldárinu verið a.m.k. 30% lægri en á næsta ári áður, eða ástæður hans hafa 

 



Nr. 445. 760 27. desember 1977. 

versnað með öðrum hætti svo mjög, að vænta megi þess að mun lægri skattar 
verði lagðir á hann en árið áður, og getur hann þá krafist lækkunar á greiðslum 
skv. þessum tl. Skattstjóri ákveður lækkunina. 

Nú verður ljóst, þegar álagningu lýkur, að gjaldandi hefur þegar greitt 
meira en álögðum sköttum nemur, og skal þá endurgreiða það, sem ofgreitt 
var, ásamt %% vöxtum fyrir hvern mánuð eða brot úr mánuði, sem féð var 

í vörslum innheimtumanns. 
2. Álagða skatta, að frádregnu því, sem greiða ber skv. 1. tl. ber gjaldanda að 

greiða með fimm sem næst jöfnum greiðslum þann 1. ágúst, Í. sept., 1. okt., 
Í. nóv. og Í. des. 

3. Vangreiðsla að hluta skv. þessari grein veldur því, að skattar gjaldandans á 
gjaldárinu falla í eindaga 15 dögum eftir gjalddagann, þó ekki fyrr en 15. næsta 
mánaðar eftir að álagningu er lokið. 
Sé skattur hækkaður svo seint, að tilkynning um það hefur eigi náð innheimtu- 

manni fyrir 1. ágúst eða 1. dag næsta mánaðar eftir álagningu, fari hún seinna 
fram, telst sú skatthækkun í gjalddaga fallin 10 dögum eftir að gjaldanda var til- 
kynnt um hækkunina, og skal hún tilkynnt í ábyrgðarpósti. 

Taka má skatt lögtaki ásamt dráttarvöxtum hjá gjaldanda sjálfum eða öðrum 
þeim, sem bera ábyrgð á greiðslu hans, sbr. 102—108. gr. og 1. mgr. 109. gr. 

Kæra frestar ekki greiðsluskyldu né leysir undan neinum þeim viðurlögum, sem 
lögð eru við vangreiðslu skatts, en ef skattur er lækkaður eða felldur niður, skal 

endurgreiðsla þegar fara fram, sbr. 98. gr. Dráttarvexti má einnig endurgreiða. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimildum í 46. gr. laga nr. 68/1971, 

sbr. 8. gr. laga nr. 60/1973 og 55. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 21. gr. laga nr. 7/1972, 

öðlast gildi þegar í stað. 

Fjármálaráðuneytið, 27. desember 1977. 

Matthías Á. Mathiesen. 
  

Árni Kolbeinsson. 

Nr. 446. . 28. desember 1977. 

AUGLÝSING 

um verðhækkunarstuðul fyrir óbeina fyrningu eigna í atvinnurekstri. 

Samkvæmt ákvæðum 4. tl. 7. gr. laga nr. 7/1972, um breyting á lögum nr. 68 15. 

júní 1971 um tekju- og eignarskatt, sbr. lög nr. 60/1973 um breyting á framangreind- 

um lögum, hefur fjármálaráðuneytið ákv eðið í samráði við Hagstofu Íslands og á 

grundvelli útreikninga hennar að verðhækkunarstuðlar vegna verðbreytinga árið 

1977 skuli vera sem hér segir: 
1. Verðhækkunarstuðull eigna, sem falla undir 1. tl. A-liðs 15. gr. laga nr. 68/1971 

með áorðnum breytingum, verði 29%. 

9. Verðhækkunarstuðull eigna, sem tilgreindar eru í 2. tl. A-liðs 15. gr. laga nr. 

68/1971 með áorðnum breytingum, verði 40%. 

Fjármálaráðuneytið, 28. desember 1977. 

F.h.r. 

Höskuldur Jónsson. a 

Árni Kolbeinsson.
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AUGLÝSING 
um gjaldskrá fyrir þjónustu Loftferðaeftirlits flugmálastjórnar. 

1. Skoðunargjöld loftfara. 
1.1. Skoðunargjöld vegna skrásetningar eða ársskoðunar loftfara miðast við skráðan hámarks-flugtaksþunga þeirra. 
122. Fyrir þyrlur og flugvélar allt að 5700 kg að þyngd greiðast kr. 6.00 fyrir hvert kg, en lágmarksgjald er kr. 6 000.00. 
1.3. Fyrir flugvélar yfir 5700 kg að þyngd greiðast kr. 50 000.00 að viðbættum kr. 

1.20 fyrir hvert kg. 
14. Fari skoðun fram erlendis greiðast enn fremur fargjöld skoðunarmanns og dagpeningar samkvæmt kjarasamningi starfsmanna ríkisins. 

2. Skírteinisgjöld flugliða. 
2.1. Fyrir skrifleg og verkleg prófskírteini flugliða greiðast eftirfarandi prófgjöld: 

Skriflegt próf Verklegt próf 
Flugnemi kr. 1000 kr. 2000 
Einkaflugmaður ........0.. — 4000 — 3000 
Álvinnuflugmaður ........... — 6000 — 3000 
Atvinnuflugmaður m.m. PRÓFI 2000... — 8000 — 4000 
Blindflugsréttindi .........0..00..0. — 6000 — 4000 
Flugkennararéttindi ..........0. 0 — 5000 — 3000 
Loftsiglingafræðingur .......0...0.0. — 8000 
Flugumsjónarmaður .........0.0. — 8000 
Flugvélavirki (tegundarréttindi) ........0..... — 2000 

2.2. Við endurnýjun skirteinis greiðast kr. 1 000.00. 

3. Almenn ákvæði. 

3.1. Gjöld fyrir verkleg próf skírteinis flugliða greiðast til prófdómara. Önnur gjöld 
greiðast hjá gjaldkera flugmálastjórnar Revkjavíkurflugvelli. 
Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt lögum um loftferðir nr. 34 21. maí 1964, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. janúar 1978 og birtist til eftirbreytni öllum Þeim, sem hlut eiga að máli. 
Jafnframt fellur úr gildi auglýsing nr. 167 25. mars 1977, um sama efni. 

Samgöngnráðuneytið, 22. desember 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. ÍR 
Birgir Guðjónsson. 

22. desember 1977. 
Nr. 448. 

GJALDSKRÁ 

fyrir afnot flugvalla. 

1. Gildissvið. 

1.1. Gjaldskrá þessi gildir fyrir afnot flugvalla á Íslandi, annarra en Keflavíkur- 
flugvallar,
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Gjöld fyrir millilandaflug verða innheimt fyrir afnot flugvallanna við Akur- 

eyri, Egilsstaði, Hornafjörð, Reykjavík og Sauðárkrók. 
Gjöld fyrir innanlandsflug verða innheimt fyrir afnot flugvallanna við Akur- 
eyri, Egilsstaði, Hornafjörð, Húsavík, Ísafjörð, Patreksfjörð, Reykjavík, Sauð- 

árkrók og Vestmannaeyjar. 

2. Lendingargjald. 

Fyrir hverja skráða lendingu loftfars í millilandaflugi á flugvöllum, sem upp 

eru taldir í gr. 1.2., skal greiða gjald samsvarandi 4.00 Bandaríkjadölum fyrir 

hver byrjuð 1000 kg af þunga þess. 
Fyrir hverja skráða lendingu loftfars í innanlandsflugi á flugvöllum, sem upp 

eru taldir í gr. 1.3., skal greiða kr. 200.00 fyrir hver byrjuð 1000 kg af þunga 

þess. 
Fyrir notkun flugvallar utan auslýsts þjónustutíma er innheimt tvöfalt lend- 

ingargjald, og er lásmarksgjald þá kr. 3 000.00. 

3. Stæðisgjald. 

Stæðissjald er ekkert fyrir fyrstu 6 klst. 
Fyrir næstu 24 klst., eða brot þar af, skal fyrir loftfar í millilandaflugi greitt 

stæðisgjald samsvarandi 1.00 Bandaríkjadal fyrir hver byrjuð 1000 kg af þunga 

þess. 

4. Undanþágur. 

Eftirfarandi undanþágur eru veittar frá lendingar- og stæðisgjöldum: 

Loftför í sjúkraflugi eða leitar- og björgunarflusi. 

Loftför, sem verða að snúa við til brottfararflugvallar vegna veðurs eða ann- 

arra orsaka. 
Loftför, sem lenda eftir að hafa farið prófflug eftir viðgerð, enda hafi ekki 

verið lent á öðrum flugvelli. 

Loftför, sem eingöngu flytja erlenda þjóðhöfðingja eða aðalframkvæmdastjóra 

Sameinuðu þjóðanna og fylgdarlið þeirra. 

Eins-hreyfils loftför í innanlandsflugi, sem ekki hafa skráð fleiri en fjögur sæti. 

Loftför í eigu íslenska ríkisins eða eru rekin af því. 

Að öðru leyti er flugmálastjórn heimilt að fella niður lendingar- og stæðisgjöld, 

þegar sérstaklega stendur á. 

5. Þjónustugjald. 

Heimilt er að innheimta þjónustugjald af loftförum í millilandaflugi samkvæmt 

gjaldskrá staðfestri af samgönguráðuneyti. 

„ Sé þjónustugjald ekki innheimt af flugmálastjórn, skal það sreitt til félags, sem 

hlotið hefur heimild flugmálastjórnar til að annast þjónustu við loftför í milli- 

landaflugi. 

6. Eldsneytisgjald. 

Af öllu eldsneyti, sem ætlað er til notkunar í innanlandsflugi, skal greiða 

flugmálastjórn gjald sem hér segir: 

a) Flugbensin .........000000000 0000. ne... kr. 1.40 á hvern lítra. 

b) Þotueldsneyti .........0.00000 0000 na — 1.00 á hvern lítra. 

. Gjald þetta greiðir hlutaðeigandi olíufélag mánaðarlega til flugmálastjórnar.
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7. Flugskýlisgjald. 

Fyrir afnot flugskýlis á vegum flugmálastjórnar skal greiða eftirfarandi leigu- 
gjöld fyrir hver byrjuð 1000 kg af bunga loftfarsins: 
a) Innanlandsflug: Kr. 200.00 fyrir hvern byrjaðan sólarhring eða kr. 3 000.00 

á mánuði. 
b) Millilandaflug: samsvarandi 2.60 Bandaríkjadölum fyrir hvern byrjaðan sólar- 

hring. 
Flugskýlisgjöld samkvæmt gr. 7.1. miðast við óupphituð flugskýli. Sé flugskýli 
upphitað er hitunarkostnaður innheimtur sérstaklega. 
Fyrir afnot heilla flugskýla eða tiltekinna hluta þeirra, svo og fyrir afnot ann- 
arra bygginga og lóða á vegum flugmálastjórnar, skal greiða leigugjöld sam- 
kvæmt leigusamningi milli flugmálastjórnar og leigutaka. Upphæð leigugjalda 
skal almennt við það miðuð að þau standi straum af tilkostnaði flugmála- 
stjórnar við umrædd mannvirki. 

8. Almenn ákvæði. 

„ Þar sem getið er um þunga loftfars er átt við leyfilegan hámarksþunga þess 
eins og hann er skráður í lofthæfisskirteinið. 

  

- Gjöld sem ekki eru staðgreidd, verða innheimt með útsendingu reikninga eða 
gíróseðla. Greiðslu ber að inna af hendi innan 30 daga frá útsendingardegi 
reiknings eða gíróseðils. Verði gjöld ekki greidd á gjalddaga er flugmálastjórn 
heimilt að stöðva notkun toftfara hlutaðeigandi flugrekanda. 

9. Gildistaka. 

Gjaldskrá þessi sem sett er samkvæmt 78. gr. laga um loftferðir nr. 34/1964, 
staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. janúar 1978 og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim sem hlut eiga að máli. 
Jafnframt er felld úr gildi gjaldskrá nr. 129 28. febrúar 1977 um sama efni. 

Samgönguráðuneytið, 22. desember 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 

Birgir Guðjónsson. 

desember 1977. Nr. 449. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Keflavíkurflugvöll. 

Gildissvið. 

1.1 Gjaldskrá þessi gildir fyrir afnot loftfara í millilandaflugi af Keflavíkurflug- 
velli. 

Lendingargjald. 

2.1 Fyrir hverja skráða lendingu loftfars skal greiða gjald samsvarandi USS 4,00 
fyrir hver byrjuð 1000 kg af þunga þess. 

Stæðisgjald. 

3.1 Stæðisgjald er ekkert fyrir fyrstu 6 klst. 
3.2 Fyrir næstu 24 klst., eða brot þar af, skal greitt stæðisgjald samsvarandi 

US% 0,12 fyrir hver byrjuð 1000 kg af þunga loftfarsins.
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Undanþágur. 

Eftirfarandi undanþágur eru veittar frá lendingar- og stæðisgjöldum: 

4.1 Loftför í sjúkraflugi eða leitar- og björgunarflugi. 

4.2 Loftför, sem verða að snúa við til brottfararflugvallar vegna veðurs eða 

annarra orsaka. 

4.3 Loftför í áætlunarflugi, sem lenda eftir að hafa farið í prófflug eftir viðgerð, 

enda hafi ekki verið lent á öðrum flugvelli, 

4.4 Loftför, sem eingöngu flytja erlenda þjóðhöfðingja eða aðalframkvæmdastjóra 

Sameinuðu Þjóðanna og fylgdarlið þeirra. 
4.5 Loftför í eigu íslenska ríkisins eða eru rekin af því. 

4.6 Að öðru leyti er flugvallarstjóra heimilt að fella niður lendingar- og stæðis- 

gjöld, þegar sérstaklega stendur á. 

Þjónustugjald. 

5.1 Heimilt er að innheimta þjónustugjald af loftförum samkvæmt gjaldskrá 

staðfestri af utanríkisráðuneyti. 

592 Sé þjónustugjald ekki innheimt af flugmálastjórn, skal það greitt til félags, 

sem hlotið hefur heimild flugmálastjórnar til að annast þjónustu við loftför. 

Almenn ákvæði. 

6.1 Þar sem getið er um þunga loftfars er átt við leyfilegan hámarksflugtaks- 

þunga þess eins og hann er skráður í lofthæfisskírteinið. 

6.2 Gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari skulu staðgreiðast. Þó skal flugvallarstjóra 

heimilt að veita allt að 60 daga greiðslufrest sé sérstaklega um það samið. 

Verði gjöld ekki greidd á gjalddaga er flugvallarstjóra heimilt að stöðva 

notkun loftfara hlutaðeigandi flugrekanda. 

Grildistaka. 

7.1 Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt 78. gr. laga um loftferðir nr. 34 21. maí 1964, 

og tekur gildi 1. janúar 1978. Frá sama tíma fellur úr gildi gjaldskrá nr. 97 

14. febrúar 1977. 

Utanríkisráðuneytið, 23. desember 1977. 

Einar Ágústsson. 
  

450. . 20. desember 1977. 

GJALDSKRA 

Rafveitu Reyðarfjarðar. 

1. GJALDSKRÁRLIÐIR: 

Rafveita Reyðarfjarðar selur raforku á því verði, sem hér segir. 

I. GJALDSKRÁRLIÐIR 

Fast gjald ..........000000 0... sn nn kr. F1 

Orkugjald  .........002020 000. n nr — 50.00 á kWst. 

„ Fast gjald .........000000 000 — FI  F2 

Orkugjald rr — CC 24.00 á KWst.
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2. Notkun til heimilisþarfa. 
21. Fasí gjald .........000000 0000 ner kr. FI - F3 

Orkugjald  .........000. 00 — 1250 á kKWst. 

3. Vélanotkun. 
31. Fast gjald  ........0.000 00 enn kr. FI  F2 

Orkugjald  .........0000000 000 — 28.65 á kWst. 
Lágmarksgjald  .........00000000 000 — 18 X Fi á ári 

32. Aflgjald lágmark 3 KW .....00.000 000 — 64 110.00 á ári 
Aflgjald frá 3—5 KW ......0000000 0 —- 20 950.00 kWst. á ári 

Fast gjald ..........02020000 0. ene — F1 -- F3 
Orkugjald  ..........20000 00 — 7.00 á kWst. 

33. Aflgjald umfram 5 KW .....0.0000 0000. —- 17 775.00 á kW á ári 

Fast gjald ............22000000 200 n nr — FI LF3 
Orkugjald  ...........0.00 000 — 5.64 á kWest. 

34. Til súgþurrkunar. 
Fast gjald  ...........2.000 0000. — F1 
Orkugjald  .............02 00 — 7.06 á kWst. 

4. Húshitun. 
41. Fast gjald ............22..00 000. kr. F1  F4 

Orkugjald  .............000 000 — 10.10 á kKWest. 
Roftími allt að 1 klst. á dag. 

42. Fast gjald ..........20.202.00.0 000 — FI --F4 
Orkugjald # ...........020200 0000 — 4.30 á KWst. 
Roftími allt að 3 klst. á dag. 

43. Fast gjald  ........... 0. AIR — F1 --F4 
Orkugjald  ..........000000 00 — 2.25 á kWst. 
Roftími allt að 15 klst. á dag. 

5. Utanhússlýsing. 

51. Fast gjald ...........00000000 000... kr. F1 
Orkugjald  .............0 000. — 14.90 á kWst. 

Skilgreiningar og ýmis ákvæði. 

Föst gjöld. 
Fl... kr. 350.00 á mán. 
F2. a) Verslanir, skrifstofur, vinnustofur o. þ. h. ...... — 12 50 á m? á mán. 

b) Gangar, geymslur o. þ. h. ...0.0000000 000. -— 6.90 á m? á mán. 
Í Es RIÐ — 111.00 á gjaldein. 

á mánuði 
Gjaldeiningar eru: 

a) Fyrir fjölskylduheimili. 
Hvert herbergi notað eða ætlað til íbúðar, en ekki ganga baðherbergi né geymslur. 
Herbergi 5 m? eða minna reiknast hálft, 25 m? eða stærra tvö. 

bh) Fyrir félagsheimili, skóla, gistihús o. þ. h. 20 m? mælt innan útveggja. 
ce) Fyrir fiskvinnslustöðvar, iðnaðar- og iðjuhús o. þ. h., 30 m? fyrir vinnslurúm, 

40 m? fyrir geymslurúm. 
d) Fyrir útihús vegna búrekstrar. Fyrstu 50 m? eða minna, ein gjaldeining, hverja 

næstu 100 m? ein gjaldeining. 

F4. Hvert uppsett KW .....0.00000 0. kr. 1 494.00 á KW á ári. 
B 97
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6. Hitun. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

a) Að notandi setji á sinn kostnað klukkurofa fyrir hitalögnina og kosti viðhald 
þeirra. 

b) Að vélaafl, götulínur og spennar þoli álag að dómi rafv.stjóra. 
c) Að hitalagnir, þar með talin öll tæki séu gerð samkvæmt fyrirmælum rafveit- 

unnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillar notaðir. 
Ef fasviksstuðull hjá notanda er lægri en 0.8 skal hann gera ráðstafanir á sinn 

kostnað til þess að hækka fasviksstuðulinn upp í það gildi. Notandi greiðir hærra 
verð fyrir raforku með fasviksstuðul undir 0.8. 

IT. OPNUNARGJÖLD 
Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt svo að til lokunar hafi 

komið fyrir veitu skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 3 000.00. 
Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun skal veitunni lokað og ekki 

opnuð aftur fyrr en notandi hefur greitt kr. 1600.00 á skrifstofu rafveitunnar. 

II. HEIMTAUGARGJÖLD 

Af hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna, skal greiða heimtaugargjald 
sem hér segir: 

Grunngjald af hverri heimtaug ........................ kr.6 250.00 

Auk grunngjalda skal greiða 10% af hverju þúsundi að kr. 500 000.00 og 
5% af hverju þúsundi sem umfram er af brunabótamati húsa og mannvirkja. 

Heimtaugargjald fellur í gjalddaga þegar heimiaugaruppsetningu er lokið eða 
Þegar brunabótamat hefur verið framkvæmt. 

Sé lengd jarðlínuheimtaugar meiri en 20 metrar og loftlínu meiri en 60 metrar 
og gildleiki víra meiri en 3 X 7Oq skal húseigandi greiða kostnað af því sem um- 
fram er. 

Ef lagðar eru fleiri en ein heimtaug að sama húsi skal greiða allan kostnað af 
síðari heimtauginni eftir reikningi. 

Söluskattur og verðjöfnunargjald er innifalið í öllum gjaldskrárliðum nema 
raforku til húshitunar. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orku- 
lögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað og 

birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjald- 
skrá sama efnis nr. 91 9. febrúar 1977. 

Iðnaðarráðuneytið, 20. desember 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Kristmundur Halldórsson. 
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REGLUGERÐ 

fyrir Rafmagnsveitu Reykjavíkur. 

Stjórn, rekstur, söluskilmálar og almenn ákvæði. 

1. gr. 
Markmið Rafmagnsveitunnar. 

Rafimagnsveita Reykjavíkur er fyrirtæki, sem Reykjavíkurborg á og starfrækir 
í þeim tilgangi að veita og selja raforku um orkuveitusvæðið. 

Rafmagnsveitan skal rekin sem sjálfstætt fyrirtæki.
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2. gr. 

Verksvið og orkuveitusvæði. 

Rafmagnsveitan vinnur raforku í eigin orkuveitum og kaupir raforku af lands- 

virkjun eða öðrum og veitir orkunni um orkuveitusvæðið. 
Orkuveitusvæði Rafmagnsveitunnar er lögsagnarumdæmi Reykjavíkur og ná- 

grannabyggðir eftir því sem borgarstjórn ákveður og ráðherra samþykkir skv. gild- 

andi orkulögum hverju sinni. 
Rafmagnsveitan hefur einkarétt til sölu á raforku til notenda á orkuveitusvæði 

sínu. 

3. gr. 

Stjórn rafmagnsmála. Rafmagnsstjóri. 

Yfirstjórn rafmagnsmála borgarinnar er í höndum borgarstjórnar, en fram- 

kvæmdastjórnin skal falin borgarráði ásamt rafmagnsstjóra, sem borgarstjórnin 
skipar að fengnum tillögum borgarráðs, og skal hann vera rafmagnsverkfræðingur. 
Borgarstjórnin setur honum erindisbréf. Rafmagnsstjóri er framkvæmdastjóri Raf- 

magnsveitunnar. 

4. gr. 

Verksvið borgarráðs. 

Borgarráð hefir á hendi stjórn Bafmagnsveitunnar, sér um viðhald hennar og 

umbætur, og allt er að starfrækslu hennar lýtur, kaup og sölu á raforku, fjárhald 
og reikningsskil. Það skal gefa borgarstjórn þær skýrslur, sem óskað er eftir, um 
starfrækslu og ástand Rafmagnsveitunnar og leggja ársreikning hennar með árs- 

reikningum borgarsjóðs fyrir borgarstjórn til úrskurðar. 
Borgarráð semur nánari reglur, sem borgarstjórn skal staðfesta, um einstök 

atriði þessarar reglugerðar, eftir því sem þörf gerist. Það gerir einnig tillögur til 

borgarstjórnar um gjaldskrár fyrir Rafmagnsveituna, undirbýr samninga um orku- 

kaup og orkusölu, og annast framkvæmdir allra rafmagnsmála borgarinnar. 

Borgarráð skipar alla fasta starfsmenn Rafmagnsveitunnar, að fengnum til- 

lögum rafmagnsstjóra, og setur þeim erindisbréf og ákveður, hvernig aðrir starfs- 

menn skuli ráðnir. 

5. gr. 

Verksvið rafmagnsstjóra. 

Rafmagnsstjóri stjórnar daglegri starfrækslu og reikningshaldi Rafmagnsveit- 

unnar, eftirliti, viðhaldi á veitukerfi og öðrum útbúnaði og öllum verklegum fram- 

kvæmdum, er snerta hana. Hann hefir umsjón með raflögnum í borginni, þar með 

talið efni og tæki, sér um afgreiðslu og innheimtu við kaup og sölu á raforku, efni 

og tækjum, sem Rafmagnsveitan kaupir eða selur. 

6. gr. 

Reikningshald og ráðstöfun tekna. 

Rafmagnsveita Reykjavíkur hefir sjálfstætt reikningshald og tekur sjálf við 

greiðslu fyrir selda raforku og öðrum tekjum. Skal tekjum hennar fyrst og fremst 

varið til að standa straum af öllum greiðsluskuldbindingum hennar, svo sem af- 

borgunum á áhvílandi skuldum, vöxtum og öðrum rekstrarkostnaði, þar með talið 

fullnægjandi viðhald og endurnýjun virkja og annað, sem nauðsynlegt er til að
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tryggja öruggan rekstur Rafmagnsveitunnar, en tekjum, sem umfram kunna að verða, 
ráðstafar borgarstjórn. 

Rafmagnsstjóri varðveitir sjóð Rafmagnsveitunnar samkvæmt nánari reglum, 
sem borgarráð setur. 

7. gr. 

Löggilding rafverktaka. 

Borgarráð veitir þeim rafverktakaleyfi, sem fullnægja skilyrðum og skilmálum 
Rafmagnsveitunnar. Borgarráð setur ákveðið í gjaldskrá greiðslur fyrir verk þau, 
sem Rafmagnsveitan innir af hendi við úttekt raflagna, skoðunargerðir og annað 
eftirlitsstarf sitt. 

Engir aðrir en þeir, sem fengið hafa fullgilt rafverktakaleyfi, mega taka að sér 
lagningu á húsveitum, uppsetningu tækja eða framkvæma á sína ábyrgð nokkurt 
verk, er snertir veitur, sem tengja á við kerfi Rafmagnsveitunnar. 

8. gr. 

Sala raforku. 

Rafmagnsveitan selur raforku á orkuveitusvæði sínu, þar sem veitukerfi hennar 
nær til með þeim skilmálum, sem ákveðnir ern í reglugerð þessari og í samræmi 
við sérreglur um raforkuvirki á orkuveitusvæði Rafmagnsveitunnar og gjaldskrá 
hennar á hverjum tíma. 

Borgarráð getur synjað um raforku til húshitunar. Á þeim stöðum í veitukerfinu, 
þar sem flutningsgeta þess leyfir ekki hið umbeðna afl án sérstakra ráðstafana, 
ákveður rafmasnsstjóri nánari skilmála. 

Ef Rafmagnsveitan telur nauðsynlegt, að komið verði upp raforkuvirkjum, 
þ.m.t. spennistöð, í húsi eða á lóð viðkomandi húseignar í því skyni að sala raf- 
orku geti farið þar fram, skal Rafmagnsveitunni látið í té húsrými með sérstökum 
samningi eða ókeypis lóð. Hér er miðað við. að um meiri háttar notkun sé að ræða. 

Rafmagnsveitunni er heimil! að láta öðrum notendum í té raforku frá stöðinni 
og að tryggja uppsetningu hennar og óslitinn rekstur með Þþinglýsingn á kvöð þess 
efnis. 

Rafmagnsveitan getur neitað að láta raforku í té til fjarliggjandi staða eða til 
staða, þar sem lóðareigendur neita að leggja til lóð fyrir nauðsynlega spennistöð 
og lóð eða aðstöðu fyrir stólpa eða festur fyrir raflínur án endurgjalds. Óski Raf- 
magnsveitan eftir spennubreytingu á húsveitu, er húseigendum skylt að hlíta því, 
enda sé breytingin gerð á kostnað Rafmagnsveitunnar. Á sama hátt skulu húseis- 
endur bera kostnað af spennubreytingu húsveitn. sem þeir hafa óskað eftir og Raf- 
magnsveiftan hefur samþykkt. 

9. gr. 7 

Umsókn um kaup á raforku. 

Hver sem óskar að gerast notandi að raforku, verður að fylla út tilætlað um- 
sóknareyðublað, er fæst á skrifstofu Rafmagnsveitunnar, og skal hann skuldbinda 
sig, með undirskrift sinni, að hlíta settum reglum um kaup á raforku frá Rafmagns- 
veiturni. Skal í umsókninni skýrt frá, hve mikið afl þarf, og til hvers það er ætlað.
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10. gr. 

Umsókn um heimtaug. 

Umsókn um heimtaug eða breytingu á heimtaug skal undirskrifuð af húseig- 
anda, er skuldbindur sig til þess með undirskrift sinni að greiða heimtaugargjald 
það, sem ákveðið er í gjaldskrá Rafmagnsveitunnar. 

Heimtaugar með stofnvari eru eign Rafmagnsveitunnar, ef ekki er sérstaklega 
um annað samið og þótt heimtaugargjald hafi verið greitt í samræmi við gjaldskrá. 

Rafmagnsveitan annast viðhald og endurnýjun heimtauga sinna án sérstaks 
endurgjalds, nema heimtaug þurfi að breyta vegna breytingar á húsi eða lóð. Skal 
húseigandi greiða kostnaðinn við þá breytingu. Ef loftlinuheimtaug er breytt í jarð- 
strengsheimtaug, skal húseigandi greiða kostnaðarmun, sem ákveðinn er í gjaldskrá. 

Rafmagnsveitunni er heimilt að krefjast skuldbindingar um lágmarksnotkun 
um heimtaug. 

Sé um tiltölulega mikla notkun að ræða, og Rafmagnsveitan þarf, til þess að 
fullnægja henni sérstaklega, að auka háspennukerfi, auka afl spennistöðvar eða 
gera meiriháttar viðbætur á lágspennukerfi, er rafmagnsstjóra heimilt að krefjast 
skuldbindingar umsækjenda um tiltekinn notkunartíma eða þátttöku í kostnaði. 

Eigi er skylt að ljúka lagningu jarðstrengsheimtaugar meðan jörð er frosin. 

ll. gr. 

Húsveitur. 

Skylt er að láta löggilta rafverktaka, eða Rafmagnsveituna, ef hún tekur slík 
verk að sér, framkvæma alla vinnu við raflagnir og raftæki, hvort heldur er um að 
ræða nýjar raflagnir, breytingar eða viðgerð á raflögn, og annast þeir fyrir hönd 
húseiganda eða notanda umsóknir og tilkynningar til rafmagnsveitunnar um allar 
raflagnir, samkvæmt því, sem ákveðið er í reglum um raflagnir í Reykjavík, en Raf- 
magnsveitan annast úttekt á öllum nýlögnum, viðaukum og breytingum á raflögnum 
skv. beiðni eða að eigin frumkvæði. 

Engir aðrir en umboðsmenn Rafmagnsveitunnar mega setja straum á veitu eða 
hluta af veitu, í fyrsta sinn eftir úttekt. Sé út af þessu brugðið varðar það þann sektum, 

sem verkið er unnið fyrir, þann, sem setur strauminn á og loks hinn löggilta rafverk- 
taka, er sá um verkið. 

Rafmagnsveitan tekur ekki á sig ábyrgð á veitu með úttekt eða tengingum. 
Rafmagnsveitan áskilur sér rétt til að setja þau skilyrði fyrir tengingu á veitu, að 

notkun um hana verði ekki veitukerfi Rafmagnsveitunnar ofviða, og þar sem hætta 
kann að verða á þessu, má setja viðeigandi skilyrði í hvert sinn fyrir notkuninni, þar 
til úr er bætt. 

12. gr. 

Sala á raforku til notenda, sem sjálfir hafa orkuvinnslu. 

Veitur, sem nota raforku annarsstaðar að en frá Rafmagntveitunni, má tengja 
við veitukerfi hennar í því skyni, að Rafmagnsveitan verði aðallega eða eingöngu 
notuð til vara, með því skilyrði að greitt sé lágmarksgjald, sem svari til þeirrar kvaðar, 
sem hvílir á Rafmagnsveitunni vegna tengingarinnar. 

Framsal til annarra á raforku, sem keypt er af Rafmagnsveitunni, er óheimilt 
án leyfis Rafmagnsveitunnar.
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13. gr. 

Eftirlit með húsveitum og tækjum. Gallar á húsveitum. 

Sérhver húsveita, að meðtöldum tækjum til notkunar á raforku skal fullnægja 
kröfum þeim, sem settar eru í reglugerð Rafmagnseftirlits ríkisins og í reglum 
Rafmagnsveitunnar um raforkuvirki. 

Rafmagnsstjóra er heimilt að hafa eftirlit með öllum húsveitum, gögnum og 
tækjum, sem notuð eru við hagnýtingu á rafmagni, og skulu starfsmenn Rafmagns- 
veitunnar hafa frjálsan aðgang að öllum herbergjum húss, hvenær sem nauðsyn- 
legi er, til að skoða húsveituna, eða hluta hennar, eða raftæki, sem nota má við veituna. 

Vélar og önnur tæki skulu vera þannig sett og þannig útbúin, að þau starfi án 
þess að titringi valdi eða truflun á ljósum eða annarri notkun. 

Sé misbrestur á þessu eða aðrir gallar á veitu eða tækjum, skal notandi þegar 
í stað, á sinn kostnað, láta löggiltan rafverktaka lagfæra þetta. 

Nú kemur í ljós við skoðun húsveilu, sem framkvæmd er af Rafmagnsveitunni, 
Rafmagnseftirliti ríkisins eða löggiltum rafverktaka, að galli er á veitu eða tækjum, 
og skal þá eigandi veitunnar eða tækjanna skyldur til þess að láta löggiltan raf- 

verktaka gera við gallana á sinn kostnað. 
Rafmagnsstjóri getur látið taka veituna eða tæki úr sambandi, meðan galli er á 

veitunni eða tækjunum, þar til úr er bætt. 
Húseiganda er skylt að sjá um að stofntaugar í húsveitu hans séu ávallt nægilega 

gildar fyrir notkun veitunnar. 
Óleyfilegt er að nota annað efni í veitu eða tæki en það, sem viðurkennt er af 

Rafmagnsveitunni. 

Ef óleyfileg vör finnast í veitu, skal notandi veitunnar gerður ábyrgur fyrir, 
samkvæmt fyrirskipun Rafmagnseftirlits ríkisins. 

Séu gerðar óleyfilegar tengingar eða breytingar á veitu eða tækjum eða sýnt 
hirðuleysi um meðferð eða viðhald veitu eða tækja, skal farið með það sem galla 
á veitu, og er heimilt að gera eiganda að greiða aukagjald, sem ákveðið sé í gjaldskrá, 

vegna kostnaðar við aukið eftirlit með veitunni. 
Það er óleyfilegt, sem ekki fullnægir kröfum, sem settar eru Í reglugerðum 

Rafmagnseftirlits ríkisins og reglum Rafmagnsveitunnar. 

14. gr. 

Mælitæki. 

1) Rafmagnsveitan setur upp nauðsynleg mælitæki og ákveður fjölda þeirra, tegund 
og staðsetningu. Mælitækin má ekki flytja til án samþykkis Rafmagnsveitunnar, en 
hún getur krafist flutnings þeirra, ef það þykir hentugra að dómi rafmagnsstjóra. 

Starfsmenn Rafmagnsveitunnar skulu ætíð hafa aðgang að mælitækjum, og 
þeir einir mega rjúfa innsigli þeirra. 

Notandi mælitækis er sá, sem skráður er fyrir raforkunotkun þeirrar veitu, 
sem mælitækið er fyrir. Skal hann bera ábyrgð á mælitækjum og raforku- 
notkun veitunnar, þar til hann lætur af notkun hennar og tilkynnir rafmagns- 
veitunni um það skv. 19. grein. 

Rafmagnsveitan annast venjulegt viðhald mælitækjanna á sinn kostnað, 
en verði mælitæki fyrir óvenjulegu hnjaski eða skemmdum er heimilt að skylda 
notanda til að greiða kostnað við viðhald eða endurnýjun þess. 

Notandinn greiðir leigu fyrir afnot mælitækja skv. gjaldskrá Rafmagns- 
veitunnar á hverjum tíma. 

Þar sem eitt mælitæki er sett fyrir sameiginlega notkun fleiri aðila, ber 
skráður notandi mælitækisins ábyrgð á greiðslum vegna hinnar sameiginlegu 
notkunar. Aðrir notendur bera þó hver um sig ábyrgð in solidum á greiðslum 
þessum með hinum skráða notanda.
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3) 

4) 

6) 

Breyting á skráningu notanda mælitækis fyrir sameiginlegri notkun verður 
því aðeins gerð, að allir notendur hinnar sameiginlegu notkunar fari fram á 
það skriflega. 
Ef fram kemur við prófun, sem Rafmagnsveitan framkvæmir að eigin frum- 
kvæði eða skv. beiðni notanda, að mælitækið mælir skakki, skal endurgreiða 
orkunotkun notandans. Hafi mælitækið mælt 5% of lítið eða þaðan af minna 
skal krefja notandann um það, sem vanmælt var. Hafi tækið mæli 5% of mikið 
eða þaðan af meira, skal endurgreiða notandanum mismuninn með frádrætti 
á næsta orkureikningi eða í reiðufé. Endurgreiðslu getur notandi ekki krafist 
fyrir lengra tímabil en 1 ár og sama gildir um viðbótarkröfu Rafmagnsveitunnar, 
enda hafi notanda ekki verið ljóst eða mátt vera það ljóst, að um bilun mælitækis 
væri að ræða. 

Við endurreiknun orkunotkunar skal taka tillit til fyrri notkunar við- 
komandi aðila og annarra aðstæðna, sem gefið gætu vísbendingu um það, hvenær 
mælitækið bilaði. Eigi skal reikna vexti af umfram- eða vangreiðslum, sem að 

framan greinir. 

Ef notandi véfengir niðurstöður prófunar á mælitæki, skal leita úrskurðar 
Rafmagnseftirlits ríkisins og er hann bindandi fyrir báða aðila. 
Nú hættir skráður notandi mælitækis notkuninni, og skal hann þá í tæka tíð 
tilkynna það Rafmagnsveitunni, sem annast um að lokaálestur fari fram. Hafi 
eigi annar notandi sótt um að fá mælitækið skráð á sitt nafn, skal loka því, og 
eigi skal hefja orkusölu á ný um tækið, fyrr en tilkynnt hefur verið um nafn 
og nafnnúmer nýs notanda. 

Nú mælist engin notkun um mælitæki um langt skeið, og er Rafmagnsveitunni 
þá heimilt að fjarlægja tækið og láta loka viðkomandi raflögn. 
Ef notandi hefir aukna straumnotkun vegna galla á veitu sinni eða tækjum, er 
Rafmagnsveitan ekki skyld til þess að áætla frádrátt á reikningum notandans 
þess vegna. 

Ef svo reynist, að notkun hefur orðið meiri en álestur sýnir, eða álestur verið 
skakkur eða útreikningur á reikningsfjárhæðinni, áskilur Rafmagnsveitan sér 
rélt til að leiðrétta þessa skekkju eftir á, undir eins og vitað er um hana. 
Verði uppvíst, að straumur sé notaður á annan hátt en um er samið, eða að 
raskað hafi verið mælitækjum eða breytt tengingu, þannig að ekki komi 
fram öll notkun, skal Rafmagnsveitan áætla þann straum, sem notaður hefir 
verið óleyfilega, og skal notandi gjalda fyrir hann eftir gjaldskrá, fyrir allan 
tímann, sem liðinn er frá síðustu skoðun veitunnar og þar til leiðrétt er, nema 
þyngri refsing liggi við að lögum. 

Ef ekki liggja fyrir sérstakar upplýsingar um líklega notkun á veitunni, 
má miða matið við stærð á vörum þeim, sem fyrir veitunni eru. Við endur- 
tekningu skal rjúfa samband við veituna og gera ráðstafanir til að koma fram 
ábyrgð á hendur þeim, sem brotlegur hefur gerst. 

15. gr. 

Ábyrgð. 

Ef vanskil eða dráttur verður á greiðslu rafmagnsgjalda, getur Rafmagnsveitan 
stöðvað orkuafhendingu — án ábyrgðar — að undangenginni tilkynningu skv. 17. gr., 
uns hæfileg trygging fyrir skilvísri greiðslu orkusölu um viðkomandi veitu hefur 
verið sett. Ef rafmagnsnotkun um mælitæki nægir ekki til þess að greiða raunveru- 
legan afhendingarkostnað raforkunnar um mælitækið, er Rafmagnsveitunni heimilt 
að krefjast lágmarksgjalds fyrir notkunina. Að öðrum kosti er Rafmagnsveitunni 
heimilt að taka mælitækið niður og loka veitunni, eða breyta tengingu hennar.
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16. gr. 

Gjald fyrir raforku. 

Reikningur fyrir raforkunotkun skal sendur notanda á notkunarstað eða annan 
stað, sem hann tiltekur. Skal greiða reikninginn innan 10 daga frá útsendingardegi 
hans. 

Nánari reglur um gjalddaga má setja í gjaldskrá. Heimilt er að áætla raforku- 
notkun notenda og innheimta reglulega skv. slíkri áætlun, enda fari fram uppgjör 
á staðreyndri notkun skv. álestrum eigi sjaldnar en einu sinni á hverjum Í2 
mánuðum. 

Reikningur fyrir áætlaða notkun telst fullgildur reikningur á sama hátt og 
uppgjörsreikningur, enda getur notandi jafnan krafist aukaálestrar og uppgjörs 
miðað við staðreynda notkun gegn aukagjaldi samkvæmt gildandi gjaldskrá á 
hverjum tíma. 

Við verðbreytingar á raforku skal áætla notkun skv. eldri og nýrri gjaldskrá 
og skal skiptingin sýnd á næsta orkureikningi. Skal notkuninni skipt jafnt niður 
á það tímabil, sem reikningurinn nær til. 

Eigi skal reikna vexti af uppgjörsreikningum skv. þessari grein, en heimilt 
er Rafmagnsveitunni að krefja notendur um dráttarvexti af ógreiddum orkureikn- 
ingum, ef um langvarandi vanskil er að ræða og sérstakra innheimtuaðgerða reynist 

þörf. 

17. gr. 

Lokun fyrir veitu og enduropnun. 

Sé raforkureikningur eigi greiddur innan 10 daga frá úlsendingardegi, getur Raf- 

máagnsveitan sent notanda viðvörun um stöðvun orkusðlu til hans, verði greiðsla ekki 
innt af hendi innan þriggja daga. 

Að þeim tíma loknum er heimilt að taka straum af veitunni, án ábyrgðar Raf- 
magnsveitunnar á hugsanlegum afleiðingum. 

Rafmagnsveitunni er heimilt að loka fyrir rafmagn og senda skuldakröfu, sem 
hún kann að hafa á hendur notanda til innheimtu með lögtaki, þegar: 

a. Notandi, sem þrátt fyrir kröfu og skriflega aðvörun, sem að framan greinir, 
hefir ekki greitt reikning fyrir notkun á raforku, sem hann ber ábyrgð á og sem 
fallin er Í gjalddaga. 

Hafi notand ábyrgð á fleiri en einni veitu, má Rafmagnsveitan beita þessu 
ákvæði við hverja þeirra sem er gagnvart vanskilum vegna einnar þeirra. 

b. Ábyrgðarmaður notanda stendur ekki við ábyrgðina. 
c. Notandi hefur gerst brotlegur við reglugerð þessa eða reglur um tæknilegan 

frágang raforkuvirkja og lagna. 

Lokun fyrir rafstraum leysir notandann ekki undan greiðsluskyldu á lokunar- 
tímabilinu. 
Sé lokað fyrir veitu vegna skulda, má að jafnaði ekki opna aftur nema: 

1. Skuldin sé greidd að fullu eða fullnægjandi írygging sett fyrir því að skuldin 
verði greidd og 

2. Greitt sé aukagjald fyrir enduropnun veitunnar skv. gjaldskrá og 
3. Trygging sé sett fyrir skilvísri greiðslu framvegis, ef sérstakar ástæður eru til 

að krefjast slíkrar tryggingar. 

Ef notandi veitu óskar eftir að veita hans sé tekin úr sambandi um tíma, er 
heimilt að taka aukagjald skv. gjaldskrá fyrir enduropnun veitunnar svo og að 
taka fulla leigu fyrir mælitæki veitunnar þann tíma, sem veitan er ekki í notkun. 

Enginn má framkvæma endurtengingu veitu nema þeir, sem Rafmagnsveitan 
hefur veitt umboð til þess hverju sinni. Sé brotið gegn þessu, skal farið með það 
sem óleyfilega straumnotkun.
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18. gr. 
Rekstrartruflanir. 

Stöðvun á rekstri eða truflanir vegna bilana eða takmarkana á raforkuvinnsl- 
unni hefir ekki í för með sér neina skaðabótaskyldu á hendur Rafmagnsveitunni, 

en koma skal á reglulegum rekstri aftur eins fljótt og auðið er. Notendur eiga ekki 
rétt til endurgreiðslu, þótt stöðvun verði vegna bilana eða annarra óviðráðanlegra 
atvika um langan eða skamman tíma. 

Rafmagnsveitan ber ekki ábyrgð á spennubreytingum undir slíkum kringum- 
stæðum eða afleiðingum af þeim og eigi heldur af bruna eða slysum, sem verða 
kunna af völdum rafmagns frá húsveitum rafmagnsnotanda. 

Rafmagnsveitan áskilur sér rétt til þess að loka fyrir straum til viðgerða og 
viðhalds eða eftirlits þegar þörf gerist. 

Meðan verið er að leggja heimtaugar, er Rafmagnsveitunni heimilt að taka 
straum af því svæði, sem nauðsynlegt er til þess að framkvæma tengingar. 

Komi það fyrir, að takmarka þurfi notkun á rafmagni um langan eða skamman 
tíma, ákveður borgarstjórn, að tillögum borgarráðs, hvar notkun skuli takmörkuð 
fyrst. 

Stöðvun á rekstri skal tilkynna fyrirfram, ef unnt er, en þó eiga notendur enga 

skaðabótakröfu á hendur Rafmagnsveitunni, þótt straumur hafi rofnað fyrirvara- 
laust. 

19. gr. 

Uppsögn á rafmagnsnotkun og tilkynning um flutninga eða breytingu í notkun. 

Sérhver rafmagnsnotkun, er notandi byrjar á skv. tilteknum lið gjaldskrár 
Rafmagnsveitunnar, er bindandi fyrir hann að minnsta kosti í 1 ár. Þó getur raf- 
magnsstjóri leyst notanda undan þessari skuldbindingu, þegar sérstaklega stendur á. 

Um gjaldtöku fyrir rafmagnsnotkun skal farið eftir gjaldskrá Rafmagnsveit- 
unnar á hverjum tíma. Tilkynning um breytingu á notkun, þannig að hún geti fallið 
undir annan gjaldskrárlið skal send Rafmagnsveitunni með mánaðar fyrirvara. 

Tilkynning um flutning notanda frá einum notkunarstað til annars skal berast 
skrifstofu Rafmagnsveitunnar með hálfs mánaðar fyrirvara. Skal þá, ef unnt er, 
gefa upp nafn og nafnnúmer þess notanda, sem hættir notkun, og þess sem tekur 
við notkun viðkomandi húsveitu. 

Notandi ber ábyrgð á raforkunotkun þeirrar veitu, sem hann er skráður fyrir, 
þar til hann hættir notkuninni og hefur sagt henni upp með réttum fyrirvara. 

Ef húseigandi eða trúnaðarmaður hans verður þess var, að notendaskipti hafa 
orðið, án þess að þau hafi verið tilkynnt til Rafmagnsveitunnar, ber honum að gera 

Rafmagnsveitunni aðvart um það án tafar. Vanræki húseigandi þessa tilkynningar- 
skyldu sína, getur Rafmagnsveitan beint að honum kröfum vegna ógreiddrar orku- 
notkunar þess aðila, er áður var notandi viðkomandi veitu. 

20. gr. 

Breytingar á gjaldskrá. 

Notanda skal skylt að hlíta ákvæðum gildandi gjaldskrár Rafmagnsveitunnar 
og breytingum þeim, sem borgarstjórn samþykkir og ráðherra staðfestir. 

Verði ágreiningur milli rafmagnsstjóra og notanda um skilning á ákvæðum 
gjaldskrár eða settum skilyrðum fyrir raforkunotkun, getur notandi krafist þess 
að ágreiningurinn verði lagður undir úrskurð borgarráðs. 

B 98
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21. gr. 

Brot á reglugerð. 

Brot gegn reglugerð þessari eða gegn reglum, sem settar verða skv. henni varða 
sektum, nema þyngri refsing liggi við að lögum. Ef brot veldur skemmdum á eign- 
um Rafmagnsveitunnar eða veldur henni tjóni á annan hátt skal hinn brotlegi auk 

þess bæta skaðann. 
Sektir renna í ríkissjóð. 

22. gr. 

Málsókn. 

Með mál út af brotum á reglugerð þessari eða á reglum, sem settar eru skv. 

henni skal farið sem opinber mál. Rafmagnsveitan getur auk þess höfðað skaða- 

bóta- og innheimtumál skv. almennum reglum um meðferð einkamála. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af borgarstjórn Reykjavíkur er 

hér með staðfest samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum nr. 58 

29. apríl 1967 til að öðlast gildi þegar í stað. Jafnframt er úr gildi felld reglugerð 

nr. 5 10. janúar 1939. 

Iðnaðarráðuneytið, 20. desember 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Kristmundur Halldórsson. 
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GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Snæfjalla- og Nauteyrarhrepps og Rafveitu 

Reykjafjarðar- og Ögurhrepps. 

I RAFORKA 

Rafveiturnar selja raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

A. Notkun til búeksturs, heimilisþarfa o. fl. 

Um orkumæli (aflmarksmæli), sem stilltur er á tiltekið afl og sýnir annars 

vegar heildarnotkun og hins vegar orkunotkun yfir aflstillingu. 

Notandi greiðir sem hér segir fyrir aflstillingu og orkunoikun: 

í. Aflgjald, lágmarksstilling 4 KW .......02..00.0.... kr. 67 000.00 á ári 

Aflgjald umfram 4 KW 22.00.0000 — 10 000.00 á kW á ári 

Orkugjald af allri notkun ........020000 00... 0... — 2.15 á kWst. 

Orkugjald af notkun yfir aflstillingu .............. —-- 13.00 á kWst. 

B. Vélanotkun, til skóla, radiostöðva, samkomuhúsa o. fil. 

Notandi greiðir sem hér segir fyrir aflstillingu og orkunotkun: 

1. Aflgjald  ........2000.0 00. kr. 27 000.00 á kW á ári 

Orkugja'd af allri notkun .......2200000.00.0.00... — 753 á kWet. 

Orkugjald af notkun yfir aflstillingu ............ — 16.00 á kWst.
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C. Ýmis konar notkun. 
Í. Lysing — orkugjald ............... 2. kr. 15.00 á kWst. 
2. Um vinnulagnir — orkugjald .................... —- 26.00 á kWst. 
ö. Kirkjur — orkugjald ...........0.0000.0. 0... — 18.00 á kWst. 
4. Sumarnotkun, til sumarbústaða o. fl. ............ — 11.00 á kWest. 

D. Utanhússlýsing. 
Í. Fast gjald á ljósker ............000.0..0 kr. 1300.00 á ári 

Orkugjald, ómæld notkun á uppsett afl „........... — 16.00 á W. á ári 

Il. MÆLALEIGA 

Rafveitusijóri ákveður stærð og gerð mælitækja og rofa, sem nota skal fyrir hverja 
veitu og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann. 

Af mælitækjum og rofum er heimilt að taka leigu sem næst 20% af verði tækis- 
ins á ári. 

HI. HEIMTAUGARGJÖLD 

Ratveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar og/eða spennistöðvar fyrir 
húsveitu. Umsækjandi heimtaugar skal gera grein fyrir væntanlegri notkun hús- 
næðis og helstu raforkunotkun, jafnframt leggja fram raflagnateikningar. 

Hreppsnefndir ákveða heimtaugargjald hverju sinni, að fengnum tillögum raf- 
veitunefnda, og skal það vera sem næst kostnaðarverði. 

IV. OPNUNARGJÖLD 

1. Hafi verið lokað fyrir veitu vegna vanskila á gjöldum til rafveitunnar er óheimilt 
að opna aftur fyrr en notandi hefur greitt áfallin gjöld og kr. 2500 í opnunar- 
gjald. 

2. Ef fundin er óleyfilegur rafbúnaður eða of stór vör, skal veitunni lokað tafar- 
laust, og ekki opnuð aftur fyrr en notandinn hefir bætt úr því og greitt kr. 
2500 í opnunargjald. 

V. ÝMIS ÁKVÆÐI 

1. Notendum skal skylt að gefa upp tölur á kWst. mælum í síma þegar óskað er 
en reglulegur aflestur og reikningsskil fara fram ársfjórðungslega. 

Reikningur fyrir raforku er gjaldfallinn um leið og hann hefur borist 
notanda. 
Rafveitustjóri getur bannað notkun rafsuðuspenna, súgþurrkunarblásara og 
heyblásara eða takmarkað notkun slíkra straumfrekra tækja við tiltekna tíma 
sólarhrings. 

3. Hreppsnefndum er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í sjald- 
skrá þessari í samræmi við kaupgjald og verðlag, að fenginni heimild ráðu- 
neytisins, enda verði breytingin auglýst í Lögbirtingablaðinu, áður en til hennar 
kemur. 

ho
 

VI. ANNAÐ 

Söluskattur og hliðstæð gjöld 20% og 13% verðjöfnunargjald eru innifalin í 
gjaldskrárliðum nema raforku til húshitunar og kWst.-gjaldi á gjaldskrárlið A. 
Gjaldskrárverðið breytist til samræmis við söluskattsbreytingar, sem kunna að verða.
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Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orku- 
lögum nr. 58 29. april 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað og 
birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjald- 
skrá sama efnis nr. 113 16. febrúar 1977. 

Iðnaðarráðuneytið, 20. desember 1971. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson. 
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GJALDSKRÁ 

Orkubús Vestfjarða. 

Orkubú Vestfjarða selur raforku í smásölu á þann hátt og við því verði, sem 
hér segir: 

TAFLA 1. Orku- og aflverð og fastagjöld. 

A. Lýsing. 

1.1. Fast gjald .............0.0000 00... kr. F1 

Orkugjald .......0000.20000 000. —- 75.30 á kWst. 
1.2. Fast gjald ............0000000 000. — F1--F2 

Orkugjald ..........000.000. 0... — 40.60 á kWst. 

1.3. Útilýsing: 
Fast gjald ............0000000 00... — Fi 
Orkugjald ..........00200200 000... — 19.95 á kWst. 

1.4. Útilýsing: 
Fast gjald .........0.0.20000 2000 — FI 
Fastagjald á ljósker ..........000000000 000... — 6 xXFI1 á ári 
Orkugjald ...........0..0.. 00... — 9.40 á kWst. 

1.5. Húsbyggingar: 
Fast gjald ..........00.002 000 — FI 
Orkugjald ..........0200000000 00... —-- 31.00 á kWst. 

B. Heimili. 

2.1. Fast gjald ..............0000000 00 kr. FI--F38 
Orkugjald ..........000000000 000. — 19.60 á kWst. 

2.2. Notkun til búrekstrar o. fl. í dreifbýli. 
Markmæling: 
Aflgjald, lágmark 4 KW .........0.00000000.. —- 103 000.00 á ári 
Aflgjald, umfram 4 kW að hámarki 20 kW .... — 14 000.00/KW á ári 
Orkugjald af allri notkun ...........0000... — 2.70 á kWst. 
Orkugjald umfram aflstillingu — 19.60 á kWst.
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C. Vélanotkun o. fl.: 
3.1. Fast gjald ...............0.00 00... kr. FI {- F2 

Lágmarksgjald ..............0.000000 0... — 58XFl1 á ári 
Orkugjald .............000000 000... — 40.60 á kWst. 

3.2. Fast gjald, lágmark 3 KW ........0.0.0.0..... — 75 695.00 á ári 
Aflgjald umfram 3 KW ........ —- 20415.00/KW á ári 
Fast gjald ................0...00 000 — F1I--F3 
Orkugjald ............0..00 00 — 1.60 á kWst. 

3.3. Súgþurrkun 1/6—31/10 
Fast gjald ...........0.0.00. 000 — Fi 
Aflgjald OC... —- 1610.00/KW á ári 
Orkugjald ................. 0. — 3.30 á kKWst. 

D. Húshitun. 
41. Fast gjald ................00.0 00... kr. FI -LF4 

Orkugjald .............2...... 0000. -— 14.00 á kWst. 
Roftími allt að 1 klst. á dag 

4.2. Fast gjald, lágmark 2 KW .................. — F1-}F4 
Orkugjald ...........0..00 000 — 4.50 á kKWst. 
Roftími allt að 3 klst. á dag 

1.3. Markmæling: 
Fast gjald ...............0..00000 000. — F1 
Aflgjald, lásmarksstilling 5 KW .............. —-  29425.00 á ári 
Aflgjald umfram 5 KW að 20 KW ............ — 5 885.00/kKW á ári 
Orkugijald af allri notkun .................. — 2.80 á kWst. 
Orkugjald umfram aflstillingu .............. -— 19.60 á kWst. 
Roftími allt að 2X1.5 klst. á dag. 

E. Sumar- og næturhitun. 
44. Sumarhitun: 

Fast gjald ..............0..00 00... kr. F1 
Orkugjald ............0..000 000 —- 2.80 á kWst. 

4.5. Næturhitun: 
Fastagjald, lágmark 2 KW ...........0......... — F1I--F4 
Orkugjald ................000 0000... — 2.80 á kWst. 

í Roftími allt að 14 klst. á dag 

F. Annað. 

5.1. Gjöld fyrir lokun og enduropnun veitu í hvert 
skipti kr. 3 600.00 

5.2. Sérsamningar 

1. SKILGREINING OG ÝMIS ÁKVÆÐI 

1.1. Föst gjöld ákvarðast þannig: 
Fl... kr. 590.00 á mán. 
F2.A Verslanir, skrifstofur, vinnustofur o. þ. h. — 

B Gangar, geymslur o. þ. h. ..........0... —- 
F3 — 

22.00 á m? á mán. 

11.00 á m? á mán. 
235.00 á mán,
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Gjaldeiningar. 
A. Heimili: 

Hvert herbergi notað eða ætlað til íbúðar, en ekki gangar, baðherbergi né 
seymslur. Herbergi 5 ferm. eða minni reiknast hálft en 25 ferm. eða stærra 
tvö. 

B. Fyrir félagsheimili, skóla, gistihús, sjúkrahús og þess háttar, 20 ferm. mælt 
innan útveggja. 

C. Fyrir fiskvinnslustöðvar, iðnaðar- og iðjuhús o. þ. h. 30 ferm., fyrir vinnslu- 
rúm, 40 ferm. fyrir geymslurúm. 

F4. Hvert uppsett kW kr. 1 100.00 á ári. 

2. MESTAAFLSMÆLING 

2.1. Aflmæling miðast við 15 mín. meðalálag. 
2.2. Gjaldskrárliður 3.2. 

Gjaldskylt afl hvers almanaksárs er meðaltal fjögurra hæstu álestra, en hjá 
fiskibræðslum, fiskimjölsverksmiðjum og til hliðstæðra nota, er 'gjaldskylt afl 

meðaltal tveggja hæstu álestra. Álestur fari að jafnaði fram í byrjun hvers 
mánaðar. 

2.3. Ef ekkieru:tök á að mæla notað afl, má miða aflúttak við 80% af uppsettu afli. 

3. Véla og tækjaálag. 

3.1 Ef fasviksstuðull hjá notanda er lægri en 0,8, skal hann gera ráðstafanir á 

sinn kostnað til þess að hækka fasviksstuðulinn upp í það gildi. 
Notandi greiðir hærra verð fyrir raforku meðan fasviksstuðull er undir 0,8. 

3.2 Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra tækja, er valda tilfinnan- 
legum truflunum, um lengri eða skemmri tíma eftir aðstæðum hverju sinni. 

Heimilt er að taka fastagjöld af rafsuðuspennum samkvæmt FÁ. 

4. Götulýsing. 

Orkubú Vestfjarða sér um uppsetningu götulýsingarkerfis samkv. ósk notanda, 
sem greiði stofnkostnað. Viðhald götulýsingar annast O. V. á sinn kostnað. 

„5. Takmörkun á vali gjaldskrárliða o. fl. 

Þegar um sérstakar aðstæður er að ræða, svo sem tímabundna notkun. mikils 

afls, getur O. V. takmarkað val notenda við ákveðna .gjaldskrárliði eða gert sér- 

staka samninga um skilyrði fyrir tengingu. Þar sem framleiðslukostnaður orku 
er sérstaklega hár. svo sem á díselstöðvasvæðum, eða flutningsgeta og/eða spenna- 

afl er takmarkað, áskilur O. V. sér rétt til þess að gefa ekki kost á sjaldskrárliðum, 
þar sem orkugjald er lági og/eða. orkunotkun. mikil. 

6. Annað. 

Söluskattur og hliðstæð sjöld 20% og 13% verðjöfnunargjald eru innifalin í öllum 
gjaldskrárliðum nema fáforku' til húshitunar og kKWst.-gjaldi í gjaldskrárlið 2.2. — 

Gjaldskrárverðin breytast til samræmis við söluskattsbreytingar, og/eða: breytingar 
sem kunna að verða gerðar á verðjöfnunargjaldi. 

8. Hitun. 

81 Heimilt er að selja órofna heimilisnotkun (B-2.1) um sama mæli og D-4.1 og 4.3 

reiknast þá til viðbótar fastagjald 4.3 samkvæmt taxta B-2.1 margfaldað með



8.2 

9.1 

10. 

10. 
10. 
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tölunni 5. Í sumarbústöðum skal reikna hverja heila 25 m? af heildarflatarmáli 
bústaðarins sem eitt herbergi, enda sé eingöngu um sumarnotkun að ræða. 
Sumarhitun. Gildistímabil sumarhitunarleyfa er 1. maí til 30. sept ár hvert. Ef 
nolkun sumarorku fellur niður eða verður óeðlilega lítil fyrir fyrrgreint tíma- 
bil, að mati orkubússtjóra, endurnyjast viðkomandi leyfi ekki sjálfkrafa á 
næsta ári eins og ef um eðlilega notkun hefði verið að ræða. 

9. Annað. 

Sérsamningar. Ef sérstaklega stendur á, getur notandi leitað eftir sérstökum 
samningi um raforkukaup. Orkubússtjóra er heimilt að leyfa tengingu einstakra 
tækja við kerfi Orkubúsins án mælis um stundarsakir, að því tilskildu, að 

greiðsla komi fyrir í samræmi við áætlaða notkun tækisins. 
Orkubúinu er heimilt að áætla notkun notanda í samræmi við meðalnotkun hans 
og innheimta greiðslur samkvæmt þeirri áætlun. 

10. Heimtaugargjald í þéttbýli. 

Í Heimtaugargjöld Orkubús Vestfjarða í kaupstöðum, kauptúnum og þorpum 
tengd veitusvæði Orkubúsins og með fasta íbúatölu 50 eða fleiri samkvæmt 

skrá Hagsiofu Íslands á hverjum tíma miðað við áramót. 
2 Orkubúið ákveður stærð og gerð heimtauga eða spennistöðva fyrir hverja húsveitu. 
3 Ein heimlaug er lögð að eign eða eignum á hverri lóð og greiðist heimtaugar- 

sjald af hverri heimtaug eða spennislöð sem hér segir: 

Varstærð Stofngjald Gjald af yfirlengd 

Amp. kr. Jarðstrengur kr./m Loftlína kr./stólpa 

63 120.750 3 630.00 37 950.00 
100 142.600 4 210.00 43 125.00 
200 232.300 6 310.00 
300 457.700 7 650.00 

Bráðabirgðaheimtaugar greiðast skv. kostnaði. 

10.4 Tengingar með meiri flutningsgetu eða annarri spennu greiðast samkv. kostnaði. 

10.5 Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stystu greiðfæra 
leið að varkassa á útvegg götuhliðar hússins. Teljist hagkvæmara að hafa var- 
kassa á innvegg skal leita samþykkis Orkubús Vestfjarða um gerð og frágang 
pípu, sem heimtaugarstrengurinn verður dreginn í. Af jarðstrengsheimtaug með 
flutningsgetu 200 A og 300 A greiðist yfirlengdargjald af vegalengd frá stofn- 
kassa að rofa í dreifistöð að frádregnum 25 m í lóð. Af vegalengd umfram 125 m 
í gölu greiðist ekki yfirlengdargjald. Lengd loftlínuheimtaugar reiknast frá 
næsta stólpa í götulínu, stystu greiðfæra leið að varkassa. 

10.6 Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja spennistöð að mestu leyti, fyrir einn 
notanda, skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem 
hagkvæmara þykir að dómi Orkubús Vestfjarða, með hliðsjón af tæknilegum 
aðstæðum, hverju sinni. 

Þegar lóð er lögð til, er það gert Orkubúi Vestfjarða að kostnaðarlausu 
og hlíta ber skilmálum þess um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. 

Þegar húsnæði fyrir spennistöð er lagt til, t. d. innan þess húsrýmis er 
umsækjandi hefur til umráða, svo sem í fiskverkunarhúsum, fiskimjölsbræðslum, 
iðnaðarhúsnæði, verslunarhúsnæði o. s. frv., skal staðsetning þess ákveðin með 
samþykki Orkubús Vestfjarða í hverju tilviki og skal húsnæðisaðstaðan full- 
nægja þeim kröfum sem gerðar eru um húsnæði til þessara nota. Húsnæðið — 
uppsteypt hús — er lagt Orkubúi Vestfjarða til að kostnaðarlausu, en það sér
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um allan kostnað við fullnaðarfrágang húsnæðis eftir nánara samkomulagi 

þar um, hverju sinni. 
10.7 Telji Orkubú Vestfjarða að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða stækka 

spenni, eða notandi óskar eftir þeirri aukningu skal notandi greiða helming 
kostnaðar samkvæmt heimtaugargjaldskrá fyrir íbúðarhús, en allan kostnað 
samkvæmt kostnaðarreikningi, fyrir iðnaðar- og verslunarhús o. þ. h. 

11. Heimtaugargjald í sveitum. 

11.1 Hver sá, er óskar að fá rafmagn frá Orkubúi Vestfjarða eða fá heimtaug, sem 
fyrir er eða fá tengt hús eða viðbyggingu við hús, sem er grunngjaldsskylt (sbr. 
2. gr.), skal hafa greitt heimtaugargjald til Orkubús Vestfjarða áður en lagning 

veitunnar er hafin. Óheimil er rafmagnsnotkun um heimtaug nema framan- 
greindu skilyrði um greiðslu heimtaugargjaldsins hafi verið fullnægt. 

11.2 Heimtaugargjald skal vera grunngjald af fasteign að viðbættum hundraðshluta 
af fasteignamatsverði. Grunngjald skal vera kr. 119320 á hvern notanda og til 
viðbótar við grunngjald, skal greiða 1.2 af hundraði af fasteignamatsverði húsa, 
mannvirkja, lands og lóða, allt að kr. 11 000 000 matsverði, og 0.6 af hundraði 
af þeim hluta fasteignamatsverðs, sem er fram yfir kr. 11 000 000, enda sé saman- 
lögð lengd háspennu- og lágspennulínu veitunnar ekki yfir 15 km á hverja, 
119 320 krónur, sem áætlað er að greiðist í grunngjöldum. Framangreint grunn- 
gjald kr. 119 320 miðast við vísitölu byggingarkostnaðar, 2510 stig. Grunngjald 
breytist í sama hlutfalli og vísitalan til hækkunar eða lækkunar þannig, að vísi- 
talan 1. janúar ár hvert er lögð til grundvallar grunngjaldi almanaksársins. 

Ef ekki er fyrir hendi mat á fasteign, sem greiða skal heimtaugargjald af, 

setur orkubússtjóri áætlað matsverð með hliðsjón af þeim reglum, sem fasteigna- 
mat ríkisins fer eftir við mat fasteigna og ákveðið heimtaugargjald í samræmi 
við það. Hús í smíðum skal meta sem fullbyggt væri, enda skal liggja fyrir 

staðfest teikning af því... 
Heimtausgargjald nýbýlis, sem ekki hefur fengið staðfest fasteignamat, skal 

ákveða með hliðsjón af því, að samanlagt matsverð lands og húsa býlisins verði 

6 050 000 kr. 
Heimtaugargjöld sumarbústaða, sumarbúða, veiðihúsa, hótela, verksmiðja, 

íbúðarhúsa og annarra slíkra aðila, sem ekki eru í tengslum við búrekstur, 

greiðast samkvæmt kostnaði. 
Um greiðslu kostnaðar af breytingu heimtaugar eða spennistöðvar fer eftir 

ákvæðum reglugerðar Orkubús Vestfjarða. Verði fallist á að leggja veitu, þar 

sem línulengd fer fram úr því, sem tilgreint er í 1. málsgrein, skulu heimtaugar- 
gjöld hækka samkv. nánari ákvörðun ráðherra með hliðsjón af áætluðu kostn- 
aðarverði af þeim línum, sem fram yfir eru. 

Lagning heimtaugar í sveit samkvæmt gjaldskrá þessari er háð samþykki 

orkuráðs hverju sinni. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af stjórn Orkubús Vestfjarða, og 
sett er samkvæmt lögum nr. 66 31. maí 1976 er hér með staðfest til að öðlast þegar 
gildi og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt eru úr gildi 
felldar gjaldskrár Rafveitu Ísafjarðar nr. 9 5. janúar 1977 og Rafveitu Patrekshrepps 

nr. 264 30. júní 1976. 

Iðnaðarráðuneytið, 28. desember 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson.
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AUGLÝSING 
um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Hrísevjarhrepps, nr. 322 

8. nóvember 1973, með síðari breytingum. 

4. gr. orðist þannig: 

Hitaveitan tekur leigu af hemlum og skal hún vera kr. 1 200 á hemil á mánuði. 
Vatnsgjald er kr. 1600 fyrir hvern lítra á mínútu. 
Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt Orkulögum nr. 58 29. apríl 

1967, staðfestist hér með til að taka þegar gildi og Þirtist til eftirbreytni öllum, 
sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 27. desember 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson. 

27. desember 1977. Nr. 455. 

AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Hvammstanga, nr. 387 27. desember 

1973, með síðari breytingum. 

A-liður 4. gr. orðist þannig: 

Fastagjald kr. 975.00 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 

B-liður 4. gr. orðist þannig: 

Vatnsgjald, kr. 1 950.00 á mánuði fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu. 
Gjaldskrárbreyting þessi, sem samþykkt er af hreppsnefnd Hvammstangahrepps, 

staðfestist hér með samkv. orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967 til að öðlast gildi 1. 
janúar 1977, samanber auglýsingu ráðuneytisins nr. 433, 30. desember 1976, og 
birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 27. desember 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson. 

27. desember 1977. Nr. 456. 

GJALDSKRÁ 

Hitaveitu Selfoss. 

1. HEITT VATN 

Hitaveita Selfoss selur afnot af heitu vatni úr veitukerfi sínu á þann hátt og 
við því verði, sem hér segir:
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1. Um vatnsmæli kr. 67.00 fyrir hvern rúmmetra vatns. 
2. Um hemil kr. 18534.00 á ári fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu hemils. 

Minnsta magn vatns sé 1 1/miín fyrir hverja 100 ím? húsnæðis. 
Ef vatnsmælir Þilar er hitaveitunni heimilt að áætla vatnsnotkun með hlið- 

sjón af fyrri notkun og/eða hitaþörf húsnæðis. 

IH. MÆLALEIGA 

Hitaveitan leigir vatnsmæla og skal leiga fyrir þá innheimt jafnhliða gjaldi 
fyrir vatnsnotkun. Hitaveitan ákveður stærð mæla og er sú ákvörðun skuldbind- 
andi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af mælum, sem hér segir: 

1. Fyrir mæla allt að 34“ ...........00 00 kr. 716.00 á mán. 
2. Fyrir mæla frá 19“ .........0.002 000. — 1313 00 á mán. 
3. Fyrir hemla ...........0.0..0.0 nc re —  716.00 á mán. 

TIl HEIMÆÐAGJALD 

Heimæðagjald, miðað við heildarrúmmál húsa, er sem hér segir: 

Al að 400 mö kr. 143 160.00 
400 til 2000 mö kr. 143 160.00 af 400 mö - kr. 119.50 á m? þar yfir að 2000 mö. 

2000 mé kr. 334 360.00 - kr 98.00 á mö þar yfir. 
"Séu fleiri en eitt hitunarkerfi tengd við heimæðina með mælum frá hitaveitunni, 

skal greiða kr. 20 880.00 aukagjald fyrir hvern mæli umfram hinn fyrsta. 
Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum, sé um óskipulagt svæði að ræða, 

skal greiða heimæðagjald samkvæmt kostnaðarreikningi. 
Heimæðagjald skal að fullu greitt þegar tengingu heimæðar er lokið. 

IV. OPNUNARGJALD 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar 

hafi komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 1 440.00. 

Gjaldskrá þessi sem samþykkt hefur verið af hreppsnefnd Selfoss er sett sam- 

kvæmt orkilögum nr. 58, 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi Í. 

janúar 1978 og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er 
úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 12 10 janúar 1977. 

Iðnaðarráðuneytið, 27. desember 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 0 

Kristmundur Halldórsson. 

A 
Nr. 457. 27. desember 1977. 

REGLUGERÐ 

um breyting á gjaldskrá Hitaveitu Mosfellshrepps nr. 108 10. febrúar 1977. 

4, gr, gjaldskrárinnar orðist svo: 

Gjald fyrir afnot heita vatnsins er sem hér segir: 

A. Fastagjald kr. 380.00 á mánuði fyrir hvern aðalhemil. 
B. Vatnsgjald kr. 970.00 á mánuði fyrir hvern mínútulítra á hámarksstillingu hemils, 

sem skiptist þannig:
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Flutningsgjald .................000 000... kr. 320.00 
Heitt vatn .............. 000. — 650.00 

FE 
0. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 
Heimæðargjald hitaveitunnar skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð. 

Rúmmál húss 

(utanmál) mö Heimæðargjöld 

Allt að 600 m3 kr.  2825.170 
600— 2000 m? — 225.170 fyrir 600 mö - 141.00 kr/möð þar yfir 

2000— 6000 m? —  422.570 fyrir 2000 m3 - 120.00 kr/m? þar yfir 
6 000—-10 000 m3 —  902.570 fyrir 6000 mö  105.00 kr/imð þar yfir 

Meira en 10000 má — 1322.570 fyrir 10000 m2-- 92.00 kr/möð þar yfir 

Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum hemlum eða mælum 
frá Hitaveitunni og skal þá greiða kr. 21000.00 í aukagjald fyrir hvern hemil eða 
mæli umfram þann fyrsta. 

Heimæðargjald skal greiðast þegar heimæð hefur verið lögð; áður en hún tengist 
hitakerfi hússins skv. þá gildandi gjaldskrá. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem samþykkt er af hreppsnefnd Mosfellshrepps stað- 
festist hér með samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1987 til að öðlast þegar gildi 
og Þirtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarráðuneytið, 27. desember 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   

29. desember 1977. Nr. 458. 

REGLUGERÐ 

um skoðunargjald ökutækja. 

. 1. gr. 

Fyrir skoðun bifreiðar eða bifhjóls ber eiganda að greiða 1000 króna árlegt 
sjald til lögreglustjóra (í Reykjavík tollstjóra), þar sem bifreiðin eða bifhjólið er 
skráð. Gjald þetta greiðist fyrir fram, og er gjalddagi þess 1. janúar, en eindagi 
1. apríl. Eigi skal framkvæma skoðun bifreiðar eða bifhjóls nema sönnur séu 
færðar á að skoðunargjald hafi verið greitt fyrir viðkomandi gjaldár. 

2. gr. 
Fyrir skoðun léttra bifhjóla, sbr. 3. gr. reglugerðar nr. 98 22. maí 1970, skal 

greiða 400 krónur í skoðunargjald. 

3. gr. . 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 22. gr. umferðarlaga nr. 40 

23. apríl 1968, öðlast gildi 1. janúar 1978. 
Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 421 20. desember 1976 um skoðunargjald 

ökutækja. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 29. desember 1977. 

Ólafur Jóhannesson. nn 
Ólafur W. Stefánsson.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 79 frá 27. maí 1960 um skipan gjaldeyris- 

og innflutningsmála o. fl. með áorðnum breytingum. 

1. gr. 
5. grein reglugerðarinnar orðist svo: Hver sá, sem fær gjaldeyris- og/eða inn- 

flutningsleyfi greiði viðskiptabönkum 1% af fjárhæð þeirri, sem leyfið hljóðar um, 
þó aldrei minna en 100 kr. fyrir hvert einstakt leyfi. Af gjaldeyrisleyfum fyrir 
ferðakostnaði skal leyfisgjaldið þó vera 1.75%. Af leyfum fyrir bensíni og brennslu- 
olínm, sem falla undir tollskrárnr. 27.10.19, 27.10.60 og 27.10.70 skal leyfisgjaldið 
þó aðeins vera 0.1% af fjárhæð þeirri, sem leyfið hljóðar um. Ekki skal inn- 
heimta gjald af leyfum fyrir námskostnaði. Leyfisgjaldið greiðist við afhendingu 

leyfanna. 
Framsal gjaldeyris- og/eða innflutningsleyfa er háð samþykki viðskiptabank- 

anna. Óheimilt er að bjóða til sölu eða selja gjaldeyris- og/eða innflutningsleyfi. 

2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 30, 25. maí 1960 um skipan gjald- 

eyris- og innflutningsmála o. fl., sbr. 6. gr. laga nr. 77 31. desember 1977 um skyldu- 
sparnað og ráðstafanir í ríkisfjármálum og öðlast gildi 1. janúar 1978. 

Viðskiptaráðuneytið, 31. desember 1977. 

Ólafur Jóhannesson. 
Þórhallur Ásgeirsson. 

Nr. 460. 15. desember 1977. 

VIÐAUKI 

við byggingarsamþykkt Hálshrepps í Suður-Þingevjarsýslu. 

1. gr. 

Sumarbústaður, skv. samþykkt þessari. er hús, sem aðeins er ætlað til dvalar 
að sumri til, en á Öðrum árstímum aðeins endrum og eins, einkum um helgar. 

2. gr. 
Reisa má sumarbústaði á þeim svæðum í hreppnum, þar sem hreppsnefnd, 

jarðanefnd og skipulagsstjórn ríkisins samþykkja. 

3. gr. 
Nú óskar eigandi (eigendur) lands, þar sem reisa má sumarbústaði, heimildar 

til að skipta því í sumarbústaðalönd, og skal hann þá senda hreppsnefnd uppdrátt af 
landinu ásamt tillögum sínum um skipulag í stórum dráttum, sbr. reglugerð 
nr. 217/1966 25. gr. 

Ef hreppsnefnd eða skipulagsstjórn geta ekki fallist á tillögur skv. 1. mgr. skal 
hún svo fljótt sem verða má. tilkynna landeiganda hverju hún telur áfátt. 

4. gr. 
Hreppsnefnd getur ákveðið, að landeigandi leggi fram land undir vegi og sam- 

eiginleg útivistarsvæði allt að % af heildarflatarmáli þeirra sumarbústaðalanda, er 
samþvkkt hennar nær til, sbr. 30. gr. í lögum nr. 19/1964.
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5. gr. 
Þegar hreppsnefnd, jarðanefnd og skipulagsstjórn hafa samþykkt tillögu að 

skipulagi landsins og heimilað skiptingu, skv. 3. gr., skal eigandi láta gera uppdrátt 
að hverju landi fyrir sig, sem hann selur eða leigir, í mælikvarða ekki minni en 
1:1000, og skal sá uppdráttur fylgja afsali. 

1. 
2. 

3. 

vi
 

Á uppdrætti skal sýna: 
Hugsanlega staðsetningu húss, bílastæða og bílskýlis, ef um slíkt verður að ræða. 
Vatnsból (þar með taldar borholur eftir vatni), sem kunna að vera á landinu 
eða Í næsta nágrenni þess, ef hætta er talin á mengun þess. 
Fyrirhugaða rotþró, nema sýnt sé fram á að veita megi skólpi brott á annan 
hátt, en ekki má setja rotþró nær mörkum en 10 metra. 

Raflínur og aðrar lagnir, sem taka þarf tillit til í sambandi við notkun landsins. 
Hvar aðkoma að landinu sé fyrirhuguð frá opinberum vegi og hver sé stærð 
landsins, en að jafnaði skulu sumarbústaðalönd vera 0,2 til 0,5 hektarar. 

6. gr. 
Þegar eigandi sumarbústaðalands ráðstafar slíku landi með afsali eða leigu- 

samningi, skal hann kynna kaupanda (leigutaka) hverjum skilyrðum byggingaleyfi 
og notkun lands er háð. 

Ekki má þinglýsa afsali eða leigusamningi, nema hreppsnefnd hafi hafnað for- 
kaupsrétti (forleigurétti) og staðfest þá ákvörðun með áritun á afsal eða leigu- 
samning. Við áritun á afsal eða leigusamning skal þess gætt, að skilyrða, skv. 1. mgr. 
sé getið í texta eða á viðfestu blaði, þannig að ekki verði um villst. 

Í afsali (leigusamningi) eða á viðfestu blaði skal taka fram eftirfarandi atriði 
eftir því sem þau geta átt við: 

1. Til hve langs tíma byggingaleyfið gildir, en hreppsnefnd ákveður þann tíma 
fyrir hvert einstakt svæði, þar sem heimilt er að reisa sumarbústaði. Leyfistími 
skal þó aldrei vera lengri en 25 ár í senn. 
Hámarksstærð sumarbústaðar er 50 m?. Að jafnaði má hann ekki vera hærri 
en ein hæð og skulu teikningar af bústaðnum lagðar fram í þríriti ásamt afstöðu- 
mynd. 
Sumarbústaður má ekki standa nær mörkum en 10 metra og ekki nær vegi en 
15 metra. Girðingar á mörkum skulu vera limgerði eða lágar einfaldar girðingar, 
nema hreppsnefnd heimili annarskonar girðingu. 
Sumarbústaðir skulu gerðir úr timbri eða öðru léttu efni. 
Eiganda sumarbústaðar er skylt að ganga frá rotþró eða skolpveitu, olíugeymi 
vegna upphitunar, þar sem slíkt er leyft og geymslu sorps svo og eyðingu 
þess (brottflutningi) þannig að fullnægjandi sé að dómi hreppsnefndar (heil- 
brigðisnefndar). 
Eiganda er skylt að hlíta reglum, er hreppsnefnd kann að setja um lagnir vatns 
og frárennslis, rafmagns og síma og annan tæknilegan umbúnað. 
Eftir að byggingaleyfið er fallið úr gildi, getur hreppsnefnd krafist þess, að 
sumarbústaður og önnur mannvirki verði fjarlægð henni að kostnaðarlausu. 
Tilkynna skal slíka ákvörðun með að minnsta kosti 1 árs fyrirvara. 

Ef sumarbústað er svo illa við haldið eða ásigkomulag hans að öðru leyti 
þannig, að til verulegrar óprýði er, og eigandi sinnir ekki áminningu um að bæta 
úr innan hæfilegs tíma, er hreppsnefnd heimilt að láta fjarlægja hann á kostnað 
eiganda. Heimild er þó háð því, að tveir dómkvaddir menn votti, að ástand bú- 
staðarins sé slíkt, sem að framan greinir. 
Um þrifnað á sumarbústaðalöndum og aðkeyrslu, skulu gilda ákvæði heilbrigðis- 
og lögreglusamþykkta hreppsins, eftir því sem þær geta átt við. 
Í leigusamningi eða afsali skal auðkenna land með nafni og/eða númeri, þannig 
að ekki verði um villst.
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10. Jafnframt því, að hreppsnefnd veitir leyfi til skiptingar lands í sumarbústaða- 
lönd greiðir landkaupandi eða leigjandi: 

Við afhendingu byggingarleyfis í hreppsjóð sérstakt gjald eftir reglum, er 
hreppsnefnd setur. Gjald þetta skal vera fyrir 25m? hús kr. 60000 síðan kr. 
6 000 til viðbótar á hvern fermetra umfram 25 m?. 

í1. Hreppsnefnd er heimilt að innheimta eftirlitsgjald að fjárhæð kr. 6000 árlega 
af hverjum sumarbústað vegna nauðsynlegrar gæslu og eftirlits, auk sérstaks 
gjalds, sem hreppsnefnd ákveður þegar brunavarnir og/eða sorphirðing verður 

tekin upp. 
12. Á gjöld samkvæmt þessari grein má koma álag sem nemur hækkun vísitölu 

byggingarkostnaðar, eftir að reglugerð þessi öðlast gildi. 

7. gr. 
Byggingarnefnd veitir byggingarleyfi fyrir sumarbústöðum, og skulu uppdrætiir 

gerðir eftir þeim reglum, sem settar eru í byggingarsamþykkt, eftir því sem þær geta 

átt við. 
8. gr. 

Nú óskar eigandi lands, þar sem reisa má sumarbústaði, að skipuleggja þar 
sumarbústaðasvæði, er sé undir stjórn félagasamtaka, og skulu þá gilda reglur 
9—-6. gr, eftir því sem þær geta átt við. Heimila má að land slíks sumarbústaða- 
svæðis sé óskipt, og er þá leyfilegt að reisa stærri sumarbústaði, en segir í 6. gr., 

þó. eigi stærri en 55 m?. 
Ef um er að ræða sumarbústaðasvæði, eins og að ofan greinir, getur hreppsnefnd 

áskilið tiltekna samræmda gerð húsa, að því er varðar þök og útlit. Hún getur og 
áskilið, að á skipulagi séu sýnd sameiginleg leiksvæði, gróðurbelti, gangstígar, bíla- 

stæði og annað slíkt. 
Um gerð og viðhald sameiginlegra mannvirkja, skal höfð hliðsjón af 3. kafla 

laga nr. 59/1976 um réttindi og skyldur sameigenda í fjölbýlishúsum frá 17. maí 1976. 

9. gr. 

Nú vill eigandi sumarbústaðalands, selja það, með eða án mannvirkja og hefur 

þá hreppssjóður forkaupsrétt. 

10. gr. 
Nú rís ágreiningur milli landeiganda (leigutaka) og hreppsnefndar um skilning 

á samþykkt þessari eða framkvæmd hreppsnefndar á henni, og sker þá ráðherra úr. 

Viðauki þessi sem saminn er og samþykktur af hreppsnefnd Hálshrepps stað- 
festist hér með samkvæmt lögum nr. 19/1905 sbr. lög nr. 84/1943, til að öðlast þegar 

gildi. 

Félagsmálaráðuneytið, 15. desember 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir. 
  

Nr. 461. . 29. desember 1977. 

AUGLÝSING 

um hækkun smásöluverðs raforku. 

Samkvæmt 25. gr. Orkulaga nr. 58 29. april 1967 hefur ráðuneytið staðfest eftir- 

farandi hækkanir á gildandi gjaldskrám neðangreindra rafveitna frá og með 1. janúar 

1978:
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Í. Gjaldskrá Rafveiíu Eyrarbakka, Stokkseyrar, Hveragerðis og Selfoss nr. 410 17. 
nóvember 1977 hækkun um 14%. 

2. Gjaldskrá Rafveitu Akraness nr. 160 29. mars 1977. 
Taxtar A. B. og C. í gjaldskránni hækki um 21%. 
Taxti D. í gjaldskránni hækki um 15%. 
Mælaleiga og heimtaugagjöld hækki um 25%. 

3. Gjaldskrá Rafveitu Miðneshrepps nr. 95 9. febrúar 1977 hækki um 22%. 
Gjaldskrá Rafveitu Grindavíkur nr. 153 14. mars 1977 hækki um 22%. 

Iðnaðarráðuneytið, 29. desember 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson. 

Í4. desember 1977. Nr. 462. 

Staðfes.ing forsetans á skipulagsskrá fyrir Nórusjóð, útgefin á venjulegan hátt 
ad manatum af dómsmálaráðherra 14. desember 1977. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Nórusjóð. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Nórusjóður. Heimili hans og varnarþing er í Reykjavík. 

2. gr. 
Stofnendur sjóðsins eru félagar í Kattavinafélagi Íslands. Stofnfé er kr. 100 000.00, 

sem er fyrsta gjöfin í sjóðinn, gefin til minningar um köttinn Nóru. 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að leggja fram fé til stofnunar kattaheimilis í Reykjavík, 

sem stofnsett verður og starfrækt af Kattavinafélagi Íslands, og styðja rekstur þess 
ef með þarf. Ekki er heimilt að verja fé úr sjóðnum til annars, fyrr en rekstur þess 
heimilis er að fullu tryggður. Þá fyrst og fyrr ekki er heimilt að verja úr sóðnum 
fé til stofnunar á kattaheimili annars staðar og stuðnings á rekstri þess, uns hann 
er að fullu tryggður, og svo áfram, ef Kattavinafélagi Íslands þykir við þurfa. 

Eingöngu má verja fé sjóðsins til Kattaheimilis, sem stofnsett er og rekið af Katta- 
vinafélagi Íslands og aldrei nema til eins í einu, samkvæmt framansögðu. 

4. gr. 
Stjórn Kattavinafélags Íslands fer með stjórn sjóðsins samkvæmt skipulags- 

skrá þessari og má ekki útaf breyta. 

Endurskoðandi skal vera löggiltur. 

9. gr. 
Tekjur sjóðsins eru gjafir, áheit, tekjur af kortasölu og öðru því, sem félagar og 

aðrir velunnarar kunna að gera til fjáröflunar, auk vaxta. Heimilt er að verja öllum
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tekjum sjóðsins samkvæmt skipulagsskrá þessari, en engu á annan hátt. Stofnfé 

má ekki hreyfa. 
Reikningsár telst almanaksár. 

6. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

Nr. 463. 23. desember 1977. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu á uppdrætti að legu Garðskagavegar frá mörkum 

Gerðahrepps að Tjarnargötu í Sandgerði. 

Samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 hefur ráðuneytið þ. 22. þ. m. stað- 

fest uppdrátt að legu Garðskagavegar frá mörkum Gerðahrepps að Tjarnargötu í 

Sandgerði. 

Uppdráttur þessi hefur hlotið þá meðferð sem lög nr. 19/1964 gera ráð fyrir 
og hefur verið samþykktur af hreppsnefnd Miðneshrepps og skipulagsstjórn ríkisins. 

Félagsmálaráðuneytið, 23. desember 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Jón Sigurpálsson. 
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HÚSAGERÐARSAMÞYKKT 

fyrir Húsagerðarsamband Vestur-Barðastrandarsýslu. 

Búnaðarfélag Barðastrandarhrepps, Búnaðarfélagið Örlygur Rauðasandshreppi, 
Búnaðarfélag Tálknafjarðarhrepps, Búnaðarfélag Ketildalahrepps og Búnaðarfélag 
Suðurfjarðarhrepps gera á grundvelli laga nr. 7 12. janúar 1945, reglugerðar 13. maí 
1947 og heildar húsagerðarsamþykktar Búnaðarsambands Vestfjarða svofellda húsa- 
gerðarsamþykkt: 

1. gr. 
Húsagerðarsambandið nær yfir 2. samþykktarsvæði húsagerðarsamþykktar Bún- 

aðarsambands Vestfjarða, en í því eru þau búnaðarfélög, sem að framan eru talin. 

2. gr. 
Tilgangur samþykktarinnar er að greiða fyrir húsabótum og öðrum bygginga- 

framkvæmdum hjá félagsmönnum og stuðla að því, að bændur geti komið sér upp 
svo vönduðum, hagkvæmum og ódýrum húsum, sem kostur er á. Þessum tilgangi vill 
húsagerðarsambandið ná með því að taka að sér byggingar íbúðar- og peningahúsa 
og þeirra húsa annarra, sem nauðsynleg eru almennum búrekstri og í því skyni ráða 
til sín byggingamenn og leggja þeim til sem fullkomnastar vélar, tæki og mót til 
vinnunnar. 

3. gr. 
Hvert búnaðarfélag kýs einn mann og annan til vara til þriggja ára í stjórn húsa- 

gerðarsambandsins. Skulu þeir ganga úr stjórninni eftir röð tveir og tveir og einn 
og röð þeirra í fyrsta skipti er þannig. Búnaðarf. Barðastrandarhrepps og Búnaðarf. 
Örlygur Rauðasandshr. kjósa stjórnarmenn árið 1978. Búnaðarf. Tálknafjarðarhr. 
og Búnaðarf. Ketildalahr. árið 1979 og Búnaðarf. Suðurfjarðarhr. árið 1980. Stjórnin 
kýs sér formann og auk þess tvo menn, er ásamt formanni mynda framkvæmda- 
stjórn sambandsins. Stjórnin ræður húsagerðarsambandinu framkvæmdastjóra í sam- 
ráði við Byggingastofnun landbúnaðarins og Búnaðarfélag Íslands. Hvert búnaðar- 
félag kýs árlega tvo fulltrúa á aðalfund húsagerðarsambandsins. 

Á aðalfundi skulu lagðir fram endurskoðaðir reikningar húsagerðarsambandsins 
og eru endurskoðendur tveir til þess kjörnir á aðalfundi Búnaðarsambands Vestfjarða. 
Aðalfund skal halda fyrir 20. júní ár hvert. 

4. gr. 
Stjórn og framkvæmdastjóri skipta með sér verkum svo sem tilgreint er í húsa- 

serðarsamþykkt fyrir Búnaðarsamband Vestfjarða, svo skal og vera um starfsemi 
alla og félagshætti. 

ð. gr. 
Húsagerðarsambandið myndar byggingasjóð til kaupa á vélum, verkfærum á- 

höldum og veggjamótum við byggingaframkvæmdir sambandsins. Stofnfjárhæð hans 
er kr. 5 000 000.00 — fimm milljónir króna. 
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Tekjur byggingasjóðs eru: 

1. Tveir þriðju hlutar stofnfjár er styrkur úr ríkissjóði, jafnóðum og hann greiðist 

til sambandsins út á þær vélar, sem keyptar hafa verið, enda liggi fyrir sam- 

þykki Byggingastofnunar landbúnaðarins, stjórnar Búnaðarfélags Íslands og 

stjórnar Búnaðarsambands Vestfjarða um þörf húsagerðarsambandsins fyrir 

þann vélakost. 

2. Óafturkræft framlag frá Búnaðarsambandi Vestfjarða, er nemi % hluta heildar- 

stofnfjárins. 

3. Eftirstöðvar stofnfjárins, %% hluta, tekur húsagerðarsambandið að láni, sem endur- 

greiðist innan 5 ára, og teljast greiðslur þessar ásamt vöxtum til reksturs- 

kostnað við byggingaframkvæmdir. Heimilt er þó að jafna þessum hluta stofn- 

fjárins niður á bændur eða búnaðarfélög á sambandssvæðinu. 

4. Tekjur þær, er inn kunna að koma samkv. 17. gr. húsagerðarsamþykktar Búnaðar- 

sambands Vestfjarða. 

6. gr. 

Tillögur er fram kunna að koma um breytingar á samþykkt þessari frá hreppa- 

búnaðarfélögunum, skulu sendar stjórn Búnaðarsambands Vestfjarða, er sendir þær 

til umsagnar öllum aðilum er að samþykkt standa samkv. 1. gr. Breytingatillögur 

sambandsstjórnar skulu sendar sömu aðilum til umsagnar. Tillögurnar skulu því næst 

ásamt umsögn búnaðarfélaganna, lagðar fyrir aðalfund búnaðarsambandsins. Sam- 

þykki löglegur aðalfundur breytingarnar með að minnsta kosti % atkvæðisbærra full- 

trúa, skal stjórn sambandsins senda breytingarnar Búnaðarfélagi Íslands, er leitar 

samþykis landbúnaðarráðherra á þeim. 

7. gr. 

Smþykkt þessa má því aðeins nema ú gildi, að rökstutt álit meiri hluta sam- 

þykktaraðila liggi fyrir um að tilgangi samþykktar verði ekki náð og að lögmætur 

aðalfundur búnaðarsambandsins samþykki það með að minnsta kosti % atkvæðis- 

bærra fundarmanna, enda komi samþykki landbúnaðarráðherra til. 

8. gr. 

Með brot á samþykkt þessari skal farið sem almenn lögreglumál og varða þau 

sektum frá 10 000 til 100 000 krónum, nema þyngri hegning liggi við að lögum. 

9. gr. 

Samþykkt þessi gengur í gildi, þá er hún hefur verið staðfest af landbúnaðar- 

ráðherra. 

Samþykkt þessi er sett samkvæmt lögum nr. 7 12. janúar 1945, um jarðræktar og 

húsagerðarsamþykktir í sveitum og reglugerð nr. 88 13. maí 1947, til að öðlast þegar 

gildi, og birtast til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 19. desember 1977. 

Halldór E. Sigurðsson. 
  

Haukur Jörundarson.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 238 31. maí 1977 um sérstakt tíma- 

bundið vörugjald. 

1. gr. 
1. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Greiða skal í ríkissjóð sérstakt vörugjald: 

1. Af tollverði innfluttrar vöru að viðbættum aðflutningsgjöldum. 
2. Af verksmiðjuverði innlendrar framleiðsluvöru og innfluttrar vöru sem fær 

einhverja vinnslumeðferð eða pökkun hér á landi. 
Gjaldið skal vera 18% til 31. desember 1978. 

2. gr. 
12. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Gjalddagi sérstaks vörugjalds af sölu innlendrar framleiðslu fyrir síðasta árs- 
fjórðung 1977 er 1. febrúar 1978. 

Gjalddagar sérstaks vörugjalds af sölu innlendrar framleiðslu á árinu 1978 eru 
fjórir. Gjalddagi fyrir tímabilið 1. janúar til 31. mars 1978 er 1. maí 1978, gjalddagi 
fyrir tímabilið 1. apríl til 30. júní 1978 er 1. ágúst 1978, gjalddagi fyrir tímabilið 1. 
júlí til 30. september 1978 er 1. nóvember 1978 og gjalddagi fyrir tímabilið 1. október 
til 31. desembar 1978 er 1. febrúar 1979. 

Eindagi er 15 dögum eftir gjalddaga. Beri eindaga upp á helgidag eða almennan 
frídag færist hann á næsta virkan dag á eftir, 

3. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 5. gr. laga nr. 49 20. maí 1977 um sér- 

stakt tímabundið vörugjald, sbr. 1. gr. laga nr. 84 31. desember 1977 um breyting á þeim 
lögum, til að öðlast gildi þegar í stað. 

Fjármálaráðuneytið, 31. desember 1977. 

F.h.r. 

Höskuldur Jónsson. 
  

Björn Hafsteinsson. 

30. desember 1977. Nr. 466. 

REGLUGERÐ 

um könnun á gjaldhæfi og greiðsluhæfi vátryggingafélaga. 

Svið. 

1. gr. 

Tryggingaeftirlitið skal kanna gjaldhæfi og greiðsluhæfi vátryggingafélags. 
Við mat á þessu skal litið til áhættu þeirrar, sem vátryggingarstarfsemi hefur í för 
með sér. 

Slík könnun skal fara fram árlega á grundvelli ársreiknings vátryggingafélags 
fyrir síðastliðið reikningsár og annarra gagna og upplýsinga um starfsemi þess, sem 
nauðsynleg er til þess að könnun geti farið fram.
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Við könnunina skal meta gjaldþol, greiðsluþol og áhættu vátryggingafélags 

eftir reglum, sem nánar er kveðið á um í þessari reglugerð. 

Tryggingaeftirlitið skal tilkynna vátryggingafélagi niðurstöður sínar þegar 

að lokinni könnun og gefa því kost á að koma að skýringum og athugasemdum við 

niðurstöðurnar. Að þeim athuguðum skal Tryggingaeftirlitið gera tillögur um úrbætur, 

ef þörf krefur. 

Gjaldhæfi. 

2. gr. 

Gjaldþol vátryggingafélags er sú fjárhæð sem fæst, þegar heildareigunm 

félagsins hafa verið dregnar hvers konar skuldir, óefnislegar eignir og niðurfærsla 

eignaliða, sbr. 2. mgr. þessarar greinar. Til gjaldþols í þessu sambandi reiknast 

eftirtaldir liðir: 

1. Imnborgað hlutafé, stofnfé eða áhættufé að frádregnu eigin hlutafé. 

2. Helmingur óinnborgaðs hlutafjár, stofnfjár eða áhættufjár, enda nemi inn- 

borgað fé minnst 25% heildarfjárins. 

3. Lögbundnir sjóðir eða aðrir sjóðir, sem samkvæmt lögum eða samþykktum félags- 

ins eiga að mæta halla á rekstri félagsins og ekki eru skuldbindingar þess. 

4. Áhættusjóður félagsins. 
5. Óráðstafaður hagnaður (ójafnað tap til frádráttar). 

6. Duldir varasjóðir, sem myndast vegna þess að eignir eru taldar undir raun- 

virði í efnahagsreikningi eða skuldir eru taldar með of háu verði, enda sé um 

varanlega eignamyndun að ræða. 

7. 15% af öryggisálagi tryggingasjóðs. Þó er heimilt að telja til sjaldþols öryggis- 

álag liftryggingasjóðs eftir mati tryggingastærðfræðings félagsins. Öryggisálag 

iðgjaldasjóðs er sá hluti yfirfærðra iðgjalda, sem ætlað er að mæta sveiflum á 

væntanlegum tjónum. Öryggisálag á bótasjóð er sá hluti bótasjóðs, sem ætlað er 

að mæta sveiflum á þeim tjónum, sem þegar hafa orðið. Ekki skal telja með þá f jár- 

hæð, sem áætluð er vegna ótilkynntra tjóna og álag vegna neikvæðrar matsþróunar 

bótasjóðs. Öryggisálag lagt á hluta endurtryggjenda í tryggingasjóði skal ekki 

telja til gjaldþols. Sú fjárhæð, sem þannig er talin með við útreikning gjaldþols, 

má þó aldrei vera hærri en 50% gjaldþols í heild. 

Við útreikning á gjaldþoli samkvæmt framansögðu skal ekki telja með ótryggar 

eignir. Reikna skal niðurfærslu á eignaliðum að því marki, sem talið er nauðsynlegt, 

og skal niðurfærslan aldrei vera lægri en sem hér segir á eftirtöldum eignaliðum: 

1. 7,5% af iðgjaldainnheimtum. 

9. 5,0% af kröfum á eignaliðunum „innlendir umboðsmenn“ og af „aðrir innlendir 

skuldunautar“. 
3. 3,5% af vixlaeign. 
4. 1,0% af innlendum verðbréfum og áföllnum vöxtum öðrum en ríkistryggðum. 

3. gr. 

Gjaldþol samkvæmt 2. gr. skal eigi vera lægra en sú fjárhæð, sem hærri er þeirra 

tveggja, er að neðan greinir, og telst sú fjárhæð lágmarksgjaldþol vátrygginga- 

félags, sbr. þó 4. gr.: 

1. 18% þeirrar fjárhæðar, sem fæst þegar bókfærð iðgjöld að frádregnum endur- 

greiðslum og niðurfellingum en án frádráttar á hlut endurtryggjenda í iðgjöldum, 

eru margfölduð með hlutfallinu milli bókfærðra eigin tjóna og bókfærðra tjóna 

í heild samkvæmt rekstrarreikningi. Sé síðastnefnda hlutfallið lægra en 0,35 

skal margfalda með því hlutfalli. 

2. 13% þeirra fjárhæðar sem fæst, þegar lögð eru saman bókfærð tjón tveggja 

síðustu reikningsára án frádráttar á hlut endurtryggjenda að viðbættum bóta-
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sjóði í lok síðasta reikningsárs, en að frádregnum bótasjóði í upphafi fyrra 
reikningsárs. Sú stærð, sem þannig fæst, er margfölduð með hlutfallinu undir 
1. tl. milli eigin tjóna og tjóna í heild eða með tölunni 0,35, ef hún er hærri. 

4. gr. 
Gjaldþol skaða- og endurtryggingafélags skal ekki vera lægra en lágmarks- 

gjaldþol samkvæmt 3. gr, en gjaldþol 8 singalðlags skal ekki vera lægra en 
sú fjárhæð, sem reiknast samkvæmt 1. tl. 3. 

Gjaldþol vátrvggingafélags skal aldrei nema lægri fjárhæð en beirri, sem til- 
greind er í 6., 10. og 15. gr. laga nr. 26/1973 um vátrygsingarstarfsemi varðandi lág- 
mark hlutafjár og stofnfjár og eignir erlendra vátrvggingafélaga hér á landi. 

Um félög, sem starfa samkvæmt sérlögum, skulu gilda sömu reglur og um gagn- 
kvæm félög að bessu leyti, eftir því, sem við getur átt. 

5. gr. 
Nái gjaldbol vátryggingaféla gs ekki lágmarkssjaldþoli, samkvæmt 3. og 4. gr. 

eftir hinum árlega útreikningi, skal félasið þegar í stað gera ráðstafanir til þess, að 

markinu verði náð innan tiltekins frests. Þessi frestur má ekki vera lengri en sex 
mánuðir, ef gjaldþolið er lægra en þriðjungur lágmarksgjaldþols. 

Verði vátrvgsingafélagi ljóst á öðrum tíma, að sjaldþol þessi nái ekki lásmarks- 
sjaldboli, skal það á sama hátt gera ráðstafanir til að markinu verði náð. 

Félagið skal gera Tryggingaeftirlitinu skriflega grein fyrir því, innan tveggja 
mánaða. hvaða ráðstafanir verði gerðar og á hvern hátt markinu verði náð. 

Greiðsluhætfi. 

6. gr. 
Greiðsluhæfi vátrygsingafélags skal metið eftir stöðu hreins veltufjár á hverjum 

tíma, þ. e. hlutfallinu milli veltufjármuna annars vegar og skammtímaskulda hins 
vegar. Til veltufjármuna í þessu sambandi teljast sérhverjar eignir, sem ekki eru 
ætlaðar til varanlegrar eignar eða notkunar í félaginu, eða sem ætlað er til að breyta í 
handbært fé innan árs Til skammtímaskulda teljast skuldir, þar með talin þau ósgreidd 
tjón, sem ætlað er að komi til greiðslu innan árs. 

Tryggingaeftirlitið skal leggja mat á gsreiðsluhæfi vátrygsingafélags á srund- 
velli ársupngjörs þess fyrir síðastliðið reikningsár eða á öðrum tíma. ef ástæða 
Þykir til. 

Telii Tryggingaeftirlitið greiðsluþol ófullnægjandi skal það tilkynna félaginu 
niðurstöðurnar og rökstyðja útreikninga sína. 

Félagið skal begar í stað sera nauðsynlegar ráðstafanir til úrbóta. 

Endurtryggingavernd og hámarksáhætta. 

7. gr. 
Endurtrvggingavernd vátrygginsafélags skal miðuð við sjaldbol, örvggisálas 

iðgjalda og heildaráhættu samkvæmt nánari skilgreiningu hér á eftir. 

Hámarksáhætta í einum tjónsatburði, þ. e. að teknu tilliti til samáhættu milli 
válfryggingasreina skulu vera 

H = 0.16 X TX 1 A)2, 
en þó aldrei hærri en 0,08 < G. 

Hér er G gjaldþol félagsins skv. 2. gr. T er eigið tjón ársins samkvæmt rekstrar- 
reikningi og Á samanvegið mat á örvggisálagi félagsins samkvæmt eftirfarandi reglum: 

5 XÞ 0,05 X et 0,10 Xd 4      
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Væsgin b, c og d eru fundin þannig: 

b er hlutfall iðgjalda í ökutækjatryggingum og/eða erlendum endurtryggingum 

af heildariðgjöldum félagsins. 
c er hlutfall iðgjalda í sjó- og farmtryggingum af heildariðgjöldum félagsins. 

d er hlutfall annarra iðgjalda af heildariðgjöldum félagsins. 
Með iðgjöldum er hér átt við bókfærð iðgjöld í frum- og endurtryggingum 

samanlagt. 

8. gr. 
Sé eigin áhætta félags að mati Tryggingaeftirlitsins hærri en hámarksáhætta skv. 

7. gr. þegar tekið hefur verið tillit til samáhættu, skal félagið gera ráðstafanir fyrir 
lok reikningsársins eða eins fljótt og kostur er vegna gildandi endurtrygginsa- 
samninga, til að breyta endurtryggingavernd sinni til samræmis við tilskilda 

hámarksáhættu. 

Skil á gögnum. 

9. gr. 
Tryggingaeftirlitið skal jafnskjótt og reikningsári vátryggingafélags lýkur, 

senda því sérstök eyðublöð í því formi, sem það ákveður til útfyllingar og útreiknings 

á gjaldþoli, greiðsluþoli og eigin áhættu. 
Eyðublöðin útfyllt og undirrituð af félaginu skulu hafa borist Tryggingaeftirlitinu 

eigi síðar en sex mánuðum eftir lok reikningsárs. 

Ýmis ákvæði. 
10. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða fésektum eða varðhaldi. 

11. gr. 
Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt 56. gr. laga nr. 26 18. apríl 1973, sbr. 

41. gr. sömu laga öðlast þegar gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 30. desember 1977. 

Matthías Bjarnason.   
Páll Sigurðsson. 

Nr. 467. 30. desember 1977. 

REGLUGERÐ 

um iðgjöld atvinnurekenda til lífeyristrygginga almannatrygginga 

árið 1978. 

1. gr. 
Árið 1978 skulu iðgjöld atvinnurekenda samkv. 25. gr. laga nr. 67 1971 um 

almannatryggingar vera 550 kr. fyrir hverja tryggingarviku. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 67 20. apríl 1971 staðfestist 

hér með til að öðlast gildi þegar í stað. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 30. desember 1977. 

Matthías Bjarnason. 

Páll Sigurð sson.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 7 22. janúar 1961 um iðgjöld til 

slysatrygginga samkvæmt 40. gr. laga nr. 40/1963 

um almannatrygginsar, sbr. reglugerð nr. 60 1969. 

1. gr. 

2. gr. orðist svo: 

Vikugjöld í hverjum áhættuflokki skulu vera sem hér segir: 

Áhættuflokkur Iðgjöld kr. á viku 

1. 20.00.0000 50 
D. 84 
3. orr 164 
dd. 164 
5 FIRIR 196 
G. 200. 315 
Tor 455 
8. 648 
9. 00 875 

10. 2020... 1047 

2. gr. 
Í 23. málsgr. 4. gr. komi: 
14 500 krónur í stað „9 000 krónur.“ 

3. gr. 
8. gr. orðist svo: 

Fyrir ökumenn bifreiða skal vikugjald vera kr. 64. 
Fyrir áhafnir flugvéla skal vikugjald vera kr. 648. 

4. gr. 
9. gr. orðist svo: 
Fyrir áhafnir skipa skal vikugjald vera sem hér segir: 
Áhafnir róðrabáta og vélbáta undir 12 lestum kr. 648. Þó skal iðgjald af trillu- 

bátum aldrei vera lægra en kr. 11 260. Áhafnir flutningsskipa 100 lesta eða stærri 
kr. 875. 

Áhafnir flutningsskipa undir 100 lestum en ekki undir 12 lestum kr. 1047. 
Áhafnir fiskiskipa 12 lesta eða stærri kr. 1047. 

5. gr. 
10. gr. orðist svo: 

Áhættugjald vegna slökkviliðsmanna, sem ekki eru fastráðnir skal vera kr. 105 
fyrir hverja kvaðningu, hvort sem er við æfingar eða slökkvistarf. 

6. gr. 

11. gr orðist svo: 
Föst árgjöld skulu vera sem hér segir: 
Vegna heimilisdráttarvélar eða vélsleða ........0....000.00 0. kr. 2400 

Vegna rafstöðvar ............2020200 00 sn — 1200 
Vegna súgþurkunartækis ...........0.2.2000.. sens — 1200 
Vegna heyblásara (saxblásara, heybyssu) .........0..000000..... — 1200 
Vegna bifhjóls ...............2.0..02 00. — 2400 
Vegna rteiðhjóls með hjálparvél ...,...0.,0.0020. 0000 — 2400
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Reglugerð þessi er sett samkv. heimild í 36. gr. laga nr. 67/1971 um almanna- 
tryggingar til að gilda frá 1. janúar 1978. Jafnframt er úr gildi felld reglugerð 
nr. 3 4. janúar 1977 um breyting á reglugerð nr. 7/1964 um iðgjald til slysatrygginga 
samkvæmt 40. gr. laga nr. 40 1963 um almannatryggingar, sbr. reglugerð nr. 60 1969. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 30. desember 1977. 

Matthías Bjarnason.   
Páll Sigurðsson. 

Nr. 469. 30. desember 1977. 

REGLUGERÐ 

um holræsagjöld í Egilsstaðahreppi. 

1. gr. 
Hverjum þeim, sem á hús eða húshluta í Egilsstaðahreppi, á lóð eða leigir lóð 

í bænum við götu, veg eða opið svæði, sem holræsi hefur verið lagt í, ber að greiða 

árlegt holræsagjald til sveitarsjóðs. 
Upphæð holræsagjalds skal vera 0.15% af fasteignamati húsa og lóða skv. lögum 

um fasteignamat og fasteignaskráningu nr. 28, 29. apríl 1963. 
Lágmarksupphæð holræsagjalds fyrir hverja gjaldskylda fasteign skal aldrei 

vera lægri en kr. 2000.00. 
Nú er fasteign, sem greiða ber af holræsagjald eigi virt fasteignavirðingu og 

skal þá greiða holræsagjald skv. samþykktum uppdráttum, kr. 1000 á hvern rúm- 
metra í íbúðarhúsnæði og kr. 5.00 á hvern rúmmetra Í öðru húsnæði. 

Sé ekkert mannvirki á lóð greiðist ekki holræsagjald. 
Ekki skal reikna holræsasgjald fyrsta árið sem byggingin er í notkun. 

2. gr. 

Holræsagjald greiðist af hús- og íbúðareiganda, lóðareiganda ef um eignarlóð 
er að ræða, en af leigutaka, ef um leigulóð er að ræða, og bera þessir aðilar ábyrgð 

á greiðslum sjaldsins. 
Gialdið hefur lögtaksrétt og er tryggt með lögveði í lóð og mannvirkjum næstu 

2 ár eftir gjalddaga þess. með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og að- 
fararveði. 

3. gr. 
Um gjalddaga og innheimtu holræsagjalds fer með sama hætti og um fasteigna- 

skatt, enda skulu sjöld þessi innheimt sameiginlega. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Egilsstaðahrepps, 
staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum lögum nr. 15, 20. júní 1923 til þess að 
öðlast gi'di þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 30. desember 1977. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  
Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.
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GJALDSKRÁ 

Rafveitu Miðneshrepps. 

I. RAFORKA 

Rafveita Miðneshrepps selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 

A—1. Um kWst.-mæli á kr. 63.81 hverja kWst. Við þessu verði skal selja hvers 
konar notkun raforku, sem ekki kemst undir aðra liði þessarar gjaldskrár. 

A—2. Um kWst.-mæli á kr. 31.48 hverja kWst. auk fastagjalds, sem er kr. 195 
á hvern fermeter í rúmi því er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal greiða af gólffleti 
í búðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga skal greiða kr. 95 
á ári af hverjum fermeter. 

B. Raforka til almennrar heimilisnotkunar. 

Um kWst.-mæli á kr. 16.17 hverja kKWst. 

C. Vélanotkun o. fl. 

C—1. Um kWst.-mæli á kr. 36.48 hverja kWst. Hafi vélar mjög stuttan notkunar- 
tíma má krefjast minnsta árgjalds kr. 17 758.00. 

C—2. Vélanotkun til bráðabirgða um kWst.-mæli á kr. 36.48 hverja kWst. 
C—3. Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla er yfir 20 kW: 

a) Um kKWst.-mæli á kr. 5.37 hverja kWst. auk fastagjalds kr. 17 758 00. Notað afl 
telst vera meðalálag á árinu mælt yfir stundarfjórðung hvert kW. 

bh) Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig: Um kWst.-mæli á kr. 5.37 
hverja kWst. auk fastagjalds kr. 16 80200 hvert KW. í málraun uppsettra véla 
á árinu. Heimilt er að rjúfa straum allt að þrem stundum á dag samkv. gjald- 
skrárlið C—-3 kl. 10.30—12.00 og kl. 17.30—19.00. 
C—-4, Um afl- og orkumæla: 

a) Af notuðu afli mælt í stundarfjórðung kr. 17 758.00 á KW á ári. 
Þ) Af allri notkun kr. 5.37 hverja kWst. Samkvæmt gjaldskrárlið þessum heimilast 

að selja raforku til vélareksturs, hitunar og ljósa, en reikna skal gólfflatargjald 
vegna ljósa kr. 195.20 á ferm. í vinnusölum, kaffistofum og öðrum slíkum, en 
kr. 78 á hvern ferm. í vörugeymslum, efnisgeymslum, frystiklefum og þess háttar. 
Þar sem erfitt er að greina á milli hverjum þessara flokka gólfflatargjald skal 

reikna eftir, skal greiða kr. 154 á hvern fermeter á ári. 

  

D. Hitun. 

D—1. Um kWst.-mæli á kr. 6.16 hverja kKWest. án rofs. 
D-—2. Um kWst.-mæli með rofi í eina til þrjár klst. á dag kr. 4.39 hverja kWst. 
D--3. Um afl- og orkumæla: 

a) á kr. 4.39 hverja kKWst. auk fastagjalds af mestu aflnotkun á ári kr. 3 440 hvert kW. 
Þ) Ef ekki eru tök á að mæla aflnotkun, skal greiða samkv. ástimplun hitatækja 

og fullt álag. 

D—4. Um kWst.-mæli á kr. 2.38 hverja kWst. með rofi frá kl. 08.00—-28.00. 

Skilyrði fyrir raforkusölu til húsahitunar 

a) Að aflvél, spennar, götustrengir og línur þoli álagið að dómi rafveitusjóra. 
Þ) Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina. 

B 100
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c) Að notandi kostaði teikningu og uppsetningu á álagsstýrirofum sem rafveitan 
leggur til og greiði þeim samkv. gjaldskrá. 

d) Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkv. fyrirmælum rafveitunnar 
og Rafmagnseftirlits ríkisins, ofnar fasttengdir með sér rofum og hitastillar not- 

aðir þegar þess er krafist. 
e) Að húsnæði fullnægi lágmarkskröfum um einangrun sem rafveitan kann að setja. 
f) Að lagðar séu niðurstöður útreikninga á hitaþörf þess húsrýmis sem hita skal 

og tekið fram um stærð hitatækja sem sett verða upp. 

E. Önnur raforkusala. 

Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 
slíkra staða á kr. 19.03 hverja kKWst. enda sé notkunin mæld um sérmæli og suðu- 

tæki fasttengd. 
Til nota við vinnulagnir við byggingar eða aðra mannvirkjagerð, meðan á bygg- 

ingu stendur um kWst.-mæli á kr. 31.48. 
Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWst.-mæli á kr. 5.86 hverja kWst. 

ef straumur er rofinn frá kl. 8.30—-22.00 eða um tvígjaldsmæli kr. 4.69 hver kWst. 
á tímanum frá kl. 22.00—-830 og kr. 13.91 hver kWst. frá kl. 8.30—22.00. 

Til gatna- og hafnarlýsinga á kr. 19.03 hverja kWst. 
Öll rafmagnsnotkun sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjald- 

skrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A—1. Þegar sérstaklega stendur á má rafveitu- 
stjóri þó að tilskildu samþykki rafveitustjórnar veita afslátt á gjaldskrárliðum C—E 
(báðir meðtaldir) á orku, sem notuð er á sumrin, sé um aukningu frá vetrarnotkun 

að ræða. Ennfremur að selja orku eftir sérstökum samningi sé það hagstætt vegna 
orkunýtingar rafveitunnar. 

  

TI. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og serð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja veitu 
og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandan, sem greiða skal leigu af mælitækjum 

sem hér segir: 
1. Af einfasa mælum 60 amp. Og MINNI ........000.0 00 kr. 104 
2. Af þrífasa mælum 50 amp. og Minni .........00000. 00... — 116 
3. Af Þbrífasa mælum 50 amp. og 100 amp. ......0.000. 0000... — 190 
4. Af þrífasa mælum 100 amp. og yfir ........0.0. 0000. — 336 
5. Af mesta aflsmælum 100 amp. og Minni ........020. 0000 — 307 
6. Af mesta aflsmælum yfir 100 amp. ......0%00000 0... — 586 
7. Af álags stýriliðum minni gerð ............00.. 0000 n 0 — 330 

8. Af álags stýriliðum stærri gerð ............00220 00... — 586 

Af öðrum mælitækjum en þeim sem nefnd eru Í gjaldskránni, skal ársleigan 
vera sem næst 20% af verði mælitækis. 

TIN. HEIMTAUGARGJÖLD 

Heimtaugargjöld miðast við aflþörf notanda sem gerir grein fyrir væntanlegri not- 
kun sinni í umsókn um heimtaug og ákveður rafveitustjóri stærð og gerð heimtaugar 
í samræmi við það. Heimtausarsjöld ákveðast þannig: 

Málstraumur Hámarks- Heimtaug- 

stofnvara afl argjald 

amp. kVa kr. 

í FAIR 3 <X 60 22 81 180.00 
2. 3 > 100 38 117 852.00 
3. 3 X 200 75 sp. 232 044.00 

í AIR 3 X 350 132 sp. 386 496.00
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Ofangreint gjald miðast við 15 metra langan jarðstreng eða 30 metra loftlínu 
heimtaug. Þar sem heimtaug þarf að vera lengri en að framan greinir, skal það sem 
framan yfir er, greiðast samkv. kostnaðarreikningi. 

Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stystu greiðfæra leið að 
varkassa á útvegg. Teljist hagkvæmara að hafa varkassann á innvegg skal leita 
samþykkis rafveitustjóra um gerð og frágang pípu, sem strengurinn er dreginn í 
svo og staðsetningu varkassa svo aðgengilegt sé að komast að honum enda greiðir 
húseigandi kostnað af því. 

Sé lögð bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu, skal greiða fyrir 
hana sem hér segir: 

Fyrir 60 amp. einfasa ..........0..000 000... kr. 16 836.00 
Fyrir 60 amp. þrífasa ............0..00 00. — 21 228.00 

Verði þörf á að skipta um heimtaug vegna aukinnar raforkuþarfar skal notandi 
greiða hina síðari samkvæmt kostnaðarreikningi. 

Heimtaug verður ekki lögð meðan frost er í jörð, eða óveður há útivinnu. 
Sé um óskipulagt svæði að ræða, eða óeðlilegar eða erfiðar aðstæður skal greiða 

samkvæmt reikningi. 
Ef fleiri en ein heimtaug er lögð að húsi skal húseigandi greiða allan kostnað 

við síðari heimtaugar eftir kostnaðarreikningi. 
Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja upp spennistöð að mestu eða öllu leyti 

vegna eins notanda, skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina eftir því 
sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra, vegna staðsetningar spennistöðvar- 
innar svo og allan kostnað af spennistöðinni (búnaði). 

Þegar lóð er lögð til, er það rafveitunni gert að kostnaðarlausu og skal í öllu 

hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. 
Þegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja skilyrðum um gerð spennistöðvar- 

húsa, að dómi rafveitustjóra. 

IV. OPNUNARGJÖLD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá eigi verið greitt, svo að til lokunar komi, 
skal greiða gjald fyrir enduropnun kr. 2 300.00. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni tafarlaust 
lokað og ekki opnuð fyrr en notandinn hefur bætt úr því og greitt 2300.00 
fyrir enduropnun til innheimtu rafveitunnar. 

V. HEIMILD TIL GJALDSKRÁRBREYTINGA 

Hækki innkaupsverð á raforku, kaupgjald eða verðlag er hreppsnefnd heimilt 
að fengnum tillögum rafveitunnar, að hækka rafmagnsreikninga um: allt að 50% af 
hækkuninni. Breyting skv. þessari gr. er háð samþykki iðnaðarráðuneytisins. 

Innifalin í gjaldskrá eru 33% vegna söluskatts og verðjöfnunargjalds. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orku- 

lögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. janúar 1978 
sbr. auglýsingu ráðuneytisins, nr. 461 29. desember 1977. Jafnframt er úr gildi felld 

gjaldskrá sama efnis nr. 95 9. febrúar 1977. 

Iðnaðarráðuneytið, 29. desember 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Kristmundur Halldórsson.
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GJALDSKRÁ 

Rafveitu Eyrarbakka, Stokkseyrar, Hveragerðis og Selfoss. 

1 RAFORKA 

Rafveitur Eyrarbakka, Stokkseyrar, Hveragerðis og Selfoss selja raforku á þann 

hátt og við því verði sem hér segir: 

1. Lýsing. 

11. Til almennrar lýsingar um kWst.-mæli: 
Mælisleisa samkvæmt kafla TI. 

Orkugjald .........2200 000 kr. 62.40 á kWst. 
12. Til almennrar lýsingar um kWst.-mæli: 

Mælisleisa samkvæmt kafla 1. 

Orkugjald .........0.02 000 —- 18.70 á kWst. 

Fastagjald af sólffleti í rúmi því er lýsa skal, 

mælt innan útveggja: 
Verslanir, skrifstofur, vinnustofur o. þ. h. ...... — 319.00 á m? á ári 
Geymslur og gangar þeim tilheyrandi .......... — 118.00 á m? á ári 

13. Til götulýsingar um kWst.-mæli: 
Mælisleisa samkvæmt kafla IT. 
Orkugjald .............0 000. — 1870 á kWst. 

14. Til nota um vinnulagnir, meðan á byggingu stendur, 

um kWst.-mæli: 
Mælisleisa samkvæmt kafla TI: 

Orkugjald ..............0 000 — 31.20 á kWst. 

2. Almenn heimilisnotkun o. fl. 

21. Til heimilísnotkunar um kWst.-mæli: 
Mælisleisa samkvæmt kafla IT. 
Orkugjald ......... 0. — 14.20 á kWst. 
Fastagjald af hverju herbergi .................. — 18272.00 á ári 
Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja öll her- 
bergi, sem ætluð eru til íbúðar og eldhús. Herbersi 
5 m? eða minna reiknast hálft, en 25 m? eða stærra 
tvö. Þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er minni 
en 10 m? má reikna með þeirri meðalstærð. 
Til matargerðar í gisti- og veitingastöðum og öðrum 
slíkum stöðum, ennfremur súgþurrkunar, enda séu 
öll tæki fasttengd, um kWst.-mæli: 

Mælisleisa samkvæmt kafla M. 
Orkugjald ..............00. 000 — 14.20 á kWst. 

Ng
 

ið
 

3. Vélanotkun o. fl. 
31. Um kWst.-mæli: 

Mælisleiga samkvæmt kafla Hl. 
Orkugjald ............22200 0000 — 31.20 á kWst. 
Heimilt er að selja raforku til lýsingar eftir bess- 
um gjaldskrárlið. Fastagjald vegna lýsingar skal 
þá reiknað samkvæmt gjaldskrárlið 12, en þriðj- 
ungi lægra.
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32. 

33. 

Um afl- og orkumæla: 
Mælisleiga samkvæmt kafla ll. 

Orkgjald — 4.85 á kWst. 
Aflgjald, lágmark 2 KW 2.....0 — 48 834.00 á ári 
Aflgjald umfram 2 KW 20.00.0000 — 16 278.00 á KW á ári 
Gjaldskylt afl hvers almanaksárs er meðaltal 
fjögurra hæstu álestra, en álestur fari fram mán- 
aðarlega og með sem jöfnustu millibili. 
Heimilt er að selja alla raforkunotkun fyrirtækja 
eftir þessum gjaldskrárlið. Fastagjald vegna lýs- 
ingar skal þá reiknað samkvæmt gjaldskrárlið 12 
og lágmarksaflgjald af 20 kW. 
Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig 
um kWst.-mæli: 
Mælisleiga samkvæmt kafla I. 

Orkugjald #........00000 00 —- 4.85 á kWst. 
Aflgjald, lágmark 2 KW ......000. 000 — 42150.00 á ári 
Aflgjald, af uppsettum kW í málraun véla ...... — 12 936.00 á kW á ári 
Ef fasviksstöðull hjá notanda er lægri en 0,8 getur rafveitan krafist að hann 

sé hækkaður upp í það gildi. Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra 
tækja, sem valda tilfinnanlegum truflunum hjá notendum, eða takmarka notkun 

þeirra við tiltekna tíma sólarhrings. 

41. 

42. 

43. 

44. 

4, Hitun. 

Til húshitunar, hitunar í vatnsgeymum, gufukötl- 

um 0. þ. h., roftími 1 klst. á dag. 
Um kWst.-mæli: 
Mælisleiga samkvæmt kafla I. 

Orkugjald .........020202. 000. — 8.70 á kWst. 
Til húshitunar, roftími 2X17% klst. á dag. 
Um kWst.-mæli: 
Mælisleiga samkvæmt kafla 1. 

Orkugjald .......20.0.00.00 00 — 3.64 á kKWst. 
Til húshitunar, roftími allt að 15. klst. að degi til. 
Um kWst.-mæli: 
Mælisleiga samkvæmt kafla HH. 

Orkugjald .........0..000 00. — 2.18 á kWst. 

Tilbökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra 
hliðstæðra nota, roftími allt að 11. klst að degi til. 
Um kWst.-mæli: 

Mælisleiga samkvæmt kafla H. 

Orkugjald ...........00..00 00 — 4.26 á kWst. 

Um framangreinda hitagjaldskrárliði gildir eftirfarandi ákvæði. Minnsta ár- 
gjald skal vera sem svarar 1800 klst. notkun á hvert kW. uppsetts afls hitunartækja. 

a. 

b. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

A5 aflnotkun sé innan þeirra marka að hún valdi ekki hækkun á aflkaupum raf- 

veitunnar. 
Að vélaafi, línur og spennar þoli álagið.
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c. Að notandi kosti tengingu klukkurofa, sem rafveitan leggur til og greiði leigu 
af þeim, samkvæmt gjaldskrá. 
d. Að hitatæki, lagnir og búnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar og 

önnur hitatæki fasttengd. 

II. MÆLALEIGA 

Rafveitan ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja veitu, 
og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða mælaleigu sem 
hér segir: 

1. Af einfasa kWst.-mælum 40 A og minni ................ kr. 1016.00 á ári 
2. Af þrífasa kWst.-mælum 50 A og minni ................ — 2 248.00 á ári 
3. Af þrífasa kKWst.-mælum yfir 50 og til 100 A ............ — 2554.00 á ári 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru, ennfremur klukkurofum, skal 
ársleiga vera sem næst 15% af verði tækjanna. 

TIL HEIMTAUGARGJALD 

Heimtaugargjald skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Yfirlengdargjald 

Málstraumur/ Heimtaugar- jarðstrengur loftlína 
Málraun glald kr. kr./m. kr./stólpa 

63 A 1-fasa 79 700 2610 27 340 

63 A 3-fasa 86 240 2610 33 850 

100 A 102 570 2930 43 280 

200 A — 163 300 3 960 

315 A —- 344 600 5520 

300 KVA — 482 440 Samkv. kostn. 
500 KVA — 799 390 Samkv. kostn. 
800 KVA — 1279 550 Samkv. kostn. 

Yfirlengdargjald miðast við, jarðstrengsheimtaug lengri en 15 m. og loftlínu- 
heimtaug lengri en 30 m. 

Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum eða næsta útitengiskáp 
að stofnvarkassa (eða stofntengikassa) hússins. Rafveitan ákveður legu heimtaugar. 

Í nýjum byggingarhverfum er rafveitunni heimilt að jafna yfirlengdargjöldum 
niður á umsækjendur heimtauga. 

Þegar stækka þarf spenni eða heimtaug vegna tiltekins notanda, skal hann greiða 
mismun á heimtaugargjaldi samkvæmt gjaldskrá. 

Sé nauðsynlegt að selja upp spennistöð vegna tiltekins notanda, og hún að mestu 

leyti notuð í þágu hans, er honum skylt að leggja til lóð undir stöðina rafveitunni að 
kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð og stað- 

setningu stöðvarinnar. 
Heimtaugargjald fyrir bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu skal 

greitt sem hér segir: 

63 amp. einfasa ........0%2 000 kr.17 400 
63 amp. þrífasa „02.00.0000... — 23800 

Séu aðstæður þannig að leggja þurfi aðallínu að vinnustað, skal greitt yfir- 

lengdargjald samkvæmt töflu: 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt svæði að ræða 

eða aðstæður óeðlilegar, skal heimtaugargjald greitt samkvæmt kostnaði. 

Heimtaugargjald skal greitt við umsókn.
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IV. ÝMIS ÁKVÆÐI 

Lægsta gjald fyrir raforkunotkun um heimtaug skal vera kr. 8 940 á ári. Mismun 
á ársnotkun og lægsta gjaldi ef einhver er skal innheimta á fyrra helmingi næsta árs. 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 1 300. 

Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 

laust og verður hún ekki enduropnuð, fyrr en notandinn hefur greitt gjald kr. 1300 
til rafveitunnar. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 
og Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til að öðlast gildi 1. janúar 1978 sbr. auglýsingu 
ráðuneytisins, nr. 461 29. desember 1977. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá 
Rafveitu Eyrarbakka, Stokkseyrar, Hveragerðis og Selfoss, nr. 410 17. nóvember 1977. 

Iðnaðarráðuneytið, 29. desember 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring.   
Kristmundur Halldórsson. 

29. desember 1977. Nr, 472. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Grindavíkur. 

I. RAFORKA 

Rafveita Grindavíkur selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

A. Lýsing. 

A—1. Um kWst.-mæli á kr. 63.81 hverja kWst. Við þessu verði skal selja hvers 
konar notkun raforku, sem ekki kemst undir aðra liði þessarar gjaldskrár. 

A—-2. Um kWst.-mæli á kr. 31.48 hverja kWst., auk fastagjalds sem er kr. 195.20 
á hvern fermetra gólfflatar í rúmi því er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal greiða 
af gólffleti í búðum, vinnustofum og skrifstofum en fyrir geymslur og ganga skal 
greiða kr. 95.16 á ári af hverjum ferm. 

B. Raforka til almennrar heimilisnotkunar. 

Um kWst.-mæli á kr. 16.17 hverja kWst. auk mælaleigu. 

C. Vélanotkun o. fl. 

C—1. Um kWst.-mæli á kr. 36.48 hverja kWst. Hafi vélarnar mjög stuttan 
notkunartíma má krefjast minnsta árgjalds kr. 17 758.32. 

C—2. Vélanotkun til bráðabirgða um kWst.-mæli á kr. 36.48 hverja kWst. 
C—3. Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla er yfir 20 kW: 

a) Um kWst.-mæli á kr. 5.37 hverja kWst. auk fastagjalds kr, 17 758.32. Notað afl 
telst vera mesta meðalálag á árinu, mælt yfir stundarfjórðung á kW. 

b) Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig: 
Um kWst.-mæli á kr. 6.37 hverja kWst. auk fastagjalds kr. 16 801.84 á 

hvert kW í málraun uppsettra véla á árinu.
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Heimilt er að rjúfa straum allt að þrem stundum á dag samkv. þessum gjald- 
skrárlið (C—3) kl. 10.30—12.00 og kl. 17.30—19.00. 

C—4. Um afl- og orkumæli: 
a) Af notuðu afli mælt í stundarfjórðung kr. 17 758.32 á kW á ári. 
b) Af allri notkun kr. 5.37 hverja kWst. 

Samkvæmt þessum gjaldskrárlið heimilast að selja raforku til vélareksturs, 
hitunar og ljósa, en reikna skal gólfflatargjald vegna ljósanotkunar kr. 196.20 á 
hvern ferm. í vinnusölum, kaffistofum og öðrum slíkum, en kr. 78.08 á hvern ferm. 

í vörugeymslum, efnisgeymslum, frystiklefum og þess háttar. Þar sem erfitt er að 
greina milli hverjum þessara flokka gólfflatargjald skal reikna eftir, skal greiða 
kr. 153.72 á hvern ferm. á ári. 

D. Hitun. 

Söluskattsfrítt frá 1. desember 1973. 
D—1. Um kWst.-mæli á kr. 6.76 hverja kWst. 
D—2. Um kWst.-mæli með rofi í eina til þrjár klst. á dag kr. 4.93 hverja kWst. 
D-—3. Um afl- og orkumæli: 

a) Á kr. 4.93 hverja kWst. auk fastagjalds af mestu aflnotkun á ári kr. 3440.40 
hvert kW. 

b) Ef ekki eru tök á að mæla aflnotkun, skal greiða samkv. ástimplun hitatækja 

og fullt álag. 
D-—4 Um kWst.-mæli á kr. 2.29 hverja kWst. með rofi frá kl. 8—28. 

Skilyrði fyrir raforkusölu til húsahitunar. 

a) Að vélaafl, spennar, götustrengir og línur þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
b) Að notandi kosti tenginguna og uppsetningu á álagsstýrirofum sem rafveitan 

leggur til, og greiði leigu af þeim samkv. gjaldskrá. 
c) Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina. 
d) Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkv. fyrirmælum rafveitunnar 

og Rafmagnseftirlits ríkisins, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hita- 
stillar notaðir þegar þess er krafist. 

e) Að húsnæðið fullnægi lágmarkskröfum um einangrun sem rafveitan kann að 

setja. 
f) Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninga á hitaþörf þess húsrýmis er hita 

skal og tekið fram um stærð hitatækja sem sett verða upp. 

E. Önnur raforkusala. 

Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 

slíkra staða á kr. 19.03 hverja kWst. enda sé notkunin mæld um sérmæli og suðu- 

tæki fasttengd. 
Til nota um vinnulagnir við byggingar, meðan á byggingu stendur um kWst.- 

mæli á kr. 31.48 hverja kWst. 
Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWst.-mæli á kr. 5.88 hver kWst. ef 

straumur er rofinn frá kl. 8.30 til 22.00 eða um tvígjaldsmæli á kr. 4.67 hver kWst. 

á tímanum frá kl. 22.00 til 8.30 og kr. 15.30 hver kWst. frá kl. 8.30 til 22.00. 

Til gatna- og hafnarlýsingar svo og vinnulýsingar við nýbyggingar og aðra 

mannvirkjagerð á kr. 31.40 hver kWst. 
Alla rafmagnsnotkun sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar 

gjaldskrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A—1. Þegar sérstaklega stendur á má raf- 

veitustjóri þó að tilskildu samþykki rafveitustjórnar veita afslátt frá gjaldskrár-
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liðum C—E (báðir meðtaldir) á orku, sem notuð er á sumrin sé um aukningu frá 

vetrarnotkun að ræða. Enn fremur að selja orku eftir sérstökum samningi, sé það 
hagstætt vegna orkunýtingar rafveitunnar. 

Il. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja 
veitu, og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af 
mælitækjum sem hér segir: 

1. Af einfasa mælum 60 A og minni ........0.00000000.0.... kr. 96.38 á mán. 
2. Af þrifasa mælum 60 A og minni .......0....00000..00.. — 112.24 á mán. 
3. Af þrífasa mælum 50 A og 100 A 20.00.0020. 000... — 192.76 á mán. 
4. Af þrífasa mælum 100.A Og yfir ....0..00.000 200... — ð87.94 á mán. 
5. Af mestaafílsmælum 100 A og minni ...... HARA — 305.00 á mán. 
6. Af mestaaflsmælum yfir 100 A ..........200000000 000... — 519.50 á mán. 
7. Af álagsstýriliðum minni gerð ........000000.0.0...0... — 329.40 á mán. 
8. Af álagsstýriliðum stærri gerð ..........000.000 00... — 579.50 á mán. 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í gjaldskránni, skal ársleigan 
vera sem næst 20% af verði mælitækis. 

IH HEIMTAUGAGJÖLD 

Heimtaugagjöld miðast við aflþörf notanda, sem gerir grein fyrir væntanlegri 
notkun sinni í umsókn um heimtaug og ákveður rafveitustjóri stærð og gerð heim- 
taugar í samræmi við það. Heimtaugagjald ákveðst þannig: 

Málstraumur Hámarksafl Heimtaugargjald 

stofnvara kWa. kr. 

Í. 3 60 22 74. 400.00 
Dd. 3 >X100 38 108 058.00 
3. 3 ><200 15 sp. 212 573.00 
í AR 3 >X350 132 354 288.00 

Ofangreint gjald miðast við 15 metra langan jarðstreng eða 30 metra loftlínu- 
heimtaug. Þar sem heimtaug þarf að vera lengri en að framan greinir, skal það sem 
fram yfir er, greiðast samkv. kostnaðarreikningi. Lengd heimtaugar reiknast frá 
lóðarmörkum við götu, stystu greiðfæra leið að varkassa á útvegg. Teljist hag- 
kvæmara að hafa varkassann á innvegg skal leita samþykkis rafveitustjóra um 
gerð og frágang pípu, sem strengurinn er dreginn í, svo og staðsetningu varkassa 
svo aðgengilegt sé að komast að honum, enda greiðir húseigandi kostnað af því. 

Sé lögð bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu, skal greiða fyrir 
hana sem hér segir: 

Fyrir 60 A einfasa  .......00.00000. 0... kr. 16460.00 
Fyrir 60 A þrífasa  .......0000. 00... —  19486.00 

Verði þörf á að skipta um heimtaug vegna aukinnar raforkuþarfar, skal not- 
andinn greiða hina síðari samkvæmt kostnaðarreikningi. 

Heimtaug verður ekki lögð meðan frost er í jörðu, eða óveður háir útivinnu. 
Sé um óskipulögð svæði að ræða, eða óeðlilegar eða erfiðar aðstæður skal greiða 
heimtaugargjald samkv. reikningi. 

Ef fleiri en ein heimtaug er lögð að húsi skal húseigandinn greiða allan kostnað 
við síðari heimtaugar eftir kostnaðarreikningi. 

B 101
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Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja upp spennistöð að mestu eða öllu leyti 
vegna eins notanda, skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir 
því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra vegna staðsetningar spenni- 
stöðvarinnar, svo og allan kostnað af spennistöðinni. 

Þegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja skilyrðum um gerð spennistöðvar- 
húsa, að dómi rafveitustjóra. 

IV. OPNUNARGJÖLD 

1. Hafi gjald samkv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt, og að til lokunar hafi 
komið, skal greiða gjald fyrir enduropnun kr. 2411.00 á hvern mæli. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni tafarlaust 
lokað, og ekki opnuð aftur fyrr en notandinn hefur bætt úr því, og greitt kr. 
2411.00 fyrir enduropnun til innheimtu rafveitunnar. 

V. SÖLUSKATTUR, GJALDSKRÁRBREYTINGAR 0. FL. 

Innifalin í gjaldskránni eru söluskaitur og verðjöfnunargjald, nema af raforku 
til húshitunar. 

Bæjarstjórn Grindavíkur er heimilt að hækka eða lækka gjöld skv. gjaldskrá 
þessari um allt að 20%, enda verði breytingin auglýst í Lögbirtingablaðinu áður 
en til hennar kemur. 

Hækki innkaupsverð á raforku, kaupgjald eða verðlag, er bæjarstjórn heimilt 
að fengnum tillögum rafveitunnar, að hækka rafmagnsreikningana um allt að 50% 
af hækkuninni. 

Hækkanir skv. ofanrituðu eru háðar samþykki iðnaðarráðuneytisins. 
Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og 

Orkulögum nr. 58 29. april 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. janúar 
1978 sbr. auglýsingu ráðuneytisins nr. 461 29. desember 1977. Jafnframt er úr gildi 
felld gjaldskrá sama efnis nr. 153 14. mars 1977. 

Iðnaðarráðuneytið, 29. desember 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson. 

Nr. 473. . 30. desember 1977. 
BÆJANOFN O.FL. 

Menntamálaráðuneytið hefur — samkvæmt lögum nr. 35 18. febrúar 1953 
um bæjarnöfn o. fl. — gefið út leyfisbréf fyrir eftirgreindum nöfnum á árinu 1977: 

Kjósarsýsla: 
Horn á smábyýli í landi Sjávarhóla, Kjalarneshreppi. 

Reykjavík: 
Lambhagi á gróðurhúsabýli í landi jarðarinnar Lambhaga. 

Borgarfjarðarsýsla: 

Braut á garðyrkjubýli í landi Kleppjárnsreykja, Reykholtsdalshreppi.
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Vestur-Barðastrandarsýsla: 

Ás á iðnbýli í landi Efri- og Neðri-Tungu, Rauðasandshreppi. 

Vestur-Húnavatnssýsla: 

Steinholt á smábýli í landi Sýðri Reykja, Vtri-Torfustaðahreppi. 

Anstur-Húnavatnssýsla: 

Merkjalækur á smábýli í landi Grundar, Svínavatnshrepni. 

Eviafjarðarsýsla: 

Hlíðarhóll á nýbýli í landi Steinkots, Glæsibæjarhreppi. 

Skák á iðnaðarbyli í landi Grísarár, Hrafnasilshreppi. 
Brúnir á smábýli í landi Svðra-Lausalands, Öngulsstaðahreppi. 

Austur-Skaftafellssýsla: 

Vesturhús (ft.) á þjónustubýli í landi Hofs T (Austurhúsa). Hofshrepni í Öræfum. 

Vestur-Skaftafellssýsla: 

Hrífunes vestra á smábýli í landi Hrífuness, Skaftártunguhreppi. 

Árnessýsla: 
Rauðiskógur á nýbýli í landi Brekku, Biskupstungum. 

Menntamálaráðnneutið, 30. desember 1977. 

F.h.r. 

Birgir Thorlacius. 

Runólfur Þórarinsson. 

19. desember 1977. Nr. 474. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um afgreiðslutíma lyfjabúða utan Reykjavíkur 

nr. 305/1972. 

1. gr. 
Við lista yfir lyfjabúðir í 3. gr. bætist: 
Apótek Norðurbæjar, Hafnarfirði. 

2. gr. 
Við lista yfir lyfjabúðir í 4. gr. bætist eftirfarandi: 
Egilsstaða Apótek. 
Hafnar Apótek. 
Ölfus Apótek, Hveragerði. 

3. gr. 
Reglugerð þessi sem sett er samkv. 38. gr. lyfsölulaga nr. 30 1963, öðlast þegar 

gildi. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 19. desember 1977. 

F.h.r. 

Páll Sigurðsson. 

Almar Grímssos.
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AUGLÝSING 

um veitingu sérleyfis til áætlunarflugs. 

Samkvæmt heimild í 3. gr. laga nr. 119 28. desember 1950, um stjórn flugmála, 
og VIII. kafla laga nr. 34 21. maí 1964, um loftferðir, hefur samgönguráðuneytið í 
dag veitt Flugfélagi Austurlands hf., Egilsstöðum, sérleyfi til reglubundins áætlunar- 
flugs með farþega, vörur og póst, á eftirtöldum flugleiðum innanlands, á tímabilinu 
1. janúar 1978 til 31. desember 1982: 

Egilsstaðir — Vopnafjörður — Bakkafjörður — Egilsstaðir. 

Egilsstaðir — Borgarfjörður eystri — Egilsstaðir. 

3. Egilstaðir — Neskaupstaður — Egilsstaðir. 

4. Egilstaðir — Djúpivogur — Höfn — Egilstaðir. 

I 

Sérleyfinu fylgir einkaréttur til að reka áætlunarflug á framangreindum flug- 
leiðum, en jafnframt skylda að halda uppi áætlunarferðum eftir því sem flutninga- 
þörf krefur að mati ráðuneytisins. 

Samgönguráðuneytið, 30. desember 1977. 

Halldór E. Sigurðsson.   
Birgir Guðjónsson.
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AUGLÝSING 

um innlausnarverð skyldusparnaðarskírteina gjaldársins 1975. 

Skyldusparnaður skv. VII. kafla laga nr. 11, frá 28. apríl 1975 er innleysanlegur 
frá og með 1. febrúar 1978. Miðað við þann dag er innlausnarverð hvers þúsunds af 
nafnverði skyldusparnaðarskírteina sem hér segir: 

1. Hafi skyldusparnaður gjaldársins 1975 verið að fullu greiddur fyrir 1. janúar 
1976 er innlausnarverð kr. 1857. 

2. Hafi skyldusparnaður ekki verið að fullu greiddur fyrir 1. janúar 1976 en hafi 
greiðslu hans þó verið lokið fyrir 1. júlí 1976 reiknast vextir frá lokagreiðslu- 
degi en verðbætur að fullu. 

3. Hafi skyldusparnaður ekki verið greiddur að fullu fyrr en eftir 1. júlí 1976 
reiknast vextir frá lokagreiðsludegi en verðbætur frá 1. nóvember það ár er 
greiðsla hans fer fram. 

Athygli er vakin á því, að heimilt er að láta innstæður standa inni til 15. desember 
1990 og reiknast vextir og verðbætur fyrir þann tíma. Að öðru leyti vísast til ákvæða 
í VII. kafla laga nr. 11 1975 og reglugerðar nr. 544 frá 22. desember 1975. 

Fjármálaráðuneytið, 27. desember 1977. 

F.h.r. 

Höskuldur Jónsson. - I 
Árni Kolbeinsson.
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AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá Rafveitu Akraness nr. 160 29. mars 1977. 

Töflur 1, H og INT í gjaldskránni hljóði þannig: 

Tafla I. Orku- og aflverð, fastagjöld, mæla- og rofaleiga. 

Númer Fastar greiðslur í krónum 

Gjald- Orkuverð = - 
skrárl. Heiti gjaldskrárliða kr/kWst. Daggreiðslur Ársgreiðslur 

A-LÝSING 
AL. Með fastagjaldi ..................00.0..0.000... 14.05 0.76/m? 278 /m? 
A.1 Án fastagjalds ...........00...0000 0 50.90 

B-HEIMILI OG VINNULJÓS 

B.1 Heimilisnotkun ..............0.0000 000 11.91 3.35/ herb. 1 223/herb. 

B.2. Húsbyggingar og Akraneshöfn .................. 26.56 

C-VÉLANOTKUN 
C.1. Með fastagjaldi ......................0000 14.05 9.91/kW 3 6lT/kW 
C.2. Matvælaiðnaður (rafsuða) ....................... 10.54 
C.3. Stórnotkun .........0....000 000 4.06 37.53/kW 13 698/kW 

D-HITUN 

D.I. Án FOfS ......0.000 00. 6.94 
D.2. Með rofi 1 1/2 klst. ádag ....................... 4.19 
D.3. Með rofi 2 1/2 klst. á dag ....................... 3.89 
D.4 Með rofi 4 1/2 klst. á dag ................00..... 3.12 
D.5. Með rofi 14 1/2 klst. á dag ...................... 2.20 
D.6 Sumarhitun með rofi 3. klst. á dag ............... 2.54 

E-ANNAÐ 

E.1. Sérsamningar .................00 
E.2. Götu og hafnarlýsing ...........000.....0 000. 
E.3. Lokun og enduropnun veitu .............0000.... 2000 

MÆLA- OG ROFALEIGA 

10 Einfasa ..........0..22.... 0. 1.20 438 
1l Einfasa með rofa ..........0..0..0.00 0. 8.00 2.920 
20 Þrífasa .....00.000000000. 0. 4.10 1.497 
21 Þrífasa með rofa .............00000 000 10.90 3.978 
24 Þrífasa með 2 rofum ............0.0000 00. 14.50 5.292 
30 Þrífasa með aflmæli ............................ 11.10 4,052 
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TAFLA H. Tenging við veitukerfið (heimtaugar). 
Tengigjald jarð- 

strengsh. allt að 
Gjaldskrár- Málmstraumur aðalvara Flutningsgeta miðuð 15 m eða lofth. 

liður 220 V kerfi 380 V kerfi við stærð aðalvara allt að 30 m. 
Nr. A. A. KVA Kr. 

2.01 2X 60 1>X 60 13 28 190 
2.02 3X 60 2 60 22 39 610 
2.03 3100 3 60 38 56 820 
2.04 3>(100 66 93 570 
2.05 3>(200 16 106 440 
2.06 3350 3200 132 174 590 
2.07 3350 231 298 350 
2.08 Bráðabirgðaheimtaugar 135 A. 10 300 
2.09 Bráðabirgðaheimtaugar 363 A. 17 800 
2.10 Tenging við Akraneshöfn 1500 

TAFLA HI. Tenging við veitukerfið (spennistöð). 

Gjaldskrárliður Stærð spennis Tengigjald 
Nr. KVA kr. 

3.1. 150 198 125 
3.2. 300 396 250 
3.ð. 500 630 000 
34. 750 905 685 

Liður b) í kaflanum „Ákvæði og skýringar með töflu Il og III“ hljóði þannig: 
Þ) Lengd heimtaugar reiknast frá lóðamörkum við götu eða stig, stystu greiðfæru 

leið að varkassa eða töflu. Yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern metra 
umfram fyrstu 15 metrana þannig: Yj = (2200 -- 13XkVA) kr/m og yfirlengd 

loftlínu umfram fyrstu 30 metrana Yj = (610 9 X KVA) kr/m að viðbættum kr. 
18500 á hvern stólpa í umframlínu. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 
1923 og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að taka gildi 1. janúar 
1978 sbr auglýsingu ráðuneytisins nr. 461, 29. desember 1977. 

Iðnaðarráðuneytið, 29. desember 1977. 

F.h.r. 

Páll Flygenring. 
  

Kristmundur Halldórsson.
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AUGLÝSING 

um umferð í Kópavogi. 

Samkvæmt heimild í 2. mgr. 65. gr. umferðarlaga nr. 40 23. april 1968, og að 

fengnum tillögum bæjarstjórnar Kópavogskaupstaðar, eru hér með settar eftirgreind- 

ar reglur um umferð í Kópavogi. 
Óheimilt er að aka frá austri eftir Nýbýlavesi og beygja til suðurs inn í Álfa- 

brekku (vinstri beygja bönnuð). 

Reglur þessar öðlast gildi þegar í stað. 

Bæjarfógetinn í Kópavogi, 5. október 1977. 

Sigurgeir Jónsson. 

  

Stjórnartíðindi B—43, nr. 464—478. Útgáfudagur 20. janúar 1978.
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REGLUGERÐ 

um gerð íláta, merkingu og varnaðarmerki varðandi sölu og 

varðveislu hættulegra efna. 

Sameiginleg ákvæði. 

1. gr. 
Ílát skulu vera þétt og vel lukt. Óheimilt er að nota ílát sem notuð eru undir 

matvæli (þar með taldar drykkjarvörur). Varast ber að geyma ílát með hættulegum 
efnum þannig að á þeim verði villst og ílátum undir matvæli, lyf, snyrtiefni eða annað. 

Ákvæði um gerð gleríláta (sexstrend og/eða riffluð) gilda ekki, ef slerílát taka 
meira en Í lítra. Þrátt fyrir ákvæði um að ílát skuli vera úr málmi eða gleri, er heimilt 
að nota ílát úr plasti, ef efnin eru ætluð til nota í iðnaði og eru flutt til landsins í 
þessum plastílátum, er jafnframt hafa hlotið samþykki eiturefnanefndar. Ef ílát eru 
úr plasti og rúma minna en 5 lítra skal að jafnaði farga þeim (brenna eða fleygja í 
öskutunnu), þegar þau hafa verið tæmd. 

Á merkimiða skal auk nafns framleiðanda (seljanda) greina heiti efnis og styrk- 
leika í hundraðshlutum eða mólstyrkt, ef við á. Á merkimiða mega ekki vera myndir, 
aðrar en vörumerki eða nafnmerki fyrirtækis. 

Ef kaupandi æskir þess við seljanda að hann setji eitthvert efiirtalinna efna í 
ílát, er kaupandi hefur með sér og framvísar, ber seljandi ábyrgð á því, að ílát þessi 
séu réttrar gerðar og með réttum merkimiðum samkvæmt ákvæðum. reglugerðar 
Þessarar. Nú hlýst tjón af vegna vanrækslu þessa, og er seljandi þá skaðabótaskyldur. 

Stórir bókstafir, er greinir við einstök efni að neðan, eiga við varnaðarmerki, sbr. 
viðauka 1. Setja skal varnaðarmerki á ílát undir einstök efni, svo sem bókstafir þessir 
gefa til kynna. 

Merkimiðar og varnaðarmerki skulu vera eins greinileg á ílátum og frekast er 
unnt. 

Sýrur og basar. 

2. gr. 
AMMÓNÍAKVATN (SALMIAKSPIRITUS), ef styrkleiki fer fram úr 3%. 

Merkimiði skal vera gulur. B og D. 
Glerílát skulu vera sexstrend og/eða riffluð. 

BÓRSÝRA, óblönduð, mest 20 g. 
Merkimiði skal vera gulur. F. 
Ef bórsýra er seld í meira magni en 20 g, skal það einungis vera gegn 
eiturbeiðnum eða samkvæmt sérstökum leyfisskírteinum. Undantekning frá 
Þessu er notkun bórsýru sem lyf. Er þá sala efnisins heimil í lyfjabúðum 
segn lyfseðli. 

B 102 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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BÓRSÝRA, í duftblöndum eða lausnum, selt sem lyf, mest 20 g bórsýra án lyfseðils. 
Merkimiði skal vera gulur. F. 

BRENNISTEINSSÝRA, ef styrkleiki fer fram úr 5%. 
Merkimiði skal vera gulur. A og D. 
Ílát skulu vera úr gleri, sexstrend og/eða riffluð. 
Eigi má hafa brennisteinssýru á boðstólum í verslunum þannig, að viðskipta- 
vinir geti tekið varninginn sjálfir. 

DÍKLÓREDIKSÝRA og sölt sýrunnar í lausnum eða blöndum, ef styrkleiki er 
50% eða minna. 
Merkimiði skal vera gulur. B og D. 
Ef díklórediksýra eða sölt sýrunnar eru seld í meiri styrk en 50%, skal 
það einungis gert gegn eiturbeiðnum eða samkvæmt sérstökum leyfis- 
skirteinum. 
Undantekning frá þessu ákvæði er notkun díklórediksýru útvortis sem lyf. 
Er þá sala efnisins heimil í lyfjabúðum gegn lyfseðli. 

EDIKSÝRA, ef styrkleiki er 5 -15%. 
Merkimiði skal vera gulur. C og F. 

EDIKSÝRA, ef styrkleiki fer fram úr 15%. 

Merkimiði skal vera gulur. B og D. 
Óheimilt er að selja ediksýru í almennum verslunum í meiri styrk en 15%. 
Skal þá sala efnisins vera takmörkuð við lyfjabúðir og heildsölur. 

FOSFÓRSÝRA (ortófosfórsýra), ef styrkleiki fer fram úr 5%. 
Merkimiði skal vera gulur. B og D. 

Ílát skulu vera úr gleri, sexstrend og/eða riffluð, 

KALÍUMHÝDROKÍÐ (KALÍLÚTUR), ef styrkleiki fer fram úr 3%. 
Merkimiði skal vera gulur. A og D. 
Ílát skulu vera úr gleri, blikki eða plasti. 
Eigi má hafa kalíumhýdróxið á boðstólum í verslunum þannig, að við- 
skiptavinir geti tekið varninginn sjálfir. 
Ef kalíumhýdroxið er selt í smásölu í föstu formi, skal það selt í blikkdósum 

með tryggilega smelltu loki. Ef kalíumhýdroxið er selt í smásölu í lausn, er 
heimilt að nota plastílát, sem eru með öðrum lit en hvítum, glærum eða gulum. 

Glerílát skulu vera sexstrend og/eða riffluð. 

KLÓRSÚLFÓNSÝRA, ef styrkleiki fer fram úr 5%. 

Merkimiði skal vera gulur. A og D. 
Ílát skulu vera úr gleri, sexstrend, og/eða riffluð. 
Eigi má hafa klórsúlfónsýru á boðstólum í verslunum þannig, að viðskipta- 
vinir geti tekið varninginn sjálfir. 

MAURASÝRA, ef styrkleiki fer fram úr 5%. 
Merkimiði skal vera gulur. B og D. 

NATRÍUMHÝDROKÍÐ (vítissódi), ef styrkleiki fer fram úr 3%. 
Merkimiði skal vera gulur. A og D. 
Ílát skulu vera úr gleri, blikki eða plasti. 
Eigi má hafa natríumhýdroxíð á boðstólum í verslunum þannig, að viðskipta- 
vinir geti tekið varninginn sjálfir.
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Ef natríumhýdroxið er selt í smásölu í föstu formi, skal það selt í blikkdósum 
með tryggilega smelltu loki. Ef natríumhýdroxíð er selt í smásölu í lausn, er 
heimilt að nota plastílát, sem eru með öðrum lit en hvítum, glærum eða 
gulum. 
Glerílát skulu vera sexstrend og/eða riffluð. 

OXALSÝRA og sölt sýrunnar (m. a. „sýrusalt“, kalíumtetraoxalat). 
Merkimiði skal vera gulur. B og E. 

PERKLÓRSÝRA. 
Merkimiði skal vera gulur. B, D og H. 
Ílát skulu vera úr gleri, sexstrend og/eða riffluð. 

PÍKRÍNSÝRA, blönduð minnst 30% af vatni, og sölt sýrunnar. 
Merkimiði skal vera gulur. B, D og H. 

SALTPÉTURSSÝRA „ef styrkleiki fer fram úr 5%, til annarra nota en hreinsunar 
á mjólkurílátum og mjaltakerfum. 
Merkimiði skal vera gulur. B og D. 
Ílát skulu vera úr gleri, sexstrend og/eða riffluð. 

SALTPÉTURSSÝRA, ætluð til hreinsunar á mjólkurílátum og mjaltakerfum. 
Merkimiði skal vera gulur. B. 
Ef saltpéturssýra er ætluð til hreinsunar á mjólkurílátum og mjaltakerfum, 
skulu vera á ílátunum leiðbeiningar á íslensku, er hlotið hafa samþykki 
eiturefnanefndar, um notkun og hvað gera skuli, ef slys ber að höndum. 
Ef ílát eru úr plasti, skulu þau enn fremur hafa hlotið samþykki eiturefna- 
nefndar. 

SALTSÝRA, ef styrkleiki fer fram úr 7%. 
Merkimiði skal vera gulur. B og D. 
Ílát skulu vera úr gleri, sexstrend og/eða riffluð. 

TRÍKLÓREDIKSÝRA og sölt sýrunnar í lausnum eða blöndum, ef styrkleiki 
er 50% eða minna. 
Merkimiði skal vera gulur. B og D. 
Ílát skulu vera úr gleri, sexstrend og/eða riffluð. 
Ef tríklórediksýra eða sölt sýrunnar eru seld í meiri styrk en 50%, skal það 
einungis vera gegn eiturbeiðnum eða samkvæmt sérstökum leyfisskírteinum, 
Undantekning frá þessu ákvæði er notkun tríklórediksýru útvortis sem lyf. 
Er þá sala efnisins heimil í lyfjabúðum gegn lyfseðli. 

„KÓNGAVATN“: (1 hluti sterk saltpéturssýra og 2 hlutar sterk saltsýra) Ef 
óskað er eftir „Kóngavatni“, skal láta úti sterka saltpéturssýru og sterka 
saltsýru með fyrirmælum um, hvernig „Kóngavatn“ er búið til. Kaupanda 
skal afhenda seðil með þessum upplýsingum og einnig, að „Kóngavatn“ megi 
ekki geyma og skuli búa til einungis í því magni, er nota skal hverju sinni. 
Varðandi umbúðir og merkimiða skal hlíta ákvæðum um saltsýru hér að 
framan. B og D. 

„RAFGEYMISSÝRA“: Ef varningur er seldur undir heitinu „rafgeymissýra“, 
skal hlíta ákvæðum um brennisteinssýru hér að framan. 

„SÝRUSALT“: Ef varningur er seldur undir heitinu „sýrusalt“, skal hlíta ákvæð- um um oxalsýru hér að framan.
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Joð- og klórsambönd með sótthreinsandi verkun. 

3. gr. 
HALAZÓN. (m. a. lausnartöflur) 

Merkimiði skal vera gulur. E. 

JOÐ. 
Merkimiði skal vera gulur. B og D. 
Ílát skulu vera úr gleri. 

JOÐLAUSNIR. 
Merkimiði skal vera gulur. 
a) Joð leyst í vatni, spritti eða glýceróli. F. 
b) Joð leyst í bensíni. F og G. 
Ílát skulu vera úr gleri. 

KALCÍUMHÝPÓKLÓRÍT (duft, virkt klór yfir 40%) 
Merkimiði skal vera gulur. B og D. 
Ílát skulu vera úr blikki. 
Merkja skal ílát og umbúðir með tilliti til þess, að efnið sé geymt á köldum 
stað og varað sé við eldhættu í snertingu við lífræn efni. 

KALCÍUMHÝPÓKLÓRÍT. (lausnir, virkt klór yfir 40%) 
Merkimiði skal vera gulur. B og D. 
Ílát skulu vera úr plasti. 
Merkja skal ílát og umbúðir með tilliti til þess að efnið sé geymt á köldum 
stað. 

KLÓRAMÍN. 
Merkimiði skal vera gulur. F. 

KLÓRAMÍNLAUSNIR, ef styrkleiki fer fram úr 1%. 
Merkimiði skal vera gulur. E. 

KLÓRAMÍNLAUSNARTÖFLUR. 
Merkimiði skal vera gulur. E. 

KLÓRKALK (kalíumhýpóklórít, virkt klór minna en 40%). 
Merkimiði skal vera gulur. B og D. 
Merkja skal umbúðir klórkalks með tilliti til þess, að efnið sé geymt á köldum 
stað. 

NATRÍUMHÝPÓKLÓRÍTLAUSNIR (,„klór“, blæklór, bleikiklór). 
Merkimiði skal vera gulur. B og E. 
Ílát úr gleri skulu vera sexstrend og/eða riffluð. Ílát úr plasti skulu vera 
með öðrum lit en hvítum, glærum eða gulum. 
Ákvæði að framan gilda ekki, ef látið er úti 30 ml eða minna. 

Ýmis benzen- og fenólsambönd. 

4. gr. 
ANILÍN OG ANILÍNLAUSNIR. 

Merkimiði skal vera gulur. A og D. 
Ílát skulu vera úr gleri, sexstrend og/eða riffluð. 
Ef anilin eða anilínsölt eru í merkibleki, skal letra á ílát eftirfarandi: 

Má ekki nota til þess að merkja bleijur eða önnur klæði ungbarna.
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DÍKLÓRBENZEN (para-díklórbenzen). 
Merkimiði skal vera gulur. E. 
Ílát skulu vera úr gleri eða málmi. 

FENÓL (KARBÓLSÝRA), í lausnum 2% eða minna, selt sem lyf. 
Merkimiði skal vera gulur. F. 
lát skulu vera úr gleri. 

FENÓL (KARBÓLSÝRA), óblandað eða í lausnum sterkara en 2%. 
Merkimiði skal vera gulur. B og D. 
Ílát skulu vera úr gleri, sexstrend og/eða riffluð. 

KRESÓLAR (m. a. klórkresól og tríkresól). 
Merkimiði skal vera gulur. B og E. 
Ílát skulu vera úr gleri, sexstrend og/eða riffluð, eða úr málmi. 

KRESÓLAR Í SÁPULAUSN (sápukresólar), ef styrkleiki fer fram úr 1%. 
Merkimiði skal vera gulur. E. 
Ílát skulu vera úr gleri, sexstrend og/eða riffluð, eða úr málmi. 

NAFTALEN (NAFTALÍN). 
Merkimiði skal vera gulur. E. 
Ílát skulu vera úr gleri eða málmi. 

NÍTRÓANILÍN. 
Merkimiði skal vera gulur. A og D. 
Ílát skulu vera úr gleri eða málmi. 

Lífræn leysiefni. 

. 5. gr. 

ACETÓN. 
Merkimiði skal vera gulur. F og G. 
Ílát skulu vera úr gleri eða málmi. 

AMÝLALKÓHÓL. 
Merkimiði skal vera gulur. F. 

BENZEN. (BENZÓL). 
Merkimiði skal vera gulur. D, G og 1. 

Ílát skulu vera úr gleri, sexstrend og/eða riffluð, eða úr málmi. 

BENSÍN. 
Merkimiði skal vera gulur. E og G. 
Ekki má setja bensin í hvit, glær eða gul plastílát. 

BRENNISTEINSKOLEFNI. (KARBÓNDÍSÚLFÍÐ). 
Merkimiði skal vera gulur. D, G og 1. 
Ílát skulu vera úr gleri, sexstrend og/eða riffluð, eða úr málmi. 

BÚTANÓL. 
Merkimiði skal vera gulur. F og G. 

BÚTANÓN. (METÝLETÝLKETÓN). 
Merkimiði skal vera gulur. G ogl. 
Hát skulu vera úr gleri eða málmi.
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BÚTÝLACETAT. 
Merkimiði skal vera gulur. G og 1. 
lát skulu vera úr gleri eða málmi. 

BÚTÝLGLÝKÓL. (BÚTÝLCELLOSOLVE). 
Merkimiði skal vera gulur. F og 1. 

CÝKLÓHEXAN. 
Merkimiði skal vera gulur. G og 1. 
Mát skulu vera úr gleri eða málmi. 

CÝKLÓHEXEN. 
Merkimiði skal vera gulur. G og 1. 
Mát skulu vera úr gleri eða málmi. 

DÍKLÓRMETAN. (METÝLENKLÓRÍÐ). 
Merkimiði skal vera gulur. D og 1. 
Mát skulu vera úr gleri, sexstrend og/eða riffluð, eða úr málmi. 

DÍMETÝLFORMAMÍÐ. 
Merkimiði skal vera gulur. A og D. 

DÍOXAN. 
Merkimiði skal vera gulur. B og G. 

DÍPENTEN. (CÍNEN). 
Merkimiði skal vera gulur. G og 1. 

ETRI. (ETÝLETRI). 
Merkimiði skal vera gulur. G og 1. 
Mát skulu vera úr gleri eða málmi. 

ETÝLACETAT. 
Merkimiði skal vera gulur. G og 1. 
lát skulu vera úr gleri eða málmi. 

ETÝLENGLÝKÓL. (GLÝKÓL). 
Merkimiði skal vera gulur. B og E. 
Ef etýlenslýkól er selt sem frostlögur á kælikerfi vélknúinna ökutækja, skal 
hlíta ákvæðum reglugerðar nr. 5/1973 um breytingu á reglugerð nr. 129/1971 
um notkun og bann við notkun tiltekinna eiturefna og hættulegra efna. 

ETÝLGLÝKÓL. (CELLOSOLVE). 
Merkimiði skal vera gulur. G og 1. 

ETÝLGLÝRÓLACETAT. (CELLOSOLV EACETAT). 
Merkimiði skal vera gulur. G og 1. 
Hát skulu vera úr gleri eða málmi. 

HEPTAN. 
Merkimiði skal vera gulur. G og 1. 
Mát skulu vera úr gleri eða málmi. 

HEXAN. 
Merkimiði skal vera gulur. G og 1. 
Hát skulu vera úr gleri eða málmi.
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ÍSÓAMÝLALKÓHÓL. 
Merkimiði skal vera gulur. F. 

ÍSÓBÚTANÓL. 
Merkimiði skal vera gulur. F og G. 

ÍSÓBÚTÝLACETAT. 
Merkimiði skal vera gulur. G og 1. 
lát skulu vera úr gleri eða málmi. 

ÍSÓPRÓPANÓL. 
Merkimiði skal vera gulur. F og G. j 
Ef ísóprópanól er selt á frjálsum markaði undir vöruheitinu „Ísvari“, skal 
hlíta ákvæðum reglugerðar 5/1973 um breyting á reglugerð nr. 129/1971 um 
notkun og bann við notkun tiltekinna eiturefna og hættulegra efna. 

KLÓRBENZEN. (MÓNÓKLÓRBENZEN). 
Merkimiði skal vera gulur. D, G og 1. 
Ílát skulu vera úr gleri, sexstrend og/eða riffluð, eða úr málmi. 

METÝLETÝLKETÓN, sjá BÚTANÓN. 

METÝLÍSÓBÚTÝLKTETON. (METÝLPENTANÓL,). 
Merkimiði skal vera gulur. G og 1. 
lát skulu vera úr gleri eða málmi. 

METÝLKLÓRÓFORM (TRÍKLÓRETAN: 1, 1, 1-tríklóretan), sjá TRÍKLÓRETAN. 
PENTAN. 

Merkimiði skal vera gulur. G og 1. 
Ílát skulu vera úr gleri eða málmi. 

PRÓPANÓL. 
Merkimiði skal vera gulur. F og G. 

SHELLSOL R (hvers konar). 
Merkimiði skal vera gulur. G og l. 

SOLVESSO R (hvers konar). 
Merkimiði skal vera gulur. G og l. 

STEINOLÍA. (PETROLEUM). 
Merkimiði skal vera gulur. E og G. 
Ekki má setja steinolíu í hvít, glær eða gul plastilát. 

TERPENTÍNA (þar á meðal „WHITE SPIRIT“). 
Merkimiði skal vera gulur. D og G. 
Ekki má setja terpentinu í hvít, glær eða gul plastíilát. 

TETRAKLÓRETÝLEN (TETRAKLÓRETEN; PERKLÓRETÝLEN). 
Merkimiði skal vera gulur. D og l. 
Ílát skulu vera úr gleri, sexstrend og/eða riffluð, eða úr málmi. 
Eigi má selja meira en 200 ml af efninu í lausasölu. Ef meira er selt skal það 
vera gegn eiturbeiðnum eða samkvæmt sérstökum leyfisskirteinum.
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TÓLÚEN (TÓLÚÓL). 
Merkimiði skal vera gulur. G og L 
Ílát skulu vera úr gleri, sexstrend og/eða riffluð, eða úr málmi. 

TRÍKLÓRETAN (1, 1, I-tríklóretan). 
Merkimiði skal vera gulur. E og ll. 
ílát skulu vera úr gleri eða málmi. 

TRÍKLÓRETÝLEN (TRÍKLÓRETEN). 
Merkimiði ska! vera gulur. E og 1. 

Ílát skulu vera úr gleri, sexstrend og/eða riffluð, eða úr málmi. 
Eigi má selja meira en 100 ml af efninu í lausasölu. Ef meira er selt, skal það 
vera gegn eiturbeiðni eða samkvæmt sérstökum leyfisskírteinum. Ákvæði 
þessi eiga ekki við, þegar tríklóretýlen er selt sem svæfingarlyf (Trichloret- 
hylenum ad narcosin). 

XÝLEN (XÝLÓL). 
Merkimiði skal vera gulur. G og 1. 
Ílát skulu vera úr gleri, sexstrend og/eða riffluð, eða úr málmi. 

Ef eitt eða fleiri þessara efna, ein sér eða í blöndu, eru sett sérstaklega á markað 
og seld til þess að hreinsa bletti (,„„blettavatn“), klæði teppi eða annað, skal setja þau 
í ílát og setja á varnaðarmerki svo sem segir um hlutaðeigandi efni hér að framan 
eða frá er greint um það efni, sem mest er af í blöndunni. Sama gildir, ef eitt eða 
fleiri þessara efna eru í þessum varningi, sem hafður er á boðstólum handa almenn- 
ingi, svo sem lím, lökk, leysar og þynnar hverskonar, bón, gljái og fægilögur. 
Eiturefnanefnd getur þó veitt undanþágu frá þessum ákvæðum, ef um óverulegt 
magn efna er að ræða. 

Ef eitt eða fleiri þessara efna ein sér eða í blöndu, eru sett sérstaklega á markað 
og seld til þess að kveikja glóðareld eða annan eld eða til ljósa eða upphitunar, skal 
setja þau í ílát úr málmi og setja varnaðarmerki svo sem segir um hlutaðeigandi 
efni hér að framan eða frá er greint um það efni, sem mest er af í blöndunni. 

Oxandi efni og sprengifim efni. 

6. gr. 

AMMÓNÍUMNÍTRAT. 
Merkimiði skal vera gulur. E og H. 

HÝDRÓGENPEROKÍÐ, sjá SÚRVATN. 

KALÍUMKLÓRAT. 
Merkimiði skal vera gulur. E og H. 
Mát skulu vera úr gleri. 

KALÍUMNÍTRAT 
Merkimiði skal vera gulur. E og H. 

KALÍUMPERMANGANAT. 
Merkimiði skal vera gulur. E og H. 

KALÍUMPERMANGANATLAUSNIR, ef styrkleiki fer fram úr 3%. 
Merkimiði skal vera gulur. E.
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KALÍUMPERMANGANATLAUSNIR, ef styrkleiki er 3% eða minna. 
Merkimiði skal vera gulur. F. 

KALÍUMPEROKÍÐ. 
Merkimiði skal vera gulur. B, D og H. 

NATRÍUMKLÓRAT. 
Merkimiði skal vera gulur. E og H. 
Ílát skulu vera úr gleri. 

NATRÍUMNÍTRAT. 
Merkimiði skal vera gulur. E og H. 

NATRÍUMPEROKÍÐ. 
Merkimiði skal vera gulur. B, D og H. 

PERKLÓRSÝRA (og sölt sýrunnar). 
Merkimiði skal vera gulur. B, D og H. 
lát skulu vera úr gleri, sbr. jafnframt 1. gr. að framan. 

PÍKRÍNSÝRA, þurr eða blönduð vatni minna en 30%. 
Merkimiði skal vera gulur. A, D og H. 

SÚRVATN (HÝDRÓGENPEROKÍÐ), ef styrkleiki fer fram úr 3%. 
Merkimiði skal vera gulur. B, D og H. 
Ef styrkleiki fer fram úr 10%, skulu ílát ekki vera fyllt meira en að % hlutum. 
Á merkimiða skal auk SÚRVATNS standa HÝDRÓGENPEROKÍÐ í sviga. 

SÚRVATN (HÝDRÓGENPEROKÍÐ), ef styrkleiki er 3% eða minna. 
Merkimiði skal vera gulur. F. 

Ýmis efni. 

7. gr. 
ACETALDEHÝÐ. 

Merkimiði skal vera gulur. G og 1. 
Óheimilt er að nota ílát úr plasti. 

BLÝSAMBÖND. í lausnum ef styrkleiki fer fram úr 50%. 
Merkimiði skal vera gulur. K. 
Ákvæði þesi gilda þó ekki um blýarsenat og tetraetýlblý, en óheimilt er að láta 
þessi efni úti nema samkvæmt leyfisskirteinum eða eiturbeiðnum, sbr. þó 
ákvæði 5. gr. reglugerðar nr. 129/1971. 

BRENNISTEINSKLÓRÍÐ. 
Merkimiði skal vera gulur. B og D. 

DDT, sjá KLÓFENÓTAN. 

FORMALÍN (formaldehýð í vatnslausn), ef styrkleiki fer fram úr 10%. 
Merkimiði skal vera gulur. B og D. 

FORMALÍN (formaldehýð í vatnslausn), ef styrkleiki er 10% eða minna. 
Merkimiði skal vera gulur. F. 

B 103
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HEXICÍÐ, í lausnum eða blöndum, ef styrkleiki er 2% eða minna og ekki ætlað 

sem. lyf til útvortis notkunar. 
Merkimiði skal vera gulur. E. 

Sjá enn fremur ákvæði um sölu og merkingu undir klófenótan (DDT). 

KLÓFENÓTAN (DDT), í lausnum eða blöndum, ef styrkleiki er 10% eða minna 

og ekki ætlað sem lyf til útvortis notkunar. 

Merkimiði skal vera gulur. E. 

Á merkimiða skal auk heitis efnisins og styrkleika í hundraðshlutum standa: 

SKORDÝRAEITUR. 
Óheimilt er að láta úti hexicið í lausnum eða blöndum sterkara en 2% og 

klófenótan í lausnum eða blöndum sterkara en 10% nema samkvæmt 

ákvæðum reglugerðar nr. 131/1971 um notkun eiturefna og hættulegra efna 

í landbúnaði og garðyrkju og til útrýmingar meindýra. 

Ef hexicið og klófenótan eru látin útí sem lyf til útvortis notkunar, skal 

hlíta ákvæðum reglugerðar um gerð lyfseðla og afgreiðslu lyfja. 

METALDEHÝÐ (,„þurrspritt“). 
Merkimiði skal vera gulur. F og G. 

SILFURNÍTRAT. 
Merkimiði skal vera gulur. B og E. 

SILFURNÍTRAT, í blöndum eða lausnum, ef styrkleiki fer fram úr 2%. 

Merkimiði skal vera gulur. B og E. 

SILFURNÍTRAT, í blöndum eða lausnum, ef styrkleiki er 2% eða minna. 

Merkimiði skal vera gulur. F. 

ZINKKLÓRÍÐ. 
Merkimiði skal vera gulur. B og E. 

ZINKKLÓRÍÐ, í lausnum, ef styrkleiki fer fram úr 5%. 
Merkimiði skal vera gulur. E. 

Sérákvæði um merkingu og varðveislu hættulegra efna á vinnustöðum. 

8. gr. 

Ef framangreind efni, ein sér eða í blöndum, eru á vinnustöðum geymd í tönkum, 

kerjum, tunnum, brúsum eða dunkum, er eigi eru merkt samkvæmt framansögðu, 

skal merkja ílát þessi varnaðarmerki B, sbr. viðauka 1, og þar á eftir skal standa 

stórum stöfum heiti hlutaðeigandi efnis eða þess/þeirra efnis/efna, er mest er af Í 

blöndunni. Ílát undir brennisteinssýru, kalíumhýdroxið, klórsúlfónsýru og natríum- 

hýdroxíð skal þó merkja varnaðarmerki A, sbr. viðauka 1, auk heitis efnisins. 

Framangreind ákvæði gilda enn fremur um hvers konar lagnir, leiðslur og 

slöngur, er efni þessi fara um. Öryggiseftirlitið getur krafist þess, að slíkar lagnir, 

leiðslur og slöngur séu með sérstökum lit og sérstakrar gerðar. 

Hættuleg efni, er að framan greinir, skal varðveita á vinnustöðum þannig, að 

sem tryggilegast sé um þau búið og sem minnst hætta stafi af notkun þeirra. Öryggis- 

eftirlitið setur nánari reglur að þessu lútandi.
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Eftirlit. 

9. gr. 
Lyfjaeftirlitið hefur eftirlit með sölu og varðveislu hættulegra efna í lyfja- 

búðum, lyfjagerðum og lyfjaheildsölum, 
Heilbrigðiseftirlitið hefur eftirlit með sölu og varðveislu hættulegra efna, sem 

eru á boðstólum í verslunum 
Öryggiseftirlitið hefur eftirlit með hættulegum efnum á vinnustöðum sbr. 11. gr. 

reglugerðar nr. 455/1975, sbr. einnig 8. gr. að framan. 

Viðurlög. 

10. gr. 
Með mál er rísa kunna vegna brota á reglugerð þessari skal farið að hætti opin- 

berra mála. 

ll. gr. 
Fyrir brot gegn reglugerð þessari skal refsa með sektum, nema þyngri refsing 

liggi við samkvæmt lögum. Nú er brot ítrekað eða stórfellt, og getur refsing þá orðið 
varðhald eða fangelsi, allt að 2 árum. 

Niðurlagsákvæði. 

12. gr. 
Með gildistöku reglugerðar þessarar fellur úr gildi reglugerð nr. 91/1974. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 17. gr. laga um eiturefni og hættuleg 

efni nr. 85/1968 og öðlast gildi 1. janúar 1978. 

Heilbrigðis- og tryggingaráðuneytið, 28. desember 1977. 

Matthías Bjarnason. - a 
Páll Sigurðsson.
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Viðauki 1. 

— VARNAÐARMERKI 
VARNAÐARMERKI A 

  

VARNAÐAR- 
MERKI B 

  

  

VARNAÐARMERKI C 

(Rautt letur á ljósum grunni) 
HÆTTULEGT AÐ NEYTA ÓÞYNNT 
  

  

MÁ EKKI GEYMA HJÁ EÐA HELLA Í 
ÍLÁT, SEM NOTUÐ ERU UNDIR 

MATVÆLI EÐA LYF. ANDIÐ EKKI AÐ VARNAÐARMERKI D 
YÐUR INNIHALDINU, NEYTIÐ ÞESS (Rautt letur á ljósum grunni) 
EKKI NÉ LÁTIÐ ÞAÐ LIGGJA Á HÚÐ. 
GEYMIÐ ÞAR, SEM BÖRN NÁ EKKI TIL. 
  

  

MÁ EKKI GEYMA HJÁ EÐA HELLA Í 
ÍLÁT, SEM NOTUÐ ERU UNDIR VARNAÐARMERKI. E 

MATVÆLI EÐA LYF. 
GEYMIÐ ÞAR, SEM BÖRN NÁ EKKI TIL. (Rautt letur á ljósum grunni) 
  

  

VARÚÐ VARNAÐARMERKI F 
GEYMIÐ ÞAR, SEM BÖRN NÁ EKKI TIL. (Rautt letur á ljósum grunni)     
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VARNAÐARMERKI G 

ELDFIMT od ÓRERGT Í JÓS (Rautt letur á ljósum grunni) 

  

  

  

SPRENGIFIMT tronæm VARNAÐARMERKI H 
EFNI (Rautt letur á ljósum grunni)   

  

  

VIÐ ALLA MEÐHÖNDLUN 
V ARÚÐ ER GÓÐ LOFTRÆSTING VARNAÐARMERKI 1 

NAUÐSYNLEG (Rautt letur á ljósum grunni) 
GEYMIÐ Á KÖLDUM STAÐ 
  

  

VARÚÐ HÆTTA Á VARNAÐARMERKI K 

BLÝEITRUN (Rautt letur á ljósum grunni)       

Skrá yfir efni í stafrófsröð. 

Við hvert efni er getið þeirra greina er þau teljast til. 

Acetaldehýð  ...........0....... 7. gr. 
Acetón ........0 000 5. gr. 
Ammóníakvatn ................ 2. gr. 
Ammóníumníitrat .............. 6. gr. 
Amilin 4. gr. 
Amyýlalkóhól ........00000..... 5. gr. 
Benzen ...........00000 00. 5. gr. 
Benzin .........0.0000 0000. 5. gr. 
Benzól, sjá benzen ............ 5. gr. 
Bleikiklór, sjá natríumhýpóklórit 

lausnir .........0...0 00. 3. gr. 
Blæklór, sjá natríumhýpóklórit- 

lausmir ........0.000 0. 3. gr. 
Blýsambönd ........200...0.0.... 7. gr. 
Bórsýra  ........0.00 00 2. gr. 
Brennisteinsklóríð ............ 7. gr. 
Brennisteinskolefni ............ 5. gr. 
Brennisteinssýra .............. 2. gr. 
Bútanól .........00000 00 5. gr. 
Bútanón .........0000000 00. 5. gr. 
Bútýlacetat .................... 5. gr. 
Bútýlcellosolve, sjá bútýlglýkól .. 5. gr. 
Bútýlglýkól  .........0.000.... 5. gr.
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Cellosolve, sjá etýlglýkól ...... 
Cellosolveacetat sjá etýlglýkóla- 

cetat .......0000 0... 
Cínen, sjá dípenten ............ 
Cýklóhexan  ....0..00000..0.... 
Cýklóhexen .......0000.0.0000... 
DDT, sjá klófenótan .......... 
Díklórbenzen .......000000000.. 
Díklórediksýra .........0.000.. 
Díklórmetan .......00.0000000.. 
Dípenten .....0.0000000000.0.... 
Dímetýlformamíð .............. 
Díoxan „.....0000000 0000... 
Ediksýra ......0000000......... 
Etri ........000 0. 
Etýlacetat  .........0. 0... 
Etýlenglýkól .....000.000000.. 
Etýletri, sjá etri ................ 
Etýlglýkól .......00000000..0.. 
Etýlglýkólacetat  .............. 
Fenól .......0. 0000... 
Formaldehýð, sjá formalín ...... 
Formalín ......00.0000.0 0... 
Fosfórsýra .....00000000.00..... 
Glýkól, sjá etýlenglýkól ........ 
Halazón .......0000000.0...... 
Heptan  ........000 00... 
Hexan .......0.0000000000 000... 
Hexicið  ........0.000 00. 
Hýdrógenperoxið, sjá súrvatn .. 
Ísóamýlalkóhól ..........00.00.0.. 
Ísóbútanól .......0000000000... 
Ísóbútýlacetat  .........0.020... 
Ísóprópanól  .......0.0000000.0. 
JOÐ 2... 
Joðlausmir .........0.0.00..0.. 
Kalcíumhýpóklórit ............ 
Kalílútur, sjá kalíumhýdroxíð .. 
Kalíumhýdroxið  ...........2... 
Kalíumklórat .......000.0.0000... 
Kalíumníitrat .................. 
Kalíumpermanganat  .......... 
Kalíumpermanganatlausnir 
Kalíumperoxíð .„.........0.0... 
Karbóndísúlfíð, sjá brennisteins- 

kolefni .......00 0000... 

Karbólsýra, sjá fenól .......... 
Klófenótan ......20.00000000... 

„Klór“, sjá natríumhýpóklórit- 
lausnir .....0.00 0000... 

Klóramíin  .......0000. 00.00.0000. 39
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Klóramíinlausnartöflur #........ 
Klóramíinlausnir #.............. 
Klórbenzen .........00.0000.... 
Klórkalk „.........000.000.0.. 
Klórkresól, sjá kresólar ........ 
Klórsúlfónsýra ................ 
„Kóngavatn“ ".................. 

Kresólar .........0.00 0. 
Kresólar í sápulausn .......... 
Maurasýra „...........0 
Metaldehýð ................... 
Metýlenklóríð, sjá díklórmetan .. 
Metýletýlketon, sjá bútanón .... 
Metýlísóbútýlketón ........... 
Metýlklóróform  .............. 
Metýlpentanól, sjá metýlisóbútýl- 

keton  ........0 0000 
Mónóklórbenzen, sjá klórbenzen.. 

Naftalen „........000 0000. 
Naftalín, sjá naftalen .......... 

Natríumhýdroxíð .............. 
Natríumhýpóklórítlausnir ...... 
Natríumklórat #................ 
Natríumnitrat  ................ 
Naríumperoxíð ................ 
Nitróanilín ..............0.0.0... 
Ortófosfórsýra, sjá fosfórsýra .. 
Oxalsýra ........0.0000 000. 
para-Díklórbenzen #............ 
Pentan ...........0000 0. 
Perklóretylen, sjá tetraklóretýlen. 
Perklórsýra og sölt sýrunnar2. gr., 
Petroleum, sjá steinolía ........ 
Píkrínsýra #............ 2. gr., 
Própanól .........000000. 

„Rafgeymissýra“ .............. 
Salmíakspíritus, sjá ammoníak- 

Vatn ............000 

Saltpéturssýra  ................ 
Saltsýra .......00 
Sápukresólar, sjá kresólar í sápu- 

lausn  ........ 
Shellsol R, hvers konar ........ 

Silfurnitrat ................... 
Solvesso R, hvers konar ........ 

Steinolía .........0......0..... 
Súrvatn  .........0 
„SÝTUSAt“ 
Terpentína, þar á meðal „White 

Spirit 
Tetraklóreten, sjá tetraklóretýlen 5. 

11
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Tetraklóretýlen „............... 
Tólúen ......0000 0000... 
Tólúól, sjá tólúen .............. 
Tríklórediksýra ............... 
Tríklóretan, sjá metýlklóróform.. 
1, 1, 1-tríklóretan, sjá metýl- 
klóróform 2... 

Tríklóreten, sjá tríklóretýlen . 
Tríklóretýlen ........000000.0.. 
Tríikresól, sjá kresólar .......... 

Vítisóti, sjá natríumhýdroxið .... 

„White Spirit“, sjá terpentína .. 
Xýlól, sjá Xýlen .............. 
Kýlen .....0000000. 00... 
Zinkklóríð .........0....00000. 
„Þurrspritt“, sjá metaldehýð .... 19

59
98

98
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829 Nr. 480. 

AUGLÝSING 

frá Vörumerkjaskrárritara, Reykjavík. 

I. Vörumerki skrásett árið 1977. 

Skrás. 1977, nr. 1. Skráningard. 3. febrúar 1977. 

T 22/1976. Tilkynnt 20. janúar 1976, kl. 9.00. 

  

Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, 521 Troisdorf, Þýskalandi. 
Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Sjónaukar til miðunar skotvopna og prismasjónaukar til nota við veiðar og 

íþróttaiðkanir. (F1. 9). 

Skrás. 1977, nr. 2. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 301/1976. Tilkynnt 18. október 1976, kl. 13.21. 

Almenna bókafélagið, Austurstræti 18, Pósthólf 9, Reykjavík, Ísland. 
Prentað mál, blöð og tímarit, bækur. (Fl. 16). 
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Skrás. 1977, nr. 3. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 320/1976. Tilkynnt 2. nóvember 1976, kl. 15.15. 

l/A/ 

pONÍFIX 
Textilana, národni podnik, Liberec, Tékkóslóvakíu. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 
4, Reykjavík. 

  
  

Ofin efni, alls konar. (F1. 24). 

Skrás. 1977, nr. 4. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 321/1976. Tilkynnt 4. nóvember 1976, kl. 13.05. 

LENSEKXK 

Shell International Petroleum Company Limited, Shell Centre, London SE1 7NA, 

Englandi. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 

Efni (þar á meðal smákorn og mottur úr plastefni) til að hreinsa upp olíu og 

annan vökva. 
Áhöld og efni til hreingerninga; stálull; burstar; svampar; gólfþurrkur; fægi- 

  

klútar; smááhöld og ílát til heimilishalds. (FI. 4, 21). 

Sktrás. 1977, nr. 5. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 322/1976. Tilkynnt 4. nóvember 1976, kl. 13.05. 

LENSITIL 

Shell International Petroleum Company Limited, Shell Centre, London SE1 7NA, 

Englandi. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 

Efni (þar á meðal smákorn og mottur úr plastefni) til að hreinsa upp olíu og 

annan vökva. 
Áhöld og efni til hreingerninga; stálull; burstar; svampar; gólfþurrkur; fægi- 

klútar; smááhöld og ílát til heimilishalds. (Fl. 4, 21). 
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Skrás. 1977, nr. 6. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 200/1976. Tilkynnt 12. júlí 1976, kl. 9.00. 

ZIRPRO 

Wool Development International Limited, Wool House, Carlton Gardens, 
London S.W.1., Englandi. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Efnavörur til vefjaiðnaðar. Þráður og garn. Vefnaðarvörur, rúmteppi og borð- 

dúkar. Fatnaðarvörur. Gólfteppi, teppi, mottur og þekjuefni á gólf. 
(F1. 1, 23, 24, 25, 27). 

    

Skrás. 1977, nr. 7. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 328/1976. Tilkynnt 9. nóvember 1976, kl. 13.15. 

  

Norsk Olje a.s., Fred Olsensgt. 5, Oslo 1, Noregi. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Allar vörur og sérhver þjónusta í fl. 149. (FI. 1—49). 
Merkið er skráð í bláum, rauðum og hvítum lit. 

Skrás. 1977, nr. 8. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 330/1976. Tilkynnt 9. nóvember 1976, kl. 18.15. 

NOROIL 

Norsk Olje a.s., Fred Olsensgt. 5, Oslo 1, Noregi. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Allar vörur í 4. flokki. (Fl. 4). 
Forgangsréttar er krafist hér á landi frá 12. júlí 1976. 
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Skrás. 1977, nr. 9. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 326/1976. Tilkynnt 9. nóvember 1976, kl. 13.15. 

  

Norsk Olje a.s., Fred Olsensgt. 5, Oslo 1, Noregi. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 

(F1. 142). Allar vörur og sérhver þjónusta í fl. 142. 

Skrás. 1977, nr. 10. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 316/1976. Tilkynnt 29. október 1976, kl. 15.00. 

JUVENANCE 

Juvena Produits De Beaute SA., Industriestrasse 8 8604, Volketswil, Sviss. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Fegrunarvörur, snyrtivörur og ilmvörur. (F1. 3). 

Skrás. 1977, nr. 11. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 302/1976. Tilkynnt 18. október 1976, kl. 16.22. 

MONOTRIM 

A/S Gea, 89, Holger Danskesvej, 2000 Kaupmannahöfn, Danmörku. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 

4, Reykjavík. 

Allar vörur í 5. flokki. (F1. 5). 

    

Skráningard. 28. febrúar 1977. Skrás. 1977, nr. 12. 

Tilkynnt 21. október 1976, kl. 14.21. T 304/1976. 

HÁR—HÚS LEO 

Ragnar Guðmundsson, Bankastræti 14, Reykjavík, Pósthólf 1143. 

Föt í fl. 25 og snyrtivörur í 3. flokki. (F1. 3, 25). 
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Skrás. 1977, nr. 18. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 306/1976. Tilkynnt 21. október 1976, kl. 14.21. 

SALON KLEÓPATRA 

Ragnar Guðmundsson, Bankastræti 14, Reykjavík, Pósthólf 1143. 

  

  

Föt í 25. flokki og snyrtivörur í 3. flokki. (F1. 3, 25). 

Skrás. 1977, nr. 14. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 308/1976. Tilkynnt 22. október 1976, kl. 9.00. 

PLÖTUPORTIÐ 

Ragnar Guðmundsson, Bankastræti 14, Reykjavík, Pósthólf 1143. 
Hljómplötur. Fatnaður. Snyrtivörur. (Fl. 3, 9, 25). 

Skrás. 1977, nr. 15. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 309/1976. Tilkynni 22 „október 1976, kl. 11.50. 

TURBO 

Shell International Petroleum Company Limited, Shell Centre, London SEI 
NA, Englandi. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Olíur og fituefni til iðnaðar (þó ekki matarolíur og feitiefni til matar eða loft- 

næmar olíur); smurefni, brennsluefni (hér með talin brennsluefni fyrir hreyfla) 

og efni til lýsingar. (F1. 4). 

Skrás. 1977, nr. 16. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 310,/1976. Tilkynnt 25. október 1976, kl. 11.10. 

NATRILIX 

BIOFARMA, 22, rue Garnier, Neuilly-sur-Seine, Frakklandi. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 
4, Reykjavík. 

Lyfjafræðilegar efnablöndur til nota sem lyf, þar með talin lyf sem eykur 
þvaglos og heldur blóðþrýstingi eðlilegum (normotensor). (Fl. 5). 
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Skrás. 1977, nr. 17. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 311/1976. Tilkynnt 25. október 1976, kl. 11.10. 

SURVECTOR 

BIOFARMA, 22, rue Garnier, Neuilly-sur-Seine, Frakklandi. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 
4, Reykjavík. 

    

Lyfjafræðilegar efnablöndur til nota sem lyf. (Fl. 5). 

Skrás. 1977, nr. 18. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 312/1976. Tilkynnt 25. október 1976, kl. 11.10. 

MEDIATOR 

BIOFARMA, 22, rue Garnier, Neuilly-sur-Seine, Frakklandi. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 

4, Reykjavík. 

  

Lyfjafræðilegar efnablöndur til nota sem lyf. (Fl. 5). 

Skrás. 1977, nr. 19. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 313/19786. Tilkynnt 25. október 1976, kl. 14.40. 

LENTARD 

Novo Industri A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmörku. j 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 
4, Reykjavík. 

Insulin efnablöndur. (Fl. 5). 

Skrás. 1977, nr. 20. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 314/1976. Tilkynnt 25. október 1976, kl. 14.40. 

SEMITARD 

Novo Industri A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmörku. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 

4, Reykjavik. 
Insulin efnablöndur. (Fl. 5). 
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Skrás. 1977, nr. 21. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 315/1976. Tilkynnt 25. október 1976, kl. 14.40. 

ULTRATARD 

Novo Industri A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmörku. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 
4, Reykjavik. 

    

Insulin efnablöndur. (F1. 5). 

Skrás. 1977, nr. 22. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 300/1976. Tilkynnt 18. október 1976, kl. 9.00. 

Mitlas Copco 
A 

Atlas Copco Aktiebolag, Nacka, Svíþjóð. 
Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 

7. flokkur: 
Vélar og vélatæki, einkum loft- og vökvaþrýstidrifnar vélar og áhöld, tæki og 

búnaður, loftþjöppur, berg-renniborar, stein-renniborar, tré- og málmrenniborar, 
nafrar, brotkúlur, námuvélar, jarðgangnavélar, grafvélar, bergborunarbúnaður, 
stæðispallar fyrir bergbora, borlyftitæki, fleygrekar, leirgröfur, rekhamrar, skrúfu- 
borvélar, sköfuvélar, skrúfurekar, stórsagir, þynnuhamrar, eldsmíðahamrar, sköfu- 

hamrar, hnoðtæki, skurðtæki fyrir málmplötur, húðunarbúnaður, höggbyssur, rif- 
hjól, sandbiásturstæki, fágunar og slípitæki, smurtæki, hleðsluvélar, togvélar, lytti- 
vélar, vindur. Varahlutir og hjálpartæki fyrir vélar og vélaáhöld, einkum fyrir 
mótorloftþrýstikerfi, stórvirka öxla, dælubullur, tengi, borstangatengi, hringskera, 
stýritæki fyrir loftpressur og mótora, borgrindur, borkrónur, boröxla, borðxul- 
stilla, hreinsarar og síur fyrir þýstiloft, gas og vökva, kranar, lokunar- og stýri- 
kranar fyrir loft, gas og vökva, deyfarar, hljóðkútar, mótorar, einkum rafala og 
rafmagnsvélar, vökvaþrýstidrifnar vélar, loftþrýstidrifnar vélar, sprengiloftsvélar og 

dælur. 

12. flokkur: 
Ökutæki, flutningstæki á landi, í lofti og á sjó, einkum námuflutningstæki, 

hleðsluvélafarartæki, flutningstæki fyrir loftpressur, flutningstæki fyrir jarðborun- 
artæki. (Fl. 7, 12). 
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Skrás. 1977, nr. 23. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 299/1976. Tilkynnt 15. október 1976, kl. 13.22. 

VÁ CVANAMID 

American Cyanamid Company, Berden Avenue, Wayne, New Jersey, Banda- 
ríkjum Norður-Ameríku. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Allar vörur í 1., 3., 5., 10. og 31. fl., þar á meðal lyf, saumur (sútúrur), efna- 

vörur fyrir landbúnað, dýrafóður, dýralækningavörur, efnavörur fyrir iðnað, sápu- 
lögur (shampoo), hreinlætisefni, sótthreinsunarefni og hreinsiefni. (Fl. 1,3,5, 10, 31). 

Skrás. 1977, nr. 24. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 298/1976. Tilkynnt 15. október 1976, kl. 13.22. 

  

American Cyanamid Company, Berden Avenue, Wayne, New Jersey, Banda- 
ríkjum Norður-Ameríku. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Allar vörur í 1., 3., 5., 10. og 31. fl., þar á meðal lyf, saumur (sútúrur), efna- 

vörur fyrir landbúnað, dýrafóður, dýralækningavörur, efnavörur fyrir iðnað, sápu- 
lögur (shampoo), hreinlætisefni, sótthreinsunarefni og hreinsiefni. (FI. 1, 3, 5, 10, 31). 
    

Skrás. 1977, nr. 25. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 335/1976. Tilkynnt 16. nóvember 1976, kl. 13.15. 

MODUCREN 

Merck á Co., Inc., 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065, Banda- 
ríkjum Norður-Ameríku. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Allar vörur í 5. flokki, þó ekki fyrir plástra og umbúðaefni. (Fl. 5). 
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Skrás. 1977, nr. 26. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 331/1976. Tilkynnt 12. nóvember 1976, kl. 11.12. 

GrillChef 
LEDERHAUSEN AB., Birger Jarlsgatan 106, 11420 Stockholm, Svíþjóð. 
Umboðsmaður: Jón N. Sigurðsson, hrl., Reykjavík. 

  

"Grill“ (steikingarofn) og önnur svipuð tæki til matreiðslu. (Fl. 11). 

Skrás. 1977, nr. 27. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 339/1976. Tilkynnt 19. nóvember 1976, kl. 14.15. 

  

Bandalag Íslenskra Farfugla, Laufásvegi 41, Reykjavík. 
Þjónusta. 
Tákn þetta er alþjóðatákn fyrir Farfuglaheimili (Youth Hostel) og notast 

aðeins innan þeirra félagasamtaka, sem eru aðilar að Alþjóðasamtökum Farfugla 
(International Youth Hostels Federation). (Fl. 49). 

Skrás. 1977, nr. 28. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 340/1976. Tilkynnt 19. nóvember 1976, kl. 14.15. 

Farfuglaheimili 

Bandalag Íslenskra Farfugla, Laufásvegi 41, Reykjavík. 
Þjónusta. 
Nafnið „Farfuglaheimili“ hefur verið notað á gisti- og félagsheimilum innan 

    

vébanda Bandalags Ísl. Farfugla nú í yfir 20 ár. (Fl. 42). 

Skrás. 1977, nr. 29. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 341/1976. Tilkynnt 19. nóvember 1976, kl. 14.45. 

MASTERMIND 

Invicta Plasties Limited, Harborough Road, Oadby, Leicester, LE2 4LB, Englandi. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Leikspil (venjuleg spil ekki innifalin). (Fl. 28). 
  

B 105
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Skrás. 1977, nr. 30. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 342/1976. Tilkynnt 22. nóvember 1976, kl. 15.15. 

"ALNOQUICK“ 

ALNO-Möbelwerke GmbH á Co. KG, Heiligenberger Str. 47, D 7798 Pfullendorf, 

Þýskalandi. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 

4, Reykjavík. 
Smávarning til húsgagna úr málmi eða gerviefnum, smærri járnvörur fyrir 

húsgögn. 
Húsgögn úr viði og/eða gerviefnum, einkum innbyggð húsgögn fyrir eldhús, 

rannsóknar- og viðtalsstofur sem innréttingarveggi, borðplötur úr viði með gervi- 
áferð. (F1. 6, 20). 

Forgangsréttar krafist frá 9. október 1976. 
  

Skrás. 1977, nr. 31. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 337/1976. Tilkynnt 17. nóvember 1976, kl. 14.56. 

v"ALNO TOP“ 

ALNO-Möbelwerke GmbH á Co. KG, Heiligenberger Str. 47, D 7798 Pfullendorf, 

Þýskalandi. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 

4, Reykjavík. 
Smávarning til húsgagna úr málmi eða gerviefnum, smærri járnvörur fyrir 

húsgögn. 
Húsgögn úr viði og/eða gerviefnum, einkum innbyggð húsgögn fyrir eldhús, 

rannsóknar- og viðtalsstofur sem innréttingarveggi, borðplötur úr viði með gervi- 

áferð. (F1. 6, 20). 

Forgangsréttar krafist frá 1. október 1976. 
  

Skrás. 1977, nr. 32. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 344/1976. Tilkynnt 24. nóvember 1976, kl. 14.45. 

PULMICORT 

Aktiebolaget Astra, S-151 85 Södertálje, Svíþjóð. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 
4, Reykjavík. 

Efnablöndur til nota sem meðul. (Fl. 5). 

 



839 Nr. 480. 

Skrás. 1977, nr. 33. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 346/1976. Tilkynnt 25. nóvember 1976, kl. 10.40. 

PILISON 

Schering AG., D-1 Berlin 65, Millerstr. 170-172 og Bergkamen. 
Jón N. Sigurðsson, hrl., Reykjavík. 

  
  

Lyfja- og heilsuverndarvörur. (Fl. 5). 

Skrás. 1977, nr. 34. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 347/1976. Tilkynnt 25. nóvember 1976, kl. 10.40. 

TRAVOGEN 

Schering AG., D-1 Berlin 65, Millerstr. 170-172 og Bergkamen. 
Jón N. Sigurðsson, hrl., Reykjavík. 

    

Lyfja- og heilsuverndarvörur. (F1. 5). 

Skrás. 1977, nr. 35. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 348/1976. Tilkynnt 25. nóvember 1976, kl. 15.12. 

Sumir versla dýrt, 
aðrir versla hjá okkur. 

Verslunin Víðir, Starmýri 2, Reykjavík. 

    

Þjónusta í 35. flokki. (F1. 35). 

Skrás. 1977, nr. 36. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 349/1976. Tilkynnt 26. nóvember 1976, kl. 10.49. 

(VISE Á ð GRIP) 

7 

Petersen Manufacturing Co., Inc., Dewitt, Nebraska 68341, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Kristinn Gunnarsson, hrl., Ásenda 3, Reykjavík. 
8. flokkur, þ. á m. hvers konar handverkfæri og áhöld, svo sem skrúflyklar, 

tengur, klemmur og þvingur, með eða án eggja. (F1. 8).



Nr. 480. 840 

  

Skrás. 1977, nr. 37. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 358/1976. Tilkynnt 1. desember 1976, kl. 14.45. 

SUNARAMA 

Sunarama Limited, 72-74 Eversholt Street, London NWI1 1BK, Englandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Allar vörur í 25. flokki. (Fl. 25). 

Skrás. 1977, nr. 38. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 357/1976. Tilkynnt 1. desember 1976, kl. 11.00. 

VERZLANAHÖLLIN 

LAUGA VEGI 26 

Uppsalir hf., Laugavegi 26, Reykjavík. 

  

FI. 35 (Aðstoð vegna viðskiptastarfsemi). (Fl. 36). 

Skrás. 1977, nr. 39. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 354/1976. Tilkynnt 29. nóvember 1976, ki. 15.15. 

Sóma 
smjörlíki 

  

SMJÖRLÍKI HF., Þverholti 19, Reykjavík. 
Vörur í 29. fl. (Fl. 29).



841 Nr. 480. 

Skrás. 1977, nr. 40. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 353/1976. Tilkynnt 29. nóvember 1976, kl. 15.15. 

Óska 
smjörlíki 

SMJÖRLÍKI HF., Þverholti 19, Reykjavík. 

    
Vörur í 29. fl. (F1. 29). 

Skrás. 1977, nr. 41. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 362/1976. Tilkynnt 29. nóvember 1976, kl. 15.15. 

  

    
smjörlíki 

SMJÖRLÍKI HF., Þverholti 19, Reykjavík. 
Vörur í 29. fi. (F1. 29). 

Skrás. 1977, nr. 42. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 351/1976. Tilkynnt 29. nóvember 1976, kl. 15.15. 

Búr 
smjörlíki 

SMJÖRLÍKI HF., Þverholti 19, Reykjavík. 
Vörur í 29. fl. (F1. 29). 
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Skrás. 1977, nr. 43. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 350/1976. Tilkynnt 29. nóvember 1976, kl. 15.15. 

Alpa 
smjörlíki 

SMJÖRLÍKI HF., Þverholti 19, Reykjavík. 

      

Vörur í 29. fl. (F1. 29). 

Skrás. 1977, nr. 44. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 338/1976. Tilkynnt 17. nóvember 1976, kl. 14.56. 

  

Gaba AG, St. Johannsvorstadt 98, CH-4056 Basel, Sviss. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 

4, Reykjavík. 
Efnablöndur til nota sem meðul fyrir munn og háls. (F1. 5). 

Skrás. 1977, nr. 45. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 359/1976 Tilkynnt 7. desember 1976, kl. 15.15. 

EMOVATE 

GLAXO LABORATORIES LIMITED, 891—995 Greenford Road, Greenford, 

Middlesex, Englandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Lyf og lyfjab:öndur fyrir menn og dýr. (F1. 5). 
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Skrás. 1977, nr. 46. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 317/1976. Tilkynnt 1. nóvember 1976, kl. 13.12. 

  

MANUFACTURERS HANOVER TRUST COMPANY, 350 Park Avenue, New 

York, New York 10022, Bandaríki N-Ameríku. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 
4, Reykjavík. 

  

Alla þjónustu í 36. fl. (Fl. 36). 

Skrás. 1977, nr. 47. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 318/1976. Tilkynnt 1. nóvember 1976, kl. 13.12. 

MANUFACTURERS HANOVER 

MANUFACTURERS HANNOVER TRUST COMPANY, 350 Park Avenue, New 

York, New York 10022, Bandaríki N-Ameríku. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgölu 
4, Reykjavík. 

  

Alla þjónustu í 36. fl. (Fl. 36). 

Skrás. 1977, nr. 48. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 201/1976. Tilkynnt 13. júlí 1976, kl. 9.08. 

THOMAS GAINSBOROUGH 

LOVIDA A.G., Rebmatt 3, Oberwil/Zug, Sviss. 
Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 

  

Fegrunarvörur, snyrtivörur, sápur, ilmvörur og loftnæmar olíur. (Fl. 3). 

Skrás. 1977, nr. 49. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 360/1976. Tilkynnt 8. desember 1976, kl. 9.00. 

LAUDUS 

The British Petroleum Company Limited, Britannic House, Moor Lane, London 
EC2Y 9BU, Englandi. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Iðnaðarolíur og smurfeiti (að undanskildum ætum olíum, feiti og loftnæmum 

olíum), fituefni. (Fl. 4). 
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Skrás. 1977, nr. 50. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 361/1976. Tilkynnt 8. desember 1976, kl. 9.00. 

BARTRAN 

The British Petroleum Company Limited, Britannic House, Moor Lane, London 
EC2Y 9BU, Englandi. 

Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 
Íðnaðarolíur og smurfeiti (að undanskildum ætum olíum, feiti og loftnæmum 

  

olíum), fituefni. (Fl. 4). 

Skrás. 1977, nr. 51. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 355/1976. Tilkynnt 30. nóvember 1976, kl. 14.30. 

SPORTEK 

Sportex GMBH £ Co., 791 Nou-Ulm, Dieselstrasse 4, Vestur-Þýskalandi. 
Umboðsmaður: Halldór Erlendsson hf., Mávahlíð 41, Reykjavík. 

  

Veiðilínur, veiðistengur og önnur tæki varðandi sportveiðar. (Fl. 22, 28). 

Skrás. 1977, nr. 52. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 356/1976. Tilkynnt 30. nóvember 1976, kl. 15.05. 

CAMPING GAZ 

APPLICATION DES GAZ, 15, rue Chateaubriand, 75008 Paris, Frakklandi. 
Umboðsmaður: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
llát úr málmi fyrir fljótandi gas í 6. fl., tæki til eldunar, hitunar, ljósa og 

kælingar; brennara fyrir rannsóknarstofur; kveikilampa, allt tæki, sem brenna 

  

fljótandi gasi í lí. fl. (Fl. 6, 11). 

Skrás. 1977, nr. 53. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 319/1976. Tilkynnt 1. nóvember 1976, ki. 13.15. 

MRAHLE 
Mahle Gesellschaft mit beschránkter Haftung, 26—46 Pragstrasse, 7000 Stutt- 

gart-Bad Cannstatt, Þýskalandi. 
Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Hluta sprengjuhólfsvéla, sér í lagi bullur, stýrispinna, bulluhringa og strokka. 

(F1. 7). 
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Skrás. 1977, nr. 54. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 323/1976. Tilkynnt 5. nóv. 1976, kl. 15.23. 

Borgið og berið burt 

Húsgagnahöllin sf., Túngötu 8, Reykjavík. 

18. Leður ... 
20. Húsgögn ... 
21. Minni hluti til heimilishalds og heimilisraftæki alls konar. 
24. Ofin efni ... 
21. Teppi. 
28. Leikáhöld ... 

(Fl. 18, 20, 21, 24, 27, 28). 

Skrás. 1977, nr. 55. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 324/1976. Tilkynnt 5. nóv. 1976, kl. 15.23. 

Borgið og berið það burt 

Húsgagnahöllin sf., Túngötu 8, Reykjavík. 

18. Leður... 
20. Húsgögn ... 

21. Minni hluti til heimilishalds og heimilisraftæki alls konar. 
24. Ofin efni ... 
21. Teppi ... 
28. Leikáhöld ... 

(Fl. 18, 20, 21, 24, 27, 28). 

Skrás. 1977, nr. 56. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 334/1976. Tilkynnt 15. nóv. 1976, kl. 16.55. 

ONA-ofnar 

Ofnasmiðja Norðurlands hf., Akureyri. 
Fyrir miðstöðvarofna og hluta til þeirra, í íí. flokki. (F1. 11). 
Discl: Skráningin veitir ekki einkarétt á orðinu „ofnar“. 
  

Skrás. 1977, nr. 57. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 280,/1975. Tilkynnt 2. sept. 1976, kl. 9.00. 
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Sociedad Franco Espanola de Alambres, Cables y Transportes Aereos S.AÁ., J.L. 
Goyoaga, 31, Erandio-Bilbao-Vizcaya, Spáni. 

Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 
Óunnir eða að nokkru unnir venjulegir málmar og blöndur úr þeim, vírar og 

leiðslukaðlar (kabler) teinar og önnur málmefni til járnbrautarlagna. (F1. 6). 

Forgangsréttar er krafist hér á landi frá 5. des. 1974. 

Skrás. 1977, nr. 58. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 67/1978. Tilkynnt 20. febrúar 1973, kl. 12.32. 

PALPANA 

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 1006, Ohaza Kadoma, Kadoma City, 

Osaka, Japan. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Sjónvarpstæki og aðrar rafmagns fjölmiðlunarvélar, -áhöld, -tæki og -búnaður. 

(Fl. 9). 
Forgangsréttar er krafist hér á landi frá 5. okt. 1972. 

Skrás. 1977, nr. 59. Skráningard. 28. febrúar 1977. 

T 66/1973. Tilkynnt 20. febr. 1973, kl. 12.32. 

PANAPAL 

Malsushita Electric Industrial Co., Ltd. 1006, Ohaza Kadoma, Kadoma City, 
Osaka, Japan. 

Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Sjónvarpstæki og aðrar rafmagns fjölmiðlunarvélar, -áhöld, -tæki og -búnaður. 

(F|. 9). 
Forgangsréttar er krafist hér á landi frá 5. okt. 1972. 

Skrás. 1977, nr. 60. Skráningard. 26. apríl 1977. 

T 365/1976. Tilkynnt 14. desember 1976, kl. 13 20. 

BUPREXK 

American Cyanamid Company, Berdan Avenue, Wayne, New Jersey, Banda- 
ríkjum Norður-Ameríku. 

Umboðsmaður: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Lyf við verkjum og allar aðrar vörur í 5. fl. (F1. 5). 
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Skrás. 1977, nr. 61. Skráningard. 26. apríl 1977. 

T 366/1976. Tilkynnt 14. desember 1976, kl. 15.45. 

Rhesocit 

BEHRINGWERKE AKTIENGESELLSCHAFT, Marburg / Lahn, Þýskalandi. 

Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 
4, Reykjavík. 

  

Blóðvökva til prófunar blóðflokka. (FI. Í). 

Skrás. 1977, nr. 62. Skráningard. 26. apríl 1977. 

T 368/1976. Tilkynnt 14. desember 1976, kl. 16.45. 

  

NOVOTEL S.LE.H. (Société d'Invest:ssements et d'Exploitation Hoteliers), 

société anonyme, Autoroute A 6, 91000 EVRY, Frakklandi. 
Umboðsmaður: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 

4, Reykjavík. 
Þjónusta í sambandi við hótel, ferðamenn og veitingahús. (F1. 42). 

Forgangsréttar krafist frá 31.03.1976. 
  

Skrás. 1977, nr. 63. Skráningard. 26. apríl 1977. 

T 370/1976. Tilkynnt 16. desember 1976, kl. 16.00. 

b:b:b 
Húsgagnahöllin, Túngötu 8, Reykjavík. 
18. fi. Leður... 20. fl. Húsgögn. 21. fl. Minni hluti til heimilishalds og heim- 

ilisraftæki alls konar. 24. fl. Ofin efni... 27. fl. Teppi... 28. fl. Leikáhöld... 
(Fl. 18, 20, 21, 24, 27, 28). 
    

Skrás. 1977, nr. 64. Skráningard. 26. apríl 1977. 

T 364/1976. Tilkynnt 10. desember 1976, kl. 15.35. 

B*B*B 
Húsgagnahöllin, Túngötu 8, Reykjavík. 
18. fl. Leður... 20. fl. Húsgögn. 21. fl. Minni hluti til heimilishalds og heim- 

lisraftæki alls konar. 24. fl. Ofin efni... 27. fl. Teppi... 28. fl. Leikáhöld... 
(Fl. 18, 20, 21, 24, 27, 28). 
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Skrás. 1977, nr. 65. Skráningard. 26. apríl 1977. 

T 375,/1976. Tilkynnt 17. desember 1976, kl. 16.00. 

  

European Structural Bonding Division B.V., Binderij 13, Amstelveen, Hollandi. 
Uinboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 

  
Gervi-viðarkvoða og syntetisk viðarkvoða til bygginga og viðgerða. (Fl. 1). 

Skrás. 1977, nr. 66. Skráningard. 26. apríl 1977. 

T 374/1976. Tilkynnt 17. desember 1976, kl. 16.00. 

CONCRESIVE 

European Structural Bonding Division B.V., Binderij 13, Amstelveen, Hollandi. 
Umboðsmaður: Faktor Company, Reykjavík. 

    

Gervi-viðarkvoða og syntetisk viðarkvoða til bygginga og viðgerða. (Fl. 1). 

Skrás. 1977, nr. 67. Skráningard. 26. apríl 1977. 

T 80/1976. Tilkynnt 29. mars 1976, kl. 11.00. 

YAMAHA 
NIPPON GAKKI SEIZO KABUSHIKI KAISHA, 10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu- 

shi, Shizuoka-ken, Japan. 

Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 

Pappír og pappirsvörur, pappavörur, prentað mál, nótnabækur, nótur, stjórn- 

unarhefti, sérblöð, textar, kennslu- fræði- og auglýsingaefni, dagblöð og tímarit, 

bækur, bókbandsefni, ljósmyndir, skrifpappír, límefni (ritföng), vörur fyrir list- 

gerð, penslar, ritvélar og skrifstofuvörur (önnur en áhöld), spil, leturstafir, mynda- 

mót. Kennslu- og menntunarþjónusta í tónlist og útgáfustarfsemi á sviði tónlistar, 

skemmti- og auglýsingaþjónusta. (F1. 16, 41). 
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Skrás. 1977, nr. 68. Skráningard. 26. apríl 1977. 

T 379/1976. Tilkynnt 29. des. 1976, kl. 11.00. 

SEARLE 

G.D. Searle £ Co., Chicago, Mlinois 60680, Bandaríki N-Ameríku. 
Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 
Efnavörur til iðnaðar-, vísinda- eða ljósmyndunarnota og einnig til nota í land- 

búnaði, skósrækt og garðrækt; tilbúinn áburður og dýraáburður, slökkvitæki, efni 

til herslu og kemiskar efnablöndur til lóðunar; efni Hl niðurenðu á matvælum; 

görfunarefni:; bindiefni Hl iðnaðarnota, einkum efni öl lyfja. Bleikingarefni og aðrar 

efnablöndur til fata- os dúkaþvottar: efnablöndur til hreingerninga, fægingar og 
hlettahreinsunar ásamt slípiefnum; sápa, ilmvörur (parfumerivörur): loftnæmar 
(æterískar) olíur, efnablöndur til andlitssnyrtinsar, hárvatn: efnablöndur til tann- 
hirðingar, einkum fegrnnarvörur. Efpablöndur til nota sem meðul, meðul handa 

dýrum og efnablöndur til hreinlætis; efnablöndur til nota við sérstakt mataræði 
fyrir börn og sjúklinga; plástrar og efni Hl sáraumbúða (og annarra álíka umbúða), 

efni tl tannfyllingar og til töku tannmóta: sótthreinsunarefni; efnablöndur til út- 
rýmingar illgresi, meindýrum og óværn, einkum Tyfjablöndur til lækninga manna 
og dyra. Áhöld og tæki. vísindaleg. siglingafræðileg, til landmælinga, raffræðileg 

(hér með talin loftskeytaáhöld og — tæki), til ljósmyndagerðar, til kvikmynda- 
töku og -sýninga og sjóntæki og -áhöld (optisk) ásamt tækjum og áhöldum til 

vigtunar, mælinga, merkjasendinga, eftirlits (kontrol), björgunar og kennslu; pen- 

inga- og spilapeninga- sjálfsalar; talvélar, skráningartæki í peningakassa og reikni- 

  

    
  
  

  

  

vélar; slökkvitæki, — tæki einkum fyrir sjón og augu. Áhöld og tæki tl skurð- 
lækninga, lyflækninga, tannlækningsa og dýralækninga (hér með talið gervilimir, 
augu og tennur), — tæki einkum fyrir spítala og rannsóknastofur. 

(Fl. 1, 3, 5, 9. 10). 

  

Skrás. 1977, nr. 69. Skráningard. 26. apríl 1977. 

T 290/19786. Tilkynnt 28. sept. 1976, kl. 10.45. 

POLYDOR INTERNATIONAL GMBH., Harvestehuder Weg 1—4, 2000 Hamburg 

13, Þýskalandi. 
Umboðsmaður: SIGURJÓNSSON € ÞÓR sf., Óðinsgötu 4, Rvík. 
Grammófónplötur; segulbönd og filmur með hljóði og/eða sjónvarpsupptöku 

í 9. fl. (Fl. 9). 
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Skrás. 1977, nr. 70. Skráningard. 26. apríl 1977. 

T 237/1976. Tilkynnt 16. ágúst 1976, kl. 11.00. 

YANMAR 

Yanmar Diesel Engine Co., LTD., 62, Chayamachi, Kita-ku, Osaka, Japan. 
Umboðsmaður: SIGURJÓNSSON £ ÞÓR sf., Óðinsgötu 4, Rvík. 
Dieselvélar, stór landbúnaðaráhöld, byggingarvélar og vélar notaðar í sam- 

    
  

bandi við verkfræðingsstarfsemi, í 7. flokki og allar aðrar vörur í 7. flokki. (F1. 7). 
æ a HR — - = 

Skrás. 1977, nr. 71. Skráningard. 26. apríl 1977. 

T 332/1976. Tilkynnt 12. nóv. 1976, kl. 16.20. 

     ís a 

PUMA-Sportschuhfabriken Rudolf Dassler KG, Wiirzburger Strasse 13, D-8522 
Herzogenaurach, Þýskalandi. 

Umboðsmaður: SIGURJÓNSSON € ÞÓR sf., Óðinsgötu 4, Rvík. 
Vörur úr leðri og leðurlíkingu, ekki innifaldar í öðrum flokkum; ferðakoffort 

og ferðahandtöskur, burðarskjóður og ferðatöskur, einkum fyrir íþróttaútbúnað og 
föt, í 18. flokki. Fatnaðarvörur og skófatnaður til íþróttaiðkana, líkamsæfinga og 
tómstundaiðkana, þar með talin æfingaföt og fatnaður til tómstundaiðkana, peysur, 
Prjónaðar peysur (æfingapeysur), prjónaföt, stuttbuxur og sokka, fatnað til nota í 
hverskonar veðri, tennis- skíða- og sportfatnað, hanska, húfur og höfuðbönd, bað- 
fatnað og baðföt, stígvél, skó og inniskó, sérhannaða skó, í 25. flokki. Leikáhöld og 
leikföng; áhöld til fimleika, líkamsæfinga og megrunar, þar á meðal íþróttabolta, 
í 28. flokki. (Fl. 18, 25, 28). 
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Skrás. 1977, nr. 72. Skráningard. 26. apríl 1977. 

T 333/1976. Tilkynnt 12. nóv. 1976, kl. 16.20. 

  

PUMA-Sportschuhfabriken Rudolf Dassler KG, Wiirzburger Strasse 13, D-8522 

Herzogenaurach, Þýskalandi. 

Umboðsmaður: SIGURJÓNSSON £ ÞÓR sf., Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Skór, einkum íþróttaskór og skór Hl tómstundaiðkana í 25. flokki. (F1. 25). 

Skrás. 1977, nr. 73. Skráningard. 26. apríl 1977. 

T 343/1976. Tilkynnt 24. nóv. 1976, kl. 14.45. 

FILTROPA 

B.V. Filtropa, Boschstraat 24, Maastricht, Hollandi. 

Umboðsmaður: SIGURJÓNSSON £ ÞÓR sf., Óðinsgötu 4, Rvík. 
Rafmagnsáhöld til að laga kaffi og te í 11. flokki. Síupappir og síupokar úr 

pappír í 16. flokki. Áhöld til að laga kaffi- og te (ekki rafknúin), kaffisíur, tesíur; 
kaffikönnur, tekönnur í 21. flokki. Síur úr vefnaði og síupokar úr vefnaði í 24. fl. 

(Fl. 11, 16, 21, 24). 
  

  

Skrás. 1977, nr. 74. Skráningard. 26. apríl 1977. 

T 345/1976. Tilkynnt 24. nóv. 1976, kl. 14.45. 

  

American Electrical 
Industries 

SWISS ALUMINIUM LTD., 3965 Chippis, Sviss. 

Umboðsmaður: SIGURJÓNSSON á ÞÓR sf., Óðinsgötu 4, Rvík. 
Rafmagnsvír og strengir í 9. flokki. (F1. 9). 
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Skrás. 1977, nr. 75. Skráningard. 26. apríl 1977. 

T 371/1976. Tilkynnt 17. des. 1976, kl. 11.45. 

MAKROBLEND 

Bayer Akliengesellschaft, D-5090 Leverkusen, Bayerwerk, Þýskalandi. 
Umboðsmaður: SIGURJÓNSSON £ ÞÓR sf., Óðinsgötu 4, Rvík. 
Efnafræðileg framleiðsla til iðnaðar og vísindalegra nota. Gervikvoður, upp- 

byggðar kvoður og gerviefni, öll ætluð sem hráefni, (sem duft, vökvar. deis) plötur, 
þynnur og stengur úr gerviefnum, (hálfunnar vörur). (F1. 1). 

Skrás. 1977, nr. 76. Skráningard. 26. apríl 1977. 

T 373/1976. Tilkynnt 17. des. 1976, kl. 16.00. 

JOVAN 

Jovan, Inc., 875 North Michigan Avenue, Chicago, Tllinois 60611, Bandaríki N- 
Ameríku. 

Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 
Baðolía, baðolíuhylki, ilmvötn. dyftivara. Kölnarvatn, rakspritt hreinsivatn, 

þerrnr gegndreyptar kölnarvatni, djúphreinsivökvi, freyðihreinsivökvi með smur- 
svampi, freyðihað ásamt dvífti og kjarnvökva, naglhreinsitæki og snyrtiveski, lykt- 
eyðinsarefni, hörundssmyrsl, ilmkerti, ilmvatnskjarni, ilmborið talcum, shampoo, 

  

Þeytisápa. (F1. 3). 

Skrás. 1977, nr. 77. Skráningard. 26. apríl 1977. 

T 382/1976. Tilkynnt 30. des. 1976, kl. 14.06. 

Terra 

Örn Erlendsson, Espigerði 2, Reykjavík. p1$ ykJ 
Alar vörur í 27., 29. og 31. flokki. (Fl. 27, 29, 31). 

Skrás. 1977, nr. 78. Skráningard. 26. apríl 1977. 

T 4/1977. Tilkynnt 7. jan. 1977, kl. 11.30. 

MOTILITUM 

JOHNSON £ JOHNSON, 501 George Street, New Brunswick, New Jersey, U. S. A. 
Umbm: $S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR) Óðinsgötu 4, Reykjavík, 
Allar vörur í 5. flokki einkum: lyf til dýralækninga (til að koma í veg fyrir 

uppköst) og efnablöndur til hreinlætis. (Fl. 5). 
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Skrás. 1977, nr. 79. 

T 5/1977. 

Skráningard. 26. apríl 1977 

Tilkynnt 7. jan. 1977, kl. 11.30. 

  

IVECO INÐUSTRIAL VEHIGLES CORPORATION B. V. C/0O Lojens-enVolk- 
maars, Van Heenvlietlaan 200. Amsterdam Buitenveldert, Hollandi. 
Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON € ÞÓR) Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Vélar og vélal:lutir (þó ekki í ökutæki á landi), vélatengi og drifreimar (þó 
ekki í ökutæki á landi), hlutar og fylgihlutir við ofangreindar vörur svo framarlega 
sem þeir falli í þann flokk, í 7. flokki. Ökutæki: flutningatæki til notkunar á landi, 
þar með talin iðnaðarökutæki, tengi og drifreimar fyrir ökutæki á landi, vélar 
fyrir ökutæki á landi, hlutar og fylgihlutir við ofangreindar vörur, svo framarlega 
sem þeir falla í þann flokk, í 12. flokki. (Fl. 7. 120). 

  

Skrás. 1977, nr. 80. 

T 6/1977. 

Skráningard. 26. apríl 1977. 

Tilkynnt 7. jan. 1977, kl. 11.55. 

clle 
Ragnar Guðmundsson, Bankastræti 14. Reykjavík. 

Sokkabuxur, sokkar, fatnaður, skór, snyrtivörur og hljómplötur. 
(Fl. 3. 9. 25.). 
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Skrás. 1977, nr. 81. Skráningard. 26. apríl 1977. 

T 8/1977. Tilkynnt 13. jan. 1977, kl. 15.00. 

DYNAMUTILIN 

E. R. SQUIBB £ SONS, INC., Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, New 

Jersey 08540, Bandaríki N-Ameríku. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON € ÞÓR) Óðinsgötu 4, Rvk. 

  

Lyf, efnablöndur og meðul handa dýrum í 5. flokki. (FT. 5). 

Skrás. 1977, nr. 82. Skráningard. 26. apríl 1977. 

T 9/1977. Tilkynnt 13. jan. 1977, kl. 15.00. 

ORASMA 

Beecham Group Limited, Beecham House, Great West Road, Brentford Middle- 

sex, Englandi. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR) Óðinsgötu 4, Rvk. 

Lyfja- og efnablöndur til nota sem meðui í 5. flokki. (F1. 5). 

Skrás. 1977, nr. 83. Skráningard. 26. apríl 1977. 

T 12/1977. Tilkynnt 17. jan. 1977, kl. 10.45. 

ALIS 

ALIS hf. Langholtsvegi 111, Reykjavík. P. Box 4028. 

Allar vörur í 25. fl. einkum úr íslenskri ull. (Fl. 25). 

Forgangsréttar er krafist frá 18. mars 1976. 
  

  

Skrás. 1977, nr. 84. Skráningard. 26. apríl 1977. 

T 13/1977. Tilkynnt 17. jan. 1977, kl. 10.46. 

ALIS OF ICELAND 

Alis hf. Langhboltsvegi 111, Reykjavík. P. Box. 4028. 
Allar vörur í 25. fl. einkum úr íslenskri ull. (Fl. 25). 

Forgangsréttar er krafist frá 18. mars 1976. 
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Skrás. 1977 nr. 85. Skráningard. 26. apríl 1977. 

T 14/1977. Tilkynnt 18. jan. 1977, kl. 15.40. 

ROTAHALER 

Allen á“ Hanburys Limited, Three Colts Lane, Bethnal Green, London E., 
Englandi. 

Umbm: Axel Einarsson, Aðalstræti 6, Reykjavík. 
ð. fi. fyrir efnablöndur til nota sem meðul og meðul handa dýrum. 

  

(FI 5.) 

Skrás. 1977, nr. 86. Skráningard. 26. apríl 1977. 

T 15/1977. Tilkynnt 19. jan. 1977, kl. 11.05. 

2 —BEC 

á. H. ROBINS COMPANY, INCORPORATEÐ, 1407 Cummings Drive, Bich- 
mond, Virginia 23220 Bandaríkjunum. 

Umbm: Árni Björnsson, rand. polit. Reykjavík. 

  

#1. 6. Lyf, sem sé fjölfjörefni (multivítamín). (Fl. 5). 

Skrás. 1977, nr. 87. Skráningard. 26. apríl 1977. 

T 16/1977. Tilkynnt 21, jan. 1977, kl. 15.00. 

SUPRATHERM 

ELF MINERALOEL GMBH, 4000 Dússeldorf 1, Bismarckstrasse 102, Þýska- 
landi. 

Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 
Kornað bitumen í formi kvoðu og hitaleiðnivarnarefni úr termoplasti til nota 

sem hitaeinangrun á rörlagningar. (Fl. 17). 
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Skrás. 1977, nr. 88. Skráningard. 26. apríl 1977. 

T 367/1976. Tilkynnt 14. des. 1976, kl. 15.45. 

  

ETABLISSEMENTS REGNIER société anonyme, 14, rue de Gluj DIJON (Cote 

d“Or), Frakklandi. . 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £€ ÞÓR Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Vín, sterkir drykkir og líkjörar. (F1. 33). 

Skrás. 1977, nr. 89. Skráningard. 26. apríl 1977. 

T 380/1976. Tilkynnt 29. des. 1976, kl. 11.00. 

TRAC—BALL 

WHAM—O MFG, Co. félag stofnað og starfandi að lögum í Californiu, 835 

Fast Fl Monte Street, San Gabriel, California 91776, Bandaríki N-Ameríku. 

Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 

Sportvörur, leikspil og leiktæki, einkum kast- og gripleikáhöld, þar með talin 

knatttré og boltar. (Fl. 28). 
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Skrás. 1977, nr. 90. Skráningard. 26. apríl 1977. 

T 281/1975. Tilkynnt 2. sept. 1975, kl. 11.583. 

COMPLAMIN 

JÓHANN A. WÚLFING, 6, Stresemannallee, 404 Neuss, Þýskalandi. 
Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR) Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Lyf í 5. flokki. (Fl. 5). 

Skrás. 1977, nr. 91. Skráningard. 26. apríl 1977. 

T 381/1976. Tilkynnt 30. des. 1976, kl. 13.30. 

  

British Steel Corporation, 33 Grosvenor Place, London. S W 1, Englandi. 
Umbm: Árni Björnsson, cand. polit. Reykjavík. 
Óunnir málmar, ódýrir málmar og blöndur úr þeim og vörur í 6. fl. sem unnar 

    

eru úr þessum málmum. (Fl. 6). 

Skrás. 1977, nr. 92. Skráningard. 24. maí 1977. 

T 18/1977. Tilkynnt 24. janúar 1977, kl. 14.30. 

„CAMPING GAZ INTERNATIONAL?“ 

„APPLICATION DES GAZ'", Société anonyme, 15, rue Chateaubriand 75008 
PARIS, FRAKKLANDI. 

Umbm: SIGURJÓNSSON £ ÞÓR, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Málmiílát fyrir gas. Tæki til suðu, lýsingar, hitunar og kælingar, brennara, log- 

suðulampa, sem öll brenna fljótandi gasi; í 6. og 11. flokki. (Fl. 6. og 11). 

Skrás. 1977, nr. 93. Skráningard. 24. maí 1977. 

T 1/1977. Tilkynnt 3. janúar 1977, kl. 16.00. 

NESCAFE 
Société des Produits Nestlé S. A., Sviss. 

Umbm: Axel Einarsson hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík.
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Grænmeti, ávexti, kjöt, alifugla, fisk og aðrar afurðir úr sjó, sem eru allar í 

formi útdráttar, súpur, hlaup, deig, niðursuðuvörur, tilbúnir réttir og fryst eða 
þurrkuð matvæli og eins skorpukennt; sultu, egg, mjólk, ost og aðrar mjólkuraf- 
urðir, þurrmjólk, matarolíur og matarfeiti, mayonnaise. Kaffi og kaffibætir, te, kakó 
og annað með undirstöðu af kakó, súkkulaði, sætabrauð, sælgæti, kökur, sykur, köku- 
búðarvörur, brauð, eftirréttir, búðingar, ís og ís til matar, hunang, matvæli með undir- 

stöðu af hrísgrjónum, af hveiti eða öðrum kornjurtum, eins í formi tilbúinna rétta; 

sósur og kryddvörur. Ölkelduvatn og aðrir óáfengir drykkir, salt og aðrar efna- 

  
blöndur til framleiðslu óáfengra drykkja; í 29., 30. og 32. fl. (F1. 29. 30. 32). 

Skrás. 1977, nr. 94. Skráningard. 24. maí 1977. 

T 7/1977. Tilkynnt 7. janúar 1977, ki. 14.30. 

GLERPÖL 

  

I I A A 

eus“ TRADE MARK nu 

  

Verksmiðjan Sámur sf., Vesturvör Í1A Kópavogi. 
Allar vörur Í 3. flokki. (Fl. 3). 

Skrás. 1977, nr. 95. Skráningard. 24. maí 1977. 

T 19/1977. Tilkynnt 24. janúar 1977, kl. 14.30. 

  

„APPLICATION DES GAZ'", Société anonyme, 15, rue Chateaubriand, 75008 

PARIS, Frakklandi. 
Umbm: SIGURJÓNSSON á ÞÓR, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Ílát úr málmi í 6. flokki. Merkið óskast skráð í bláum lit. (Fl. 6). 
 



859 Nr. 480. 

Skrás. 1977, nr. 96. Skráningard. 24. maí 1977. 

T 20/1977. Tilkynnt 24. janúar 1977, kl. 14.30. 

  
„APPLICATION DES GAZ'", Société anonyme, 15, rue Chateaubriand, 75008 

PARIS, Frakklandi. 
Umbm: SIGURJÓNSSON á ÞÓR, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  
Ílát úr málmi í 6. flokki. Merkið óskast skráð í bláum Lt. (Fl. 6). 

Skrás. 1977, nr. 97. Skráningard. 24. maí 1977 

T 29/1977. Tilkynnt 28. janúar 1977, kl. 11.00. 

Interlight, société anonyme, Moncor, Boute des Biches — 1752 —Villars-Sur 
Glane, Fribourg, Sviss. 

Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 
Pappír og pappírsvörur, pappi og pappavörur, prentað mál, blöð og tímarit, 

ljósmyndir, ritföng, vörur til notkunar fyrir listamenn, skrifstofutæki, lindarpennar, 
blýantar, rittæki með svampoddi, kúlupennar og hverskonar önnur skrifáhöld, bréfa- 
pressur, bréfakörtur, bréfaskúffur, dagbækur, stafrófs-raðhólf, skrifpappíir og kort, 
umslög, spil; í 16. flokki. (Fl. 16). 

   



Skrás. 1977, nr. 98. Skráningard. 24. maí 1977. 

T 27/1977. Tilkynnt 24. janúar 1977, kl. 14.30. 

  

R. PAGIS ET FILS, Société á Responsibilité Limité. 12, Rue d'Aligre, MARANS 

(Charente-Maritime), Frakklandi. 
Umbm: SIGURJÓNSSON á ÞÓR, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

  

Allar vörur í 12. flokki. (Fl. 12). 

Skrás. 1977, nr. 99. Skráningard. 24. maí 1977. 

T 32/1977. Tilkynnt 31. janúar 1977, kl. 11.00. 

BAÐOL. 

  

A 
TRADE MARK Aus“ 

Verksmiðjan Sámur sf., Vesturvör 11A Kópavogi. 

  

Baðol, í 3. flokki. (F1. 3). 

Skrás. 1977, nr. 100. Skráningard. 24. maí 1977. 

T 31/1977. Tilkynnt 31. janúar 1977, kl. 11.00. 

HAND OL. 

  

a 
A TRADE MARKNus Au“ 

Verksmiðjan Sámur sf., Vesturvör 11A, Kópavogi. (F1. 3). 
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Skrás. 1977, nr. 101. Skráningard. 24. maí 1977. 

T 33/1977. Tilkynnt 31. janúar 1977, kl. 11.00. 

Fá 

SOLOL 

  

A 

TRADE MARK 

  

Verksmiðjan Sámur sf., Vesturvör 11A, Kópavogi. (F1. 3). 

Skrás. 1977, nr. 102. Skráningard. 24. maí 1977. 

T 48/1977. Tilkynnt 11. febrúar 1977, kl. 15.00. 

FABTÁNI 

SOCIETE ANONYME PARFUMS FÁBIANI, 10 chemin du Fief-de Chapitre, 
PETIT-LANCY, Switzerland, Swiss. 

Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 
Sápur, ilmvörur, loftnæmar olíur, efnablöndur til andlitssnyrtingar, hárvatn. 

  

(Fl. 3). 

Skrás. 1977, nr. 108. Skráningard. 24. maí 1977. 

T 37/19707. Tilkynnt 1. febrúar 1977, kl. 13.45. 

  

SCHNEIÐER RAÐIO TELEVISION, 12 rue Louis Bertrand, Ívry-sur Seine 
(Val de Marne), Frakklandi. 

Umbm: Árni Björnsson cand. polit, Reykjavík. 

Eldavélar, frystivélar, kæliskápar, þvottavélar og uppþvottavélar. (Fl. 7, 11). 

  
  

B 108
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Skrás. 1977, nr. 104. Skráningard. 24. maí 1977. 

T 47/1977. Tilkynnt 8. febrúar 1977, kl. 10.00. 

„TERRA“ 

Fataverksmiðian Gefjun, Snorrabraut 56, Reykjavík. 
Karlmannafatnaður. (Fl. 25). 

Skrás. 1977, nr. 105. Skráningard. 24. maí 1977. 

T 50/1977. Tilkynnt 14. febrúar 1977, ki. 14.00. 

HEBA 

Efnaverksmiðjan Atlas hf., Skipholti 7, Reykjavík. 
Allar vörur í flokkum 3 og 5. (Fl. 3. 5). 

Skrás. 1977, nr. 106. Skráningard. 24. maí 1977. 

T 51/1977. Tilkynnt 14. febrúar 1977, kl. 14.00. 

RALLY 

Efnaverksmiðjan Atlas hf., Skipholti 7, Reykjavík. 
Allar vörur í flokkunum 2. 3. og 5. (F1. 2. 3. 5.). 

Skrás. 1977, nr. 107. Skráningard. 24. maí 1977. 

T 52/1977. Tilkynnt 14. febrúar 1977, kl. 14.00. 

IBIZA 

Efnaverksmiðjan Atlas hf., Skipholti 7, Reykjavík. 
Allar vörur í fl. 3. og 5. (Fl. 3. 5.). 

Skrás. 1977, nr. 108. Skráningard. 24. maí 1977. 

T 53/1977. Tilkynnt 16. febrúar 1977, kl.16.00. 

NATALIE 

Pierre Robert Aktiebolag. Fack, 23042 Fyglesjö, Svíþjóð. 
Umbm: Ágúst Fjeldsted, Benedikt Blöndal, Hákon Árnason hrl., Lækjargötu 2. R. 
Sápur, ilmvörur (perfumery), snyrtivörur, loftnæmar olíur (essential oils), hár- 

völn, efni til tannhirðingar; í 3. fl. (F1. 3). 
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Skrás. 1977, nr. 109. Skráningard. 24. maí 1977. 
T 54/1977. Tilkynnt 16. febrúar 1977, kl. 16.00. 

MISSROBERT 

Pierre Robert Aktiebolag. Fack, 23042 Fyglesjö, Svíþjóð. 
Umbm: Ágúst Fjeldsted, Benedikt Blöndal, Hákon Árnason hrl., Lækjargötu 2, R. 
Sápur, ilmvörur (perfumery), snyrtivörur, loftnæmar olíur (essential oils), hár- 

völn, efni til tannhirðingar; í 3. fl. (Fl. 3). 

Skrás. 1977, nr. 110. Skráningard. 24. maí 1977. 
T 55,/1977. Tilkynnt 16. febrúar 1977, kl. 16.00. 

NATASJA 

Pierre Robert Aktiebolag. Fack, 23042 Fyglesjö, Svíþjóð. 
Umbm: Ágúst Fjeldsted, Benedikt Blöndal, Hákon Árnason hrl., Lækjargötu 2, R. 
Sápur, ilmvörur (perfumery), snyrtivörur, loftnæmar olíur (essential oils), hár- 

völn, efni til tannhirðingar; í 3. fl. (F1. 3). 

Skrás. 1977, nr. 111. Skráningard. 24. maí 1977. 

T 56/1977. Tilkynnt 16. febrúar 1977, kl. 16.00. 

NANETTE 

Pierre Robert Aktiebolag. Fack, 23042 Fyglesjö, Svíþjóð. 
Umbm: Ágúst Fjeldsted, Benedikt Blöndal, Hákon Árnason hrl., Lækjargötu 2, R. 
Sápur, ilmvörur (perfumery), snyrtivörur, loftnæmar olíur (essential oils), hár- 

  

vötn, efni til tannhirðingar; í 3. fl. (F1. 3). 

Skrás. 1977, nr. 112. Skráningard. 24. maí 1977. 

T 57/1977. Tilkynnt 16. febrúar 1977, kl. 18.00. 

RÖKKURLJÓS 
Solon sf., kertagerð, Hávallagötu 17, Reykjavík. 
Kerti, í 4. fl. (Fl. 4). 
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Skrás. 1977, nr. 113. Skráningard. 24. maí 1977. 

T 63/1977. Tilkynnt 18. febrúar 1977, kl. 14.00. 

  

NK 
NKF Kabel B.V., Schieweg 9, DELFT, Hollandi. 
Umbm: Árni Björnsson cand. polit, Reykjavík. 
Rafmagns og rafeindatæki, áhöld og tilfæringar, allt í 9. fl; áhöld og tæki til 

mælinga og eftirlits (supervision), jarðstrengir, einangraðir vírar, innstungur, tenglar, 
rofar, jarðstrengir á keflum, straumbreytar, allt fyrir rafmagn og hvers konar sam- 
setningar ofangreinds varnings, hlutar og búnaður fyrr framangreindar vörur í 9. fl. 
Innlagningarefni til lýsingar og hitunar; rafmagnslampar í 11. fl. og rafmagnsljós- 

  
  

tæki; hlutar og búnaður í 11. fl. fyrir allan ofangreindan varning. (F1. 9. 11). 

Skrás. 1977, nr. 114. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 363/1976 Tilkynnt 9. desember 1976, kl. 14.15. 

LIPSTICK 

LIPSTICK CLOTHING LIMITED, 28 Poland Street, London W1V 3DB, Englandi. 

Umbm.: Árni Björnsson, cand. polit. Reykjavík. 
Fatnaðarvörur, þar með talin stígvél, skór og inniskór. (Fl. 25). 

Skrás. 1977, nr. 115. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 197/1976 Tilkynnt 6. júlí 1976, kl. 11.00. 

CRESSIDA 

Toyota Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, 1. Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 

Japan. 
Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 
Ökutæki, hlutar og varahlutar þeirra. (F1. 12). 
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Skrás. 1977, nr. 116. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 60/1977 Tilkynnt 18. febrúar 1977, kl. 14.00. 

  

Mobil Oil Corporation, 150 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, Bandaríkj- 
unum. 

Umbm: Árni Björnsson, cand. polit. Reykjavík. 

      
Tilbúin smurningsefni. (F1. 4). 

Skrás. 1977, nr. 117. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 61/1977. Tilkynnt 18. febrúar 1977, kl. 14.00. 

  

Mobil Oil Corporation, 150 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, Bandaríkj- 

unum. 
Umbm: Árni Björnsson, cand. polit. Reykjavík. 

Tilbúin smurningsefni. (Fl. 4). 

Merkið er skráð í litum. 
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Skrás. 1977, nr. 118. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 62/1977. Tilkynnt 18. febrúar 1977, kl. 14.00. 

MOBILI1I 

Mobil Oil Corporation, 150 East 49nd Street, New York, N.Y. 10017, Bandaríkj- 
unum. 

Umbm: Árni Björnsson, cand. polit. Reykjavík. 
Tilbúin smurningsefni. (Fl. 4). 

Skrás. 1977, nr. 119. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 64/1977. Tilkynnt 21. febrúar 1977, kl. 9.45. 

VALENTINO 

GLOBELEGANCE B. V., Rokin 84, Amsterdam, Hollandi. 

Umbm: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

    

Allar vörur í flokkunum nr. 8, 9, og 26. (F1. 8, 9, 26). 

Skrás. 1977, nr. 120. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 65/1977. Tilkynnt 21. febrúar 1977, kl. 9.45. 

VALENTINO PIU 

GLOBELEGANCE B. V., Rokin 84, Amsterdam, Hollandi. 

Umbm: Örn Þór, hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  
  

Allar vörur í flokkum nr. 20, 21, 24 og 27. (F1. 20. 21. 24. 27). 

Skrás. 1977, nr. 121. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 66,/1977. Tilkynnt 21. febrúar 1977, kl. 11.35. 

GALLAHER 

Gallaher Limited, Virginia House, 132/148 York Street, Belfast, Norður-Írlandi. 

Umbm: Magnús Thorlacius, hrl. Reykjavík. 
Unnið og óunnið tóbak, efni til að reykja, sem seld eru sér eða blönduð tóbaki, en 

engin þeirra ætluð til lækninga; vörur handa reykingamönnum og eldspýtur. (F1. 34). 
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Skrás. 1977, nr. 122. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 72/1977. Tilkynnt 28. febrúar 1977, kl. 14.55. 

    

  

GANNO 
CANNON MILLS COMPANY, Kannapolis, North Carolina 28081, U.S.A. 

Umbm: Sigurjónsson á Þór sf. Reykjavík. 

  

Allar vörur í 24. flokki. (F1. 24). 

Skrás. 1977, nr. 123. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 243/1976. Tilkynnt 18. ágúst 1976, kl. 10.45. 

EA 

4 UNA 

Rr þ}nusecas     
FABRICAS AGRUPAÐAS DE MUNECAS DE ONIL, S. A., San Antonio no. 8, 

ONIL (Alicante), Spáni. 

Umbm: Stefán Bjarnason, verkfræðingur, Kleppsvegi 132, Reykjavík. 

  

Vörur í 28. flúkki, nánar tiltekið: brúður. (F1. 28). 

Skrás. 1977, nr. 124. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 254/1976. Tilkynnt 24. ágúst 1976, kl. 10.45. 

TCP 

Unicliff Limited, Unimart House, Stonar near Sandwich, Kent, Englandi. 

Umbm: Ágúst Fjeldsted, Benedikt Blöndal og Hákon Árnason hrl., Lækjar- 
götu 2, Reykjavík. 

Sótthreinsandi og gerlaeyðingaefni, smyrsl, lyfjakrem, gelatinefni, sáraumbúðir, 
tannkrem. (Fl. 5). 
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Skrás. 1977, nr. 125. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 10/1977. Tilkynnt 14. janúar 1977, kl. 15.45. 

OPIUM 
LANVIN-CHARLES OF THE RITZ, INC., 40 West 57th Street, New York, New 

York 10019, Bandaríki N-Ameríku. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR) Óðinsgötu 4, Rvík. 
Ilmvörur, kölnarvatn, snyrtivatn, efnablöndur til andlitssnyrtingar, púður, krem 

  

og hörundsvökvi. (FI, 3). 

Skrás. 1977, nr. 126. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 58/1977. Tilkynnt 18. febrúar 1977, kl. 11.50. 

  

Johan Ellerup, lyfsali, Suðurgötu 2, Keflavík, j 
Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR) Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Allar vörur í 3. og 16. flokki og alla þjónustu í 40. flokki. (Fl. 3. 16. 40). 

Skrás. 1977, nr. 127. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 77/1971. Tilkynnt 2. mars 1977, kl. 14.00. 

GAGN OG GAMAN 

Ríkisútgáfa námsbóka Reykjavík. 
Bækur, blöð, tímarit, hluti til leiðbeininga og kennslu, spil, kennslutæki. hljóm- 

  

plötur og hljómbönd (segulbönd). (Fl. 9. 16). 

Skrás. 1977, nr. 128. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 80/1977. Tilkynnt 8. mars 1977, kl. 11.00. 

ARISMA 

Beecham Group Limited, Beecham House, Brentford, Middlesex TWS8 9BÐ, Eng- 

landi. 

Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR) Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Lyf og lyfjablöndur fyrir menn og dýr. (F1. 5). 
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Skrás, 1977, nr. 129. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 73/1977. Tilkynnt 28. febrúar 1977, kl. 14.55. 

  

YAMAHA MOTOR N. V., Prof. E. M. Meyerslaan 3, Amstelveen, Hollandi. 

Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR) Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Málaralitir, fernis, lökk; ryðvarnarefni og efni til gagndreypingar á tré; litar- 

efni, bæsunarefni, trélit (mordants); viðarkvoðu; blaðmálma og blaðduft fyrir málara 

og skreytingamenn. Olíur og fituefni (þó ekki matarolíur og feitiefni til matar eða 
loftnæmar olíur); smurningarefni; rykbindiefni; brennsluefni (hér með talin 

brennsluefni fyrir hreyfla) og efni til lýsingar; kerti, náttljós og kveikir. Vélar 

og vinnustofuvélar; hreyflar (þó ekki í ökutæki), tengl (koblingar) og 

drifreimar (þó ekki í ökutæki); stór landbúnaðartæki; útungunarvélar, enn- 

fremur utanborðsmótorar, diesel-vélar, rafala og vélar til hverskonar nota. 

Handverkfæri- og áhöld; hnifasmíðavörur, gafflar og skeiðar; högg- og lagvopn. 
Ökutæki; flutningatæki til notkunar á landi, í lofti eða á sjó og vatni, þar með talin 

vélhjól, göngukerrur, golfkerrur, utanborðsmótora, diesel-vélar, rafala og vélar til 

hverskonar nota og snjóbíla, svo og bátar, þar á meðal mótorbátar, fiskibátar og 

lystisnekkjur. Kaðlar; reipi, færi, net, tjöld, sóltjöld, yfirbreiðslur, segl, pokar, 

bólstrunarefni (skrepphár, kapok, fiður, sægras o. s. frv.), óunnið bráðaefni til fram- 

  

leiðslu á vefnaðarvöru. (Fl. 2. 4. 7. 8. 12. 22). 

Skrás. 1977, nr. 130. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 74/1977. Tilkynnt 28. febrúar 1977, kl. 14.55. 

YAMAHA 

VAMAHA MOTOR N. V., Prof. E. M. Meyerslaan 3, Amstelveen, Hollandi. 

Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR) Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Málaralitir, fernis, lökk; ryðvarnarefni og efni til gagndreypingar á tré; lilar- 

efni, bæsunarefni, trélit (mordants); viðarkvoðu; blaðmálma og blaðduft fyrir málara 

og skreytingamenn. Olíur og fituefni (þó ekki matarolíur og feitiefni til matar eða 
loftnæmar olíur); smurningarefni; rykbindiefni; brennsluefni (hér með talin 

brennsluefni fyrir hreyfla) og efni til lýsingar; kerti, náttljós og kveikir. Vélar 
og  vinnusiofuvélar; hreyflar (þó ekki í ökutæki), tengl (koblingar) og 

drifreimar (þó ekki í ökutæki); stór landbúnaðartæki, útungunarvélar, enn- 
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fremur utanborðsmótorar, diesel-vélar, rafala og vélar til hverskonar nota. 
Handverkfæri- og áhöld; hnífasmíðavörur, gafflar og skeiðar; högg- og lagvopn. 
Ökutæki; flutninsatæki til notkunar á landi, í lofti eða á sjó og vatni, þar með talin 
vélhjól, göngukerrur, golfkerrur, utanborðsmótora, diesel-vélar, rafala og vélar til 

hverskonar nota og snjóbila, svo og bátar, þar á meðal mótorbátar, fiskibátar og 
lystisnekkjur. Kaðlar; reipi, færi, net, tjöld, sóltjöld, yfirbreiðslur, segl, pokar, 

bólstrunarefni (skrepphár, kapok, fiður, sægras o. s. frv.), óunnið bráðaefni til fram- 

  

leiðslu á vefnaðarvöru. (Fl. 2. 4. 7. 8. 12. 22). 

Skrás. 1977, nr. 181. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 78/1977. Tilkynnt 8. mars 1977, kl. 11.00. 

RUSSELL HOBBS 

Russell Hobbs Limited, P. O. Box 1, Grindley Lane, Blythe Bridge, Stoke on Trent, 

Staffordshire, Englandi. 
Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 
Rafmagnskatlar og tæki til drykkjargerðar, sjálfvirkir tímastillar til notkunar 

með suðutækjum og drykkjargerðaráhöldum. Rafhituð hárjárn, rafhituð lokkajárn, 
hársnyrtingar- og hárliðunaráhöld og tæki. Rafhitaðir hárteinar, rafmagnstæki til 
að hita hárrúllur og hárteina, hlutir og varahlutir fyrir öll ofangreind tæki og áhöld, 
og sem tilheyra 9. fl. Tæki og áhöld tilheyrandi 11. fl. til hitunar. Tæki og áhöld 

tilheyrandi 11. fl. til suðu, drykkjargerðaráhöld og tæki til hitunar vökva, hér með 
talið grill, brauðristar, ofnar, steikarpönnur og eggsjóðarar, hárþurrkunartæki, auka- 
hlutar til hársnyrtingar og hárþurrkunar, þar með taldir burstar og greiður, raf- 
hitaðir geymar, diskar, skápar og bakkar til hitunar og upphitunar matvæla. Hlutir 
og varahlutir tilheyrandi 11. fl. fyrir öll ofanskráð tæki. Eldhúsáhöld, þar með talið 
saxarar, blöndunartæki, hakkavélar og safapressur, hársnyrtitæki og hárþurrkunar- 

  

  

vélar, hlutir og varahlutir fyrir öll þessi tæki, tilheyrandi 7. fl. (Fl, 7. 9. 11). 

Skrás. 1977, nr. 132. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 81/1977. Tilkynnt 10. mars 1977, kl. 9.00. 

SÚLNABERG 

Hótel KEA, Hafnarstræti 89, Akureyri. 

Þjónustustarfsemi í 42. fl. (F1. 42). 

Skrás. 1977, nr. 133. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 82/1977. Tilkynnt 10. mars 1977, kl. 9.00. 

STUÐLABERG 

Hótel KEA, Hafnarstræti 89, Akureyri. 
Þjónustu- og skemmtistarfsemi í 41. og 42. fl. (Fl. 41. 42). 

  
 



871 Nr. 480. 

  

    

    

    

Skrás. 1977, nr. 134. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 83/1977. Tilkynnt 10. mars 1977, kl. 9.00. 

HLÍÐARBERG 

Hótel KEA, Hafnarstræti 89, Akureyri. 
Þjónustustarfsemi í 42. fl. (F1. 42). 

Skrás. 1977, nr. 135. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 85/1977. Tilkynnt 10. mars 1977, kl. 9.00. 

VAÐLABERG 

Hótel KEA, Hafnarstræti 89, Akureyri. 
Þjónustustarfsemi í 42. fl. (Fl. 42). 

Skrás. 1977, nr. 136. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 86/1977. Tilkynnt 10. mars 1977, kl. 9.00. 

HÖFÐABERG 

Hótel KEA, Hafnarstræti 89, Akureyri. 

Þjónustustarfsemi í 42. fl. (F1. 49). 

Skrás. 1977, nr. 137. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 87/1977. Tilkynnt 10. mars 1977, kl. 9.00. 

MÚLABERG 

Hótel KEA, Hafnarstræti 89, Akureyri. 
Þjónustustarfsemi í 42. fl. (F1. 42). 

Skrás. 1977, nr. 138. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 88/1977. Tilkynnt 10. mars 1977, kl. 9.00. 

VEIGABERG 

Hótel KEA, Hafnarstræti 89, Akureyri. 

Þjónustustarfsemi í 42. fl. (Fl. 42).
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Skrás. 1977, nr. 139. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 89/1977. Tilkynnt 10. mars 1977, kl. 9.00. 

LINDARBERG 

Hótel KEA, Hafnarstræti 89, Akureyri. 

Þjónustustartsemi í 44. fl. (F1. 42). 

Skrás. 1977, nr. 140. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 90/1977. Tilkynnt 10. mars 1977, kl. 14.15. 

MONISTAT 

JOHNSON £ JOHNSON, 601 George Street, New Brunswick, New Jersey, 
Bandaríki N.-Ameríku. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR) Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Allar vörur í flokkum 1, 3 og 5. (Fl. 1. 3. 5). 

Skrás. 1977, nr. 141. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 91/1977. Tllkynnt 10. mars 1977, kl. 14.15. 

DERMONISTAT 

JOHNSON £ JOHNSON, 501 George Street, New Brunswick, New Jersey, 
Bandaríki N.-Ameríku. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR) Óðinsgötu 4, Rvík. 
Allar vörur í flokkum 1, 3 og 5. (F1, 1. 3. 5). 

Skrás. 1977, nr. 142. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 93/1977. Tilkynnt 10. mars 1977, kl. 16.15. 

PREPAC IS 2 

PREPAC Scandinavia A/S, Lemchesvej 6, 2900 Hellerup, Danmörku. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR) Óðinsgötu 4, Rvík. 
7. flokkur, þar með taldar pökkunarvélar. (Fl. 7). 
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Skrás. 1977, nr. 143. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 92/1977. Tilkynnt 10. mars 1977, kl. 16.15. 

SAF INSTANT 

LESAFFRE á Cie., 41, rue Etienne-Marcel, PARIS ler, Frakklandi. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR) Óðinsgötu 4, Rvík. 
Kaffi, te, kókó, sykur, hrísgrjón, tapioka, sagó, kaffibætir; mjöl og matvörur úr 

korni; brauð, kex, kökur, sætabrauð og kökubúðarvörur, ís til matar; síróp; ger, 

hunang, lyftiduft; salt, sinnep; pipar, edik, sósur; kryddvörur; ís. (Fl. 30). 

Forgangsréttar er krafist frá 11. febrúar 1977. 

  
  

Skrás. 1977, nr. 144. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 95/1977. Tilkynnt 11. mars 1977, kl. 15.30. 

ALLERDERM 

Shaw Mudge £ Company, 51 Manor Street, Stamford, Connecticut 06902, Banda- 

ríkjunum. 

Umbm: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 

Fyrir sambland af essential olíum til framleiðslu á ilmvörum og sápum. 

  
  

(F1. 3). 

Skrás. 1977, nr. 145. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 97/1977. Tilkynnt 11. mars 1977, kl. 16.00. 

„TORGIÐ?“ 

Iðnaðardeild Sambandsins, Ármúla 3, Reykjavík v/Gefjun (verslun), Austur- 

stræti 10, Reykjavík. 

  

Nr. 25 — Fatnaður nr. 18 — Leður og leðurlíkingar nr. 23 — Þráður og garn 

nr. 24 — Ofin efni nr. 26 — Blúndur, ísaumur, bönd o. fl. nr. 35 — Auglýsinga 

og útbreiðslustarfsemi. (Fl. 18. 23. 24. 25. 26. 36). 

Skrás. 1977, nr. 146. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 101/1977. Tilkynnt 15. mars 1977, kl. 15.00. 
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EASEY GARMENTS (UK) LIMITED, Unit 2, Lyon Industrial Estate, Oxgate 
Lane, London N. W. 2., Englandi. 

Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON á“ ÞÓR) Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Fatnaður í 25. flokki. (F1. 25). 

Skrás. 1977, nr. 147. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 102/1977. Tilkynnt 15. mars 1977, kl. 15.00. 

FOTOFIL 

Imperial Chemical Industries Limited, Imperial Chemical House Millbank, 
London SWIP 3JF, Englandi. 

Umbm: Árni Björnsson, cand. polit. Reykjavík. 
Efni til tannfyllingar, efni til töku tannmóta, áhöld og tæki til tannlækninga. 

  

(F1. 5. 10). 

Skrás. 1977, nr. 148. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 68/1977. Tilkynnt 23. febrúar 1977, kl. 11.45. 

SUBARU 
FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA eða (Fuji Heavy Industries, Ltd.,) 7-2, 

Nishi-Shinjuku 1-Chome, Shinjuku-Ku, Tokyo, Japan. 
Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR) Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

    

Ökutæki, hlutar þeirra og varahlutir. (Fl. 19). 

Skrás. 1977, nr. 149. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 69/1977. Tilkynnt 23. febrúar 1977, kl. 11.45. 

FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA eða (Fuji Heavy Industries, Ltd.,) 7-2, 

Nishi-Shinjuku 1-Chome, Shinjuku-Ku, Tokyo, Japan. 
Ökutæki, hlutar þeirra og varahlutir. (FI. 12). 
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Skrás. 1977, nr. 150. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 2/1977. Tilkynnt 7. janúar 1977, kl. 11.30. 

1E norwesco 
Norwesco A/S, Holmestrand, Noregi. 

Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR) Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Allar vörur í 6. 9. 11. og 17. flokki. (F1. 6. 9. 11. 17) 
  

Skrás. 1977, nr. 151. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 3/1977. Tilkynnt 7. janúar 1977, kl. 11.00. 

Norwesco A/S, Holmestrand, Noregi. 
Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR) Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

    
Allar vörur í 6. 9. 11. og 17. flokki. (F1. 6. 9. 11. 17) 

Skrás. 1977, nr. 152. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 21/1977. Tilkynnt 24. janúar 1977, kl. 14.30. 

RAPIDUR 

Beiersdorf AG., Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Þýskalandi. 

Umbm: SIGURJÓNSSON £ ÞÓR, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  
Plástrar, sáraumbúðir og gipsbindi í 5. flokki. (Fl. 5). 

Skrás. 1977, nr. 153. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 22/1977. Tilkynnt 24. janúar 1977, kl. 14.30. 

  

Skandinavisk Tobakskompagni A/S., Tobaksvejen 4, 2860 Söborg Danmörku 
Umbm: SIGURJÓNSSON á ÞÓR, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Allar vörur í 34. flokki. (Fl, 34). 
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Skrás. 1977, nr. 154. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 23/1977. Tilkynnt 24. janúar 1977, kl. 14.30. 

HIRSCHSPRUNG 

Skandinavisk Tobakskompagni A/S., Tobaksvejen 4, 2860 Söborg, Danmörku. 
Umbm: SIGURJÓNSSON á ÞÓR, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Allar vörur í 34. flokki. (Fl. 34). 

Skrás. 1977, nr. 155. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 24/1977. Tilkynnt 24. janúar 1977, kl. 14.30. 

CARAT 

AGFA- GEVAERT AKTIENGESELLSCHAFT, 509 Leverkusen, Bayerwerk, 
Þýskalandi. 

Umbm: SIGURJÓNSSON á ÞÓR, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Bönd til hljómupptöku og endurskilunar, hljómbands kassettur í 9. flokki. 

    

(Fi. 9). 

Skrás. 1977, nr. 156. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 25/1977. Tilkynnt 24. janúar 1977, kl. 14.30. 

Beltek Corporation, no. 31-5, 4-Chome, Nishi-Kojiya, Ota-Ku, Tokyo Japan. 

Umbm: SIGURJÓNSSON £ ÞÓR, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Rafmagns og rafeindatæki og áhöld, þar á meðal: Stereotæki útvarps-móttöku- 

tæki, sjónvarps-móttökutæki, plötuspilara, hljóm-magnara, símatæki, rafmagns- 
grammófóna, tæki til nota við ræðuflutning (public address apparatus) og hátalara. 
Tæki til þess að taka upp hljóð á segulbönd og/eða til endurflutnings á þegar upp- 
teknu hljóði á segulbönd þar á meðal: segulbandstæki, segulbandstæki fyrir Cart- 
ridge (8 rása spólur), segulbandstæki fyrir kassettur, segulbandstæki án magnara. 
Tæki og áhöld til þráðlausra sendinga, þar á meðal senditæki (transceivers). Tæki 
til merkjasendinga og eftirlits, þar á meðal fiskleitartæki. Rafhlöður. Rafsegulbönd 
til þess að taka upp hljóð á bönd og hlutar og varahluti til allra fyrrnefndra vara 
allar í 9. flokki. (Fl. 9). 
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Skrás. 1977, nr. 157. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 26/1977. Tilkynnt 24. janúar 1977, kl. 14.30. 

  

Beltek Corporation, No. 31-5, 4-Chome, Nishi, Kojia, Ota-Ku, Tokyo, Japan. 
Umbm: SIGURJÓNSSON £ ÞÓR, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

Rafmagns og rafeindatæki og áhöld, þar á meðal: Stereotæki úlvarps-móttökutæki, 
sjónvarps-móttökutæki, plötuspilara, hljóm-magnara, símatæki, rafmagns-grammó- 
fóna, tæki til nota við ræðuflutning (public address apparatus) og hátalara. Tæki 
til þess að taka upp hljóð á segulbönd og/eða til endurflutnings á þegar uppteknu 
hljóði á segulbönd þar á meðal: Segulbandsiæki, segulbandstæki fyrir Cartridge (8 
rása spólur),segulbandstæki fyrir kasseitur, segulbandstæki án magnara. Tæki og 
áhöld til þráðlausra sendinga, þar á meðal senditæki (transceivers). Tæki til merkja- 
sendinga og eftirlits, þar á meðal fiskleitartæki. Rafhlöður. Rafsegulbönd til þess að 
taka upp hljóð á bönd og hlutar og varahlutir til allra fyrrnefndra vara allar í 9. flokki. 

(F1. 9). 

Skrás. 1977, nr. 158. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 28/1977. Tilkynnt 25. janúar 1977, kl. 14.30. 

„JAMAICA? 

HELLENICA S. A., Chirmaras Street, Paradisos Amarousiou/GREEUCF. 

Umbm: Guðjón Styrkársson hrl., Aðalstræti 9, Reykjavík. 

(F1. 3). 

Skrás. 1977, nr. 159. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 30/1977. Tilkynnt 28. janúar 1977, kl. 13.10. 

LINFRASAL 
F. Hoffmann-La Roche á Co., Aktiengesellschaft, Grenzachersstrasse 124—184, 

Basel, Sviss. 
Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 

Lyf, dýralækningalyf og heilsuverndarlyf, barna- og sjúkrafæða, plástrar, um- 
búðaefni, sótthreinsunarefni, efnasambönd til að eyða illgresi, meindýrum og óværu. 

(Fl. 5). 
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Skrás. 1977, nr. 160. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 35/1977. Tilkynnt 31. janúar 1977, kl. 13.25. 

NEVER MIND 

Brio Scanditoy A/S., DK-3600 Frederiksund, Danmörku. 

Umbm: SIGURJÓNSSON á ÞÓR, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Allar vörur í 28. flokki. (Fl. 28). 

Skrás. 1977, nr. 161. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 36/1977. Tilkynnt 1. febrúar 1977, kl. 11.46. 

VASPID 

Schering AG., D-1 Berlin 65, Muellerstr. 170—172 og Bergkamen BR—Þýskalandi. 
Umbm: Jón N. Sigurðsson brl., Reykjavík. 

  

Lyfja- og heilsuverndarvörur í 5. flokki. (F1. 5). 

Skrás. 1977, nr. 162. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 38/1977. Tilkynnt 1. febrúar 1977, kl. 13.45. 

RODOSTEN 

Rhone- Poulenc Industries, 22 Avenue Montaigne, F-75008 Paris, Frakklandi. 

Umbm: Árni Björnsson cand. polit., Reykjavík. 

  

Lyf og lyfjaefni fyrir menn og dýr. (F1. 5). 

Skrás. 1977, nr. 163. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 39/1977. Tilkynnt 1. febrúar 1977, kl. 14.45. 

SANGRE BRAVA 

Miguel TORRES CARBÓ, Comercio 34, VILAFRANCA DEL PRENEDES (prov. 

Barcelona), Spáni. 
Umbm: SIGURJÓNSSON £ ÞÓR, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Freyðivín, vín — nema vermouth — og vinsteinn til meðferðar á vínum. 3 

(Fl. 33). 
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Skrás. 1977, nr. 164. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 40/1977. Tilkynnt 1. febrúar 1977, kl. 14.45. 

UROLENE 

Aktiebolaget Astra, S-151 85 Södertálje, Svíþjóð. 

Umbm: SIGURJÓNSSON £ ÞÓR, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

    

Lyfjablöndur í 5. flokki. (Fl. 5). 

Skrás. 1977, nr. 165. Skráningard. 3. júní 1977. 

F 41/1977. Tilkynnt 2. febrúar 1977, kl. 15.15. 

ISOPON 

W. David £ Sons Limited, Northway House, High Road, Whetstone, London 
N20 9LR, Englandi. 

Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 
Málmlaust efni (óskylt málningu) til að þétta og fylla holur, dældir, sprungur, 

    

  

glufur, rifur, skemmdir og áþekka galla á ytra borði flata. (F1. 19). 

Skrás. 1977, nr. 166. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 42/1977. Tilkynnt 4. febrúar 1977, kl. 11.00. 

TEKTAMER 

MERCK £ CO., INC., 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, Banda- 
ríkjunum. = 

Umbm: Örn Þór hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Verndandi efnavörur og sýklabindandi til iðnaðarnota í 1. flokki. (F1.1). 

Skrás. 1977, nr. 167. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 43/1977. Tilkynnt 4. febrúar 1977, kl. 13.30. 

manalorm 
Wiggins Teape Limited, Gateway House, Basing View, Basingstoke, Hamps- 

hire RG21 2EE, Englandi. 
Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Pappír, pappírsvörur, pappa- og skrifpappir, í 16. flokki. (Fl. 16). 
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Skrás. 1977, nr. 168. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 44/1977. Tilkynnt 4. febrúar 1977, kl. 15.00. 

DUPHALAC 

Philips-Duphar B. V., 151 Apollolaan, Amsterdam, Hollandi. 
Umbm: Árni Björnsson, cand. polit, Reykjavík. 
Lyf og lyfjavörur fyrir menn og dýr. (Fl. 5). 

Skrás. 1977, nr. 169. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 289/1976. Tilkynnt 28. september 1976, kl.10.45. 

LYSTADÚN 

VOGAFELL HF., DUGGUVOGI 8—10, REYKJAVÍK. 
Polyether og vörur úr polyether. (F1. 17). 

Skrás. 1977, nr. 170. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 53/1978. Tlkynnt 3. febrúar 1975, ki. 15.20. 

PASTIRAL 

Oy Strengberg Ab., Koskitie 10, Oulu, Finnlandi. 

Umbm: S. Sigarjónsson (SIGURJÓNSSON € ÞÓR) Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  

Allar vörur í 30. flokki. (Fl. 30). 

Skrás. 1977, nr. 171. Skráningard. 3. júní 1977. 

T 46/1977. Tilkynnt 8. febrúar 1977, kl. 15.00. 

QUADRO 

Kvadro sf. Laugavegi 54, Reykjavík. 

Vörur í 25. flokki. (Fl. 25). 

Skrás. 1977, nr. 172. Skráningard. 24. júní 1977. 

T 163/1976. Tilkynnt 8. júní 1976, kl. 10.31. 

Mmm 

Aktiebolaget Marabou, 172 85 SUNDBYBERG, Svíþjóð. 

Umbm: Árni Björnsson, cand.polit. Reykjavík. 
Súkkulaði og konfekt. (F1. 30).
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Skrás. 1977, nr. 173. Skráningard. 24. júní 1977. 

T 206/1976. Tilkynnt 13. júlí 1976, kl. 10.38. 

  

Aktiebolaget Marabou, 172 85 SUNDBYBERG, Svíþjóð. 
Umboðsmaður: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Allar vörur í 5. og 30. flokki. (F1. 5, 30). 

Skrás. 1977, nr. 174. Skráningard. 4. júlí 1977. 

T 217/1976. Tilkynnt 22. júlí 1976, kl. 12.55. 

SHARP 

Sharp Kabushiki Kaisha, (Sharp Corporation), 2222, Nagaike-cho, Abeno-ku, 
Osaka, Japan. 

Jmbm: Faktor Company, Reykjavík. 
Vörur í 14. fiokki. (Fl. 14).
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Skrás. 1977, nr. 175. Skráningard. 4. júlí 1977. 

T 45/1977. Tilkynnt 8. febrúar 1977, kl. 11.30. 

2 Hatt brasseurs de 
„.. . pére enfils 

depuis 1664 á Strasbourg 

„ <Biðre.dAlsace - 

  

Société anonyme BRASSERIES KRONENBOURG, 68, route d'Oberhausbergen, 
F-67200 Strasbourg, Frakklandi. 

Umbm: SIGURJÓNSSON £ ÞÓR, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Allar vörur í 32. flokki, þar með talið hverskonar öl. 
Merkið óskast skráð í litum. (Fl. 32). 
  

Skrás. 1977, nr. 176. Skráningard. 4. júlí 1977. 

T 67/1977. Tilkynnt 23. febrúar 1977, kl. 9.30. 
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HF. Ölgerðin Egill Skallagrímsson, Þverholti 20, Reykjavík. 

  

Hvítöl í 32. flokki. (F1. 32). 

Skrás. 1977, nr. 177. Skráningard. 4. júlí 1977. 

T 106/1977. Tilkynnt 18. mars 1977, kl. 13.40. 

Atlas, 

Super Samloka. 

Efnaverksmiðjan Atlas hf., Skipholti 7, Reykjavík. 

  

Vörur í 30. flokki. (F1. 30). 

Skrás. 1977, nr. 178. Skráningard. 4. júlí 1977. 

T 94/1977. Tilkynnt 11. mars 1977, kl. 13.30. 

SIKORSKY. 
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION, United Technologies Building, 

Hartford, Connecticut 06101, Bandaríki N-Ameríku. 
Umbm: SIGURJÓNSSON £ ÞÓR, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Flugvélar og hlutar og fylgihlutir til þeirra í 12. flokki. (Fl. 12). 
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Skrás. 1977, nr. 179. Skráningard. 4. júlí 1977. 

T 96/1977. Tilkynnt 11. mars 1977, kl. 15.30. 

  

  

  

              

HENRI WINTERMANS SIGARENFABRIEFKEN B. V., Nieuwstraat 75, Eersel, 
Hollandi. 

Umbm: Axel Einarsson hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 

34. flokkur fyrir unnið og óunnið tóbak. (F1. 34). 

Skrás. 1977, nr. 180. Skráningard. 4. júlí 1977. 

T 98/1977. Tilkynnt 15. mars 1977, kl. 10.50. 

Á 
GP 

Almenna bókafélagið, Austurstræti 18, Pósthólf 9, Reykjavík. 
Prentað mál, blöð og tímarit, bækur í 16. flokki. (Fl. 16). 
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Skrás. 1977, nr. 181. Skráningard. 4. júlí 1977. 

T 105/1977. Tilkynnt 18. mars 1977, kl. 13.15. 

ULMENID 
F. Hoffmann-La Roche £ Co., Aktiengesellschaft, Grenzacherstrasse 1924184, 

Basel, Sviss. 

Umbm: Páll Pálmason lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Lyf, dýralækningalyf og heilsuverndarlyf; barna og sjúkrafæða: plástrar, 

umbúðaefni, sótthreinsunarefni; efnasambönd til að eyða illgresi, meindýrum og 
óværu í 5. flokki. (Fl. 5). 

Skrás. 1977, nr. 182. Skráningard. 4. júlí 1977. 

T 107/1977. Tilkynnt 21. mars 1977, kl. 10.15. 

DONOBID 

MERCK £ CO., INC., 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, Banda- 
ríkjunum. 

Umbm: Örn Þór hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Allar vörur í 5. flokki. (Fl. 5). 

Skrás. 1977, nr. 183. Skráningard. 4. júlí 1977. 

T 108/1977. Tilkynnt 21. mars 1977, kl. 10.30. 

CIRCLE KANE 

Kramers (Worldwide) Shoe Importers Ltd., 8 £ 24 Kingsland Road, Shoreditch, 
London E2 8DA, Englandi. 

Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 
Allar tegundir skófatnaðar í 25. flokki. (F1. 25). 

Skrás. 1977, nr. 184. Skráningard. 4. júlí 1977. 

T 109/1977. Tilkynnt 21. mars 1977, kl. 14.30. 

3LOSSI = 
Blossi sf., Skipholti 35, Reykjavík. 
Vörur í flokkum 7, 9 og 12. Þjónusta í flokki 37. (Fl. 7. 9. 12. 37). 

B 111
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Skrás. 1977, nr. 185. Skráningard. 4. júlí 1977. 

T 110/1977. Tilkynnt 21. mars 1977, kl. 14.30. 

CANOE 

MARCAFIN S. A., 2, rue du Commerce, GENEVA, Sviss. 
Umbm: SIGURJÓNSSON £ ÞÓR, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Ilmvörur (parfumerivörur), hreinlætis og fegrunarvörur, sápa, efnablöndur til 

andlitssnyrtingar (cosmetics), loftnæmar olíur í 3. flokki, heilsuræktarvörur í $. 
flokki, hárgreiður, svampar og allar aðrar snyrtivörur í 21. flokki. 

    

  

    

(Fl. 3. 5. 21). 

Skrás. 1977, nr. 186. Skráningard. 4. júlí 1977. 

T 111/1977. Tilkynnt 21. mars 1977, kl. 15.00. 

HOOFER 

Jón Ármannsson, Rauðalæk 38, Reykjavík. 
Vörur í 25. flokki. (F1. 25). 

Skrás. 1977, nr. 187. Skráningard. 4. júlí 1977. 

T 112/1977. Tilkynnt 21. mars 1977, kl. 15.45. 

KOJAK 

Karnabær, Laugavegi 66, Reykjavík. 
Fatnaður í 25. flokki. (F1. 25). 

Skrás. 1977, nr. 188. Skráningard. 4. júlí 1977. 

T 114/1977. Tilkynnt 30. mars 1977, kl. 15.00. 
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JOHN DEWAR é SONS, LIMITED, frá Inveralmond, Perth Skotlandi og Dewar 
House, Haymarket, London S. W., Englandi. 

Umbm: Axel Einarsson hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 

  
  

„Scotch whisky“ í 33. flokki. (F1. 33). 

Skrás. 1977, nr. 189. Skráningard. 4. júlí 1977. 

T 117/1977. Tilkynnt 31. mars 1977, kl. 11.45. 

AQUATRON 

PUREXK CORPORATION, 5101 Clark Avenue, Lakewood, California, Banda- 
ríkjum N-Ameríku. 

Umbm: SIGURJÓNSSON £ ÞÓR, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  
  

Vatnsdælur í 7. flokki og allar aðrar vörur í 7. flokki. (F1. 7). 

Skrás. 1977, nr. 190. Skráningard. 4. júlí 1977. 

T 118/1977. Tilkynnt 31. mars 1977, kl. 11.45. 

TROPIC ISLE 

PUREX CORPORATION, 5101 Clark Avenue, Lakewood, California, Banda- 
ríki N-Ameríku. 

Umbm: SIGURJÓNSSON á ÞÓR, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Tæki til þess að sía vatn, tæki til að hita upp vatn, tæki til að koma vatni í 

hringrás, geyma til þess að skilja vökva, ljóstæki í 11. flokki og allar aðrar vörur 

  
  

í 11. flokki. (F1. 11). 

Skrás. 1977, nr. 191. Skráningard. 4. júlí 1977. 

T 119/1977. Tilkynnt |. apríl 1977, kl. 14.30. 

GUARDEK 

PUREX CORPORATION, 5101 Clark Avenue, Lakewood, California, Banda- 

ríki N-Ameríku. 

Umbm: SIGURJÓNSSON £ ÞÓR, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Efnasambönd til að breyta eiginleikum vatns; efnasambönd til að prófa vatn; 

efnasambönd til að prófa vatn, seld sem samstæður, málmkennd efnasambönd til 

að sía vatn, og allar vörur í 1. flokki. Efnasambönd til að hreinsa flísar og allar 
aðrar vörur í 3. flokki. Sótthreinsunarefni, gerilsneyðingarefni, efni til að eyða 
þörungum, efni til að eyða gerlum og allar aðrar vörur í 5. flokki. Vatnsdælur og 
allar aðrar vörur í 7. flokki. Skömmtunartæki fyrir efnasambönd, straumrofar, 
sem virka með mismunastraum og allar aðrar vörur í 9. flokki. Áhöld til að sigta 
vatn, áhöld til að hita vatn, áhöld til að halda vatni í hringrás, vökvaskilgeymar, 
lýsingartæki og allar aðrar vörur í flokki 11. (Fl. 1. 8. 5. 7. 9. 11)
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Skrás. 1977, nr. 192. Skráningard. 4. júlí 1977. 

T 120/1977. Tilkynnt 1. apríl 1977, kl. 14.30. 

PUREK 

PUREX CORPORATION, 5101 Clark Avenue, Lakewood, California, Banda- 
ríki N-Ameríku. 

Umbm: SIGURJÓNSSON £ ÞÓR, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Efnasambönd til að breyta eiginleikum vatns; efnasambönd til að prófa vatn: 

efnasambönd til að prófa vatn, seld sem samstæður, málmkennd efnasambönd til 

að sía vatn, og allar vörur í 1. flokki. Efnasambönd til að breinsa flísar og allar 

aðrar vörur í 3. flokki. Sótthreinsunarefni, gerilsneyðingarefni, efni til að eyða 

þörungum, efni til að eyða gerlum og allar aðrar vörur í 5. flokki. Vatnsdælur og 
allar aðrar vörur í 7. flokki. Skömmtunartæki fyrir efnasambönd. straumrofar, 
sem virka með mismunastraum og allar aðrar vörur í 9. flokki. Áhöld til að sigta 

vatn, áhöld til að hita vatn, áhöld til að halda vatni í hringrás, vökvaskilgeymar, 
lýsingartæki og allar aðrar vörur í flokki 11. (Fl, 1. 3. 5. 7. 9. 11) 

Skrás. 1977, nr. 193. Skráningard. 4. júlí 1977. 

T 125/1977. Tilkynnt 13. apríl 1977. kl. 15.00. 

ROBIGEL 

A. H. Robins Company, Incorporated, 1407 Cummings Drive, Richmond, 

Virginia 23220, Bandaríkjunum. 
Umbm: Árni Björnsson cand.polit, Reykjavík. 
Lyf og lyfjaefni í 5. flokki. (Fl. 6). 

Skrás. 1977, nr. 194. Skráningard. 4. júlí 1977. 

T 126/1977. Tilkynnt 13. apríl 1977, kl. 16.00. 
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Oliemöllegruppen A/S, Lyngbyvej 11, 2100 Kaupmannahöfn Ö, Danmörku. 
Umbm: SIGURJÓNSSON £ ÞÓR, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

  
Allar vörur í 3. flokki. (Fl. 3). 

Skrás. 1977, nr. 195. Skráningard. 4. júlí 1977. 

T 123/1977. Tilkynnt 12. apríl 1977, kl. 9.00. 

ISPLAST 

PLASTEINANGRUN HF., Óseyri 3, Akureyri. 
Allar vörur úr plasti í flokkum 17. og 20. (Fl. 17. 20). 

Skrás. 1977, nr. 196. Skráningard. 4. júlí 1977. 

T 124/1977. Tilkynnt 12. apríl 1977, kl. 9.00. 

ICEPLAST 

PLASTEINANGRUN HF., Óseyri 3, Akureyri. 

Allar vörur úr plasti í flokkum 17. og 20. (Fl. 17. 20). 

Skrás. 1977, nr. 197. Skráningard. 4. ágúst 1977. 

T 17/1977. Tilkynnt 24. jan. 1977, kl. 10.00. 

Ð YAMAHA 
Nippon Gakki Seizo Kabushiki Kaisha 10—1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, 

Shizuoka-ken, Japan. 
Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 
Vélar og vinnustofuvélar; hreyflar (þó ekki ökutæki); tengi (koblingar) og 

drifreimar (þó ekki í ökutæki); stór landbúnaðaráhöld; útungunarvélar, í 7. flokki. 

Handverkfæri og -áhöld; hnífasmiðavörur, gafflar og skeiðar; högg- og lagvopn, í 
8. flokki. Leður og leðurlíkingar ásamt vörum úr þessum efnum, sem ekki eru taldar 
í öðrum flokkum; skinn og húðir; koffort og ferðatöskur, regnhlifar, sólhlifar og 

  
söngustafir; svipur, aktýgi og söðlasmíðavörur, í 18. flokki. (Fl. 7, 8, 18). 

Skrás. 1977, nr. 198. Skráningard. 4. ágúst 1977. 

T 76/1977. Tilkynnt 1. mars 1977, kl. 16.00. 

FLORENSA 

José María Florensa Agustí, Rambla Justo Oliveras 83, Hospitalet de Llobregat, 

Barcelona, Spáni. 

Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 
IlImvörur og snyrtiefni í 3. flokki. (Fl. 3). 
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Skrás. 1977, nr. 199. Skráningard. 4. ágúst 1977. 

T 127/1977. Tilkynnt 14. apríl 1977, kl. 11.35. 

GEV PURE 

PUREX CORPORATION, 5101 Clark Avenue, Lakewood, California, Bandaríki 
N.-Ameríku. 

Umboðsmaður: SIGURJÓNSSON £ ÞÓR, Óðinsgötu 4, Rvík. 
Áhöld til að sigta vatn, áhöld til að hita vatn, áhöld til að halda vatni í hring- 

  

rás, vökvaskilgeymar, lýsingartæki og allar aðrar vörur í 11. flokki. (F1. 11). 

Skrás. 1977, nr. 200. Skráningard. 4. ágúst 1977. 

T 130/1977. Tilkynnt 20. apríl 1977, kl. 12.00. 

  

Diamond Shamrock Corporation, 1100 Superior Avenue, Cleveland, Ohio, Banda- 
ríki N-Ameríku. 

Umboðsmaður: SIGURJÓNSSON £ ÞÓR, Óðinsgötu 4, Rvík. 
Allar vörur í flokkum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 17, 29 og 31. 

(F1.1,2,3,4,5, 6, 9, 11, 17, 29 og 31). 

  

Skrás. 1977, nr. 201. Skráningard. 4. ágúst 1977. 

T 131/1977. Tilkynnt 20. apríl 1977 kl. 12.00. 

Diamond 
Shamrock 

Diamond Shamrock Corporation, 1100 Superior Avenue, Cleveland, Ohio, Banda- 
ríki N-Ameríku. 

Umboðsmaður: SIGURJÓNSSON £ ÞÓR, Óðinsgötu 4, Rvík.
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Allar vörur í flokkum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 17 og 29, að undanskildum hnetum 

með hýði og 31, að undanskildum hnetum án hýðis. 
(F1.1,2,3, 4, 5, 6, 9, 11, 17, 29, 31). 

  

Skrás. 1977, nr. 202. Skráningard. 4. ágúst 1977. 

T 134/1977. Tilkynnt 25. apríl 1977, kl. 15.30. 

CLAVULIN 

BEECHAM GROUP LIMITED, Beecham House, Brentford, Middlesex TWS8 9BD, 

Englandi. 

Umboðsmaður: SIGURJÓNSSON £ ÞÓR, Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Efnavörur til nota í lyf og til vísinda og iðnaðar í 1. flokki. (Fl. 1). 

Skrás. 1977, nr. 203. Skráningard. 4. ágúst 1977. 

T 136/1977. Tilkynnt 26. apríl 1977, kl. 15.30. 

„AMPLIFORM“ 

AMPLIFORM PTY, LTD., Wilson Street, Royal Park, State of South Australia, 

Ástralíu. 

Umboðsmaður: SIGURJÓNSSON £ ÞÓR, Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Málmstangir, ásar, bitar, súlur, rör og plötur í 6. flokki. (F1. 6). 

Skrás. 1977, nr. 204. Skráningard. 4. ágúst 1977. 

T 137/1977. Tilkynnt 26. apríl 1977, kl. 15.30. 

„AMPLIMESH“ 

Á AMPLIFORM PTY, LTD., Wilson Street, Royal Park, State of South Australia, 
stralíu. 

Umboðsmaður: SIGURJÓNSSON £ ÞÓR, Óðinsgötu 4, Rvík. 
Málmar, smíðaðir og smíðaðir að hluta, byggingarefni útdregin, rúlluð, steypt 

  

og formuð, málmrör og pípur, sem tilheyra þessum flokki. (F1. 6). 

Skrás. 1977, nr. 205. Skráningard. 4. ágúst 1977. 

T 138/1977. Tilkynnt 26. apríl 1977, kl. 15.30. 

KID POWER 

CITC Industries Inc., One Park Avenue, New York, New York, Bandaríki N.- 
Ameríku. 

Umboðsmaður: SIGURJÓNSSON £ ÞÓR, Óðinsgötu 4, Rvík. 

Allar vörur í 25. flokki. (F1. 25). 
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Skrás. 1977, nr. 206. Skráningard. 4. ágúst 1977. 

T 139/1977. Tilkynnt 26. april 1977, kl. 15.30. 

  

CITC Industries Inc., One Park Avenue, New York, New York, Bandaríki N.- 

Ameríku. 
Umboðsmaður: SIGURJÓNSSON £ ÞÓR, Óðinsgötu 4, Rvík. 
Allar vörur í 25. flokki. (F1. 25). 

Skrás. 1977, nr. 207. Skráningard. 4. ágúst 1977. 

T 140/1977. Tilkynnt 26. apríl 1977, kl. 15.30. 

SUPERKIDS 

GITC Industries Inc., One Park Avenue, New York, New York, Bandaríki N.- 

Ameríku. 

Umboðsmaður: SIGURJÓNSSON á ÞÓR, Óðinsgötu 4, Rvík. 
Allar vörur í 25. flokki. (F1. 25). 

Skrás. 1977, nr. 208. Skráningard. 4. ágúst 1977. 

T 145/1977. Tilkynnt 28. apríl 1977, kl. 14.30. 

MOISTUTANE 

A.H. Robins Company, Incorporated, 1407 Cummings Drive, Richmond, Virginia 
23220, Bandaríkjunum. 

Umboðsmaður: Björn Árnason (Árni Björnsson, cand. polit.), Reykjavík. 

Feitiskennd efni, sem sett eru í varasmyrsl í 5. flokki. (F1. 6).
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Skrás. 1977, nr. 209. Skráningard. 4. ágúst 1977. 

T 103/1977. Tilkynnt 16. mars 1977, kl. 15.30. 

  

FÉLAG BRYTA. 

Félag bryta, c/o Anton Líndal Friðriksson, Efstasundi 70, Rvík. 

    
Þjónusta í 42. flokki. (F1. 42). 

Skrás. 1977, nr. 210. Skráningard. 4. ágúst 1977. 

T 150/1977. Tilkynnt 4. maí 1977, kl. 13.30. 

VARELA 

BODEGAS VARELA, S.L., Albarede, s/n, PUERTO DE SANTA MARIA (Cádiz), 
Spáni. 

Umboðsmaður: SIGURJÓNSSON £ ÞÓR, Óðinsgötu 4, Rvík. 

  
Vín, sterkir drykkir og líkjörar í 33. flokki. (F1. 33). 

Skrás. 1977, nr. 211. Skráningard. 6. sept. 1977. 

T 159/1977. Tilkynnt 13. maí 1977, kl. 10.00. 

HOFMEISTER 

COURAGE LIMITED, Anchor Terrace, Southwark Bridge, London, S.E., Eng- 

land. 

Umbm: Axel Einarsson hrl., Aðalstræti 6, Rvík. 

    
Fyrir öl í 32. flokki. (Fl. 32). 

Skrás. 1977, nr. 212. Skráningard. 6. sept. 1977. 

T 160/1977. Tilkynnt 13. maí 1977, kl. 13.46. 

  

B 1í2
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Novo Toys Limited, Maxey, Peterborough PE6 9HQ, Englandi. 
Umbm: Árni Björnsson cand. polit, Rvík. 
Leikföng, leikspil (ekki venjuleg spil) og leiktæki; leikfangalíkön; hlutar og 

fylgihlutir alls fyrrgreinds varnings í 28. flokki. (Fl. 28). 
Forgangstéttar er krafist frá 18. jan. 1977. 

    

Skrás. 1977, nr. 213. Skráningard. 6. sept. 1977. 

T 161/1977. Tilkynnt 13. maí 1977, kl. 13.45. 

NOVO 

Novo Toys Limited, Maxey, Peterborough PEG 9HQ, Englandi. 
Umbm: Árni Björnsson, cand. polit, Rvík. 
Leikföng, leikspil (ekki venjuleg spil) og leiktæki; leikfangalíkön; hlutar og 

fylgihlutir alls fyrrgreinds varnings í 28. flokki. (F1. 28). 
Forgangssréttar er krafist frá 18. janúar 1977. 

  

Skrás. 1977, nr. 214. Skráningard. 6. sept. 1977. 

T 162/1977. Tilkynnt 13. maí 1977, kl. 16.00. 

„Antrobin“ 

The Boots Company Limited, Nottingham N.G.2—-3AA, England. 
Umbm: Ágúst Fjeldsted, Benedikt Blöndal og Hákon Árnason, hæstar.lögm., 

Lækjargötu 2, Rvík. 

  

Lyf og dýralyf og efni til þeirra í 5. flokki. (F|1. 5). 

Skrás. 1977, nr. 215. Skráningard. 6. sept. 1977. 

T 163/1977. Tilkynnt 13. maí 1977, kl. 16.45. 

  

  
  

  

  
        

  

    
Jöfur hf., Auðbrekku 44—46, Kópavogi. 
Ökutæki í 12. flokki. Varahlutir og búnaður í 6. 7. 8. og 9. flokki. 
Samgöngustarfsemi, svo sem bílaleiga í 38. flokki. 
Bílasala, bilavarahlutasala o. þ. h. í 42. flokki. 

(Fl. 6, 7, 8, 9, 12, 38, 42). 
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Skrás. 1977, nr. 216. Skráningard. 6. sept. 1977. 

T 164/1977. Tilkynnt 16. maí 1977, kl. 10.30. 

„MYELOGRAFIN“ 

fa. Schering AG., D-1 Berlin 65, Millerstr. 170 —178 og Bergkamen BR — Deutsch- 

land. 
Umbm: Jón N. Sigurðsson hrl., Rvík. 

    

Lyf, lyfjaefni og efni til heilsugæslu í 5. flokki. (F1. 5). 

Skrás. 1977, nr. 217. Skráningard. 6. sept. 1977. 

T 165/1977. Tilkynnt 16. maí 1977, kl. 15.35. 

NOVADRAL 

Gödecke Aktiengesellschaft, Salzufer 16, 1000 Berlin 10, Þýskalandi. 
Umbm: SIGURJÓNSSON á ÞÓR, Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Lyf og efnablöndur til nota sem meðul í >. flokki. (Fl. 5). 

Skrás. 1977, nr. 218. Skráningard. 6. sept. 1977. 

T 166/1977. Tilkynnt 16. maí 1977, kl. 15.35. 

PREFERID 

Aktiebolaget Astra, S-151 85 Södertálje, Svíþjóð. 
Umbm: SIGURJÓNSSON £ ÞÓR, Óðinsgötu 4, Rvík. 

  
  

Lyf og lyfjablöndur í 5. flokki. (F1. 5). 

Skrás. 1977, nr. 219. Skráningard. 6. sept. 1977. 

T 167/1977. Tilkynnt 17. maí 1977, kl. 11.30. 

MONOSULIN 

Nordisk Insulinlaboratorium, Ved Stadion 2, 2820 Gentofte, Danmörku. 

Umbm: SIGURJÖNSSON á ÞÓR, Óðinsgötu 4, Rvík. 
Allar vörur í 5. flokki. (F1. 5). 

Skrás. 1977, nr. 220. Skráningard. 6. sept. 1977. 

T 372/1976. Tilkynnt 17. desember 1976, kl. 13.15. 

FABULON 

Reckitt £ Colman (Overseas) Limited, Danson Lane, Hull, Yorkshire, Englandi. 

Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Efnablöndur og efni til þvotta, hreingerninga og fægingar; sápur. (Fl. 3). 
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Skrás. 1977, nr. 221. 

T 135/1977. 

Skráningard. 6. sept. 1977. 

Tilkynnt 26. apríl 1977, kl. 14.20. 

       
   

  

SN 
SN MAN 

    

  

   
     

      

4 fá, 

EM í SE 
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A I 

N GRG ÞÁAÐINS 

  

      
     
      
  

Westminster Tobacco Company, Limited, Westminster House, 7 Millbank, 
London S. W. Englandi. 

Umbm: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 

Tóbak, hvort sem er unnið eða óunnið. (Fl. 34). 
  

Skrás. 1977, nr. 222. 

T 157/1977. 

Skráningard. 6. sept. 1977. 

Tilkynnt 13. maí 1977, kl. 10.00. 
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Imperial Group Limited, East Street, Bedminster, Bristol, Englandi. 
Umbm: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Fyrir tóbak, unnið eða óunnið; efni til reykingar, selt sér, eða í tóbaksblöndu 

  

  

ekki til nota við lækningar, hlutir fyrir reykingamenn; eldspýtur. (F1. 34). 

Skrás. 1977, nr. 223. Skráningard. 6. sept. 1977. 

T 158/1977. Tilkynnt 13. maí 1977, kl. 10.00. 

  

w.0. 8 H.0.WILLS 

  

        

  

  

Imperial Group Limited, East Street, Bedminster, Bristol, Englandi. 
Umbm: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Fyrir tóbak, unnið eða óunnið; efni til reykingar, selt sér, eða í tóbaksblöndu 

    

ekki til nota við lækningar, hlutir fyrir reykingamenn; eldspýtur. (F1. 34). 

Skrás. 1977, nr. 224. Skráningard. 6. sept. 1977. 

T 168/1977. Tilkynnt 20. maí 1977, kl. 13.00. 

AMBRE SOLAIRE 

L/OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, Paris 8, Frakklandi. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson í firma SIGURJÓNSSON £ ÞÓR, Óðinsgata 4, 

Reykjavík. 

Ilmvörur og andlitssnyrtivörur, efnablöndur til að gera húð sólbrúna sápur 
snyrtivörur, loftnæmar olíur, farðar, efnablöndur til tannhirðingar, efnablöndur til 

að lita og bleikja hár, hárlitir og efnablöndur til að breyta blæ á hári, vökvar til 
að bera í hár og vökvar til að þvo hár, efnablöndur til tannhirðingar og snyrtingar 
á hári, efnablöndur til liðunar og lagningar á hári, efnablöndur til bleikingar þvotta 
hreinsunar fægingar skúrunar og slípunar. (Fl. 3). 
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Skrás. 1977, nr. 225. Skráningard. 6. sept. 1977. 

T 169/1977. Tilkynnt 20. maí 1977, kl. 13.10. 

ALPIANE 

L/OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, Paris 8, Frakklandi. 

Umbm: Gurnar H. Sigurgeirsson í firma SIGURJÓNSSON “ ÞÓR, Óðinsgata 4, 
Reykjavík. 

Ilmvörur og andlitssnyrtivörur, sápur, farðar, loftnæmar olíur, snyrtivörur, 
efnablöndur fyrir hár, efnablöndur til tannhirðingar. Efnablöndur til nota sem lyf, 
bæði fyrir menn og dýr, hreinlætisvörur, fæðutegundir fyrir sérstakt mataræði, 

  
  

plástrar, efni til sáraumbúða, sótthreinsunarefni. (Fl. 3. 6). 

Skrás. 1977, nr. 226. Skráningard. 6. sept. 1977. 

T 170/1977. Tilkynnt 20. maí 1977, kl. 13.30. 

ELECT 

LORFAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, Paris 8, Frakklandi. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson í firma SIGURJÓNSSON £ ÞÓR, Óðinsgata 4, 
Reykjavík. 

IlImvörur og andlitssnyrtivörur, sápur, snyrtivörur, loftnæmar olíur, farðar, 

efnablöndur til tannhirðingar, efnablöndur til litunar og bleikingar á hári, hárlitir 

og efnablöndur til að breyta blæ á hári, vökvar til að bera í hár, vökvar til að þvo 

hár, efnablöndur til hirðingar og snyrtingar á hári, efnablöndur til að leggja og 

liða hár, efnablöndur til bleikingar, þvotta, hreinsunar, fægingar, skúrunar og slip- 

  
  

unar. (Fl. 3). 

Skrás. 1977, nr. 227. Skráningard. 6. sept. 1977. 

T 171/1977. Tilkynnt 20. maí 1977, kl. 13.10. 

FLOREAL 

T/OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, Paris 8, Frakklandi. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson í firma SIGURJÓNSSON £ ÞÓR, Óðinsgata 4, 

Reykjavík. 
Efnablöndur til hirðingar og snyrtingar á hári, efnablöndur til liðunar og lagn- 

ingar á hári, efnablöndur til bleikingar á hári, efnablöndur til litunar á hári, hár- 

litir og efnablöndur til blæbreytinga á hári, vökvar til að bera í hár og vökvar til 

að þvo hár. (Fl. 3). 
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Skrás. 1977, nr. 228. Skráningard. 6. sept. 1977. 

T 172/1977. Tilkynnt 20. maí 1977. kl. 13.10. 

EL'VITAL BALSAM 

T/OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, Paris 8, Frakklandi. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson í firma SIGURJÓNSSON á ÞÓR, Óðinssata 4, 
Reykjavík. 

IImvörur og andlitssnyrtivörur, sápur, snyrtivörur, loftnæmar olíur, farðar, 
vörur til tannhirðingar, efnablöndur til litunar og bleikingar á hári, hárlitir og 
og efnablöndur til að breyta blæ á hári, vökvar til að bera í hár, vökvar til að þvo 
hár, efnablöndur til hirðingar og snyrtingar á hári, efnablöndur til að leggja hár og 
liða, efnablöndur til bleikingar, þvotta. hreinsunar, fægingar, skúrunar og slípunar. 

  

(F1. 3). 

Skrás. 1977, nr. 229. Skráningard. 6. sept. 1977. 

T 173/1977. Tilkynnt 20. maí 1977, kl. 16.25. 

  

Oxford Biscuit Fabrik A/S, 9800 Hjórring, Danmörku. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson í firma SIGURJÓNSSON £ ÞÓR, Óðinsgata 4, 
Reykjavík. 

Allar vörur og þjónusta í flokkum 5. 16. 29. 30. 31. 32. 33. 34. og 42. 
(Fl. 5. 16. 29. 30. 31. 32. 38. 34. 42). 

Skrás. 1977, nr. 230. Skráningard. 6. sept. 1977. 

T 174/1977. Tilkynnt 20. maí 1977, kl. 16.25. 
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Oxford Biscuit Fabrik A/S, 9800 Hjórring, Danmörku. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson í firma SIGURJÓNSSON £ ÞÓR, Óðinsgata 4. 

Reykjavík. 
Allar vörur og þjónusta í flokkum 5. 16. 29. 30. 81. 32. 33. 34. og 42. 

(Fl. 5. 16. 29. 30. 81. 32. 33. 84. 42). 
  

      

  

Skrás. 1977, nr. 231. Skráningard. 6. sept. 1977. 

T 175/1977. Tilkynnt 23. maí 1977, kl. 13.45. 

RAFRÁS 

RAFRÁS sf. Ármúla 5, Reykjavík. 
Allar vörur í 9. flokki og þjónusta í 42. flokki. (Fl. 9. 42). 

Skrás. 1977, nr. 232. Skráningard. 6. sept. 1977. 

T 176/1977. Tilkynnt 23. maí 1977, kl. 13.45. 

TAK 

RAFRÁS sf. Ármúla 5, Reykjavík. 
Vörur í 9. flokki. (F1. 9). 

Skrás. 1977, nr. 233. Skráningard. 6. sept. 1977. 

T 177/1977. Tilkynnt 23. maí 1977, kl. 13.45. 

ELAB 

RAFRÁS sf. Ármúla 5, Reykjavík. 

  
Vörur í 9. flokki. (Fl. 9). 

Skrás. 1977, nr. 234 Skráningard. 6. sept. 1977. 

T 1/8,1977. Tilkynnt 23. maí 1977, kl. 13.45. 

ELCO 

RAFRÁS sf. Ármúla 5, Reykjavík. 
Vörur í 9. flokki. (F1. 9). 

 



901 Nr. 480. 

  

Skrás 1977, nr. 235. Skráningard. 6. sept. 1977. 

T 180/1977. Tilkynnt 24. maí 1977, kl. 11.00. 

  

    A 
TIVOLI hf. 

TÍVOLI HF., Bankastræti 11, Reykjavík. 

    

Þjónusta og skemmtistarfsemi í fl. 41. og 42. (Fl. 41. 42). 

Skrás. 1977, nr. 236. Skráningard. 6. sept. 1977. 

T 181/1977. Tilkynnt 25. maí 1977, kl. 9.30. 

VIMAS 

VIDEOMASTER LIMITED, 14/20 Headfort Place, London Englandi. 
Umbm: Árni Björnsson, cand.polit. Reykjavík. 

Rafeindatæki til að sýna myndleiki á sýningaskermi og hlutar til þeirra. (Fl. 9). 

    

Skrás. 1977, nr. 237. Skráningard. 6. sept. 1977. 

T 78/1975. Tilkynnt 14. febrúar 1975, kl. 16.45. 

  

  

Birds Eye Foods Limited, Histon, Cambridge, Englandi. 
Umbm: Ágúst Fjeldsted hrl., Reykjavík. 
Kjöt, alifuglar, veiðidýr, fiskur, grænmeti, egg, smjör, rjómi, ostur, svínafeiti, 

mjólk, yoghurt og ávextir, allt hraðfryst. (Fl. 29). 

  

B 113
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Skrás. 1977, nr. 238. Skráningard. 6. sept. 1977. 

T 141/1977. Tilkynnt 26. april 1977, kl. 15.30. 

TOTEM 

Fiat Societá per Azion!, Corso G. Marconi, 10/29, Torino, Ítalíu. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson í firma SIGURJÓNSSON £ ÞÓR, Óðinsgata 4, 

  

Reykjavík. 
Forgangsréttar er krafist frá 29. nóvember 1976. 
Allar vörur í flokkum: 7 og 11. (Fl. 7. 11). 

Skrás. 1977, nr. 239. Skráningard. 6. sept. 1977. 

T 142/1977. Tilkynnt 26. apríl 1977, kl. 15.30. 

—TOTEM— 
Total Energy Module 

Fiat Societá per Azioni, Corso G. Marconi, 10/20, Torino, Ítalíu. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson í firma SIGURJÓNSSON £ ÞÓR, Óðinsgala 4. 
Reykjavík. 

Allar vörur í flokkum: 7 og 11. (Fl. 7. 10). 
Forgangsréttar er krafist frá 29. nóvember 1976. 

  

Skrás. 1977, nr. 240. Skráningard. 6. sept. 1977. 

T 149/1977. Tilkynnt 4. maí 1977, kl. 13.30. 

  

White-Westinghouse Corporation, 930 Fort Duquesne Boulevard, Pittsburgh, 

Pennsylvania, Bandaríkjunum. 
Umbm: S. Sigurjónsson í firma SIGURJÓNSSON á ÞÓR, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Flokkur 7: 
Sjálfvirkar þvottavélar og þurrhreinsunarvélar, til þvotta, þurrhreinsunar 

og/eða þurrkunar á klæðnaði og vefnaði til heimilisnota og nota í iðnaði. Þvotta-
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vélar með vindu fyrir vefnað til heimilisnota. Þvottavélar fyrir borðbúnað til heimilis- 
nota. Sorpeyðingartæki til heimilisnota. Hárþurrkur. Samþjöppunarvélar fyrir sorp. 

Flokkur 9: 
Vatnshitunartæki til heimilisnota. Færanleg tæki, svo sem, brauðristar, kaffi- 

lögunarvélar, dósaopnarar, hrærivélar, steikarpönnur, tekatlar og strokjárn. Raf- 
eindatæki, það er, útvarpstæki, plötuspilarar, segulbandstæki og sjónvarpstæki. 

Flokkur 11: 
Kæliskápar og frystar til geymslu og varðveislu matvæla til heimilisnota. Elda- 

vélar og ofnar til suðu og hitunar matvæla til heimilisnota. Tæki til temprunar 
andrúmslofts í híbýlum, bæði slík, sem vinna gegnum glugga og gegnum gat á vegg. 
Færanlegir rakaeyðar og rakagjafar. Drykkjarvatnskælar fyrir skrifstofur. 

(F1. 7. 9. 11). 

Skrás. 1977, nr. 241. Skráningard. 6. sept. 1977. 

T 236/1971. Tilkynnt 16. júlí 1976, kl. 10.00. 

  

Pentel Kabushiki Kaisha, 12, 2-Chome, Nihonbashi Koami-Cho, Chuo-Ku, 

Tokyo, To, Japan. . 

Umboðsmaður: Örn Þór (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Liti, litarefni, málaraliti (þó ekki einangrandi málningu), prentliti (þó ekki 

blek fyrir penna), skóáburð í 2. fl. og fægingarefni í 3. fl. (Fl. 2, 3). 
Forgangsréttar krafst frá 21. janúar 1971. 
    

Skrás. 1977, nr. 242. Skráningard. 16. sept. 1977. 

T 59/1977. Tilkynnt 18. febr. 1977, kl. 11.50. 

EVA ) 
FORTUGAL 

Fabrica de Porcelana da Vista Alegre SARL., Largo Baráo de Quintela, 3, 

Lisbon 2, Portugal. 
Umbm.: SIGURJÓNSSON £ ÞÓR sf., Óðinsgötu 4, Rvík. 
Postulín og postulínsvörur, þar á meðal skreyttar og málaðar postulinsvörur til 

heimilishalds í 21. flokki. (F1. 21). 
Forgangsréttar er krafist frá 15. des. 1976. 
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Skrás. 1977, nr. 243. Skráningard. 16. sept. 1977. 

T 70/1977. Tilkynnt 23. febr. 1977, kl. 11.45. 

  

FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA, 7-2, Nishi-Shinjuku 1-Chome, Shinjuku- 
Ku, Tokyo, Japan. 

Umbm.: SIGURJÓNSSON £ ÞÓR sf., Óðinsgötu 4, Rvík. 
Ökutæki, skip og önnur flutningatæki, tæki og hlutar til þeirra í 12. flokki. 

  

(Fl. 12). 

Skrás. 1977, nr. 244. Skráningard. 16. sept. 1977. 

T 79/1977. Tilkynnt 8. mars 1977, kl. 11.00. 

  

Henry Jones (IXL) Limited, 20 Garden Street, South Yarra, Victoríu, Ástralíu. 

Umboð: Faktor Company, Reykjavík. 
Sultur, niðursuðuvörur, ávextir, þar með taldir niðursoðnir ávextir, ávaxtasafi, 

súpur, bakaðar baunir, spaghetti, grænmeti, þar með talið niðursoðið grænmeti, 
niðursoðnir tómatar, tómatahlaup, tómatsósa, pikkles, fryst matvæli, í flokkum 
29, 81 og 32. (F1. 29, 31, 32). 

   



Skrás. 1977, nr. 245. Skráningard. 16. sept. 1977. 

T 99/1977. Tilkynnt 15. mars 1977, kl. 15.00. 

  

JAMES WILLIAM CUERCIO, Caribou Ranch, Nederland, Colorado 80466, U.S.A. 
Umbm.: SIGURJÓNSSON á ÞÓR st., Óðinsgötu 4, Rvík. 
Fatnaður í 25. flokki. (F1. 25). 

  

Skrás. 1977, nr. 246. Skráningard. 16. sept. 1977. 

T 100/1977. Tilkynnt 15. mars 1977, kl. 15.00. 

  
JAMES WILLIAM CUERCIO, Caribou Ranch, Nederland, Colorado 80466, U.S.A. 
Umbm.: SIGURJÓNSSON £ ÞÓR sf., Óðinsgötu 4, Rvík. 
Grammófónplötur og hljómbönd í 9. flokki. (F1. 9). 
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Skrás. 1977, nr. 247. Skráningard. 16. sept. 1977. 

T 113/1977. Tilkynnt 23. mars 1977, kl. 11.45. 

JARDINETTE 

Rain Bird Sprinkler Mfg. Corp., 19217 East Foothill Boulevard, Glendora, Cali- 
fornia, Bandaríki N.-Ameríku. 

Umbm.: SIGURJÓNSSON £ ÞÓR sf., Óðinsgötu 4, Rvík. 
Allar vörur í 21. flokki einkum potta og ílát fyrir blóm, runna og plöntur. 

    

(F|1. 21). 

Skrás. 1977, nr. 248. Skráningard. 16. sept. 1977. 

T 132/1977. Tilkynnt 22. apríl 1977, kl. 10.15. 

SUNDAGARÐAR 

SUNDAGARÐAR sf., Sundagörðum 4, Rvík. 
Flokkur 42, viðskiptastarfsemi, byggingarstarfsemi og rekstur fasteigna 

  

(FI. 42). 

Skrás. 1977, nr. 249. Skráningard. 16. sept. 1977. 

T 133/1977. Tilkynnt 22. apríl 1977, kl. 13.30. 

MATCH 

Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Söborg, Danmörku. 

Umbm.: SIGURJÓNSSON £ ÞÓR, Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Allar vörur í 34. flokki. (F1. 34). 

Skrás. 1977, nr. 250. Skráningard. 31. október 1977. 

T 121/1977. Tilkynnt 5. apríl 1977, kl. 13.00. 

CA MPRI 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson í firma SIGURJÓNSSON á ÞÓR, Óðinsgata 4, 
Reykjavík. 

Borðbúnaður, gafflar og skeiðar, áhöld til lýsingar, hitunar og suðu og hlutar 

til allra slíkra áhalda í flokki 11, uppþenjanlegir bátar, uppþenjanlegir smábátar 

og hlutar til allra slíkra áhalda í flokki 12, bakpokar, burðarpokar, áhaldatöskur, 

ferðapokar, ferðatöskur, kistur (til ferðalaga) og koffort, grindur gerðar fyrir bak- 

poka og burðarpoka, beddar, púðar og dýnur sem blása má upp, þó ekki slíkt til 

sjúkrahúsnota eða lækninga, undirsængur, (nema undirsængur til fæðinga), hús- 

gögn fyrir gistingu í tjöldum, áhöld til eldunar, þó ekki rafmagnsáhöld, smátæki og
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ílát til heimilisnota, öll í flokki 21, til nota við gistingu í tjöldum eða tjaldvögnum, 
tjöld, tjaldþök (vefnaður), tjaldbotnar (ekki úr gúmmí né gervigúmmi), yfirbreiðsl- 
ur fyrir bifreiðar, reipi, segl, fullbúinn fatnaður, skór, stígvél, inniskór, langir og 
stuttir sokkar og sokkabuxur, uppþenjanleg leikföng, leikpollar og sundlaugar, allt 

  

hæft til burðar og uppþenjanlegt. (Fl. 8, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 25, 28). 

Skrás. 1977, nr. 251. Skráningard. 31. október 1977. 

T 122/1977. Tilkynnt 5. apríl 1977, kl. 138.00. 

„BICKS“ 

INTERNATIONAL MULTIFOODS CORPORATION, 1200 Multifoods Building, 
Minneapolis, Minnesota 55402, Bandaríki N.-Ameríku. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson í firma SIGURJÓNSSON £ ÞÓR, Óðinsgata 4, 
Reykjavík. 

Grænmeti í kryddlegi (Pickles), vörur í kryddlegi, bragðbætar, grænmeti, vörur 
í olíu-ediki (Marinades), ávextir, unnar kjötvörur og fullbúin matvæli fryst, krydd- 
blöndur og ídýfur, olífur, grænmeti, vörur í olíusósum (Salads) og ávextir. 

(F1. 29, 30, 31). 

Skrás. 1977, nr. 252. Skráningard. 31. október 1977. 

T 151/1977. Tilkynnt 5. maí 1977, kl. 15.00. 

ið urago 
B. BURAGO S.p.A., Via Ramazzini 6, Milanó, Ítalíu. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson í firma SIGURJÓNSSON £ ÞÓR, Óðinsgata 4, 

Reykjavík. 

Spil (önnur en venjuleg spil) leikáhöld, leikföng, leikfangamódel, ósamansett 
leikföng til að búa til leikáhöld, leikföng og leikfangamodel í 28. fl. (Fl. 28).
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Skrás. 1977, nr. 253. Skráningard. 31. október 1977. 

T 154/1977. Tilkynnt 10. maí 1977, kl. 13.45. 

  

Carling O'Keefe Breweries of Canada, Limited, 79 St. Clair Avenue East, Toronto 

7, Ontario, Canada. 
Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 

    

Allar vörur í 32. flokki. (F1. 32). 

Skrás. 1977, nr. 254. Skráningard. 31. október 1977. 

T 155/1977. Tilkynnt 19. maí 1977, kl. 13.46. 

CARLING BLACK LABEL 

Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited, 79 Si. Clair Avenue East, Toronto 
7, Ontario, Canada. 

Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 
Allar vörur í 32. flokki. (FI. 32). 
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Skrás. 1977, nr. 255. Skráningard. 31. október 1977. 

T 156/1977. Tilkynnt 10. maí 1977, kl. 13.45. 

Reckitt £ Colman (Overseas) Limited, Dansom Lane, Hull, Yorkshire, Englandi. 

Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 
Lyf, dýralækningalyf og heilsuverndarlyf, lyfjasamsetningar til meðferðar á 

höfuðhúð og hörundi; lykteyðandi efni; loftbætandi efni; frjóangaeyðandi efni og 
rotvarnarlyf; barna- og sjúkrafæða; heilsubætandi fæða; lyfjadrykkir og efni í 5. fl. 
til að framleiða slíka drykki. (F1. 5). 

Skrás. 1977, nr. 256. Skráningard. 31. október 1977. 

T 183/1977. Tilkynnt 26. maí 1977, kl. 14.00. 

DUNCAN?S 

ROWNTREE MACKINTOSH LIMITED, York Y01 1XY, Englandi. 
Umbm: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Rvík. 
Súkkulaði konfekt, sælgæti, ekki ætlað til lækninga; karamellur, tyggigúmmí 

    

og kex. (Fl. 30). 

Skrás. 1977, nr. 257. Skráningard. 31. október 1977. 

T 185/1977. Tilkynnt 31. maí 1977, kl. 10.15. 

VISTA 

Philip Morris Incorporated a Virginia Corporation, 100 Park Avenue, New York, 
New York 10017, Bandaríki Norður Ameríku. 

Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 
Allar vörur í 34. flokki. (F1. 34). 
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Skrás. 1977, nr. 258. Skráningard. 31. október 1977. 

T 186/1977. Tilkynnt 1. júní 1977, kl. 14.30. 

Bristol Milk 

John Harvey é€ Sons Limited, Harvey House, 12 Denmark Street, Bristol 1, 
Englandi. 

Umbm: Faktor Company, Rvík. 

  

Vín. (Fl. 33). 

Skirás. 1977, nr. 259. Skráningard. 31. október 1977. 

T 188/1977. Tilkynnt 1. júní 1977, kl. 16.00. 

BOAT-A-VAN 

Einar Ingólfsson, Stigahlíð 43, Rvík og Elías V. Einarsson, Hjallabraut 43, 
Hafnarfirði. 

    

Ökutæki o. fl. í 12. flokki. (F1. 12). 

Skrás. 1977, nr. 260. Skráningard. 31. október 1977. 

T 190/1977. Tilkynnt 2. júní 1977, kl. 13.05. 

POLAROVER 

Sidral S.A., 20 rue des Minimes, Douai (Nord), Frakklandi. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson í firma SIGURJÓNSSON á ÞÓR, Óðinsgata 4, 
Reykjavík. 

Flokkur 6: Óunnir og hálfunnir ódýrir málmar og blöndur úr þeim, akkeri, 
steðjar, bjöllur, valsað og steypt byggingarefni, járnbrautarteinar, og annað efni úr 
málmum til járnbrautalagna, keðjur, (nema drifkeðjur í ökutæki), leiðslukaðlar 
og málmþráður, (ekki til rafmagnsnota), járnsmíðahlutir, málmpípur, peningakass- 

ar og peningaskápar, málmkúlur, skeifur, naglar, skrúfur og aðrar vörur úr ódýr- 
um málmum, sem ekki teljast til annarra flokka; málmgrýti. Flokkur 17: Gutta- 

perka, gúmmí, balata og gerviefni fyrir þessi efni, ásamt vörum framleiddum úr 
efnum þessum, og ekki teljast til annarra flokka, þynnur, plötur, og stengur úr 

serviefnum, (hálfunnar vörur), efni til þéttunar, einangrunar, vatnsvarnar; asbest, 
gljásteinn, og vörur úr þeim, beygjanlegar slöngur ekki úr málmi. Flokkur 19: 
Byggingarefni, steinn og gervisteinn, sement, kalk, mörtel, gips og möl, rör úr leir 
eða sementi, vörur til vegalagna, asfalt, bik, og bitumen, færanleg hús, minnismerki 
úr steini, reykháfar. Flokkur 20: Húsgögn, speglar, myndarammar, vörur, (ekki taldar 
í öðrum flokkum), sérstaklega rör, úr timbri, korki, reyr, spanskreyr, sefi, horni, 

beini, fílabeini, hvalskiðum, perlumóður, rafi, sæfrauði, tréningi og gerviefnum allra 

þessara efna, eða úr plastefnum. (FI. 6, 17, 19, 20). 
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Skrás. 1977, nr. 261. Skráningard. 31. október 1977. 

T 85/1970. Tilkynnt 4. febr. 1970, kl. 9.15. 

  

Budweiser Budvar, National Corporation, Ceské Budéjovice, Tékkóslóvakíu. 

Umbm: Árni Björnsson, cand. polit., Rvík. 

  

Malt, öl. (F1. 31, 32). 

Skrás. 1977, nr. 262. Skráningard. 31. október 1977. 

T 193/1977. Tilkynnt 3. júní 1977 kl. 13.30. 

COLMAN'S 

Reckitt £ Colman (Overseas) Limited, Dansom Lane, Hull, Yorkshire, Englandi. 

Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 

Kaffi, te, kókó, sykur, hrísgrjón, tapioca, sagó, kaffibætir, mjöl og matvörur úr 
korni, brauð, kex, kökur, sætabrauð og kökubúðarvörur, ís til matar, hunang, síróp, 

      
ger, lyftiduft, salt, sinnep, pipar, edik, sósur, kryddvörur, ís. (Fl. 30). 

Skrás. 1977, nr. 263. Skráningard. 31. október 1977. 

T 194/1977. Tilkynnt 3. júní 1977, kl. 13.30. 

GALE'S 

Reckitt á Colman (Overseas) Limited, Dansom Lane, Hull, Yorkshire, Englandi. 

Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 
Kaffi, te, kókó, sykur, hrísgrjón, tapioca, sagó, kaffibætir, mjöl, og matvörur 

úr korni, brauð, kex, kökur, sætabrauð og kökubúðarvörur, ís til matar, hunang, 

  

siróp, ger, lyftiduft, salt, sinnep, pipar edik, sósur, kryddvörur, ís. (F1. 30). 

Skrás. 1977, nr. 264. Skráningard. 31. október 1977. 

T 195/1977. Tilkynnt 3. júní 1977, kl. 13.30. 

GOLDILOCKS 

Reckitt £ Colman (Overseas) Limited, Dansom Lane, Hull, Yorkshire, Englandi. 
Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 
Minni hlutir til heimilishalds, þvottasvampar, burstar (nema penslar) áhöld og 

efni til hreingerninga, stálull, efni til að hreinsa málmpönnur með. (F1. 21). 
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Skrás. 1977, nr. 265. Skráningard. 31. október 1977. 

T 196/1977. Tilkynnt 3. júní 1977, kl. 13.30. 

HARPIC 

Reckitt £ Colman (Overscas) Limited, Dansom Lane, Hull, Yorkshire, Englandi. 
Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 
Bleikingarefni og önnur efni til þvotta, efni til hreingerninga, fæginga, skúr- 

inga og efni til að slétta með, sápur og hreinsiefni. Lyf og lyfjaefni sótthreinsunar- 
efni, skordýraeitur, frjóangaeyðandi efni, rotvarnarlyf, loftbætandi efni, lykteyðandi 

efni, efnablöndur til útrýmingar illgresi, meindýrum og óværu. 

  
  

(F1. 3, 5). 

Skrás. 1977, nr. 266. Skráningard. 31. október 1977. 

T 197/1977. Tilkynnt 3. júní 1977, kl. 13.30. 

JIF 

Reckitt £ Colman (Overseas) Limited, Dansom Lane, Hull, Yorkshire, Englandi. 

Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 
Bragðbætandi vörur, síróp, sósur og efni til að nota ofan á ábæti. Óáfengir 

      

drykkir, ávaxtasafi. (Fl. 30. 32). 

Skrás. 1977, nr. 267. Skráningard. 31. október 1977. 

T 198/1977. Tilkynnt 3. júní 1977, kl. 13.30. 

MELTONIAN 

Reckitt £ Colman (Overseas) Limited, Dansom Lane, Hull, Yorkshire, Englandi. 
Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 

Bleikingarefni og önnur efni til þvotta, efni til hreingerninga, fæginga, skúr- 

  

inga og efni til að slétta með, sápur og hreinsiefni. (Fl. 3). 

Skrás. 1977, nr. 268. Skráningard. 31. október 1977. 

T 199/1977. Tilkynnt 3. júní 1977, kl. 13.30. 

PROPERTS 

Reckitt £ Colman (Overseas) Limited, Dansom Lane, Hull, Yorkshire, Englandi. 

Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 
Bleikingarefni og önnur efni til þvotta, efni til hreingerninga, fæginga, skúr- 

inga og efni til að slétta með, sápur og hreinsiefni. (Fl. 3). 

 



  

Skrás. 1977, nr. 269. Skráningard. 31. október 1977. 

T 200/1977. Tilkynnt 3. júní 1977, kl. 13.30. 

ROBINSON'S 

Reckitt € Colman (Overseas) Limited, Dansom Lane, Hull, Yorkshire, Englandi. 

Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 
Barna- og sjúkrafæða, heilsubætandi fæða í 5. fl. Kornvörur í 30. fl., óáfengir 

drykkir og efnablöndur til að búa lil slíka drykki, ávaxtasafa í 32. fl. 
(Fl. 5, 30, 32). 

    

Skrás. 1977, nr. 270. Skráningard. 31. október 1977. 

T 201/1977. Tilkynnt 3. júní 1977, kl. 13.30. 

MR SHEEN 

Reckitt £ Colman (Overseas) Limited, Dansom Lane, Hull, Yorkshire, Englandi. 

Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 
Bleikingarefni og önnur efni til þvolta, efni til hreingerninga, fæginga, skúr- 

  

inga og efni til að slétta með, sápur og hreinsiefni. (F1. 3). 

Skrás. 1977, nr. 271. Skráningard. 31. október 1977. 

T 202/1977. Tilkynnt 3. júní 1977, kl. 13.30. 

SILVO 

Reckitt £ Colman (Overseas) Limited, Dansom Lane, Hull, Yorkshire, Englandi. 

Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 
Bleikingarefni og önnur efni til þvotta, efni til hreingerninga, fæginga, skúr- 

  

inga og efni til að slétta með, sápur og hreinsiefni. (Fl. 3). 

Skrás. 1977, nr. 272. Skráningard. 31. október 1977. 

T 203/1977. Tilkynnt 3. júní 1977, kl. 13.30. 

WINDOLENE 

Reckitt £ Colman (Overseas) Limited, Dansom Lane, Hull, Yorkshire, Englandi. 

Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 
Bleikingarefni og önnur efni til þvotta, efni til hreingerninga, fæginga, skúr- 

inga og efni til að slétta með, sápur og hreinsiefni. (F1. 3). 
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Skrás. 1977, nr. 273. Skráningard. 31. október 1977. 

T 204/1977. Tilkynnt 3. júní 1977, kl. 13.30. 

WREN'S 

Reckitt £ Colman (Overseas) Limited, Dansom Lane, Hull, Yorkshire, Englandi. 

Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 

Bleikingarefni og önnur efni til þvotta, efni til hreingerninga, fæginga, skúr- 

  

inga og efni til að slétta með, sápur og hreinsiefni. (F1. 3). 

Skrás. 1977, nr. 274. Skráningard. 31. október 1977. 

T 205/1977. Tilkynnt 3. júní 1977, kl. 13.30. 

ZEBO 

Reckitt £ Colman (Overseas) Limited, Dansom Lane, Hull, Yorkshire, Englandi. 

Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 

Bleikingarefni og önnur efni til þvotta, efni til hreingerninga, fæginga, skúr- 
inga, og efni til að slétta með, sápur og hreinsiefni, í 3. fl. Minni hlutir til heimilis- 
halds, þvottasvampar, burstar (nema penslar), áhöld og efni til hreingerninga, stálull, 

  
  

efni til að hreinsa málmpönnur með, í 21. fl. (F1. 3, 21). 

Skrás. 1977, nr. 275. Skráningard. 30. nóv. 1977. 

T 206/1977. Tilkynnt 6. júní 1977, kl. 11.50. 

NUBAIN 

Endo Laboratories, Inc., 1000 Stewart Avenue, Garden City, New York 11530, 

Bandaríkjum Norður-Ameríku. 
Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 

  

Lyf í 5. flokki. (F1. 5). 

Skrás. 1977, nr. 276. Skráningard. 30. nóv. 1977. 

T 212/1977. Tilkynnt 7. júní 1977, kl. 11.30. 

Mark-7 

G.D. Searle £ Co., Box 5110, Chicago, Illinois 60680, Bandaríkjunum. 

Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 
Allar vörur í 10. flokki. (Fl. 10). 
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Skrás. 1977, nr. 277. Skráningard. 30. nóv. 1977. 

T 234/1977. Tilkynnt 22. júní 1977, kl. 13.10. 

ROBIN 

Reckitt £ Colman (Overseas) Limited, Dansom Lane, Hull, Yorkshire, Englandi. 
Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 
Bleikingarefni og önnur efni til þvottar; efni til hreingerningar, fægingar, skúr- 

  
ingar og efni til að slétta með, sápur og hreinsiefni. (Fl. 3). 

Skrás. 1977, nr. 278. Skráningard. 30. nóv. 1977. 

T 233/1977. Tilkynnt 22. júní 1977, kl. 13.10. 

CIRELLO 

S.A.Vander Elst, Lange Gasthuisstraat 32, Antwerpen, Belgíu. 

Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 
Tóbak og tóbaksvörur, vindla, smávindla, sígarettur og reyktóbak. (F1. 34). 

Skrás. 1977, nr. 279. Skráningard. 30. nóv. 1977. 

T 235/1977. Tilkynnt 22. júni 1977, kl. 15.10. 

ATLAS MATVÆLI 

Efnaverksmiðjan Atlas hf., Skipholti 7, Rvík. 
Vörur í 30. fl. (Fl. 30). 
Discl. Skráningin veitir ekki einkarétt á orðinu matvæli. 

    

Skrás. 1977, nr. 280. Skráningard. 30. nóv. 1977. 

T 236/1977. Tilkynnt 22. júní 1977, kl. 15.10. 

ATLAS KAFBÁTUR 

Efnaverksmiðjan Atlas hf., Skipholti 7, Rvík. 
Vörur í 30. fl. (F1. 30). 
Discl. Skráningin veitir ekki einkarétt á orðinu kafbátur. 

  

Skrás. 1977, nr. 281. Skráningard. 30. nóv. 1977. 

T 237/1977. Tilkynnt 22. júní 1977, kl. 15.10. 

ATLAS HEILSUHORN 

Efnaverksmiðjan Atlas hf., Skipholti 7, Rvík. 
Vörur í 30. fl. (Fl. 30). 
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Skrás. 1977, nr. 282. Skráningard. 30. nóv. 1977. 

T 71/1973 Tilkynnt 22. febrúar 1973, kl. 11.05. 

  

WIN LIGHTER CORPORATION, 48-5, Toshin-cho 1-chome, Itabashi-ku, Tokyo, 

Japan 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £“ ÞÓR) Óðinsgötu 4, 
Reykjavík. 

„Rafeinda-kveikjarar“, með þrýstikristal (piezo) rafgjafa, hlutir fyrir reykinga- 
menn, þar á meðal reykjarpípur, vindlingamunnstykki, öskubakkar, hylki fyrir 
fljótandi gas til áfyllingar vindlingakveikjara, og olíu- og gas-kveikjarar í 34. 

  

flokki. (Fl. 34). 

Skrás. 1977, nr. 283. Skráningard. 30. nóv. 1977. 

T 241/1977. Tilkynnt 28. júní 1977, kl. 11.45. 

PREMARIN 

American Home Products Corporation, 685 Third Avenue, New York, New York, 

Bandaríki N-Ameríku. . 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (STGURJÓNSSON £€ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Allar vörur í 5. flokki. (F1. 5). 
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Skrás. 1977, nr. 284. Skráningard. 30. nóv. 1977. 

T 246/1977. Tilkynnt 29. júní 1977, kl. 13.00. 

7 Á 

Kráin — veitingahús, v/Hlemmtorgs, Bjarni Ingvar Bjarnason. 
Þjónusta í 42. flokki. (Fl. 42). 

Skrás. 1977, nr. 285. Skráningard. 30. nóv. 1977. 

T 245/1977. Tilkynnt 29. júní 1977, kl. 13.00. 

  

Brauðbær 
Veitingahús 

Brauðbær, Þórsgötu 1, Rvík. Bjarni Ingvar Bjarnason. 
Þjónusta í 42. flokki. (Fl. 42). 
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Skrás. 1977, nr. 286. Skráningard. 30. nóv. 1977. 

T 128/1977. Tilkynnt 14. apríl 1977, kl. 11.35. 

T.K. 

T.K. Productions, Inc., 495 South East 10th Court, Hialeah, Florida 33011, 
Bandaríki N-Ameríku. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Hljómplötur og átekin segulbönd í 9. flokki. (F1. 9). 

Skrás. 1977, nr. 287. Skráningard. 30. nóv. 1977. 

T 146/1977. Tilkynnt 29. apríl 1977, kl. 16.30. 

KOMATSU 

Kabushiki Kaisha Komatsu Seisakusho, 3—6, 2-chome, Akasaka, Minato-ku, 

Tokyo, Japan. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Flutningatæki og útbúnaður, hlutir og fylgitæki til þeirra í 12. fl. (F1. 12). 

Skrás. 1977, nr. 288. Skráningard. 30. nóv. 1977. 

T 147/1977. Tilkynnt 29. april 1977, kl. 16.30. 

nl 
Tehalit Kunststoffwerk GmbH., Am Seeberg Heltersberg/Pfalz, Þýskalandi. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Handverkfæri til festingar lagna í 8. flokki. Rörakerfi úr einangrunarefni fyrir 

raflagnir, til ídráttar kapla og rafleiðsla og annars rafbúnaðar, svo sem tenglar, 
rafúttaka, til að taka við tengivirkjum og tengisamsetninsum ennfremur til bún- 
aðar iðnaðar-, skrifstofu- og íbúðarhúsnæðis, sem úttakstensirör til vegsja, gólfa, 
sólflista og lofta. Raflagnahaldarar, endaplötur og festingar úr einangrunarefnum 
til nota í eða við slík rörakerfi. Formaðar stengur úr gerviefnum til að framleiða 
slugsa og dyr, ennfremur til klæðninga, yfirborðseiningar og kassar fyrir rúllu- 
hurðir, festingar og formaðar styrktarstengur úr gerviefni. Inntakstrektir úr gervi- 
efni fyrir áðurnefndar styrktarstengur. Þéttingar os þéttunarefni til ísetningar glers. 
millistykki úr gerviefni, í 17. flokki. Rörakerfi úr málmi fyrir raflagnir, til ídráttar 
kapla og rafleiðsla og annars rafbúnaðar, svo sem tenglar, rafúttaka, til að taka við 
tengivirkjum og tengisamsetningum ennfremur til búnaðar iðnaðarskrifstofu- os 
íbúðarhúsnæðis, sem úttakstengirör til veggja, sólfa, sólflista og lofta. Raflagna- 
haldarar, endaplötur og festingar úr málmi til að nota í eða við slík rörakerfi. Form-
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aðar stengur úr málmi til að framleiða glugga og dyr, ennfremur til klæðninga, 
yfirborðseiningar og kassar fyrir rúlluhurðir, festingar og formaðar styrktarstengur 
úr málmi, formaðir hlutar, sérstaklega endaplötur, inntakstrektir úr málmi fyrir 
áðurnefndar styrktarstengur, múrboltar, í 6. flokki. Formaðir hlutir, sérstaklega 
endaplötur í 19. flokki. (Fl. 8, 17, 6, 19). 

Forgangsréttar krafist frá 8. des. 1976. 

    

Skrás. 1977, nr. 289. Skráningard. 30. nóv. 1977. 

T 148/1977. Tilkynnt 29. apríl 1977, kl. 16.30. 

„Tehalit“ 

Tehalit Kunststoffwerk GmbH., Am Seeberg Heltersberg/Pfalz, Þýskalandi. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Handverkfæri til festingar lagna í 8. flokki. Rörakerfi úr einangrunarefni fyrir 

raflagnir, til ídráttar kapla og rafleiðsla og annars rafbúnaðar, svo sem tenglar, 
rafúttaka, til að taka við tengivirkjum og tengsisamsetninsum ennfremur til bún- 
aðar iðnaðar-, skrifstofu- og íbúðarhúsnæðis, sem úttakstengirör til veggja, sólfa, 
gólflista og lofta. Raflagnahaldarar, endaplötur og festingar úr einangrunarefnum 

til nota í eða við slík rörakerfi. Formaðar stengur úr gerviefnum til að framleiða 
slugsa og dyr, ennfremur til klæðninga, vfirborðseiningar og kassar fyrir rúllu- 

hurðir, festingar og formaðar styrktarstengur úr gerviefni. Inntakstrektir úr gervi- 
efni fyrir áðurnefndar styrktarstengur. Þéttinsar og þéttunarefni til ísetninsar glers. 
millistykki úr gerviefni, í 17. flokki. Rörakerfi úr málmi fyrir raflagnir, til ídráttar 
kapla og rafleiðsla og annars rafbúnaðar, svo sem tenglar, rafúttaka, til að taka við 
tensivirkjum og tengisamsetningsum ennfremur til búnaðar iðnaðarskrifstofu- og 

íbúðarhúsnæðis, sem úttakstengirör til veggja, sólfa, sólflista og lofta. Raflagna- 
haldarar, endaplötur og festingar úr málmi til að nota í eða við slík rörakerfi. Form- 

aðar stengur úr málmi til að framleiða glugga og dyr, ennfremur til klæðninga. 
vfirborðseiningar os kassar fyrir rúlluhurðir. festingar og formaðar styrktarstengur 
úr málmi. formaðir hlutar. sérstaklega endaplötur, inntakstrektir úr málmi fvrir 
áðurnefndar styrktarstengur, múrboltar, í 6. flokki. Formaðir hlutir, sérstaklega 
endaplötur í 19. flokki. (F1. 8, 17, 6. 19). 

Forgangsréttar krafist frá 8. des. 1976. 
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Skrás. 1977, nr. 290. 

T 152/1977. 

Skráningard. 30. nóv. 1977. 

Tilkynnt 9. maí 1977, kl. 16.15. 

  

Dansk Salt 1/S, Mariager, Danmörku. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Salt til iðnaðarnota, salt sem áburð, salt til landbúnaðarnota (natriumklorid), 

salt, sem notað er til varðveislu (konserverins), salt til nota í uppþvottavélar í 1. 
flokki. Salt til læknisfræðilegra nota, í 5. flokki. Salt, þar á meðal salt sem notað 
er til varðveislu (konserverings-efni) í 30. flokki. (Fl. 1, 5, 30). 

Skrás. 1977, nr. 291. 

T 184/1977. 

Skráningard. 30. nóv. 1977. 

Tilkynnt 26. maí 1977, kl. 14.00. 

Sá SENN 
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Imperial Group Limited, East Street, Bedminster, Bristol, Englandi. 
Umbm: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Rvík. 
Tóbak, unnið og óunnið, reykingarefni, selt sérstaklega eða ásamt tóbaki, ekki 

notað til lyfja eða lækninga, hlutir fyrir reykingamenn og eldspýtur, í 34. flokki. 
(Fl. 34). 
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Skrás. 1977, nr. 292. Skráningard. 30. nóv. 1977. 

T 268/1977 Tilkynnt 13. júlí 1977, kl. 11.30. 

  

CUMMINS ENGINE COMPANY, INC., 1000 Fifth Street, Columbus, Indiana, 
Bandaríki N-Ameríku. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR) Óðinsgötu 4, 
Reykjavík. 

Brennsluhreyflar (ekki fyrir ökutæki á landi), hlutir til þeirra og varahlutir 
i 7. flokki. Brennsluhreyflar (fyrir ökutæki á landi), hlutir til þeirra og vara- 
hlutir í 12. flokki. Viðhald og viðgerðir á brennsluhreyflum, hlutir til þeirra og 
varahlutir í 37. flokki. (F1. 7, 12, 37). 

Skrás. 1977, nr. 293. Skráningard. 30. nóv. 1977. 

T 187/1977. Tilkynnt 1. júní 1977, kl. 15.20. 

NIFDA 

National Institutional Food Distributor Associates, Inc., 1775 The Exchange, 
Suite 330, Atlanta, Georgia, Bandaríki N-Ameríku. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

    

Allar vörur í flokkum 29, 30 og 32. (Fl. 29, 30, 32). 

Skrás. 1977, nr. 294. Skráningard. 30. nóv. 1977. 

T 207/1977. Tilkynnt 6. júní 1977, kl. 14.00. 

TAMANGO 

Monsieur Jacques Leonard, 17 Avenue de l'Opéra, 75001 Paris, Frakklandi. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Ilmvörur, snyrtivatn, fegurðar- og fegrunarvörur, efnablöndur til snyrtingar, 

krem, hörundsvökvi, sápur og efnablöndur til tannhirðingar í 3. flokki. (Fl. 3). 
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Skrás. 1977, nr. 295. Skráningard. 30. nóv. 1977. 

T 213/1977. Tilkynnt 7. júní 1977, kl. 13.45. 

COLONIST 

Masonite Corporation, 29 North Wacker Drive, Chicago, Illinois, Bandaríkj- 

unum. 
Umbm: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Byggingarborð, sem sé trefjaborð, samsett borð, spónaplötur, harðviðarborð og 

    

servitimbur til margvíslegra byggingarframkvæmda, í 19. fl. (F1. 19). 

Skrás. 1977, nr. 296. Skráningard. 30. nóv. 1977. 

T 214/1977. Tilkynnt 8. júní 1977, kl. 11.45. 

RAIN BIRD 

Rain Bird Sprinkler Mfg. Corp., 19233 East Foothill Boulevard, Glendora, Cali- 

fornia, Bandaríki N-Ameríku. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Vökvadreifarar, vökvadreifaratæki, vökvunar og vatnsveitutæki til notkunar í 

landbúnaði og garðrækt og hlutir til þeirra og allar aðrar vörur í 21. flokki. 

  

(F1. 21). 

Skrás. 1977, nr. 297. Skráningard. 30. nóv. 1977. 

T 215/1977. Tilkynnt 10. júní 1977, kl. 15.00. 

MAGNA CARTA 

Imperial Group Limited, East Street, Bedminster, Bristol, Englandi. 

Umbm: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Rvík. 
Tóbak, unnið og óunnið, reykingarefni, selt sérstaklega eða ásamt tóbaki, ekki 

notað til lyfja eða lækninga, hlutir fyrir reykingamenn og eldspýtur, í 34. flokki. 

  

(Fl. 34). 

Skrás. 1977, nr. 298. Skráningard. 30. nóv. 1977. 

T 216/1977. Tilkynnt 10. júní 1977, kl. 15.20. 

AGFA VIDEOCHROM 

Agfa-Gevaert Aktiengesellschaft, Bayerwerk, 5090 Leverkusen 1, Þýskalandi. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Innspiluð og óinnspiluð segulbönd, segulfolíur og plötur, til upptöku og endur- 

skilunar á kyrrum og hreyfanlegum myndum í 9. flokki. (Fl. 9). 
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Skrás. 1977, nr. 299. Skráningard. 30. nóv. 1977. 

T 192/1977. Tilkynnt 3. júní 1977, kl. 11.00. 

SKIPPER 

Simrad as, Strandpromenaden 45, Horten, Noregi. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Allar vörur í 9. flokki. (Fl. 9). 
Forgangsréttar er krafist frá 27. maí 1977. 

    

Skrás. 1977, nr. 300. Skráningard. 30. nóv. 1977. 

T 220/1977. Tilkynnt 14. júní 1977, kl. 13.05. 

  

Reckitt £ Colman (Overseas) Limited, Dansom Lane, Hull, Yorkshire, Englandi. 
Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 
Bleikingarefni og önnur efni til þvottar; efni til hreingerningar, fægingar, skúr- 

  

ingar og efni til að slétta með; sápur og hreinsiefni. (Fl. 3). 

Skrás. 1977, nr. 301. Skráningard. 30. nóv. 1977. 

T 221/1977. Tilkynnt 14. júní 1977, kl. 13.05. 

SENOKOT 
Westminster Laboratories Limited, Dansom Lane, Hull, Yorkshire, Englandi. 

Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 

  

Lyf og lyfjaefni í 5. flokki. (Fl. 5). 

Skrás. 1977, nr. 302 Skráningard. 30. nóv. 1977. 

T 222/1977. Tilkynnt 15. júní 1977, kl. 10.00. 

HRAUN 

Sælgætisgerðin Góa hf., Reykjavíkurvegi 72, Hafnarfirði. 

Allar vörur í 29. og 30. flokki. (F1. 29, 30). 
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Skrás. 1977, nr. 303. Skráningard. 30. nóv. 1977. 

T 224/1977. Tilkynnt 20. júní 1977, kl. 9.00. 

  
Hilda hf., Suðurlandsbraut 6, P.O. Box 7029, 105 Reykjavík. 
Fatnaður í 25. fl. og ofin efni í 24. fl. (Fl. 24, 25). 

  
Skrás. 1977, nr. 304. Skráningard. 30. nóv. 1977. 

T 228/1977. Tilkynnt 20. júní 1977, kl. 10.15. 

BARLING 

B. BARLING £ SONS LIMITED, Boundary Lane, Liverpool, Englandi. 
Umbm: Axel Einarsson, hrl, Aðalstræti 6, Rvík. 
Tóbak, unnið og óunnið; efni til reykinga, selt sér eða blandað með tóbaki, ekki 

ætlað til lækninga; hlutir fyrir reykingamenn undir 34. fl. og eldspýtur. (Fl. 34). 
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Skrás. 1977, nr. 305. Skráningard. 30. nóv. 1977. 

T 226/1977. Tilkynnt 20. júní 1977, kl. 10.15. 

OGDENS 

  

Imperial Group Limited, East Streel, Bedminster, Bristol, Englandi. 

Umbm: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Rvík. 

Tóbak, unnið og óunnið; efni til reykinga, selt sér eða blandað með tóbaki, ekki 

ætlað til lækninga; hlutir fyrir reykingamenn undir 34. fl. og eldspýtur. (Fl. 34). 

Skrás. 1977, nr. 306. Skráningard. 30. nóv. 1977. 

T 225/1977. Tilkynnt 20. júní 1977, kl. 10.16. 

  

PLAYERS 
  

  

        
      

Imperial Group Limited, East Strect, Bedminster, Bristol, Englandi. 
Umbm: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Rvík. 
Tóbak, unnið og óunnið; efni til reykinga, selt sér eða blandað með tóbaki, ekki 

ætlað til lækninga; hlutir fyrir reykingamenn undir 34. fl. og eldspýtur. (Fl. 34). 

  

B 116
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Skrás. 1977, nr. 307. Skráningard. 30. nóv. 1977. 

T 227/1977. Tilkynnt 20. júní 1977, kl. 10.15. 

ÁL LS 

   

Imperial Group Limited, East Street, Bedminster, Bristol, Englandi. 
Umbm: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Rvík. 
Tóbak, unnið og óunnið; efni til reykinga, selt sér eða blandað með tóbaki, ekki 

ætlað til lækninga; hlutir fyrir reykingamenn undir 34. fl. og eldspýtur. (Fl. 34). 

Skrás. 1977, nr. 308. Skráningard. 30. nóv. 1977. 

T 231/1977. Tilkynnt 20. júní 1977, kl. 16.30. 

PERMELEC 

DIAMOND SHAMROCK TECHNOLOGIES, SA. Bellerivestrasse 10, Zurich, Sviss. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Rafskaut og tilheyrandi búnaður. (F1. 9). 

Skrás. 1977, nr. 309. Skráningard. 30. nóv. 1977. 

T 232/1977. Tilkynnt 21. júní 1977, kl. 14.15. 

FACE QUENCHER 

A.H. ROBINS COMPANY, INCORPORATED, 1407, Cummings Drive, Richmond, 
Virginia 23220, Bandaríkjunum. 

Umbm: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Fegrunarvörur, sem sé fljótandi andlitsfarði. (Fl. 3).
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Skrás. 1977, nr. 310. Skráningard. 7. desember 1977. 

T 191/1977 Tilkynnt 2. júní 1977 kl. 13.05. 

b 
The Prudential Insurance Company of America, Prudential Plaza, Newark, New 

Jersey, Bandaríki N-Ameriku. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR) Óðinsgötu 4, 
Reykjavík. 

Allar tegundir verndunar með vátryggingum, þar með talið, lif- og heilsu- 
trygging, árlegar greiðslur, eftirlauna- og tekjuskiptingarsjóðir, eignatrygging, slysa- 
lrygging og endurtrygging, enn fremur stjórnunarþjónusta, heilsugæslusamtök, fjár- 
mögnun á kaupum eigna og greiðsla á skuldum, þar með talin veðlánastarfsemi, 
bjónusta í sambandi við fjárfestingu í veðbréfum og fasteignum, og aðrar slíkar 

   

  

gerðir framkvæmdar af félaginu beint eða í gegnum dótturfyrirtæki. (Fl. 36). 

Skrás. 1977, nr. 311. Skráningard. 7. desember 1977 

T 229/1977 Tilkynnt 20. júní 1977 kl. 13.00. 

PEPSI'COLA 

  

PepsiCo, Inc., Purchase, New York 10577, Bandaríki Norður-Ameríku. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR) Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 

Óáfengir drykkir, saft (syrups) og samanþjöppuð efni (concentrates) til fram- 
leiðslu slíkra drykkja, í 32. flokki. (Fl. 32). 
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Skrás. 1977, nr. 312. Skráningard. 7. desember 1977. 

T 230/1977 Tilkynnt 20. júní 1977 kl. 1630. 
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DIAMOND SHAMROCK TECHNOLOGIES, S.A., Bellerivestrase 10, Zurich, 

Sviss. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR) Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
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Rafskaut og tilheyrandi búnaður, í 9. flokki. (Fl. 9). 

Skrás. 1977, nr. 313. Skráningard. 7. desember 1977. 

T 238/1977 Tilkynnt 23. júní 1977 kl. 15.45. 

ICELAND SAFARI 

ÚLFAR JACOBSEN — FERÐASKRIFSTOFA h/f, Austurstræti 9, Reykjavík. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR) Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 

  

Öll þjónusta í flokkum 39 og 42. (F1. 39, 42). 

Skrás. 1977, nr. 314. Skráningard. 7. desember 1977. 

T 248/1977 Tilkynnt 30. júní 1977 kl. 16.15. 

ATLAS OSTABÁTUR 

Efnaverksmiðjan Atlas h.f., Skipholti 7, Box 411, Reykjavík. 

Allar vörur í 30. fl. (Fl. 30). 
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Skrás. 1977, nr. 315. Skráningard. 7. desember 1977. 

T 255/1977 Tilkynnt 5. júlí 1977 kl. 11.40. 

BIG JOE 

Zeno Manufacturing Company, llinois, 410 North Michigan Avenue, Chicago, 
Illinois, Bandaríki Norður-Ameríku. 

Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 
Allar vörur í alþj. flokki 30, einkum sælgæti, þar með talið tyggigúm og konfekt. 

    

(Fl. 30). 

Skrás. 1977, nr. 316. Skráningard. 7. desember 1977. 

T 256/1977 Tilkynnt 5. júlí 1977 kl. 11.40. 

BIG BLOO 

Zeno Manufacturing Company, Illinois, 410 North Michigan Avenue, Chicago, 

Illinois, Bandaríki Norður-Ameríku. 
Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 
Allar vörur í alþj. flokki 30, einkum sælgæti, þar með talið tyggigúm og konfekt. 

  

(Fl. 30). 

Skrás. 1977, nr. 317. Skráningard. 7. desember 1977. 

T 257/1977 Tilkynnt 5. júlí 1977 kl. 15.15. 

CAMPARI 

í DAVIDE CAMPARI — MILANO Societa per Azioni, 19 Via Manzoni, Milanó, 

talíu. 
Umbm: Sigurjónsson £ Þór Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Óáfengir drykkir, meltingarörvandi drykkir, hvort sem þeir eru með kolsýru 

eða án, í fl. 32. Líkjörar af öllum tegundum, meltingarörvandi drykkir, hvort sem 
þeir eru með kolsýru eða án, vermuth, lystaukandi drykkir, sem innihalda vín, 

  

í fl. 33. (Fl. 32, 33). 

Skrás. 1977, nr. 318. Skráningard. 7. desember 1977. 

T 259/1977 Tilkynnt 5. júlí 1977 kl. 15.15. 

Hostapulp 

HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, Postfach 80 03 20, 6230 Frankfurt/Main-80 
Þýskalandi. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR) Óðinsgötu 4, 
Reykjavík. 

Gervitrefjar til tækninota í 22. flokki. (F1. 22). 
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Skrás. 1977, nr. 319. Skráningard. 7. desember 1977. 

T 260/1977 Tilkynnt 6. júlí 1977 kl. 11.00. 

GARÐASTÁL 

Garðahéðinn, Stórási 6, Garðabæ. 
Þak- og húsaklæðning úr stáli, í 6. fl. (F1. 6). 

Skrás. 1977, nr. 320. Skráningard. 7. desember 1977. 

T 262/1977 Tilkynnt 6. júlí 1977 kl. 11.15. 

JOE LEE 

LEE H/F P.0O. Box R1-359 Reykjavík. 
Allar vörur í fl. 23, 24, 25, 28, 30. (F1. 23, 24, 25, 28, 30). 

Skrás. 1977, nr. 321. Skráningard. 7. desember 1977. 

T 264/1977 Tilkynnt 6. júlí 1977 kl. 13.50. 

PRIMOFAK 

Rhöne- Poulenc Industries, 22 Avenue Montaigne, F-75008 París, Frakklandi. 

Umbm: Arni Björnsson cand. polit. Reykjavík. 
Lyf og lyfjaefni handa dýrum í 5. fl. 

    

Fóðurvörur handa dýrum í fl. 31. (Fl. 5, 31). 

Skrás. 1977, nr. 322. Skráningard. 7. desember 1977. 

T 265/1977 Tilkynnt 7. júlí 1977 kl. 13.20. 

varimat 

VEB Polygraph Druckmaschinenwerk PLANETA Radebeul, 8122 Radebeul, 
Friedrich-List-Strasse 2, Austur-Þýskalandi. 

Umbm: Páll Pálmason, lögfr. Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 

Prentvélar, einkum offset-hraðprentvélar til að prenta arkir. (Fl. 7). 

Forgangsréttar krafist frá 27.6. 1977. 
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Skrás. 1977, nr. 323. Skráningard. 7. desember 1977. 

T 267/1977 Tilkynnt 12. júlí 1977 kl. 15.10. 

KICK'S 

RAUFAST S.A., ZI du Bois de VEpine, 91000 COURCOURONNES, Frakklandi. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £“ ÞÓR) Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 

    

Fatnaðarvörur, þar með talin stígvél, skór og inniskór, í 25. fl. (F. (25). 

Skrás. 1977, nr. 324. Skráningard. 7. desember 1977. 

T 270/1977 Tilkynnt 13. júlí 1977, kl. 14.00. 

TIOXIDE 

BTP Tioxide Limited, 10 Stratton Street, London W1A 4XT, Englandi. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR) Óðinsgötu 4, 

  

Reykjavík. 
Litarefni í 2. flokki. (Fl. 2). 

Skrás. 1977, nr. 325. Skráningard. 7. desember 1977. 

T 271/1977 Tilkynnt 13. júlí 1977, kl. 14.00. 

KICKERS 

RAUFAST SA. Z1 du Bois de VEpinc, 91000 COURCOURONNES, Frakklandi, 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR) Óðinsgötu 4, 

  

Reykjavík. 
Fatnaðarvörur, þar með talin stígvél, skór og inniskór í 25. fl. (Fl. 25). 

Skrás. 1977, nr. 326. Skráningard. 7. desember 1977. 

T 273/1977 Tilkynnt 14. júlí 1977, kl. 14.00. 

BEAR 

Sun-Maid Raisin Growers of California, 13525 So. Bethel Avenue, Kingsburg, 

California 93631, Bandaríki Norður Ameríku. 

Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 
Steiktar hnetur, rúsínur, þurrkaðir ávextir og allar aðrar vörur í alþj.flokki 29. 

(Fl. 29). 
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Skrás. 1977, nr. 327. Skráningard. 7. desember 1977. 

T 275/1977 Tilkynnt 18. júlí 1977, kl. 11.40. 

  

  

Jackpot 
  

  

A/S Carli Gry, Eksport, Frederiksberggade 12, 1459 Kaupmannahöfn, Danmörku. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £“ ÞÓR) Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Fatnaðarvörur í 25. fl. (Fl. 25). 

Skrás. 1977, nr. 328. Skráningard. 7. desember 1977. 

T 276/1977 Tilkynnt 18. júlí 1977, kl. 11.40. 

  

  

  

SAEZ MERINO, S.A., Angel Guimerá, 70, VALENCIA-8, Spáni. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON gf“ ÞÓR) Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Allskonar fatnaðarvörur í 25. fl. (Fl. 25). 

Forgangsréttar er krafist frá 21.1. 1977. 
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Skrás. 1977, nr. 329. Skráningard. 7. desember 1977. 

T 279/1977 Tilkynnt 19. júlí 1977, kl. 11.30. 

    
fruitsg flower“ 

Scháffersen Chads B. V., Woelwijklaan 2, VOORSCHOTEN, Hollandi. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR) Óðinsgötu 4, 

  

Reykjavík. 
Fatnaðarvörur í 25. fl. (FI. 25). 

Skrás. 1977, nr. 330. Skráningard. 7. desember 1977. 

T 278/1977 Tilkynnt 19. júlí 1977, kl. 11.30. 

TTOP 

Scháffersen Chads B. V., Woelwijkinan 2, VOORSCHOTEN, Hollandi. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR) Óðinsgötu 4, 

  

Reykjavík. 
Fatnaðarvörur í 25. fl. (F1. 25). 

Skrás. 1977, nr. 331. Skráningard. 7. desember 1977. 

T 280/1977 Tilkynnt 19. júlí 1977, kl. 11.30. 

  

  

Scháffersen Chads B. V., Woelwijklaan 2, VOORSCHOTEN, Hollandi. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR) Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Fatnaðarvörur í 25. fl. (F1. 25). 

B 117 
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Skrás. 1977, nr. 332. Skráningard. 7. desember 1977. 

T 281/1977 Tilkynnt 20. júlí 1977, kl. 13.00. 

CYALUME 

American Cyanamid Company, Berdan Avenue, Wayne, New Jersey, Banda- 
ríkjum Norður-Ameríku. 

Umbm: Páll Pálmason, lögfræðingur, Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Allar vörur í 11. fl., einkum efnaljóm til lýsingar, t.d. ljósastengur, ljósavendi, 

    

ljósaplötur o. fl. (F1. 11). 

Skrás. 1977, nr. 333. Skráningard. 7. desember 1977. 

T 247/1977. Tilkynnt 29. júní 1977, kl. 13.30. 

LIP QUENCHER 

A.H. Robins Company, Incorporated, 1407 Cummings Drive, Richmond, Virginia 
23220, Bandaríkjunum. 

Umbm: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 

  

Rakaheldur varalitur í 3. flokki. (F1. 3). 

Skrás. 1977, nr. 334. Skráningard. 7. desember 1977. 

T 254/1977. Tilkynnt 4. júlí 1977, kl. 13.30. 

SKIN QUENCHER 

A.H. Robins Company, Incorporated, 1407 Cummings Drive, Richmond, Virginia 
23220, Bandaríkjunum. 

Umbm: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Fegrunarvörur, sem sé rakaheldur vökvi til líkamssnyrtingar, í 3. fl. (F1. 3).



935 Nr. 480. 

  

Skrás. 1977, nr. 335. Skráningard. 7. desember 1977. 

T 285/1977. Tilkynnt 25. júlí 1977, kl. 13.15. 

ROLO 

Rowntree Mackintosh Limited, York Y01 1XY, Englandi. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR) Óðinsgötu 4, 

    

Reykjavík. 
Súkkulaði, súkkulaðivörur, sætindi, sem ekki eru lyf, karamellur, kex og tyggi- 

gúmmí í 30. flokki. (F1. 30). 

Skrás. 1977, nr. 336. Skráningard. 7. desember 1977. 

T 286/1977. Tilkynnt 26. júlí 1977, kl. 10.30. 

  

Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, 65, Roskildevej, Albertslund, 
Danmörk. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR) Óðinsgötu 4, 
Reykjavík. 

Allar vörur í 33. flokki. (Fl. 33). 
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Skrás. 1977, nr. 337. Skráningard. 7. desember 1977. 

T 287/1977. Tilkynnt 26. júlí 1977, kl. 10.30. 

GYLDEN 
AKVAVIT 

  

Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, 65, Roskildevej, Albertslund, 
Danmörk. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR) Óðinsgötu 4, 
Reykjavík. 

Allar vörur í 33. flokki. (F1. 33). 
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Skrás. 1977, nr. 338. Skráningard. 7. desember 1977. 

T 288/1977. Tilkynnt 26. júlí 1977, kl. 10.30. 

  

Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, 65, Roskildevej, Albertslund, 
Danmörk. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR) Óðinsgötu 4, 
Reykjavík. 

Allar vörur í 33. flokki. (F1. 33). 
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Skrás. 1977, nr. 339. Skráningard. 7. desember 1977. 

T 258/1977. Tilkynnt 5. júlí 1977, kl. 15.15. 

  

Davide Campari-Milano Soeietá per Azioni, 19 Via Manzoni, Milanó, Ítalíu. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £“ ÞÓR) Óðinsgötu 4, 

  

Reykjavík. 
Líkjörar í 33. flokki. (F1. 33). 

Skrás. 1977, nr. 340. Skráningard. 7. desember 1977. 

T 266/1977. Tilkynnt 12. júlí 1977, kl. 11.20. 

MK EÐ. 
United Technologies Corporation, United Technologies Building, Hartford, 

Connecticut 06101, Bandaríkjum Norður-Ameríku. 
Umbm: S. Sigurjónsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Þyrlur, hlutar til þeirra og varahlutir í 12. flokki. (Fl. 12). 

Forgangsréttar krafist frá 20. júní 1977. 

  

 



Skrás. 1977, nr. 341. Skráningard. 7. desember 1977. 

T 269/1977. Tilkynnt 13. júlí 1977, kl. 13.00. 

  

TUBACEX 
Tubacex, Cia. Espanola de Tubos por extrusion, S.A., Tres Cruces, 4 (Barrio 

Gardea), Llodio-Alava, Spáni. 
Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 

  

Rör úr málmi í 7. flokki. (F1. 7). 

Skrás. 1977, nr. 342. Skráningard. 7. desember 1977. 

T 274/1977. Tilkynnt 14. júlí 1977, kl. 14.00. 

    

  

Sun-Maid Raisin Growers of California, 13525 So. Bethel Avenue, Kingsburgh, 
California 93631, Bandaríki Norður-Ameríku. 

Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 
Steiktar hnetur, rúsínur, þurrkaðir ávextir og allar aðrar vörur í alþj.flokki 29. 

(F1. 29). 
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Skrás. 1977, nr. 343. Skráningard. 7. desember 1977. 

T 289/1977. Tilkynnt 26. júlí 1977, kl. 10.30. 

KVIKKE 

Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, 65, Roskildevej, Albertslund, 

Danmörk. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON € ÞÓR) Óðinsgötu 4, 

    

Reykjavík. 
Allar vörur í 30. flokki. (F1. 30). 

Skrás. 1977, nr. 344. Skráningard. 7. desember 1977. 

T 290/1977. Tilkynnt 26. júlí 1977, kl. 10.30. 

) 

FINESTE EXPORT 
KVALITET 

á En dansk vinspesialitet 
GULDI! ALJ fremstillet af de fineste GULDMEDALJE 

AMSTERDAM 1975 — solmodneKirsebær. — AMSTERDAM 1976 

F/ A 
NDHo1n 100“ 

  

Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, 65, Roskildevej, Albertslund, 

Danmörk. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR) Óðinsgötu 4, 

Reykjavík. 
Allar vörur í 33. flokki. (Fl. 33). 
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Skrás. 1977, nr. 345. 

T 179/1977 

Skráningard. 15. desember 1977. 

Tilkynnt 28. maí 1977, kl. 14.30. 

  

  

      

Es 2 010 
JIMMISS, S.A., Santa Joaquina de Vedruna, s/n-Igualada, (Barcelona) Spáni. 
Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 
Prjónafatnaður — stakar flíkur, netofinn vefnaður, allskonar vefnaðarvara 

ekki prjónuð, brokaði, grisjur, tarlatan, tjull, rúmábreiður, rúmteppi, borðdúkar, 
vasaklútar, lök, gluggatjöld, vefnaðarvara, stórísar, netofin gluggatjöld, fataefni, 
borðmottur í 24. flokki. Hálfsokkar, sokkar, slár, slæður, skyrtur, algengur fatnaður 

fyrir konur, karla og börn, hökudúkar, lífstykki, sokkabandabelti, barnatau, belti, 
slifsi, hanskar, sokkabönd, axlabönd og venjulegur skófatnaður í 25. flokki. 

(F1. 24 og 25). 

  

Skrás. 1977, nr. 346. 

T 272/1977 

Skráningard. 15. desember 1977. 

Tilkynnt 14. júlí 1977, kl. 11.40. 

  

FRIBOURG $TREYER 
ON 

  
    
  

B 118
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Imperial Group Limited, East Street, Bedminster, Bristol, Englandi. 
Umbm: Axel Einarsson hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 

34. flokkur fyrir tóbak, unnið og óunnið; efni til reykinga, selt sér og blandað 
með tóbaki, ekki ætlað til lækninga; hlutir fyrir reykingamenn undir 34. flokki 
og eldspýtur. (Fl. 34). 

Skrás. 1977, nr. 347. Skráningard. 15. des. 1977. 

T 292/1977 Tilkynnt 2. ágúst 1977, kl. 12.00. 

  

NABISCO, INC., East Hanover, New Jersey 07936, Bandaríki N-Ameríku. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, 
Reykjavík. 

Kjöt, fiskur, alifuglar og villibráð; kjötkraftur; niðursoðnir, þurrkaðir og 
sultaðir ávextir og grænmeti; ávaxtasulta og hlaup; egg, mjólk og aðrar mjólkur- 
búsafurðir; matarolíur og matarfeiti; niðursuðuvörur, súrsað grænmeti í 29. flokki. 

Kaffi, te, kókó, sykur, hrísgrjón, tapioka, sagó, kaffibætir; mjöl og matvörur 
úr korni; brauð, kex, kökur, sætabrauð og kökubúðarvörur, ís til matar; hunang, 

síróp; ger, lyftiduft; salt, sinnep; pipar, edik, vínedik, sósur; kryddvörur; ís í 30. 

flokki. Nýir ávextir og grænmeti; fóðurvörur handa dýrum, í 31. flokki. 
(Fl. 29, 30 og 31.) 

  

Skrás. 1977, nr. 348. Skráningard. 15. desember 1977. 

T 293/1977 Tilkynnt 2. ágúst 1977, kl. 12.00. 

OREO 
NABISCO, INC., East Hanover, New Jersey 07936, Bandaríki N-Ameríku. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 
Reykjavík. 

Mjöl og matvörur úr korni; brauð, kex, kökur, sætabrauð og kökubúðarvörur 

í 30. flokki. (Fl. 30.. 

   



943 Nr. 480. 

  

Skrás. 1977, nr. 349. Skráningard. 15. desember 1977. 

T 294/1977 Tilkynnt 2. ágúst 1977, kl. 12.00. 

RITZ 
NABISCO, INC., East Hanover, New Jersey 07936, Bandaríki N-Ameríku. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 

    

Reykjavík. 

Mjöl og matvörur úr korni; brauð, kex, kökur, sætabrauð og kökubúðarvörur, 
í 30. flokki. (F1. 30). 

Skrás. 1977, nr. 350. Skráningard. 15. desember 1977. 

T 296/1977 Tilkynnt 5. ágúst 1977, kl. 10.45. 

  

Kristján Hjaltason, Bergstaðastræti 70, Reykjavík. 

    

Auglýsinga- og útbreiðslustarfsemi í 35. flokki. (Fl. 35). 

Skrás. 1977, nr. 351. Skráningard. 15. desember 1977. 

T 297/1977 Tilkynnt 5 ágúst 1977, kl. 10.45. 

DÖGUN 

Kristján Hjaltason, Bergstaðastræti 70, Reykjavík. 
Prentað mál, blöð og tímarit, bækur í 16. flokki. (Fl. 16). 

 



Nr. 480. 944 

Skrás. 1977, nr. 352. Skráningard. 15. desember 1977. 

T 303/1977 Tilkynnt 10. ágúst 1977, kl. 10.00. 

  

Courage Limited, Anchor Terrace, Southwark Bridge, London S.E., England. 

Umbm: Axel Einarsson hrl, Aðaistræti 6, Reykjavík. 

Bjór, öl, létt öl, sterkt öl og porter-öl í 32. flokki. (F1. 32). 
  

Skrás. 1977, nr. 353. Skráningard. 15. desember 1977. 

T 304/1977 Tilkynnt 10. ágúst 1977, kl. 11.15. 

PHYSIOGYNON 
Schering AG., D-1 Berlin 65, Múllerstrasse 170-172 og Bergkamen BR — 

Deutschland. 
Umbm: Jón N. Sigurðsson hrl., Reykjavík. 
Lyf og lyfjaefni, efni til heilsuverndar í 5. flokki. (Fl. 5). 

  

Skrás. 1977, nr. 354. Skráningard. 15. desember 1977. 

T 305/1977 Tilkynnt 10. ágúst 1977, kl. 11.15. 

MIGROGYN 

Schering AG., D-1 Berlin 65, Miúllerstrasse 170-172 og Bergkamen BR —- 

Deutschland. 

Umbm: Jón N. Sigurðsson hrl., Reykjavík. 
Lyfja- og heilsuverndarvörur í 5. flokki. (Fl. 5). 
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Skrás. 1977, nr. 355. Skráningard. 15. desember 1977. 

T 306/1977 Tilkynnt 10. ágúst 1977, kl. 14.15. 

FIORUCCINO 

FLORUCCI S.p.A., Via Giuseppe di Vittorio, 32, Corsico, Milan, Ítalíu. 
Umbm: Árni Björnsson cand. polit., Reykjavík. 
Regnhlifar, sólhlífar og göngustafir; töskur og öskjur, koffort, svipur, aktygi 

og söðlasmíðavörur og aðrar vörur unnar úr skinni, leðri og úr eftirlíkingum téðra 
efna (ekki taldar í öðrum flokkum), tilbúinn fatnaður, prjónafatnaður, nærföt, 
hanskar, hattar, hálsbindi, klútar, hálsklútar, höfuðklútar, axlabönd, bætur, stig- 

vél. skór og inniskór í 18. flokki. (Fl. 18 og 25). 

Skrás. 1977, nr. 356. Skráningard. 15. desember 1977. 

T 307/1977 Tilkynnt 10. ágúst 1977, kl. 14.15. 

ARRIVA 

The Goodyear Tire £ Rubber Company, 1144 East Market Steet, Akron, Ohio, 
Bandaríkjunum. 

Umbm: Árni Björnsson cand. polit., Reykjavík. 
Hjólbarðar, slöngur og gúmmíþræðir (tread rubber), í 12. flokki. (Fl. 12). 

Skrás. 1977, n-. 357. Skráningard. 15. desember 1977. 

T 121/1977 Tilkynnt 5. apríl 1977, kl. 13.00. 

CAMPRI 

Campari Limited, 26-28 Somerton Road, Cricklewood, London NW2 IRY, 
Englandi. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, 
Reykjavík. 

Borðbúnaður, gafflar og skeiðar, áhöld til lýsingar, hitunar og suðu og hlutar 
til allra slíkra áhalda í flokki 11, uppþenjanlegir bátar, uppþenjanlegir smábátar 
og hlutar til allra slíkra áhalda í flokki 12, bakpokar, burðarpokar, áhaldatöskur, 
ferðapokar, ferðatöskur, kistur (til ferðalaga) og koffort, grindur gerðar fyrir bak- 
poka og burðarpoka, beddar, púðar og dýnur sem blása má upp, þó ekki slíkt til 
sjúkrahúsnota eða lækninga, undirsængur, (nema undirsængur til fæðinga), hús- 

sögn fyrir gistingu í tjöldum, áhöld til eldunar, þó ekki rafmagnsáhöld, smátæki og 
ílát til heimilisnota, öll í flokki 21, til nota við gistingu í tjöldum eða tjaldvögnum, 
tjöld, tjaldþök (vefnaður), tjaldbotnar (ekki úr gúmmí né gervigsúmmiíi), yfirbreiðsl- 
ur fyrir bifreiðar, reipi, segl, fullbúinn fatnaður, skór, stígvél, inniskór, langir og 

stuttir sokkar og sokkabuxur, uppþenjanleg leikföng, leikpollar og sundlaugar, allt 
hæft til burðar og uppþenjanlegt. (Fl. 8, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 25, 28). 
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Skrás. 1977 nr, 358. Skráningard. 15. desember 1977. 

T 283/1977. Tilkynnt 21. júlí 1977, kl. 16.00. 

BLJOMIN 

Takeda Chemical Industries, LTD. 27, Doshomachi 2-chome, Higashi-ku Osaka, 

Japan, . 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgata 4, Rvk. 

    

Lyf og lyfjaefni í 5. flokki. (F1. 5). 

Skrás. 1977, nr. 359. Skráningard. 15. desember 1977. 

T 295/1977. Tilkynnt 3. ágúst 1977, kl. 13.10. 

FLUFER 

Istituto di Ricerca Finsider per la Riduzione Diretta S. p. A., Via di Castel Romano, 
Róm, Ítalíu. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgata 4, Rvk. 
Óunnir og að nokkru leyti unnir, ódýrir málmar og blöndur úr þeim; akkeri, 

steðjar, bjöllur, völsuð og steypi byggingarefni; járnbrautarteinar og annað efni úr 
járni til járnbrautalagninga; keðjur (þó ekki drifkeðjur í ökutæki); leiðslukaðlar 
(kabler) og málmþráður (sem ekki eru til rafmagnsnota); járnsmíðahlutir; málm- 
pipur; peningaskápar og peningakassar; stálkúlur; skeifur; naglar og skrúfur, aðrir 

hlutir úr ódýrum málmum, sem ekki teljast til annarra flokka; máimur (óunninn), 
í 6. flokki. Vélar og vinnustofuvélar; hreyflar (þó ekki í ökutæki); tengl (koblingar) 
og drifreimar (þó ekki í ökutæki); stór landbúnaðaráhöld, útungunarvélar í 7. flokki. 

Innlasningarefni til lýsingar, hitunar, gufuframleiðslu, suðu, kælingar, þurrkunar, 
loftræstingar og vatnsleiðslu, ásamt efni til hreinlætislagna, í 11. flokki. Frauðjárn 

sérstaklega til nota sem hleðsla í rafmagnsbræðsluofnum við fram'eiðslu stáls, sem 

kefur sérstaka eiginleika, verksmiðjur til að framleiða ofangreint frauðjárn beinlínis 
úr járni með efnagreiningu þar sem lofttegund er notuð í efnabreytingarkerjum, 

í 11. flokki. Ráðgefandi þjónusta og aðstoð við þriðja aðila í samband! við framleiðslu 
ofangreinds frauðjárns í 42. flokki. (F1. 6, 7, 11, 42). 

Forgangsréttar krafist frá 22. apríl 1977. 

    

Skrás. 1977, nr. 360. Skráningard. 15. desember 1977. 

"7 284 /1977. Tilkynnt 25. júlí 1977, kl. 11.30. 
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TOUR £ ANDERSSON AKTIEBOLAG, Svárdlángsvágen 46, Johanneshov, Svíþjóð. 

Umbm: Árni Björnsson, cand.polit. Reykjavík. 
Áhöld og tæki, vísindaleg, siglingafræðileg, til landmælinga, raffræðileg (þar 

með talin fjarskiptatæki), til ljósmyndagerðar, kvikmyndatöku og -sýninga og sjón- 
tæki og áhöld, áhöld og tæki til að mæla straum- og hitamagn vökva og lofts, til vigtun- 

1, mælinga, merkjasendinga, eftirlits (supervision), björgunar og kennslu; peninga- 
og spilapeningasjálfsalar. Áhöld og tæki til hitunar, gufuframleiðslu, suðu, kælingar, 
þurrkunar, loftræstingar og vatnsleiðslu ásamt efni hl hreinlætisizgna; innlagningar- 

efni í gas-, hila-, valns-, og gufuleiðslur. (Fl. 9, 10). 

  

Skrás. 1977, nr. 361. 

T 298/1977. 

Skráningard. 15. desember 1977. 

Tilkynnt 5. ágúst 1977, Kl. 11.70. 

  

        
Samband Íslenskra samvinnufélaga, Sölvhólsgata 4, Reykjavik. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgata 4, Rvk. 
Allar vörur í 23. og 25. flokki. (Fl. 23. 25). 

Skrás. 1977, nr. 362. 

T 309/1977. 

Skráningard. 15. desember 1977. 

Tilkynnt 12. ágúst 1977, kl. 13.30. 

ROCEPHIN
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F. Hoffmann — La Roche £ Co. Aktiengesellschaft, Grenzacherstrasse 124— 184. 
Basel, Sviss. 

Urabm: Páll Pálmason lögfr. Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 

  

Lyf, dýralækninsgalyf og heilsuverndarlyf og lyfjaefni í 5. flokki. (F1. 5). 

Skrás. 1977, nr. 363. Skráningard. 15. desember 1977. 

T 310/1977. Tilkynnt 12. ágúst 1977, kl. 13.30. 

  

Jensen's Fine Foods GmbH 2200 Elmshorn, Postfach 520, Þýskalandi. 

Umbm: Páll Pálmason lögfr. Þingholtssiræti 29, Reykjavík. 
Kjöt, fiskur, alifuglar og villibráð; kjötkraftur; þurrkaðir og niðursoðnir og 

sultaðir ávextir og grænmeti; ávaxtasultur og hlaup; egg, mjólk og aðrar mjólkur- 
búsafurðir; matarolíur og matarfeiti; niðursuðuvörur, súrsað grænmeti í 29. flokki. 
Kaffi, te kókó sykur, hrísgrjón, tapioka, sagó, kaffibætir, mjöl og matvörur úr korni; 
brauð, kex, kökur, sætabrauð og kökubúðarvörur; ís til matar, hunang, síróp; ger, 
lyftiduft; salt, sinnep; pipar, edik, sósur; kryddvörur, ís í 30. flokki. (Fl. 29, 30). 
    

Skrás. 1977, nr. 364. Skráningard. 15. desember 1977. 

T 312/1977. Tilkynnt 12. ágúst 1977, kl. 14.30. 

CHIQUE 

Yardley £ Company, Limited, 33 Old Bond Street, London W, Englandi. 
Umbm: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 

vitaeyðar, ilmvötn, hreinlætisvörur, (þó ekki til lækninga), snyrtivörur, tann- 

  
duft, hárbvottalögur og sápur í 3. flokki. (F1.3). 

Skrás. 1977, nr. 365. Skráningard. 15. desember 1977. 

T 314/1977. Tilkynnt 15. ágúst 1977, kl. 16.15 

HOM IA >> 

Kompass International AG, Neuhausstrasse 4, Zurich, Sviss. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgata 4, Rvk. 

Handbækur og hverskonar prentað mál í 16. flokki. (F1. 16). 
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Skrás. 1977, nr. 366. Skráningard. 15. desember 1977. 

T 315/1977. Tilkynnt 16. ágúst 1977, kl. 9.00. 

JOÐEKX 

Efnaverksmiðjan Sjöfn, Glerárgötu 28, Akureyri. 
Sótthreinsunarefni í 5. flokki. (Fl. ö). 

Skrás. 1977, nr. 367. Skráningard. 15. desember 1977. 

T 318/1977. Tilkynnt 16. ágúst 1977, kl. 9.00. 

ALFA BETA 

Efnaverksmiðjan Sjöfn, Glerárgötu 28; Akureyri. 

    
Allar vörur í 3. flokki. (Fl. 3). 

Skrás. 1977, nr. 368. Skráningard. 15. desember 1977. 

T 319/1977. Tilkynnt 16. ágúst 1977, kl. 9.00 

ALFA GAMMA 

Efnaverksmiðjan Sjöfn, Glerárgötu 28, Akureyri. 

  
  

Allar vörur í 3. flokki. (Fl. 3). 

Skrás. 1977, nr. 369. Skráningard. 15. desember 1977. 

T 320/1977. Tilkynnt 16. ágúst 1977, kl. 11.50. 

HUBBA BUBBA 

Zeno Manufacturing Company, 410 North Michigan Avenue, Chicago, Tlinois, 
Bandaríki N-Ameríku. 

Umbm: Faktor Company, Reykjavík. 

  

Allar vörur í 30. flokki. (Fl. 30). 

Skrás. 1977, nr. 370. Skráningard. 15. desember 1977. 

T 291/1977. Tilkynnt 27. júlí 1977, kl. 13.30. 

FEL-PRO 

Felt Products Mfg. Co.,, 7450 North McCormick Boulevard, Skokie, Tlinois 60076, 

Bandaríki N-Ameríku. . 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgata 4, Rvk. 
Bifreiðapakkningar, pakkningar, efni í pakkningar, þéttingarefti, skinnur. 

(FI. 17). 
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Skrás. 1977, nr. 371. Skráningard. 15. desember 1977. 

T 299/1977. Tilkynnt 5. ágúst 1977, kl. 13.00. 

í | 

inter ant? 
interRent Autovermietung GmbH., Mexikoring 23, D-2000 Hamburg 60, Þýskalandi. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgata 4, Rvk. 
Allar vörur og þjónusta í 12. og 39. flokki. (Fl. 12, 39). 

  

    

Skrás. 1977, nr. 372. Skráningard. 15. desember 1977. 

T 300/1977. Tilkynnt 5. ágúst 1977, kl. 13.00. 

  

interRent Autovermietung GmbH., Mexikoring 23, D-2000 Hamburg 60, Þýskalandi. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinssata 4, Rvk. 

  
  

Allar vörur og þjónusta í 12. og 39. flokki. (F1. 12, 39). 

Skrás. 1977, nr. 373. Skráningard. 15. desember 1977. 

T 313/1977. Tilkynnt 12. ágúst 1977, kl. 14.30. 
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Brown £ Williamson Tobacco Corporation (Export) Limited, Westminster House, 
7 Millbank, London S. W., England. 

Umbm: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 

    
Tóbak, unnið og óunnið. (F1. 34). 

Skrás. 1977, nr. 374. Skráningard. 23. september 1977. 

T 321/1977. Tilkynnt 18. júlí 1977, kl. 13.15. 

FLUBENOL 

JOHNSON £ JOHNSON, 501 George Street, New Brunswick, New Jersey, Banda- 
ríki N-Ameríku. . 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgata 4, Rvk. 
Allar vörur í 5. flokki einkum efnablöndur til nota sem meðul, meðul handa 

  
  

dýrum og efnablöndur til hreinlætis. (Fl. 5). 

Skrás. 1977, nr. 375. Skráningard. 23. september 1977. 

T 329/1977. Tilkynnt 18. júlí 1977, kl. 13.15. 

POLANTRAL 

JOHNSON £ JÖHNSON, 501 George Street, New Brunswick, New Jersey, Banda- 
ríki N-Ameríku. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgata 4, Rvk. 
Allar vörur í 5. flokki einkum efnablöndur til nota sem meðul, meðu!l handa 

    
dýrum og efnablöndur til hreinlætis. (Fl. 5). 

Skrás. 1977, nr. 376. Skráningard. 23. september 1977. 

T 323 /1977. Tilkynnt 18. júlí 1977 kl. 13.15. 

TINSET 

JOHNSON £ JOHNSON, 501 George Street, New Brunswick, New Jersey, Banda- 

ríki N-Ameríku. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgata 4, Rvk. 
Allar vörur í 5. flokki einkum efnablöndur til nota sem meðul, meðu! handa 

  

dýrum og efnablöndur til hreinlætis. (F1. 5). 

Skrás. 1977, nr. 377. Skráningard. 23. september 1977. 

1 324/1977. Tilkynnt 18. júlí 1977, kl. 13.15. 

FLUMOKXAL 

JOHNSON £ JOHNSON, 501 George Street, New Brunswick, New Jersey, Banda- 

ríki N-Ameríku. j 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgata 4, Rvk. 

Allar vörur í 5. flokki einkum efnablöndur til nota sem meðul, meðu! handa 

dýrum og efnablöndur til hreinlætis.
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Skrás. 1977, nr. 378. Skráningard. 23. september 1977. 

T 327/1977. Tilkynnt 19. ágúst 1977, kl. 10.10. 

  

Imperial Group Limited, East Street, Bedminster, Bristol, Englandi. 

Umbm: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 

Tóbak, unnið og óunnið; efni til reykinga, selt sér eða blandað með tóbaki, ekki 

ætlað til lækninga; hlutir fyrir reykingamenn og eldspýtur. (F1. 34). 

Skrás. 1977, nr. 379. Skráningard. 23. september 1977. 

T 328/1977. Tilkynnt 19. ágúst 1977, kl. 10.10. 
  

       



953 Nr. 480. 

Imperial Group Limited, East Street, Bedminster, Bristol, Englandi. 

Umbm: Axel Einarsson, hrl., Aðalstræti 6, Reykjavík. 
Tóbak, unnið og óunnið; efni til reykinga, selt sér eða blandað með tóbaki, ekki 

      

ætlað til lækninga; hlutir fyrir reykingamenn og eldspýtur. (F1. 34). 

Skrás. 197 7,nr. 380. Skráningard. 23. september 1977. 

T 329/1977. Tilkynnt 22. ágúst 1977, kl. 11.53. 

ICEPLAST 

Plasteinangrun hf., Óseyri 3, 600 Akureyri. 
Umbm: S. Sigurjónsson, Óðinsgötu 4, Reykjavík. 
Allar vörur úr plasti í 17. og 20. flokki og netahringir og kúlur fyrir troll og net 

    

í 28. flokki. (Fl. 17, 20, 28). 

Skrás. 1977, nr. 381. Skráningard. 23. september 1977. 

1 330/1977. Tilkynnt 23. ágúst 1977, kl. 13.00. 

    

  

  

Schenley Distillers, Inc., 888 Seventh Avenue, New York, N. Y., Bandaríkjum 

N-Ameríku. 
Umbm: Páll Pálmason lögfr. Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Áfengir drykkir, þ. e. áfengar vínblöndur (cocktails). (Fl. 33). 

   



Nr. 480. 954 
  

Skrás. 1977, nr. 382. Skráningard. 23. september 1977. 

T 332/1977. Tilkynnt 29. ágúst 1977, kl. 13.10. 

LOPID 

Parke, Davis £ Company, Joseph Campau at the River, Detroit, Michigan, Banda- 
ríkjum Norður-Ameríku. 

Umbm: Páll Pálmason lögfr. Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 

  
  

Lækningalyf og lyfjavörur. (Fl. 6). 

Skrás. 1977, nr. 383. Skráningard. 23. september 1977. 

T 333/1977. Tilkynnt 29. ágúst 1977, kl. 13.10. 

HEXORAL 

Warner-Lambert Company, 201 Tabor Road, Morris Plains, New Jersey, Banda- 

ríkjum Norður-Ameríku. 
Umbm: Páll Pálmason lögfr. Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Lækningalyf og lyfjavörur. (F1. 5). 

Skrás. 1977, nr. 384. Skráningard. 23. september 1977. 

T 343/1977. Tilkynnt 31. ágúst 1977, kl. 14.00. 

TIMOPTOL 

MERCK á CO., INC., 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, Bandaríkjunum. 
Umbm: Örn Þór hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

    

Allar vörur í 5. flokki. (FI, 5). 

Skrás. 1977, nr. 385. Skráningard. 23. september 1977. 

T 344/1977. Tilkynnt 31. ágúst 1977, kl. 14.00. 

RELOSPASM 

MERCK á CO., INC., 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, Bandaríkjunum. 

Umbm: Örn Þór hrl., Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

        

Allar vörur í 5. flokki. (Fl. 5). 

Skrás. 1977, nr. 386. Skráningard. 23. september 1977. 

T 345/1977. Tilkynnt 31. ágúst 1977, kl. 14.00. 

PULMOVAKXK 

MERCK £ CO., INC., 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, Bandaríkjunum. 
Umbm: Örn Þór hri., Óðinsgötu 4. Reykjavík. 
Allar vörur í 5. flokki. (FI. 5). 
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Skrás. 1977, nr. 387. Skráningard. 23. september 1977. 

T 346/1977. Tilkynnt 1. september 1977, kl. 13.55. 

ALVEOTRIM 
F. Hoffmann — La Roche £ Co. Aktiengesellschaft, 124 Grenzacherstrasse, 

Basel, Sviss. 
Umbm: Páll Pálmason lögfr. Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Lvf, dýralækningalyf og heilsuverndarvarningur í 5. flokki. (Fl. 5). 

Forgangsréttar krafist frá 20. apríl 1977. 
  

Skrás. 1977, nr. 388. Skráningard. 23. september 1977. 

T 347 /1977. Tilkynnt 1. september 1977, kl. 13.55. 

KONAKION 
F. Hoffmann — La Roche £ Co. Aktiengesellschaft, 124 Grenzacherstrasse, 

Basel, Sviss. 
Umbm: Páll Pálmason lögfr. Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 
Lyf, sem inniheldur virkt Kt vítamín við hypoprothrombinemia í5. flokki. (F1.5). 
  

Skrás. 1977, nr. 389. Skráningard. 23. september 1977. 

T 348 /1977. Tilkynnt 1. september 1977, kl. 13.55. 

ROCALTROL 
F. Hoffmann — La Roche £ Co. Aktiengesellschaft, 124 Grenzacherstrasse, 

Rasel, Sviss. 
Umbm: Páll Pálmason lögfr. Þingholtsstræti 29, Reykjavík. 

  

Lyf, dýralækningalyf og heilsuverndarvarningur í 5. flokki. (Fl. 5). 

Skrás. 1977, nr. 390. Skráningard. 23. september 1977. 

TF 349/1977. Tilkynnt 1. september 1977, kl. 14.30. 

IRIGOLAN 

Beiersdorf AG., Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Þýskalandi. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgata 4, Rvk. 
Lyf til heilsuræktar í 5. flokki. (F1. 5). 
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Skrás. 1977, nr. 391. Skráningard. 23. september 1977. 

T 353/1977. Tilkynnt 6. september 1977, kl. 15.30. 

TYPOGRAM 

JDC Data A/S, Hældagervej 165, 7100 Vejle, Danmörku. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgata 4, Rvk. 
Allar vörur í 9. flokki, öll þjónusta í flokkum 35 og 42, þar með talin textameð- 

  

höndlunarkerfi. (F1. 9, 35, 42). 

Skrás. 1977, nr. 392. Skráningard. 23. september 1977. 

T 354 /1977. Tilkynnt 6. september 1977, kl. 15.30. 

CETIPRIN 

Aktiebolaget KABI, S-112 87 Stockholmi, Svíþjóð. . 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgata 4, Rvk. 

    

Lyfjablöndur fyrir þvagfæri í 5. flokki. (F1. 5). 

Skrás. 1977, nr. 393. Skráningard. 23. september 1977. 

T 355/1977. Tilkynnt 6. september 1977, kl. 15.30. 

CYKLOKAPRON 

Aktiebolaget KABI, S-112 87 Stockholmi, Svíþjóð. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgata 4, Rvk. 
Efnablöndur til nota sem meðul, meðul handa dýrum og efnablöndur til hrein- 

lætis; efnablöndur til noia við sérstakt mataræði fyrir börn og sjúklinga; plástrar og 
efni til sáraumbúða (og annarra álíka umbúða), efni til tannfyllinga og til töku tann- 
móta: sótthreinsunarefni; efnablöndur til útrýmingar illgresi, meindýrum og óværu 

  

í 5. flokki. (Fl. 5). 

Skrás. 1977, nr. 394. Skráningard. 23. september 1977. 

T 356/1977. Tilkynnt 6. september 1977, kl. 15.30. 

EPSIKAPRON 

Aktiebolaget KABI, S-112 87 Stockholmi, Sviþjóð. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgata 4, Rvk. 
Efnablöndur til nota sem meðul, meðul handa dýrum og efnablöndur til hrein- 

lætis; efnablöndur til nota við sérslakt mataræði fyrir börn og sjúklinga; plástrar og 
efni Hl sáraumbúða (og annarra álíka umbúða), efni til tannfyllinga og til töku tann- 
móta: sótthreinsunarefni; efnablöndur til útrýmingar illgresi, meindýrum og óværu 
í 5. flokki. (Fl. 5). 
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Skrás. 1977, nr. 395. Skráningard. 23. september 1977. 

T 357/1977. Tilkynnt 7. september 1977, kl. 10.30. 

BOSSA NOVA 

Scháffersen Chads B. V., Woelwijklaan 2, Voorschoten, Holland. 

Umbm: Árni Björnsson, cand.polit. Reykjavík. 

  

Fatnaðarvörur í 25. flokki. (F1. 25). 

Skrás. 1977, nr. 396. Skráningard. 7. október 1977. 

T 208/1977. Tilkynnt 6. júní 1977, kl. 14.00. 

LAUREL 
NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, NO. 2, Takara-Cho, Kanagawa-ku, 

Yokohama-City, Japan. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Bifreiðar, vöruflutningabifreiðar og önnur flutningatæki og hlutir til þeirra. 

  

(F1. 12). 

Skrás. 1977, nr. 397. Skráningard. 7. október 1977. 

T 302/1977. Tilkynnt 9. ágúst 1977, kl. 11.50. 

PITTWAY 

Pittway Corporation, 333 Skokie Boulevard, Northbrook, Illinois 60062, Banda- 
ríki N-Ameríku. 

Umb: Faktor Company, Reykjavík. 

  

Þjófabjöllur, eld- og reykskynjarar. (F1. 9). 

Skrás. 1977, nr. 398. Skráningard. 7. október 1977. 

T 351/1977. Tilkynnt 5. september 1977, kl. 15.15. 

PLATO 
CONTROL DATA CORPORATION, 8100 34th Avenue South, Minneapolis, 

Minnesota 55420, Bandaríki N-Ameríku. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON á ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Tölvur, fjölúttök, tölvuúttök, sýningartæki, útbúnaður til að endurspila hljóm 

og myndir, hljómsýni-kennslutæki, segulbönd og grammófónplötur, myndsegulbönd, 
diskar, skuggamyndir og smásjármyndir, hljómmyndsegulbönd, kvikmyndir og sam- 

ræmdar útsendingar í hljómi og myndum, og hlutar og tengingar fyrir allar slíkar vör- 
ur í 9. flokki. Starfsemi (þjónusta) byggð á tölvukerfi í þágu uppeldis- og félagsmála - 
þ.e.a.s. við leiki og nám, við ýmis konar þjálfun, sem lýtur að atvinnu- og tóm- 
stundamálum,; tölvukerfið má einnig nota við að mennta og þjálfa aðra á sviði 
atvinnu- og tómstundamála, svo og í hönnun og samhæfingu leikja og náms. 

(F1. 9, 16, 41). 
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Skrás. 1977, nr. 399. Skráningard. 7. október 1977. 

T 352/1977. Tilkynnt 6. sept. 1977, kl. 13.30. 

EXXON 
Exxon Corporation, skráð í Flemington, New Jersey, með aðsetur í 1251 Avenue 

of the Americas, New York, N.Y. 10020, Bandaríkjum Norður-Ameríku. 
Umbm: Páll Pálmason, lögfr., Þingholtsstræti 29, Rvík. 

  

Allar vörur og þjónusta í 37. flokki. (Fl. 37). 

Skrás. 1977, nr. 400. Skráningard. 7. október 1977. 

T 263/1977. Tilkynnt 6. júlí 1977, kl. 13.50. 

TIEMPO 

The Goodyear Tire £ Rubber Company, Akron, Ohio 44316, Bandaríkjunum. 
Umbm: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Hjólbarðar. (F1. 12). 

Forgangsréttar er krafist frá 31. maí 1977. 

  

Skrás. 1977, nr. 401. Skráningard. 7. október 1977. 

T 363/1977. Tilkynnt 9. sept. 1977, kl. 14.16. 

HVIDE LAM 

Mo och Domsjö AB, Fack S-891 01 ÖRNSKÖLDSVIK, Svíþjóð. . 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 

  

Allar vörur í flokkum 6 og 16. (F1. 5, 16). 

Skrás. 1977. nr. 402. Skráningard. 7. október 1977. 

T 364/1977. Tilkynnt 9. sept. 1977, kl. 14.15. 

SPARE 

Mo och Domsjö AB, Fack S-891 01 ÖRNSKÖLDSVIK, Svíþjóð. 
Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Allar vörur í flokkum 5 og 16. (F1. 5, 16). 
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Skrás. 1977, nr. 403. Skráningard. 7. október 1977. 

T 368/1977. Tilkynnt 13. sept. 1977, kl. 10.30. 

DIANE 
Schering Aktiengesellschaft, Berlin og Berghausen, 170—178 Miillerstrasse, 1 

Berlin 65, Sambandslýðveldinu Þýskalandi. 
Umbm: Jón N. Sigurðsson, hrl., Rvík. 

  

Efni til getnaðarvarna, aðeins gegn lyfseðli læknis. (Fl. 5). 

Skrás. 1977, nr. 404. Skráningard. 7. október 1977. 

T 369/1977. Tilkynnt 16. sept. 1977, kl. 15.30. 

  

HUGMYND £ FRAMKVÆMD HF., Nýlendugötu 30, Rvík. 

  

Uppeldis-, menntunar- og skemmtistarfsemi. (F1. 41). 

Skrás. 1977, nr. 405. Skráningard. 7. október 1977. 

T 371/1977. Tilkynnt 20. sept. 1977, kl. 15.00. 

PHYLLOCONTIN 

MUNDIPHARMA AG., St. Alban-Vorstadt 94, CH-4006 Basel, Sviss. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Lyf og lyfjablöndur fyrir menn og dýr. (Fl. 5). 
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Skrás. 1977, nr. 406. Skráningard. 7. október 1977. 

T 372/1977. Tilkynnt 20. sept. 1977, kl. 15.00. 

AGFACHROME 

AGFA-GEVAERT AKTIENGESELLSCHAFT, 5090 Leverkusen 1, Bayerwerk, 
Þýskalandi. 

Umbm: Gunnar H. Sigurgeirsson (SIGURJÓNSSON £ ÞÓR), Óðinsgötu 4, Rvík. 
Efnavörur til nota við ljósmyndun; ljósnæmar filmur og ljósnæmur pappír. 

  

(F1. 1). 

Skrás. 1977, nr. 407. Skráningard. 7. október 1977. 

T 373/1977. Tilkynnt 21. september 1977, kl. 10.10. 

DELVAC 1 

Mobil Oil Corporation, 150 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, Bandaríkj- 
unum. 

Umbm: Árni Björnsson, cand. polit., Reykjavík. 
Allar vörur í 4. flokki, einkum tilbúnar vélaolíur. (Fl. 4). 
  

II. Endurnýjuð skrásett vörumerki. 

Samkvæmt 22. og 23. gr. laga nr. 47 2. maí 1968, um vörumerki, sbr. 15. gr. 
reglugerðar nr. 1 2. janúar 1969, hafa eftirtalin vörumerki verið endurnýjuð. Hefur 
þeim jafnframt verið skipað í flokka samkvæmt 47. gr. sömu laga, sbr. og 18. gr. 
reglugerðar nr. 1/1969, um tilkynningar og skráningu vörumerkja o. fl. 

Skrás. 1917, nr. 4 Skrás. 1947, nr. 2 
Skrás. 1917, nr. 5 Skrás. 1947, nr. 8 

Skrás. 1947, nr. 7 

Skrás. 1927, nr. 1 Skrás. 1947, nr. 10 
Skrás. 1927, nr. 4 Skrás. 1947, nr. 12 
Skrás. 1927, nr. 5 Skrás. 1947, nr. 16 
Skrás. 1927, nr. 6 Skrás. 1947, nr. 17 
Skrás. 1927, nr. 12 Skrás. 1947, nr. 25 
Skrás. 1927, nr. 15 Skrás. 1947, nr. 27 

Skrás. 1927, nr. 21 Skrás. 1947, nr. 30 

Skrás. 1927, nr. 30 Skrás. 1947, nr. 381 
Skrás. 1927, nr. 33 Skrás. 1947, nr. 32 
Skrás. 1927, nr. 52 Skrás. 1947, nr. 33 

Skrás. 1947, nr. 36 
Skrás. 1937, nr. 4 Skrás. 1947, nr. 41 

Skrás. 1937, nr. 21 Skrás. 1947, nr. 44 

Skrás. 1937, nr. 24 Skrás. 1947, nr. 45 
Skrás. 1937, nr. 27 Skrás. 1947, nr. 46 
Skrás. 1937, nr. 28 Skrás. 1947, nr. 47 
Skrás. 1937, nr. 30 Skrás. 1947, nr. 48 
Skrás. 1937, nr. #4 Skrás. 1947, nr. 51
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Skrás. 1967, nr. 215 Skrás. 1967, nr. 282 
Skrás. 1967, nr. 216 Skrás. 1967, nr. 283 
Skrás. 1967, nr. 217 Skrás. 1967, nr. 284 
Skrás. 1967, nr. 218 Skrás. 1967, nr. 285 
Skrás. 1967, nr. 219 Skrás. 1967, nr. 292 
Skrás. 1967, nr. 220 Skrás. 1967, nr. 294 
Skrás. 1967, nr. 221 Skrás. 1967, nr. 297 

Skrás. 1967, nr. 222 Skrás. 1967, nr. 299 
Skrás. 1967, nr. 224 Skrás. 1967, nr. 302 

Skrás. 1967, nr. 227 Skrás. 1967, nr. 303 
Skrás. 1967, nr. 228 Skrás. 1967, nr. 304 
Skrás. 1967, nr. 229 Skrás. 1967, nr. 305 
Skrás. 1967, nr. 230 Skrás. 1967, nr. 306 
Skrás. 1967, nr. 234 Skrás. 1967, nr. 307 
Skrás. 1967, nr. 235 Skrás. 1967, nr. 308 
Skrás. 1967, nr. 240 Skrás. 1967, nr. 310 
Skrás. 1967, nr. 243 Skrás. 1967, nr. 313 

Skrás. 1967, nr. 244 Skrás. 1967, nr. 314 

Skrás. 1967, nr. 245 Skrás. 1967, nr. 315 

Skrás. 1967, nr. 246 Skrás. 1967, nr. 316 
Skrás. 1967, nr. 248 Skrás. 1967, nr. 317 
Skrás. 1967, nr. 249 Skrás. 1967, nr. 318 
Skrás. 1967, nr. 250 Skrás. 1967, nr. 320 

Skrás. 1967, nr. 251 Skrás. 1967, nr. 321 
Skrás. 1967, nr. 252 Skrás. 1967, nr. 322 

Skrás. 1967, nr. 253 Skrás. 1967, nr. 324 
Skrás. 1967, nr. 255 Skrás. 1967, nr. 326 
Skrás. 1967, nr. 256 Skrás. 1967, nr. 327 
Skrás. 1967, nr. 259 Skrás. 1967, nr. 328 

Skrás. 1967, nr. 260 Skrás. 1967, nr. 329 

Skrás. 1967, nr. 263 Skrás. 1967, nr. 381 
Skrás. 1967, nr. 265 Skrás. 1967, nr. 333 
Skrás. 1967, nr. 267 Skrás. 1967, nr. 336 
Skrás. 1967, nr. 268 Skrás. 1967, nr. 337 
Skrás. 1967, nr. 269 Skrás. 1967, nr. 340 

Skrás. 1967, nr. 271 Skrás. 1967, nr. 342 
Skrás. 1967, nr. 272 Skrás. 1967, nr. 343 
Skrás. 1967, nr. 273 Skrás. 1967, nr. 344 

Skrás. 1967, nr. 274 Skrás. 1967, nr. 345 
Skrás. 1967, nr. 277 Skrás. 1967, nr. 346 
Skrás. 1967, nr. 278 Skrás. 1967, nr. 347 
Skrás. 1967, nr. 279 Skrás. 1967, nr. 348 
Skrás. 1967, nr. 280 Skrás. 1967, nr. 349 
Skrás. 1967, nr. 281 

III. Afmáð vörumerki. 

Samkvæmt 27. gr. laga nr. 47 2. maí 1968 um vörumerki, sbr. 6. mgr. 15. gr. 
reglugerðar nr. Í 2. janúar 1969, hafa eftirtalin vörumerki verið afmáð úr vöru- 
merkjaskránni: 

Nr. 32/19838 — 156/1956 — 169/1956 — 284/1966 
- 164/19468 - 157/1956 — 280/1966 — 286/1966 

— 146/1956 — 158/1956 — 282/1966 — 300/1966
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Nr. 301/1966 — 137/1947 — 137/1957 — 125/1967 
— 302/1966 — 18/1957 — 177/1957 — 130/1967 
— 309/1966 —  21/1957 — 184/1957 — 181/1967 
— 314/1966 —  23/1957 — 3/1967 — 148/1967 
— 315/1966 — 24/1957 — 4/1967 — 152/1967 
— 318/1966 — 42/1957 — 6/1967 — 160/1967 
— 319/1966 — 43/1957 —  15/1967 — 161/1967 
— 333/1966 — 46/1957 —  17/1967 — 172/1967 
— 835/1966 — 48/1957 —  23/1967 — 182/1967 
— 337/1966 — 51/1957 —  25/1967 — 183/1967 
— 338/1966 —  58/1957 —  27/1967 — 187/1967 
— 339/1966 —  64/1957 —  34/1967 — 190/1967 
— 340/1966 —  65/1957 — 47/1967 — 194/1967 
— 342/1966 — 72/1957 —  48/1967 — 196/1967 
— 347/1966 —  73/1957 —  49/1967 — 200/1967 
— 351/1966 —  76/1957 —  53/1967 — 206/1967 
— 3/1927 — 79/1957 —  54/1967 — 209/1967 
— 22/1947 —  90/1957 —  55/1967 — 210/1967 
—  24/1947 —  98/1957 —  57/1967 — 212/1967 
—  28/1947 —  99/1957 —  58/1967 — 223/1967 
— 42/1947 — 101/1957 —  61/1967 — 225/1967 
—-  49/1947 — 103/1957 —  62/1967 — 226/1967 
— 52/1947 — 104/1957 —  64/1967 — 231/1967 
—  56/1947 — 107/1957 — 173/1967 — 232/1967 
—  70/1947 — 108/1957 — 71/1967 — 233/1967 
— 11/1947 — 109/1957 —  88/1967 — 236/1967 
— 76/1947 — 115/1957 —  91/1967 — 237/1967 
— 79/1947 — 116/1957 — 117/1967 — 238/1967 
— 109/1947 — 123/1957 — 119/1967 — 239/1967 
— 129/1947 — 129/1957 — 120/1967 — 241/1967 
— 130/1947 — 135/1957 — 121/1967 — 242/1967 
— 135/1947 

Enn fremur hafa eftirtalin vörumerki verið afmáð úr vörumerkjaskránni skv. 
27. gr. sömu laga: 

Nr. 225/1975 — 71/1976 —  89/1976 —  90/1976 
— 330/1975 — 78/1976 

Framseld vörumerki. 

Eftirtalin vörumerki hafa verið framseld á árinu 1977: 

Nr. 366/1972 til Gil Bret Mantelfabrik GmbH., £ Co., KG., Heidelberger Strasse 

9— 11, D-6901 Nussloch, Þýskalandi. 
Nr. 7/1947 til Bantam Books Inc. (Delaware corporation), 306 South State 

Street, Dover, Delaware 19901, Bandaríkjunum. 
Nr. 385/1975 til E.C. DE WITT £ COMPANY LIMITED, Seymour Road, Leyton, 

London, E10 7LX, Englandi. 
Nr. 148/1947 til SPICA S.p.A., 45 Via Gattamelata, Milan, Ítalíu. 
Nr. 244/1966 til MONTEDISON S.p.A., Milano, Ítalíu. 
Nr. 242/1966 til MONTEDISON $S.p.A., Milano, Ítalíu, 
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Nr. 7/1969 til Stauffer Chemical Company, West Port, Connecticut 06880, Banda- 

ríkjunum. 

Nr. 284/1972 til Gebr. Driehuizen B.V., Lisse, Hollandi. 

Nr. 412/1976 til Toyota Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, 1, Toyota-cho, Toyota- 

shi, Aichi-ken, Japan. 
Nr. 12/1966 til Beecham Group Limited Trading also as Beecham Products 

International and as Beecham Products Overseas and as Beecham Products, Great 

West Road, Brentford, Middlesex, Englandi. 

Nr. 181/1964 til Hotpoint Limited, Peterborough, Englandi. 
Nr. 38/1957 og 39/1957 til Marcafin S.A., 2, rue du Commerce, Geneve, Sviss. 

Nr. 112/1957 til ZETOR, NÁRODNI PODNIK, Brno, Tékkóslóvakíu. 

Nr. 167/1974 til TEAC Corporation, 3-7-3, Naka-Cho, Musashion-Shi, Tokyo, 

Japan. 
Nr. 17/1974 til Magic Marker Corporation, 1, Magic Marker Lane, Cherry Hill, 

New Jersey 08003, Bandaríkjum Norður-Ameríku. 
Nr. 64/1948 tilW £ H TRADE MARKS (JERSEY) LIMITED, Le Gallais Chambers, 

54 Bath Street, St. Helier, Jersev, Channel Tslands. 

Nr. 102/1960 og 163/1961 til Gesfor Aktiengesellschaft, Vaduz, Liechtenstein. 

Nr. 914/1955 til Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger. Roskildevej} 

65, 2620 Albertslund, Danmörku. 

Nr. 26/1935, 116/1964, 21/1966, 40/1923, 24/1935, 25/1935, 167/1963, 162/1969, 

100/1958.  28/1935, 39/1923, 174/1974, 6/1931. 5/1931. 398/1970, 102/1958, 27/ 

1935, 13/1969, 38/1923, 41/19923, 149/1954, 14/1962. 102/1954, 103/1954, 132/1970, 

117/1955. 168/1965. 397/1976. 207/1955. 79/1959. 7/1967, 446/1971, 152/1964 og 1977 

1960 til HENKEL Kommanditgesellschaft auf Aktien, 67, Henkelstrasse, Diisseldorf, 

Sambandslýðveldinu Þýskalandi. 

Nr. 187/1967 til Dexion-Comino International Limited, Empire Way, Wembley 

Park, Middlesex, Englandi. 

í Nr. 96/1969 til 1.B.P. Industrie Buitoni Perugina S.p.A., Via Cortonese 4, Perugia, 

talíu. 
Nr. 69/1967 til Trebor Sharps Limited, Trebor House, Woodford Green, Essex 

IG8 SEK, Englandi. 
Nr. 157/1971, 158/1971, 159/1971 og 160/1971 til Rowntree Mackintosh Limited, 

York, YO1 1WY, Englandi. 
Nr. 343/1967 til Rum Company Ltd., Gúterstrasse 141, Basel, Sviss. 

Nr. 177/1977 til Ólafs Skagvík. Dalalandi 6, Reykjavík. 

Nr. 9/1958 til Flitex, koncern textilního strojírenství, Liberec, Tékkóslóvakíu. 

Nr. 271/1967 til Fabriques de Tabac Reunies S.A., Quai Jean Renaud 3, 2003 
Neuchatel, Serrieres, Sviss. 

Nr. 157/1967, 158/1967 og 243/1967 til Warner-Lambert Company, 201 Tabor 
Road, Morris Plains, New Jersey, Bandaríkjum Norður-Ameríku. 

Nr. 172/1974 til Ferd. Andersen £ Co., Smedeland 36, 2600 Glostrup, Danmörku. 

Nr. 199/1967 til Barnángen AB, S-102 22 Stockholm, Gustavslundsvágen 145— 153, 

Svíþjóð. 

Nr. 213/1967 til Barnángen AB, S-102 22 Stockholm, Gustavslundsvágen 145— 153, 

Svíþjóð. 
Nr. 282/1967 til INTERDANDY A/G, Industriestrasse 31, CH 6301 Zug, Sviss. 
Nr. 252/1964 og 218/1964 til INTERDANDY A/G, Industriestrasse 31, CH 6301 

Zug, Sviss. 
Nr. 156/1967 til AB Wilhelm Becker, Lövholmgránd 12, Fack, 10270 Stockholm, 

Svíþjóð.
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Nr. 3/1972, 4/1972 og 16/1974 til Jimmiss S.A. Sta. Joaquina de Vedruna, s/n, 

Igualada (Barcelona) Spáni. 
Nr. 148/1966 til Damixa A/S, Óstbirkevej 2, Odense NÝ, Danmörku. 
Nr. 336,/1967 til Nordtend AB, Mikrofonvásen 11— 15, Hágersten, Svíþjóð. 
Nr. 315/1967 til A. H. Robins Company, Incorporated, 1407 Cummings Drive, 

Richmond, Virginia 23220, Bandaríkjunum. 
Nr. 243/1963 til Glamorene Products Corporation. 
Nr. 118/1966, 165/1966, 164/1966, 119/1966, 278/1966, 117/1966 og 166/1966 til 

C.H. Stuart, Inc. 

Nr. 263/1967, 39/1969, 183/1972 og 39/1956 til Bielefelder Elektronik und Ap- 

paratenbau GmbH., Am Stadtholz 39, D-4800, Bielfeld 1, Þýskalandi. 
Nr. 223/1957 til SKODA oborový podnik. 
Nr. 32/1964 til FINCAMERA S.A., 100 Rue Du Rhone, Geneve, Sviss. 

Nafnbreytingar. 

Á árinu 1977 breyttu eigendur eftirtalinna vörumerkja nafni sínu og heita nú: 
Skrás. 1975, nr. 19. Lucas Industries Limited. 

Skrás. 1971, nr. 176. Norwesco A/S, Holmestrand, Noregi. 

Skrás. 1967, nr. 163. Schimmelpenninck Sigarenfabrieken v/h Geurts á Van 
Schuppen B.V., Nude 28, Wageningen, Hollandi. 

Skrás. 1967, nr. 240. Schimmelpenninck Sigarenfabrieken v/h Geurts á Van 
Schuppen B.V., Nude 28, Wageningen, Hollandi. 

Skrás. 1976, nr. 330. Dr. R. Maag AG, Dielsdorf. 

Skrás. 1968, nr. 273. Rockwool International A/S, Hovedgaden 501, DK-2640 

Hedehusene, Danmörku. 

Skrás 1967, nr. 89, 90 og 324. UNITED BISCUITS (UK) LIMITED. 
Skrás. 1931, nr. 32 og 41, skrás. 1965, nr. 5 og 31, skrás. 1966, nr. 313 og skrás. 

1976, nr. 245. Knoll Aktiengesellschaft, D-6700 Ludwigshafen am Rhein, Sambands- 
lýðveldinu Þýskalandi. 

Skrás. 1955, nr. 198. Kraft Court, Glenview, Tllinois 60025, Bandaríkjunum. 

Skrás. 1967, nr. 162, 193 og 207. ESTABLISSEMENTS REGNIER, 14, rue de Cluij, 
Dijon, Frakklandi. 

Skrás. 1967, nr. 137. DEXTON-COMINO INTERNATIONAL LIMITED. 
Skrás. 1957, nr. 215 og skrás. 1971, nr. 351. 4P Folie Forchheim G.m.b.H. 
Skrás. 1967, nr. 328. OMRON TATEISI ELECTRONICS CO. 
Skrás. 1967, nr. 68 og 227. UNITED BRANDS COMPANY, Prudential Center, 

Boston, Massachusetts 02199. Bandaríkjunum. 

Skrás. 1972, nr. 121 og 130. LOFTHOUSE OF FLEETWOOD LIMITED. 
Skrás. 1967, nr. 188. PepsiCo., Inc., Purchase, New York 10577, Bandaríkjunum. 

Skrás. 1966, nr. 327 STENDAHL., société anonyme, 72—78 Avenue Georges 
Glémenceau, Nanterre 92000, Frakklandi. 

Skrás. 1959, nr. 82. PRODOTTIT ALIMENTARI E DIETETICI SPA, stytt í 
„P.A.D.S.P.A.“ 

Skrás. 1970, nr. 478. MODERN MEDICINE PUBLICGATIONS, INC., 757 Third 
Avenue, New York, N.Y. 10017, Bandaríkjunum. 

Skrás. 1957, nr. 92. Richton International Corporation (Delaware corporation), 

New York, N.Y. Bandaríkjum Norður-Ameríku. 
Skrás. 1967, nr. 269. CO-RO FOOD A/S, Ellekær 1, Frederikssund, Danmörku. 
Skrás. 1958, nr. 21. Sklo Union, oborovy podnik, Teplice, Tékkóslóvakíu. 
Skrás. 1971, nr. 79. Kanebo Limited.
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Skrás. 1958, nr. 20. Sklo Union, oborový podnik. 
Skrás. 1967, nr. 200. SKODA, oborový podnik, Plzen, Tékkóslóvakíu. 

Skrás. 1967, nr. 284. GUERLAIN SOCIETE ANONYME. 

Skrás. 1947, nr. 31 ASTRA CHEMICAL PRODUCTS AKTIEBOLAG. 
Skrás. 1947, nr. 132. Recta SA (Recta AG) (Reeta Ltd). 

Skrás. 1976, nr. 181. Simon Shirt Co. Limited. 

Skrás. 1973, nr. 163, 164 og 174. Dolby Laboratories Licensing Corporation, 
131, Sansome Street, San Francisco, CA 94111, Bandaríkjum Norður-Ameríku. 

Skrás. 1951, nr. 26. Zwanenberg's Fabrieken B.V. 
Skrás. 1976, nr. 56. ESAB AKTIFBOLAG. 
Skrás. 1976, nr. 391. Victor United, Inc., 3900 North Rockwell Street, Chicago, 

Illinois, Bandaríkjunum. 

Skrás. 1957, nr. 43. Královopolská strojirna, národní podnik. 
Skrás. 1968, nr. 236. International Sales and Import Corporation BV, Drentest- 

raat 21, Amsterdam, Hollandi. 

Skrás. 1967, nr. 231. Britton of U.K. Limited. 
Skrás. 1957, nr. 4. MOORE PARAGON U.K. Limited, 75/79 Southwark Street, 

London SE1 OHY, Englandi. 

Skrás. 1957, nr. 220. Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH., Grenzstr. 1—5, 2300 Kiel 14, 
Þýskalandi. 

Skrás. 1948, nr. 58, skrás. 1967, nr. 247, skrás. 1972, nr. 261 og 262. Ford Aero- 

space £ Communications Corporation, 300 Renaissance Center, Detroit, Michigan 

48243, Bandaríkjunum. 

Breytt heimilisföng. 

Eigandi vörumerkis nr. 113/1957 hefur breytt heimilisfangi sínu í 17 Stratford 
Place, London WI1A 4AH, Englandi. 

Eigandi vörumerkja nr. 132/1948, 53/1964 os 477/1970 hefur breytt heimilis- 

fangi sínu í Grace Plaza, 114 A venue of the Americas, New York 10036, Bandaríkjunum. 
Eigandi vörumerkis nr. 366/1972 hefur breytt heimilisfangi sínu í Ringstrasse 

19, D-6900 Heidelberg, Þýskalandi. 
Eigandi vörumerkja nr. 406/1978, 405/1973, 94/1971, 22/1971, 240/1972, 97/1972, 

320/1972, 105/1974, 23/1971, 21/1971 os 1892/1976 hefur breytt heimilisfangi sínu Í 

Gateway House, Basing View, Basinsstoke, Hampshire RG21 2EE, Englandi. 

Eisandi vörumerkis nr. 218/1967 hefur breytt heimilisfangi sínu í Route de 
Chésalles 21, CH-1723, Marly, Sviss. 

Eigandi vörumerkis nr. 126/1967 hefur breytt heimilisfangi sínu í FMC Corpora- 
tion, 200 East Randolph Drive, Chicago, Tllinois, Bandaríkjum Norður-Ameríku. 

Eigandi vörumerkja nr. 52/1951 os 200/1960 hefur breytt heimilisfangi sínu í 

Wilhelminaplein 3, Eindhoven, Hollandi. 
Eigandi vörumerkis nr. 291/1957 hefur breytt heimilisfangi sínu í Purchase, 

New York 10577, Bandaríkjunum. 
Eigandi vörumerkja nr. 176/1967, 177/1967, 216/1967 og 224/1967 hefur breytt 

heimilisfansi sínu í Tobaksvejen 4, 2860 Sóborgs, Danmörku. 
Eigandi vörumerkis nr. 16/1947 hefur breytt heimilisfangi sínu í STREET, 

Somerset, Englandi. 
Eigandi vörumerkja nr. 114/1979, 115/1972, 116/1972, 12/1974 og 49/1947 hefur 

breytt heimilisfangi sínu í 20 St. Mary's Parsonage, Manchester M3 2NL, Englandi. 
Eigandi vörumerkis nr. 181/1976 hefur breytt heimilisfangi sínu í 79 é 83 

Great Portland Street, London WIN 5RA, Englandi. 
Eigandi vörumerkis nr. 392/1971 hefur breytt heimilisfangi sínu í Route de 

Lyon, 38290 La Verpillere, Frakklandi,
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Eigandi vörumerkis nr. 136/1957 hefur breytt heimilisfangi sínu í Burmah House, 
Pipers Way, Swindon, Wiltshire, SN3 IRE, Englandi. 

Eigandi vörumerkis nr. 121/1957 hefur breytt heimilisfangi sínu í Fack, 172 03 
Sundbyberg 3, Svíþjóð. 

Eigandi vörumerkis nr. 185/1967 hefur breytt heimilisfangi sínu í Novo Allé, 
DK-2880, Bagsværd Danmörku. 

Eigandi vörumerkis nr. 194/1957 hefur breytt heimilisfangi sínu í 2—6 Engager, 
2600 Glostrup, Danmörku. 

Eigandi vörumerkis nr. 249/1967 hefur breytt heimilisfangi sínu í 3030 Jackson 

Avenue, Memphis, Tennessee, Bandaríkjunum. 
Eigandi vörumerkis nr. 268/1967 hefur breytt heimilisfangi sínu í 3030 Jackson 

Avenue, Memphis, Tennessee, Bandaríkjunum. 
Eigandi vörumerkja nr. 30/1937 og 190/1957 hefur breytt heimilisfangi sínu í 

Burmah House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire, SN3 IRE, Englandi. 
Eigandi vörumerkis nr. 347/1967 hefur breytt heimilisfangi sínu í American 

Center, 27777 Franklin Road, Southfield, Michigan 48076, Bandaríkjunum. 

Eigandi vörumerkja nr. 167/1947, 168/1947, 169/1947, 170/1947 og 171/1947 
hefur breytt heimilisfangi sínu í Burmah House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire 
SN3 IRE, Englandi. 

Eigandi vörumerkis nr. 211/1967 hefur breytt heimilisfangi sínu í 1275 King 
Street. Greenwich, Connecticut, Bandaríkjunum. 

Eigandi vörumerkis nr. 99/1968 hefur breytt heimilisfangi sínu í Tobaksvejen 
4, 2860 Sgborg, Danmörku. 

Eigandi vörumerkis nr. 405/1976 hefur breytt heimilisfangi sínu í 6—1, 2-chome, 
Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan. 

Nytjaleyfi. 

Eigandi vörumerkis nr. 257/1975 hefur veitt L R Industries Limited, North 

Circular Road, Chingford. London, E4 8QA, Englandi nytjarétt þess hér á landi. 
Eigandi vörumerkis nr. 64/1948 hefur veitt William and Humbert Limited, 2, 

Raymond Buildings, Gray's Inn, London WCIR 5BN, Englandi nytjarétt þess hér 
á landi. 

Eigandi vörumerkja nr. 112/1971, 129/1972, 20/1975 og 144/1976 hefur veitt 
The Decca Record Company Limited, 9 Albert Embankment, London S.E.I1., Englandi 

nytjarétt þeirra hér á landi. 
Eigandi vörumerkis nr. 144/1976 hefur veitt DECCA RADIO £ TELEVISION 

LIMITED, 9 Albert Embankment, London S.E.1, Englandi nytjarétt þess hér á landi. 
Eigandi vörumerkis nr. 218/1964 hefur veitt Dansk Tyggegummi Fabrik A/S 

7100, Vejle, Danmörku nytjarétt þess hér á landi. 
Eigandi vörumerkis nr. 252/1964 hefur veitt Dansk Tyggegsummi Fabrik A/S, 

7100 Vejle, Danmörku nytjarétt þess hér á landi. 
Eigandi vörumerkis nr. 282/1967 hefur veitt Dansk Tyggegummi Fabrik A/S, 

7100 Vejle, Danmörku, nytjarétt þess hér á landi. 
Eigandi vörumerkis nr. 79/1953 hefur veitt The Decca Record Company Limited, 

9 Albert Embankment, London, S.E.1., Englandi nytjarétt þess hér á landi. 

Ýmsar breytingar. 

Samkvæmt ákvörðun eiganda vörumerkis nr. 268/1975 skal merkið framvegis 

aðeins gilda fyrir: „Reipi, strengir, seglgarn, band og net“, í 22. flokki. 6. flokkur 
haldist óbreyttur.
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Sú breyting hefur verið gerð á vörumerki nr. 177/1977 — Atlas Super Samloka, 
að orðið „Atlas“ hefur verið fellt niður úr vöruheitinu og verður það því fram- 

vegis: „Super-samloka“. 
Samkvæmt ákvörðun eiganda vörumerkis nr. 140/1977 hefur svofelld breyting 

orðið á vörulista merkisins: 1. og 3. flokkur vörulistans falla niður. Vörumerkið 
gildir fyrir lyf í 5. flokki til notkunar í leggöngum og öðrum stöðum líkamans. 

Eftirfarandi breytingar hafa orðið á vörulista vörumerkis nr. 93/1977: 29. 
flokkur. Kraftsúpur, hlaup, deig, niðursuðuvörur, tilbúnir réttir og fryst eða þurrkuð 
matvæli, svo og hert matvæli úr grænmeti, ávöxtum, kjöti, alifuglum, fisk og nær- 

ingarefnum úr sjó; sultutau, egg; mjólk, ost og önnur matvæli úr mjólk, mjólkur- 
líki, matarolíur og feiti; mayonnaise sósa; eggjahvítuefni í matvæli. 30. flokkur. 
Kaffi og kaffibætir, gervikaffi og gervikaffibætir; te og tebætir; kókó og kókó- 
blöndur, súkkulaði, sætindi, sælgæti; sykur; kökubúðarvörur, sætabrauð, eftirréttir, 

búðingar; -ís, efni í ís; hunang og gervihunang; matvæli með hrísgrjón sem undir- 
stöðu, hveiti eða kornmeti, einnig í formi tilbúinna rétta; sósur; ilmbætir eða 

kryddvörur í matvæli. 
32. flokkur. Öl; ölkelduvatn og aðrir óáfengir drykkir, saft, bragðefni til fram- 

leiðslu óáfengra drykkja. 
Eftirfarandi breytingar hafa orðið á vörulista vörumerkis nr. 402/1976: 1. 

flokkur. Efnavörur notaðar í matvælaiðnaði, efni til að verja matvæli. 5. flokkur. 

Sjúkrafæði og drykkir. 29. flokkur. Kraftsúpur, hlaup, deig, niðursuðuvörur, til- 
búnir réttir og fryst eða þurrkuð matvæli, svo og hert matvæli úr grænmeti, ávöxtum, 
kjöti, alifuglum, fisk og næringarefnum úr sjó; eggjahvítuefni í matvæli; sultutau, 
egg; mjólk, ost og önnur matvæli úr mjólk, mjólkurliki, matarolíur og feiti, mayon- 
naise sósa. 30. flokkur. Kaffi og kaffibætir, gervikaffi og gervikaffibætir; te og te- 
bætir; kókó og kókóblöndur, súkkulaði, sætindi, sælgæti; sykur; kökubúðarvörur, 

sætabrauð; eftirréttir, búðingar, ís, efni í ís; hunang og gervihunang, matvæli með 
hrísgrjón sem undirstöðu, hveiti eða kornmeti, einnig í formi tilbúinna rétta; sósur; 

ilmbætir eða kryddvörur í matvæli. 31. flokkur. Landbúnaðar- og garðræktarfram- 
leiðsla; fóðurvörur handa dýrum; eggjahvítuefni í dýrafæði; malt. 

Eftirfarandi breytingar hafa orðið á vörulista vörumerkis nr. 322/1976: 29. flokkur 
Kraftsúpur, hlaup, deig, niðursuðuvörur, tilbúnir réttir og fryst eða þurrkuð mat- 
væli, svo og hert matvæli úr grænmeti, ávöxtum, kjöti, alifuglum, fisk og næringar- 
efnum úr sjó, sultutau, egg; mjólk, ost og önnur matvæli úr mjólk, mjólkurlíki, matar- 
olíur og feiti; mayonnaise sósa, eggjahvítuefni í matvæli. 30. flokkur. Kaffi og kaffi- 
bætir, gervikaffi og servikaffibætir;te og tebætir; kókó og kókóblöndur, súkkulaði, sæt- 
indi, sælgæti, sykur; kökubúðarvörur, sætabrauð; eftirréttir, búðingar; ís, efni í ís; 

hunang og gervihunang; matvæli með hrísgrjón sem undirstöðu, hveiti eða korn- 
meti, einnig í formi tilbúinna rétta; sósur; ilmbætir eða kryddvörur í matvæli. 

32. flokkur. Öl, ölkelduvatn og aðrir óáfengir drykkir, saft, bragðefni til framleiðslu 
óáfengra drykkja. 

Nr. 481. 
EINKALEYFI 

veitt 1977. 

Hinn 27. janúar 1977 var Texaco Exploration Canada Ltd., Calgary, Alberta, 
Kanada veitt einkaleyfi hér á landi á aðferð til mælingar á hitageislun í frosnum 
jarðvegi. 

Einkaleyfið er nr. 955. 
Hinn 28. janúar 1977 var Chevron Research Company, San Francisco, Cali- 

fornia, veitt einkaleyfi hér á landi á kerfi til að stjórna vökvabúnaði. 
Einkaleyfið er nr. 956.
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Hinn 31. janúar 1977 var Chevron Research Company, San Francisco, Cali- 
fornia, veitt einkaleyfi hér á landi á tæki og aðferð til að minnka álag á lyfti- 
fætur borskipa. 

Einkaleyfið er nr. 957. 
Hinn 1. febrúar 1977 var Chevron Research Company, San Francisco, Cali- 

fornia, veitt einkaleyfi hér á landi á pöllum til nota við strendur íshafa. 

Einkaleyfið er nr. 958. 
Hinn 1. febrúar 1977 var Chevron Research Company, San Francisco, Cali- 

fornia, veitt einkaleyfi hér á landi á pöllum til nota við strendur íshafa, ásamt 
aðferð og tækjum til að draga úr álagi af völdum íss. 

Einkaleyfið er nr. 959. 
Hinn 5. maí 1977 var Texaco Development Corporation, 135 East 42nd Street, 

New York, N.Y. 10017, U.S.A. veitt einkaleyfi hér á landi á legufærum skips utan 

strandar. 
Einkaleyfið er nr. 960. 
Hinn 6. maí 1977 var Nordischer Maschinenbau Rud. Baader, Genier Strasse 

249, 2400 Libeck, Þýskalandi veitt einkaleyfi hér á landi á útbúnaði til að skera 
burt klumbubein á fiski, þar sem kviðurinn hefur verið opnaður. 

Einkaleyfið er nr. 961. 
Hinn 6. maí 1977 var Nordischer Maschinenbau Rud. Baader, Genier Strasse 

249, 2400 Libeck, Þýskalandi veitt einkaleyfi hér á landi á aðferð og tæki til þess 

að hausa slægðan fisk með kúlulaga skurði. 
Einkaleyfið er nr. 962. 
Hinn 6. maí 1977 var Nordischer Maschinenbau Rud. Baader, Genier Strasse 

249, Löbeck, Þýskalandi veitt einkaleyfi hér á landi á tæki til að skera hold frá 
rifbeinum og hryggsúlugeislum í fiski. 

Einkaleyfið er nr. 963. 
Hinn 6. maí 1977 var Nordischer Maschinenbau Rud. Baader, Genier Strasse 

249, 2400 Lúbeck, Þýskalandi veitt einkaleyfi hér á landi á aðferð til þess að flaka 
fisk. 

Einkaleyfið er nr. 964. 
Hinn 6. maí 1977 var Nordischer Maschinenbau Rud. Baader, Genier Strasse 

249, 2400 Lúbeck, Þýskalandi veitt einkaleyfi hér á landi á áhaldi til að rétta upp 
sporðstykki á fiskum. 

Einkaleyfið er nr. 965. 
Hinn 6. maí 1977 var Nordischer Maschinenbau Rud. Baader, Genier Strasse 

249, 2400 Lúöbeck, Þýskalandi veitt einkaleyfi hér á landi á tæki til að skera 
frá flak af flatfiski. 

Einkaleyfið er nr. 966. 
Hinn 6. maí 1977 var Nordischer Maschinenbau Rud. Baader, Genier Strasse 

249, 2400 Lúbeck, Þýskalandi veitt einkaleyfi hér á landi á tæki til að hausa flatfisk. 
Einkaleyfið er nr. 967. 
Hinn 6. maí 1977 var Resources Conservation Company, U.S.A. veitt einka- 

leyfi hér á landi á aðferð til að fjarlægja vatn úr blöndu sem inniheldur föst efni 
og vatn. 

Einkaleyfið er nr. 968. 

Hinn 6. maí 1977 var Paul Ström, 5302 Strusshamn, Noregi og Erling Allers, 

Solásen 43, Nesttun, Noregi veitt einkaleyfi hér á landi á áhaldi til að nota við 
herpinót og til að herpa nótina. 

Einkaleyfið er nr. 969. 
Hinn 6. maí 1977 var Magma Energy, Inc., 2770 McConnell Drive, Los Angeles, 

Californiu, U.S.A. veitt einkaleyfi hér á landi á jarðhitaorkukerfi.
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Einkaleyfið er nr. 970. 
Hinn 15. júní 1977 var Nordischer Maschinenbau, Rud. Baader, 2400 Lubeck, 

Þýskalandi, veitt einkaleyfi hér á landi á fiskflökunarvél. 
Einkaleyfið er nr. 971. 
Hinn 3. ágúst 1977 var Société anonyme dite: E. P.M. INTERNATIONAL 61, 

rue du Président Wilson, LEVALLOISPERRET, Frakklandi, veitt einkaleyfi hér á 

landi á hitaplötu samsettri úr lögum og borðum búnum slíkum plötum. 
Einkaleyfið er nr. 972. 
Hinn 5. ágúst 1977 var DIAMOND SHAMROCK CORPORATION, 1100 Superior 

Avenue, Cleveland, Ohio, Bandaríkjunum, veitt einkaleyfi hér á landi á rafskauti 

úr Mn. Os. 
Einkaleyfið er nr. 973. 
Hinn 19. september 1977 var Hakodate Seimo Sengu Co. Ltd., Hokkaido, Japan, 

veitt einkaleyfi hér á landi á lagneti. 
Einkaleyfið er nr. 974. 

Hinn 15. desember 1977 var Igor Anatolievich Levin, USSR, Moscow, Petro- 

zavoðskaya ulitsa, 15 korpusl kv. 113, Konstantin Ivanovich Skobelev, USSR, Rostov- 

na-Donu Teatralny pereulok, 40, kv. 50, Lev Iosiforvich Levkovich, USSR, Rostov- 

na-Donu ulitsa Tekucheva, 143, kv. 48 og Boris Andreevich Pavljuk, USSR, Rostov- 

na-Donu ulitsa Vorovskogo, 46, kv. 37 veitt einkaleyfi nr. 975 á afísingarbúnaði. 

Hinn 15. desember 1977 var Elektroschmelzwerk Kempten G.m.b.H., 8 Minchen 

2, Herzog-Wilhelm-Strasse 16, Sambandslýðveldi Þýskalands veitt einkaleyfi nr. 

976 á endurbótum á og varðandi rafknúna viðnámsofna. 

Hinn 15. desember 1977 var DIAMOND SHAMROCK CORPORATION, 1100 

Superior Avenue, Cleveland Ohio, U.S.A. veitt einkaleyfi nr. 977 á rafskauti úr 

blýtvioxyd. - 

Hinn 15. desember 1977 var TEXACO DEVELOPMENT CORPORATION, 135 

East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, Bandaríkjunum veitt einkaleyfi nr. 978 á 

aðferðum til að hagnýta orku úr jarðhitasvæði. 

Hinn 15. desember 1977 var Elektroschmelzwerk Kempten G.m.b.H., 8 Minchen 

2, Herzog-Wilhelm-Strasse 16, Sambandslýðveldi Þýskalands veitt einkaleyfi nr. 

979 á endurbótum á og varðandi rafknúna viðnámsofna. 

Hinn 15. desember 1977 var Elektroschmelzwerk Kempten G.m.b.H., 8 Mönchen 

9, Herzog-Wilhelm-Strasse 16, Sambandslýðveldi Þýskalands veitt einkaleyfi nr. 980 

á endurbótum á og varðandi rafknúna viðnámsofna. 

Hinn 16. desember 1977 var NOVO TERAPEUTISK LABORATORIUM A/S, 115, 

Fuglebakkevej, 2200 Kaupmannahöfn N, Danmörku veitt einkaleyfi nr. 981 á inn- 

sprautanlegu insulini til lækningameðferðar og aðferð til að búa það til. 

Nr. 482. 

HEIÐURSMERKI FÁLKAORÐUNNAR 

Forseti Íslands sæmdi eftirtalda menn heiðursmerki Hinnar íslensku fálkaorðu 

árið 1977. . 
I. ÍSLENDINGAR 

1. janúar: 

Dr. Oddur Guðjónsson, sendiherra, stórriddarakross með stjörnu. 

Einar Steindórsson, framkvæmdastjóri Hraðfrystihússins hf. í Hnífsdal, ridd- 

arakross. 

Guðjón Jónsson, flugstjóri, riddarakross. 

Halldór Pétursson, listmálari, riddarakross. 

Hálfdán Björnsson, bóndi, Kvískerjum, Hofshreppi, riddarakross. 

Magdalena Sigurþórsdóttir, kennari, riddarakross.
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Sigríður Ingimarsdóttir, riddarakross. 
Sigrún Magnúsdóttir, hjúkrunarkona, riddarakross. 
Sigurjón Stefánsson, skipstjóri, riddarakross. 
Sveinn Benediktsson, framkvæmdastjóri, riddarakross. 
Valgarð Thoroddsen, fv. rafmagnsveitustjóri ríkisins, riddarakross. 

30. mars: 
Páll Ásg. Tryggvason, sendiherra, stórriddarakross. 
Sigurður Hafstað, sendifulltrúi, stórriddarakross. 
Dr. Sigurður Samúelsson, prófessor, stórriddarakross. 
Árni Gestsson, forstjóri, riddarakross. 
Jakob Jónsson, lögregluvarðstjóri, riddarakross. 

17. júní: 
Einar Guðfinnsson, útgerðarmaður, Bolungarvík, stórriddarakross með 
Haraldur Kröyer, sendiherra, stórriddarakross með stjörnu. 

Dr. med. Friðrik Einarsson, yfirlæknir, stórriddarakross. 
Ágúst Þorvaldsson, bóndi, fv. alþingismaður, Brúnastöðum, Hraungerðis- 
hreppi, riddarakross. 

Jón Árnason, alþingismaður, Akranesi, riddarakross. 
Páll Gíslason, yfirlæknir og skátahöfðingi, riddarakross. 
Trausti Einarsson, prófessor, stórriddarakross. 

Sigurður H. Egilsson, framkvæmdastjóri, riddarakross. 

Arnheiður Jónsdóttir, fv. námsstjóri, riddarakross. 

Guðmundur Löve, framkvæmdastjóri Öryrkjabandalagsins, riddarakross. 
Jón Kristjánsson, formaður Fegrunarfélags Akureyrar, riddarakross. 
Svavar Guðnason, listmálari, riddarakross. 

Halldóra Eggertsdóttir, námsstjóri, riddarakross. 

20. október: . 
Benedikt Gröndal, fv. formaður Vinnuveitendasambands Íslands, stórriddara- 
kross. 
Einar Bjarnason, prófessor, stórriddarakross. 

Gunnar Guðbjartsson, formaður Stéttarsambands bænda, Hjarðarfelli, Snæ- 
fellsnesi, riddarakross. 

Halldór Þorsteinsson, útgerðarmaður, Vörum í Garði, Gerðahreppi, riddara- 
kross. 
Ingólfur Guðbrandsson, forstjóri, riddarakross. 
Jóhann Gunnar Ólafsson, fv. bæjarfógeti, stórriddarakross. 
Páll Þorsteinsson, fv. alþingismaður, Hnappavöllum, Öræfum, riddarakross. 
Þorvaldur Skúlason, listmálari, stórriddarakross. 

22. desember: 
Sverrir Haukur Gunnlaugsson, deildarstjóri, riddarakross. 

II. ERLENDIR RÍKISBORGARAR 
10. febrúar: . 

Winck, Helge W., vararæðismaður Íslands í Hálsingborg, Svíþjóð, riddara- 
kross. 

Enström, Lennart, vararæðismaður Íslands í Sundsvall, Svíþjóð, riðdara- 

kross. 

Gavrilovic, Vladimir, dr., fv. aðalræðismaður Íslands í Belgrad, stórriddara- 

kross. 
B 122
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de Montenach, Georges-Frank, ræðismaður Íslands í Genf, riddarakross. 

Horowitz, Maurice K., ræðismaður Íslands í Atlanta, Bandaríkjunum, 

riddarakross. 
Kipnis, Albert Norman, ræðismaður Íslands í Portland, Bandaríkjunum, 
riddarakross. 
Jónsson, Jón Marvin, ræðismaður Íslands í Seattle, Bandaríkjunum, riddara- 

kross. 
Björnsson, Björn, ræðismaður Íslands í Minneapolis, Bandaríkjunum, stór- 
riddarakross. 

Johnson, Paul Sveinbjörn, ræðismaður Íslands í Chicago, Bandaríkjunum, 
stórriddarakross. 
Arnesen, Arne S., aðalræðismaður Íslands í Sao Paulo, Brasilíu, riddara- 

kross. 
Knoop, Robert C., ræðismaður Íslands í Santiago, Chile, stórriddarakross. 
Odolf, Harry C., ræðismaður Íslands í Philadelfia, Bandaríkjunum, riddara- 

kross. 
Henrichsen, Arne Johan, rektor Háskólans í Bergen, Noregi, stórriddara- 

kross með stjörnu. 
Bandle, Oskar, dr. phil., prófessor við Háskólann í Basel, Sviss, riddarakross. 

14. febrúar: . 
Schubrig, Alfred, aðalræðismaður Íslands í Vínarborg, stórriddarakross. 

1. mars: 

Löffler, Otto, dr., aðalræðismaður Íslands í Köln, Sambandslýðveldinu 
Þýskalandi, stórriddarakross. 

Weil, Leo, forstjóri, umboðsmaður Cold-Water Seafood Corporation, Louis- 

ville, Kentucky, Bandaríkjunum, riddarakross. 

Bergmann, Olli Oleg, sendiherra, aðalritari skrifstofu Norrænu ráðherra- 
nefndarinnar í Osló, stórkross. 
Quevedo-Toro, Alberto, aðalræðismaður Íslands í Quito, Ekvador, stórkross. 

Seminario, Federico Hilbek, aðalræðismaður Íslands í Lima, Perú, stór- 

kross. 

30. mars: 

Tvedt, Knut, forstjóri TONO, Osló, stórriddarakross. 

Hildegard, Maria, príorinna St. Jósefsspítala í Reykjavík, riddarakross. 

10. apríl: 
Pitt, Frank W.C., ræðismaður Íslands í Bristol, Bretlandi, stórriddarakross. 

Olgeirsson, Jón, ræðismaður Íslands í Grimsby, Bretlandi, riddarakross. 
Ryeland, David C., vararæðismaður Íslands í Dover, Bretlandi, riddara- 

kross. 

Hogan, Thomas P., aðalræðismaður Íslands í Dublin, Írlandi, riddarakross. 

20. apríl: 
Drostby, Egon, skrifstofustjóri í danska menntamálaráðuneytinu, riddara- 
kross. 
Noe-Nygaard, Arne, prófessor, Kaupmannahöfn, stórriddarakross. 

3. maí: 
Nielsen, Sven Aage, sendiherra Dana í Reykjavík, stórkross.
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maí: 
Tulinius, Finn, séra, fv. sóknarprestur í Strö, Danmörku, stórriddarakross. 

Schutzback, Werner, rithöfundur, Sviss, riddarakross. 

Eibl, Erich, ræðismaður Íslands í Salzburg, Austurríki, riddarakross. 

Paret, Daniel, viðskiptafulltrúi í franska sendiráðinu í Reykjavík, riddara- 
kross. 

maí: 

Gasser, Erwin A.J., vararæðismaður Íslands í Vínarborg, Austurríki, ridd- 

arakross. 

júní: 
Hesse, Ernst O., ræðismaður Íslands í Dússeldorf, Sambandslýðveldinu 
Þýskalandi, stórriddarakross. 

júní: 
Urquijo, Jaime, fv. aðalræðismaður Íslands í Madrid, stórriddarakross með 
stjörnu. . 
Bentzen, Ole, dr. med., prófessor, Árósum, Danmörku, riddarakross. 

júlí: 
Fröhlich, Siegfried, dr., ráðuneytisstjóri innanríkisráðuneytisins í Bonn, 

stórkross. 
Herold, Horst, dr., forseti Bundeskriminalamt, Bonn, stórriddarakross með 

stjörnu. 
Leszcynski, Christfried, dr., deildarforseti Bundeskriminalamt, Bonn, stór- 

riddarakross. 
Scehútz, Karl, fv. deildarforseti, Bonn, stórriddarakross. 

Driesen, Horst-Hilmar, aðstoðarforstjóri vísindadeildar Bundeskriminalamt, 
Bonn, stórriddarakross. 
Kissling, Ekkehard, dr., forstjóri vísindadeildar Bundeskriminalamt, Bonn, 

stórriddarakross. 

júlí: 
Renshaw Jones, R., aðalræðismaður Íslands í Sydney, Ástralíu, stórridd- 
arakross. 
Borgman Brouver, Elizabeth, einkaritari, hollenskur ríkisborgari, stórriddara- 

kross. 

1. ágúst: 

10. 

Harkjær, Ole, borgarstjóri Lyngby-Tárbæk, Danmörku, riddarakross. 
Vindsetmo, Emil, ráðuneytisstjóri norska félagsmálaráðuneytisins, stórridd- 
arakross. 
Löchen, Einar, hæstaréttardómari, Ósló, stórriddarakross. 

ágúst: 

Váyrynen, Paavo, utanríkisráðherra Finnlands, stórkross. 

Lindemann, Lars, sendiherra Finnlands á Íslandi, stórkross. 

Blomstedt, Yrjö, prófessor, Helsingfors, stórriddarakross með stjörnu. 
Halonen, Pentti, prófessor, Helsingfors, stórriddarakross með stjörnu. 
Sunell, Ossi, utanríkisráð, Helsingfors, stórriddarakross með stjörnu. 

Rantanen, Paavo, utanríkisráð, Helsingfors, stórriddarakross með stjörnu.
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Anttila, Henrik, ofursti, Helsingfors, stórriddarakross með stjörnu. 

Waáchter, Lasse, yfirforingi, Helsingfors, stórriddarakross. 
Hirvonen, Teuvo, höfuðsmaður, Helsingfors, stórriddarakross. 

Reinilá, Matti, 1. sendiráðsritari í finnska sendiráðinu í Ósló, riddarakross. 

5. september: 

Anderson, Arne F., framkvæmdastjóri Norræna félagsins í Svíþjóð, ridd- 
arakross. 

Arnesen, Gerhard, framkvæmdastjóri Norræna félagsins í Noregi, stórridd- 

arakross. 

Karsma, Veikko, framkvæmdastjóri Norræna félagsins í Finnlandi, stórridd- 

arakross. 

6. september: 

Briand de Crevecoeur, Marin Guðrún, ræðismaður Íslands í Malaga, Spáni, 
riddarakross. 
Hurtado, Santiago Miralles, ræðismaður Íslands í Valencia, Spáni, stór- 

riddarakross. 

10. september: 
Thorsen, Ingvald C., stórkaupmaður, Kaupmannahöfn, riddarakross. 

Christensen, Kai, arkitekt, deildarstjóri í danska byggingamálaráðuneytinu, 

riddarakross. 

25. september: 

Orgland, Ivar, dr. phil., Osló, stórriddarakross. 
Kofod, Helmer, dr., rektor danska lyfjafræðiháskólans, stórriddarakross. 

Perch Nielsen, Ole, ráðuneytisstjóri danska menningarmálaráðuneytisins, 
stórriddarakross. 

20. október: 

Chen, Tung, fráfarandi sendiherra Alþýðulýðveldisins Kina í Reykjavík, 
stórkross. 

27. nóvember: 
Ólafsson, Sveinbjörn S., séra, Minneapolis, Bandaríkjunum, riddarakross. 

1. desember: 
Bru, Ragnvald Rustungs, póstmálastjóri, Osló, stórriddarakross. 
Övregaard, Per, símamálastjóri, Osló, stórriddarakross með stjörnu. 
Andersen, Kersten, hljómsveitarstjóri, Osló, stórriddarakross. 

Bjurel, Bertil, dr., fv. símamálastjóri, Stokkhólmi, stórriddarakross með 

stjörnu. 
Holm, Jörgen, forstjóri, Kaupmannahöfn, riddarakross. 

Nr. 483. 

EMBÆTTI, SÝSLANIR M. M. 

1976: 

29. september var cand. pharm. Margréti Kristrúnu Haraldsdóttur veitt leyfi til 
þess að mega starfa sem lyfjafræðingur hér á landi. 

1. desember var Jón Guðmar Jónsson, viðskiptafræðingur, skipaður fulltrúi í 
menntamálaráðuneytinu. 

13. desember var Ingimar Sigurðsson, lögfræðingur, skipaður deildarstjóri í 
heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu frá 13. október 1976 að telja.
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15. desember var cand. med. et chir. Kristni P. Benediktssyni veitt leyfi til 
þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var cand. med. et chir. Pétri Skarphéðinssyni veitt leyfi til þess að mega 
stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var Árna Björnssyni, lækni, veitt leyfi til þess að mega starfa sem sér- 
fræðingur í almennum skurðlækningum með skapnaðarlækningar sem hliðargrein, 
en sérfræðileyfi til handlækninga hlaut Árni Björnsson 17. mars 1959. 

30. desember var cand. med. et chir. Þórarni Tyrfingssyni veitt leyfi til þess 
að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

31. desember var Páll Flygenring skipaður ráðuneytisstjóri iðnaðarráðuneytisins 
frá 1. janúar 1977 að telja. 

1977: 

7. janúar var Úlfi Ragnarssyni, lækni, veitt lausn frá embætti héraðslæknis á 
Þórshöfn frá í. janúar 1977 að telja. 

10. janúar var Sigfús Björnsson skipaður dósent í rafmagnsverkfræði í verk- 
fræði- og raunvísindadeild Háskóla Íslands frá 1. janúar 1977 að telja. 

19. janúar var Hai-Hyung Cho skipaður kjörræðismaður Íslands með aðalræðis- 
stigi í Seoul. 

13. janúar var Ævar Jóhannesson skipaður rannsóknarmaður við jarðfræði- 
deild jarðvísindastofu Raunvísindasiofnunar Háskólans frá 1. janúar 1977 að telja. 

18. janúar var Arnari Guðmundssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings 
fyrir héraðsdómi. 

19. janúar var dr. med. Kjartani Guðmundssyni veitt lausn frá prófessors- 
embætti í taugasjúkdómafræði við læknadeild Háskóla Íslands frá 1. janúar 1977 
að telja fyrir aldurs sakir. 

20. janúar var cand. med. et chir. Andrési Sigvaldasyni veitt leyfi til þess að 
mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var cand. med. et chir. Gunnari Rafni Jónssyni veitt leyfi til þess að mega 
stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var Jón Sæmundur Sigurjónsson, hagfræðingur, skipaður deildarstjóri í 
heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu frá 1. apríl 1977 að telja. 

S. d. var cand. med. et chir. Magnúsi Ragnari Jónssyni veitt leyfi til þess að 
mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

24. janúar var Þorvarður Brynjólfsson, læknir, skipaður til að gegna stöðu 
læknis við Heilsugæslustöðina í Árbæ, Rvík, frá og með 1. janúar 1977 að telja. 

25. janúar var cand. med. et chir. Sigurjóni Sigurðssyni veitt leyfi til þess að 
mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

26. janúar var Helgi Jónasson skipaður fræðslustjóri í Reykjanesumdæmi frá 
15. febrúar 1977 að telja. 

27. janúar var cand. med. et chir. Gesti Þorgeirssyni veitt leyfi til þess að mega 
stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var cand. med. et chir. Birni Magnússyni veitt leyfi til þess að mega stunda 
almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var cand. med. et chir. Reyni Þorsteinssyni veitt leyfi til þess að mega 
stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var Kristjáni Stefánssyni, cand. juris, veitt leyfi til málflutnings fyrir 
héraðsdómi. 

31. janúar var gefin út löggilding handa Birgi Möller til þess að vera dóm- 
túlkur og skjalaþýðandi úr og á dönsku. 

1. febrúar tók Helgi Gíslason við starfi sem sendiráðsritari í París. 
S. d. var Rögnvaldur Ólafsson skipaður dósent í tilraunalegri eðlisfræði við 

verkfræði- og raunvísindadeild Háskóla Íslands frá 1. febrúar 1977 að telja.
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S. d. tók Jón Ögmundur Þormóðsson við starfi sem sendiráðsritari í Moskvu. 
2. febrúar var gefin út löggilding fyrir Renate Einarsson til þess að vera dóm- 

túlkur og skjalaþýðandi úr og á þýsku. 
3. febrúar var Hallvarður Einvarðsson skipaður til þess að vera rannsóknar- 

lögreglustjóri ríkisins frá 1. mars 1977 að telja. 
9. febrúar var Kristni Björnssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 

héraðsdómi. 
15. febrúar var Sigrún Klara Hannesdóttir skipuð lektor í bókasafnsfræði við 

félagsvísindadeild Háskóla Íslands frá 15. febrúar 1977 að telja. 

16. febrúar var Eiríkur Tómasson, lögfræðingur, skipaður fulltrúi í dóms- og 
kirkjumálaráðuneytinu frá 1. febrúar 1977 að telja. 

S. d. var Ólöf Pétursdóttir, lögfræðingur, skipuð fulltrúi í dóms- og kirkju- 
málaráðuneytinu frá 1. febrúar 1977 að telja. 

18. febrúar var Einar Otti Guðmundsson skipaður í embætti héraðsdýralæknis 
í Ísafjarðarumdæmi. 

22. febrúar var Guðmundi Péturssyni, cand. juris., veitt leyfi til málflutnings 
fyrir héraðsdómi. 

25. febrúar var Hafsteini Hannessyni, héraðsdómslögmanni, veitt leyfi til mál- 
flutnings við Hæstarétt. 

S. d. var Ólafi Jónssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðs- 
dómi. 

S. d. var gefin út löggilding fyrir Önnu Elisabetu Gunnhildi Möller til þess 
að vera dómtúlkur og skjalaþýðandi úr íslensku á sænsku. 

1. mars var Jakobi Benediktssyni veitt lausn frá starfi forstöðumanns Orða- 
bókar Háskólans fyrir aldurs sakir frá 1. janúar 1978 að telja. 

8. mars var Sigursteinn Alec Thorarinsson skipaður kjörræðismaður Íslands 
með aðalræðisstigi í Winnipeg. 

S. d. var Francisco Luis Carreras Irimia skipaður kjörræðismaður Íslands í 

Santa Cruz de Tenerife. 
S. d. var Philippe Tasiaux skipaður kjörræðismaður Íslands í Bruxelles. 
10. mars tók Þórður Einarsson við starfi sem sendiráðunautur í London. 
S. d. tók Helgi Ágústsson við starfi sem deildarstjóri upplýsinga- og mennta- 

deildar utanríkisráðuneytisins. 
S. d. var Egill Stephensen, lögfræðingur, skipaður til þess að vera fulltrúi við 

embætti ríkissaksóknara. 
S. d. var Pétur Guðgeirsson, lögfræðingur, skipaður til þess að vera fulltrúi 

við embætti ríkissaksóknara. 
11. mars var Jacob S. Mellegárd, samkvæmt eigin ósk, veitt lausn frá störfum 

sem kjörræðismanni Íslands með aðalræðisstigi í Teheran. 
16. mars var Ingimar Sigurðssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 

héraðsdómi. 

S. d. afhenti Niels P. Sigurðsson forseta Grikklands, Constantin Tsatsos, trún- 

aðarbréf sitt sem sendiherra Íslands í Grikklandi með aðsetri í Bonn. 
17. mars var Jóni G. Briem, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðs- 

dómi. 

S. d. var Jón Sveinsson, lögfræðingur, skipaður fulltrúi bæjarfógetans á Akra- 
nesi frá 1. mars 1977 að telja. 

S. d. afhenti Hans G. Andersen settum landstjóra Bahamaeyja, Gerald C. Cash, 
trúnaðarbréf sitt sem sendiherra Íslands á Bahama-eyjum með aðsetri í Washington. 

25. mars var Guðmundi T. Magnússyni, lækni, veitt leyfi til þess að mega starfa 
sem sérfræðingur í barnageðlækningum hér á landi.
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29. mars var gefið út veitingarbréf handa séra Sigurði H. Guðmundssyni til þess 
að vera sóknarprestur í Víðistaðaprestakalli í Kjalarnessprófastsdæmi frá 1. maí 
1977 að telja. 

S. d. var gefið út veitingarbréf handa séra Gunnþóri Ingasyni til þess að vera 
sóknarprestur í Hafnarfjarðarprestakalli í Kjalarnessprófastsdæmi frá 1. maí 1977 
að telja. 

30. mars var Hallgrími B. Geirssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málfiutnings 
fyrir héraðsdómi. 

S. d. var Gesti Jónssyni, cand. juris., veitt leyfi til málflutnings fyrir héraðs- 
dómi. 

S. d. var Daniel G.R. Strout skipaður kjörræðismaður Íslands í Aberdeen. 
S. d. var Þorvarði Sæmundssyni, cand. juris. veitt leyfi til málflutnings fyrir 

héraðsdómi. 
81. mars var Gunnlaugi B. Geirssyni, lækni, veitt leyfi til þess að mega starfa 

sem sérfræðingur í líffærameinafræði, með frumumeinafræði sem undirgrein, hér 

á landi. 
1. apríl var cand. pharm. Tryggva Ívarssyni veitt leyfi til þess að mega starfa 

sem lyfjafræðingur hér á landi. 
13. apríl var cand. med. et chir. Sighvati Snæbjörnssyni veitt leyfi til þess að 

mega stunda almennar lækningar hér á landi. 
14. apríl var cand. med. et chir. Hilmari Þór Hálfdánarsyni veitt leyfi til þess 

að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 
S. d. var cand. med. et chir. Birgi Guðjónssyni veitt leyfi til þess að mega 

stunda almennar lækningar hér á landi. 
S. d. var cand. med. et chir. Jóakim Sverri Ottóssyni veitt leyfi til þess að mega 

stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var cand. med. et chir. Helle Kalm veitt leyfi til þess að mega stunda al- 
mennar lækningar hér á landi. 

15. apríl tók Hörður H. Bjarnason við starfi sem sendiráðsritari í Stokkhólmi. 
19. apríl var Barði Þórhallsson, bæjarfógeti í Bolungarvík skipaður til þess að 

vera bæjarfógeti í Ólafsfirði frá 1. maí 1977 að telja. 
20. apríl var Gylfi Knudsen, fulltrúi, skipaður deildarstjóri í viðskiptaráðu- 

neytinu frá 1. maí 1977 að telja. 

25. april var cand. med. et chir. Gunnari H. Guðmundssyni veitt leyfi til þess 
að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

26. apríl var Sigurður Blöndal skipaður í stöðu skógræktarstjóra frá og með 
1. júlí 1977. 

2. maí var gefið út veitingarbréf handa séra Vigfúsi Þór Árnasyni fyrir Siglu- 

fjarðarprestakalli í Evjafjarðarprófastsdæmi. 

S. d. var gefið út veitingarbréf handa séra Úlfari Guðmundssyni fyrir Ólafs- 
fjarðarprestakalli í Eyjafjarðarprófastsdæmi. 

3. maí var Hólmfríður Snæbjörnsdóttir, lögfræðingur, skipuð deildarstjóri í 
félagsmálaráðuneytinu frá 1. maí 1977 að telja. 

S. d. var Gunnari Sólnes, héraðsdómslögmanni, veitt leyfi til málflutnings við 
Hæstarétt. 

S. d. var José Maria Figueras-Dotti skipaður kjörræðismaður Íslands með 
aðalræðisstisi í Madrid. 

S. d. var Jaime Urquijo veitt lausn samkvæmt eigin ósk frá störfum sem kjör- 
ræðismanni Íslands með aðalræðisstisi í Madrid. 

5. maí var séra Bragi Friðriksson, sóknarprestur í Garðaprestakalli, skipaður 
til þess að vera prófastur í Kjalarnessprófastsdæmi frá 15. apríl 1977 að telja.
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S. d. var Fríðu Stefánsdóttur Eyfjörð veitt lausn úr stöðu íþróttakennara við 
Menntaskólann í Reykjavík frá 1. ágúst 1977 að telja samkvæmt eigin ósk hennar. 

6. maí var Ólafi Briem veitt lausn úr kennarastöðu við Menntaskólann að 
Laugarvatni frá 1. september 1977 að telja samkvæmt eigin ósk hans. 

S. d. var cand. med. et chir. Nils Oskar Gustavii veitt leyfi til þess að mega 
stunda almennar lækningar hér á landi. 

9. maí var cand. med. et chir. Gylfa Haraldssyni veitt leyfi til þess að mega 
stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var cand. med. et chir. Hilmari Hrafni Jóhannssyni veitt leyfi til þess 

að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 
S. d. var cand. med. et chir. Friðrik E. Ynsvasyni veitt leyfi til þess að mega 

stunda almennar lækningar hér á landi. 
10. maí sagði Hákon Bjarnason, skósræktarstjóri, starfi sínu lausu vegna há- 

marksaldurs embættismanna frá 1. júlí 1977 að telja. 
11. maí var Pétur Kjerúlf, lögfræðingur, skipaður fulltrúi bæjarfógetans í Hafn- 

arfirði, Garðakaupstað og á Seltjarnarnesi og sýslumannsins í Kjósarsýslu. 
S. d. var Francisco Javier Pérez-Bustamente de Monasterio skipaður kjörræðis- 

maður Íslands í Madrid. 
S. d. var Khalifa Mahmoodullah skipaður kjörræðismaður Íslands með aðal- 

ræðisstigi í Islamabad. 
S. d. var Inder Sen Chopra skipaður kjörræðismaður Íslands með aðalræðismanns- 

stigi í New Dehli, Indlandi. 

S. d. var Reyni Valdimarssyni, lækni, veitt leyfi til þess að mega starfa sem 
sérfræðingur í húð- og kynsjúkdómalækninsum hér á landi. 

S. d. var Kjell H. Sandberg skipaður kjörræðismaður Íslands í Port Said. 
S. d. var Einari Pálssyni, lækni, veitt leyfi til þess að mega starfa sem sér- 

fræðingur í kvenlækningum hér á landi. 
12. maí var dr. Karl Lúðvíksson skipaður dósent í vélaverkfræði við verkfræði- 

og raunvísindadeild Háskóla Íslands frá 1. ágúst 1977 að telja. 
14. maí var Ingvar Nielsson skipaður kjörræðismaður Íslands með aðalræðisstis' 

í Singapore. 
15. maí tók Halla Bergs við starfi sem sendiráðunautur í utanríkisráðuneytinu. 
17. maí var cand. odont. Skúla Torfasyni veitt leyfi til þess að mega stunda 

tannlækningar hér á landi. 
18. maí var Jóni Halldórssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 

héraðsdómi. 
20. maí var Indriða Hallgrímssyni veitt lausn úr stöðu bókavarðar við Háskóla- 

bókasafnið frá 15. ágúst 1977 að telja samkvæmt ósk hans. 
23. maí var Hans W. Ólafsson, lögfræðingur, skinaður til þess að vera fulltrúi 

við borgarfógetaembættið í Reykjavík frá 1. júní 1977 að telja. 
S. d. var Ólafur Sigurgeirsson, lögfræðingur, skipaður til þess að vera full- 

trúi við borgarfósetaembættið í Reykjavík frá 1. júní 1977 að telja. 
25. maí afhenti Hannes Jónsson forseta Mongólíu, Yumjaagsiyn Tsedenbal, trún- 

aðarbréf sitt sem sendiherra Íslands í Mongólíu með aðsetri í Moskvu. 

27. maí var Bryndís Víglundsdóttir, sérkennari, skipuð til þess að vera skólastjóri 
Þroskaþjálfaskóla Íslands frá og með 1. ágúst 1977 að telja. 

31. maí var Halldór Kristinsson, fulltrúi við sýslumannsembættið í Árnessýslu, 
skipaður bæjarfógeti í Bolungarvík frá 15. júní 1977 að telja. 

S. d. var cand. med. et chir. Magnúsi Ólasyni veitt leyfi til þess að mega stunda 
almennar lækningar hér á landi. 

1. júní var gefið út veitingarbréf handa síra Pétri Þórarinssyni fyrir Háls- 
prestakalli í Þingeyjarprófastsdæmi.
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S. d. var Haraldi Matthiassyni veitt lausn úr kennarastöðu við Menntaskólann 
að Laugarvatni frá 1. september 1977 að telja samkvæmt eigin ósk hans. 

3. júní var Þórði Gunnarssyni, cand. juris., veitt leyfi til málflutnings fyrir 

héraðsdómi. 
S. d. var gefið út veitingarbréf handa cand. theol. Davíð Baldurssyni til þess 

að vera sóknarprestur í Eskifjarðarprestakalli, Austfjarðaprófastsdæmi, frá 1. júní 
1977 að telja. 

S. d. var cand. med. et chir. Guðmundi Vikar Einarssyni veitt leyfi til þess 
að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

6. júní var Bjarna Ásgeirssyni, cand. juris., veitt leyfi til málflutnings fyrir 
héraðsdómi. 

S. d. var Ólafi G. Einarssyni, cand. juris., veitt leyfi til málflutnings fyrir 
héraðsdómi. 

S. d. var Þóroddur Jónasson, héraðslæknir á Akureyri, leystur frá þeim 
embættisstörfum, sem tilgreind eru í NI. kafla laga nr. 56/1973 um heilbrigðisþjón- 

ustu frá og með 1. júlí 1977 að eigin ósk Þórodds Jónassonar. Jafnframt var Ólafur 
H. Oddsson, læknir, skipaður til þess að gegna þessum störfum frá nefndum degi. 

„7. júní var Þuríði Pétursdóttur veitt lausn úr kennarastöðu við Menntaskólann 
á Ísafirði frá 1. september 1977 að telja samkvæmt eigin ósk hennar. 

S. d. var Jóni Þór Þórhallssyni veitt lausn úr stöðu forstöðumanns Reikni- 
stofnunar Háskólans frá 1. september 1977 að telja samkvæmt eigin ósk hans. 

8. júní var Benedikt Guðbrandssyni, lækni, veitt leyfi til þess að mega starfa 
sem sérfræðingur í almennum lyflækningum hér á landi. 

10. júní var cand. med. et chir. Kára Stefánssyni veitt leyfi til þess að mega 
stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út veitingarbréf handa síra Hjálmari Jónssyni fyrir Bólstaðar- 
hlíðarprestakalli í Húnavatnsprófastsdæmi. 

S. d. var Davíð Gíslasyni, lækni, veitt leyfi til þess að mega starfa sem sér- 
fræðingur í lyflækningum með ofnæmislækningar sem hliðargrein hér á landi. 

15. júní var Valdimar Guðmundsson, yfirfangavörður, skipaður forstöðumaður 
Hegningarhússins í Reykjavík frá 1. júlí 1977 að telja. 

S. d. voru Baldur Ragnarsson, George R. Douglas og Þorlákur Helgason skip- 
aðir kennarar við Menntaskólann við Hamrahlíð frá 1. ágúst 1977 að telja. 

20. júní var gefið út veitingarbréf handa síra Vigfúsi Ingvari Ingvarssyni fyrir 
Vallanessprestakalli í Múlaprófastsdæmi frá 1. júní 1977 að telja. 

21. júní var Sigríður Ólafsdóttir, lögfræðingur, skipuð til þess að vera fulltrúi 
við borgardómaraembættið í Reykjavík frá 1. júlí 1977 að telja. 

22. júní var Þórir Sigurðsson, M.S., skipaður kennari við Menntaskólann á 
Akureyri frá 1. ágúst 1977 að telja. Jafnframt var Þóri veitt lausn úr kennarastöðu 
við Menntaskólann við Tjörnina frá sama tíma. 

23. júní voru skipaðir eftirtaldir dósentar við læknadeild Háskóla Íslands um 
fimm ára skeið frá 1. júlí 1977 að telja: Páll Gíslason, yfirlæknir, og Sigurgeir 
Kjartansson, læknir, í klíniskri handlæknisfræði, Grétar Ólafsson, yfirlæknir, í 
brjóstholsskurðlækninsum, Guðmundur Jóhannesson, læknir, í kvensjúkdómafræði 
og fæðingarhjálp, og Gunnar Biering, læknir, í barnasjúkdómafræði. 

27. júní var Konrad P. Skarbrevik skipaður kjörræðismaður Íslands með aðal- 
ræðisstigi í Havana. 

S. d. var Pietro Famá skipaður kjörræðismaður Íslands í Messina. 
S. d. var Jóni Sveinssyni, lyfjafræðingi, veitt leyfi til rekstur lyfjabúðar á Höfn 

í Hornafirði frá og með 1. október 1977 að telja. 
S. d. var Einari Benediktssyni, lyfjafræðingi, veitt leyfi til reksturs lyfjabúðar 

í Hveragerði frá og með 1. október 1977 að telja. 
B 123
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S. d. var Rögnvaldur Ingólfsson, dýralæknir, skipaður til þess að vera héraðs- 
dýralæknir í Dalaumdæmi frá 1. júlí 1977 að telja. 

S. d. var Jón Böðvarsson skipaður skólameistari Fjölbrautaskóla Suðurnesja í 
Keflavík frá 1. ágúst 1977 að telja. Jafnframt var Jóni veitt lausn úr kennarastöðu 
við Menntaskólann við Hamrahlíð frá sama tíma. 

28. júní var gefið út veitingarbréf handa síra Skirni Garðarssyni fyrir Hjarðar- 

holtsnrestakalli í Snæfellsness- og Dalaprófastsdæmi. 
S. d. var Jóni Aðalsteinssyni, lækni, veitt lausn frá störfum læknis við heilsu- 

gæslustöð á Fáskrúðsfirði frá og með 1. október 1977 að telja. 

29. júní var Björn B. Johnsen, læknir, skipaður til þess að vera læknir við 

heilsugæslustöð á Kirkjubæiarklaustri frá og með 1. júlí 1977. 

„30. júní var Benedikt Ásseirsson skipaður sendiráðsritari í utanríkisþjónustu 

Íslands frá 1. júlí 1977 að telja. 

. S. d. var Guðmundur Eiríksson skipaður fulltrúi A-flokks í utanríkisþjónustu 

Íslands frá 1. júlí 1977 að telja. 
S. d. var Haukur Ragnarsson skipaður til að vera deildarstjóri yfir Rannsókna- 

stöð Skógræktar ríkisins frá 1. júlí 1977 að telja. 

4. þilí var Bragi Níelsson, læknir, skipaður til bess að vera læknir við heilsu- 

gæslustöð í Borgarnesi frá og með 1. september 1977 að telja. 

Ss. d. var cand. med. et chir. Friðriki Jónssyni veitt leyfi til þess að mega stunda 

almennar lækningar hér á landi. 
S. d. var Ásseiri Jónssyni, lækni, veitt leyfi til bess að mega starfa sem sér- 

fræðingur í almennum lyflækningnm með hjartalækningar sem hliðargrein, hér á 

landi. 
S.d. var cand. med. ct chir. Sigurði Árnasyni veitt leyfi til þess að mega stunda 

almennar lækningar hér á landi. 
5. júlí var dr. Gunnar Guðmundsson skipaður prófessor í taugasjúkdómafræði 

í læknadeild Háskóla Íslands os dr. Hörður Kristinsson prófessor í grasafræði í 

verkfræði- og raunvísindadeild Háskóla Íslands, báðir frá 1. júlí 1977 að telja. 

6. júlí var séra Sieurði Kristjánssyni. sóknarpresti á Ísafirði og prófasti í Ísa- 

fjarðarsýslu, veitt, vegna aldurs. lausn frá embætti frá 1. október 1977 að telja. 

S. d. var Guðjóni Sævari Jóhannessyni, lækni, veitt leyfi til þess að mega 

starfa sem sérfræðingur í klínískri tausalifeðlisfræði hér á landi. 

13. júlí var Eysteini Tryggvasyni, fil. ic., veitt. að eigin ósk. lausn frá dósents- 

stöðu í jarðeðlisfræði í verkfræði- og raunvísindadeild Háskóla Íslands frá 1. sept- 

ember 1977 að telja. 
14. júlí voru Kristján G. Sigvaldason, Ragnhildur Alfreðsdóttir, Skúli Þór 

Magnússon og Sólveig Kristín Einarsdóttir skipuð kennarar við Menntaskólann við 

Sund frá 1. ágúst 1977 að telja. 

S. d. voru Kristin Oddsdóttir og Guðmundur Ólafsson skipuð kennarar við 

Menntaskólann á Ísafirði frá 1. september 1977 að telja. 

S. d. var séra Jóhannesi Pálmasyni, sóknarpresti í Reykholtsprestakalli í Borgar- 

fjarðarprófastsdæmi, veitt lausn frá embætti frá 1. október 1977 að telja. 

15. júlí var cand. med. et chir. Sigurði V. Sigurjónssyni veitt leyfi til þess að 

mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

20. júlí afhenti Guðmundur Í. Guðmundsson hans hátign Baudoin Belgíukon- 

ungi trúnaðarbréf sitt sem sendiherra Íslands í Belgíu. 

S. d. var Sigurgeir Ólafsson skipaður í stöðu sérfræðings við Rannsóknastofnun 

landbúnaðarins frá 1. ágúst 1977. 
S. d. var Jóni Sigurðssyni, ráðuneytisstjóra, veitt lausn frá embætti ráðu- 

neytisstjóra í fjármálaráðuneytinu frá 1. nóvember 1977 að telja samkvæmt ósk hans.
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21. júlí var cand. med. et chir. Guðbirni Björnssyni veitt leyfi til þess að mega 
stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var Valdimar Guðmundssyni, að hans eigin ósk, veitt lausn frá embætti 
forstöðumanns Hegningarhússins í Reykjavík frá 1. nóvember 1977 að telja. 

S. d. var cand. odont. Ernst Elmari Geirssyni veitt leyfi til þess að mega stunda 
tannlækningar hér á landi. 

22. júlí var Ragnari Ásgeirssyni, lækni, veitt lausn frá embætti héraðslæknis á 
Ísafirði frá 1. ágúst 1977 að telja. 

S. d. var Maurice Manin veitt lausn sem kjörræðismanni Íslands í Lyon. 
S. d. var lan H. Barnett skipaður kjörræðismaður Íslands með aðalræðisstigi í 

Sydney. Umdæmi hans er New South Wales. 
25. júlí afhenti Guðmundur Í. Guðmundsson Roy Jenkins, forseta framkvæmda- 

stjórnar Efnahagsbandalags Evrópu, og Henri Simonet, forseta ráðherraráðs banda- 
lagsins, trúnaðarbréf sitt sem sendiherra Íslands hjá Efnahagsbandalagi Evrópu. 

26. júlí var cand. med. et chir. Jóhanni Ágústi Sigurðssyni veitt leyfi til þess 
að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

2. ágúst var cand. med. et chir. Árna T. Ragnarssyni veitt leyfi til þess að 
mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

3. ágúst var cand. pharm. Finnboga Rúti Hálfdánarsyni veitt leyfi til þess að 
mega starfa sem lyfjafræðingur hér á landi. 

5. ágúst var Þórarinn Benedikz, skógfræðingur, skipaður í stöðu skógarvarðar 
á Austurlandi, frá og með 15. ágúst 1977. 

S. d. afhenti Ingvi S. Ingvarsson Urho Kekkonen, Finnlandsforseta, trúnaðar- 

bréf sitt sem sendiherra Íslands í Finnlandi með aðsetri í Stokkhólmi. 
S. d. var cand. med. et chir. Guðbrandi Kjartanssyni veitt leyfi til þess að 

mega stunda almennar lækningar hér á landi. 
8. ágúst var Gunnar Karlsson, cand. mag., skipaður lektor í sagnfræði við 

heimspekideild Háskóla Íslands frá 1. ágúst 1977 að telja. 
9. ágúst var Eggert Briem skipaður prófessor í stærðfræði við verkfræði- og 

raunvísindadeild Háskóla Íslands frá 1. ágúst 1977 að telja. 
10. ágúst var Magnúsi Þórðarsyni, lögfræðinsi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 

héraðsdómi. 
11. ágúst var Gísla Baldri Garðarssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings 

fyrir héraðsdómi. 
12. ágúst var Arnljótur Björnsson skipaður prófessor í lögfræði við lagadeild 

Háskóla Íslands frá 1. ágúst 1977 að telja. 
S. d. var Clement Roland Julian Maynard skipaður kjörræðismaður Íslands með 

aðalræðisstigi í Nassau. 
S. d. var Joseph Senders skipaður kjörræðismaður Íslands með aðalræðisstigi 

í Antwerpen. 
15. ágúst var Ólöfu Briem veitt leyfi til þess að mega starfa sem lyfjafræð- 

ingur hér á landi. 

18. ágúst var Hákon Torfason skipaður fulltrúi í verk- og tæknimenntunar- 
deild menntamálaráðuneytisins frá 1. september 1977 að telja. 

23. ágúst var cand. med. et chir. Gunnari A. Baarregaard veitt leyfi til þess 
að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

24. ágúst var cand. pharm. Þóri Sigþórssyni veitt leyfi til þess að mega starfa 
sem lyfjafræðingur hér á landi. 

29. ágúst var gefin út löggilding handa Birni Inga Finsen til þess að vera dóm- 
túlkur og skjalaþýðandi úr og á ensku. 

31. ágúst var Hjálmari W. Hannessyni falið að taka við starfi sendiráðsritara 
í sendiráði Íslands í Brussel frá og með 1. september 1977.
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1. september var gefið út leyfisbréf handa cand. med. et chir. Kirsti H. Ósk- 
arsson til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

2. september var Ásbjörn Pálsson skipaður húsvörður í Menntaskólanum við 

Sund frá 1. september 1977 að telja. 
8. september afhenti Ingvi S. Ingvarsson hans hátign Carl XVI. Gustaf Svíakon- 

ungi trúnaðarbréf sitt sem sendiherra Íslands í Svíþjóð. 
13. september var Ævar Jóhannesson skipaður tækjafræðingur við jarðfræði- 

deild jarðvísindastofu Raunvísindastofnunar Háskóla Íslands frá 1. janúar 1977 að 

telja. 
12. september var Höskuldi Jónssyni, skrifstofustjóra, veitt embætti ráðuneytis- 

stjóra í fjármálaráðuneytinu frá 1. nóvember 1977 að telja. 
S. d. var Þorsteini Geirssyni, deildarstjóra, veitt embætti skrifstofustjóra í fjár- 

málaráðuneytinu frá 1. nóvember 1977 að telja. 
S. d. voru skipaðir Baldur Jónsson dósent í heimspekideild, Bergsteinn Jóns- 

son dósent í heimspekideild, dr. Helgi Guðmundsson dósent í heimspekideild, Jón 
Guðnason dósent í heimspekideild oe dr. Magnús Jóhannsson dósent í læknadeild 

Háskóla Íslands frá 1. júlí 1977 að telja. 
S. d. var cand. med. et chir. Sveini Magnússyni veitt leyfi til þess að mega 

stunda almennar lækningar hér á landi. 
S. d. var cand med. et chir. Önnu Biðrgu Halldórsdóttur veitt leyfi til þess 

að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 
14. september afhenti Tómas Á. Tómasson Kurt Waldheim, aðalframkvæmda- 

stjóra Sameinuðu þjóðanna, trúnaðarbréf sitt sem fastafulltrúi Íslands hjá stofnun- 

inni. 
S. d. var Haraldi Blöndal, lögfræðingi, veitt leyfi Hl málflutnings fyrir héraðsdómi. 
16. september afhenti Guðmundur Í. Guðmundsson Jean stórhertoga trúnaðar- 

bréf sitt sem sendiherra Íslands í Luxembourg með aðsetri í Bruxelles. 
20. september var Sigurmar K. Albertssyni, lösfræðingi, veitt leyfi til málflutn- 

ings fyrir héraðsdómi. 
22. september var gefin út lösgilding handa Peter Sgnderberg Rasmussen til 

þess að vera dómtúlkur og skjalabýðandi úr og á dönsku. 
27. september var Kristján J. Gunnarsson skipaður fræðslustjóri í Reykjavík 

frá 1. ágúst 1977 að telja. 
28. september var cand. med. et chir. Brynjólfi Haukssyni veitt leyfi til þess 

að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

29. september var þessum hjúkrunarfræðingum veitt leyfi til þess að mega 
starfa sem sérfræðingur í eftirtöldum greinum: 

Barnahjúkrun: 

Agnes Jóhannesdóttir, Árnína Guðmundsdóttir, Ásdís Sæmundsdóttir, Bergljót 
Edda Alexandersdóttir, Elín Lovísa Egilsson, Gunnþórunn Jónasdóttir, Halldóra 

Guðmundsdóttir, Herta Wendel Jónsdóttir, Kristín M. Einarsdóttir, Kristín N. Ein- 

arsdóttir, Kristín Tryggvadóttir, Lilja Gísladóttir, María Karlsdóttir, María Sigurðar- 
dóttir, Sigríður Ólöf Ingvarsdóttir, Sigríður Karlsdóttir, Valgerður Jónsdóttir, Þór- 
dís Rannveig Guðmundsdóttir. 

Geðhjúkrun: 

Aðalheiður Steina Scheving, Elín S. H. Jónsdóttir, Gerður Jóhannsdóttir, Gesa 

Elisabeth Burmeister, Guðlaug Á. Hannesdóttir, Jóhanna Jóhannsdóttir, Jóna Guð- 
mundsdóttir, Jónína Stefánsdóttir, Magnhildur Sigurðardóttir, Margrét Sæmunds- 
dóttir, Sólveig Guðlaugsdóttir, Svanlaug A. Árnadóttir, Þórunn S. Kristjánsdóttir, 
Þórunn Pálsdóttir.
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Heilsuvernd. 

Ástríður Karlsdóttir Tynes, Bergljót Líndal, Elína A. Sigurðardóttir, Guðrún 
Árnadóttir, Hanna Kolbrún Jónsdóttir, Jóna Guðmundsdóttir, Jóna Hall, Kristbjörg 

Þórðardóttir, María Karlsdóttir, Pálína Sigurjónsdóttir, Sigríður Jakobsdóttir, Sig- 

ríður Þorvaldsdóttir, Þuríður Aðalsteinsdóttir, Unnur Gígja Baldvinsdóttir. 

Röntgenhjúkrun: 

Ásdís Benediktsdóttir, Ásdís Benediktsdóttir, Birna Þórunn Sveinsdóttir, 
Guðlaug Benediktsdóttir, Guðrún Thorstensen, Gyða Thorsteinsson, Hulda Jónasdóttir, 

Ingibjörg Hulda Óskarsdóttir, Jófríður Halldórsdóttir, Jóhanna Boeskov, Jóhanna 

Kjartansdóttir, Jóhanna Þórarinsdóttir, Jónassína Þórey Guðnadóttir, Ragna Guð- 
mundsdóttir, Sigríður Benjaminsdóttir, Sigrún Stefánsdóttir, Sigrún Straumland, 
Sigurborg Helgadóttir, Sigurlaug Þórey Johnson, Theodóra Thorlacius, Þórunn Kol- 
beinsdóttir, Þórdís Snæþórsdóttir. 

Skurðhjúkrun: 

Aðalheiður Rósa Gunnarsdóttir, Anna Þórunn Halldórsdóttir, Auður Guðmunds- 

dóttir, Auður Fanney Jóhannesdóttir, Ása Guðrún Ottósdóttir, Bára Gísladóttir, 
Birna Lárusdóttir, Karola Sander, Dóra V. Hansen, Elin G. Einarsdóttir, Guðbjörg 
Ágústsdóttir, Guðrún K. Blöndal, Guðrún Sigursteinsdóttir, Guðrún Þorgeirsdóttir, 
Gunnheiður Magnúsdóttir, Halla V. Friðbergsdóttir, Ingibjörg M. Eggertsdóttir, 
Ingibjörg Pálsdóttir, Júlía Björnsdóttir, Karitas Kristjánsdóttir, Kristin Hjördís Leós- 
dóttir, Kristín Ólafsdóttir, Kristjana Ellertsdóttir, Margrét Hólm Gunnarsdóttir, Odd- 
fríður Lilja Harðardóttir, Ólöf Björnsdóttir, Ragnheiður Dóra Árnadóttir, Sigríður 
G. Guðmundsdóttir, Sigrún Valgarðsdóttir, Sigrún Þorsteinsdóttir, Sigurbjörg Hulda 
Þorkelsdóttir, Sigurveig Georgsdóttir, Sigríður Skúladóttir, Sigrún Davíðsdóttir, Sig- 
urlaug Helgadóttir, Sjöfn Eyfjörð Skúladóttir, Soffía Níelsdóttir, Sólrún Sveinsdóttir, 
Stefanía Jóhannsdóttir, Steinunn Eiríksdóttir, Steinunn Hermannsdóttir, Steinunn 

Kristinsdóttir, Sveinbjörg Einarsdóttir, Þóra G. Grönfelt, Þórhildur Hólm Gunnars- 

dóttir. 

Svæfingarhjúkrun: 

Berglind Sigurðardóttir, Björg Óliv Ólafsson, Gunnhildur Valdimarsdóttir, Gyða 
Halldórsdóttir, Halla Arnljótsdóttir, Hrafnhildur Kristjánsdóttir, Ingrún Ingólfsdóttir, 
Jóhann Marínósson, Kristin Thorberg, Marianna Haraldsdóttir, Oddný Ragnarsdóttir, 
Sigríður Katrín Júlíusdóttir, Sigrún Sigurðardóttir, Sólveig Kaldalóns Jónsdóttir, 
Svava Sveinbjörnsdóttir, Theodóra Gunnarsdóttir, Valgerður Jónsdóttir. 

. S.d. var gefið út veitingarbréf handa séra Jakobi Ágústi Hjálmarssyni fyrir 
Ísafjarðarprestakalli, Ísafjarðarprófastsdæmi. 

30. september var dr. Álfrún Gunnlaugsdóttir skipuð dósent í almennri bók- 
menntafræði í heimspekideild Háskóla Íslands, Heimir Áskelsson dósent í ensku í 
heimspekideild Háskóla Íslands, Jónas Gíslason dósent í guðfræði í guðfræðideild 
Háskóla Íslands, Njörður P. Njarðvík dósent í íslenskum bókmenntum í heimspeki- 
deild Háskóla Íslands og Óskar Halldórsson dósent í bókmenntum í heimspekideild 
Háskóla Íslands. 

4. október voru skipaðir eftirtaldir lektorar við Kennaraháskóla Íslands frá 1. 

september 1977 að telja: Benedikt Gunnarsson lektor í myndlist, Bjarni Ólafsson 
lektor í handlistum (smíðum), Hólmfríður Árnadóttir, Soffía Þórarinsdóttir, Svan- 
hvít Friðriksdóttir og Vigdís Pálsdóttir lektorar í handlist (hannyrðum) og Jón 
G. Ásgeirsson lektor í tónmennt og Karl Guðmundsson og Þórey Guðmundsdóttir 
lektorar í íþróttum. 

S. d. var gefin út löggilding handa Birni S. Stefánssyni til þess að vera dóm- 
túlkur og skjalaþýðandi úr og á norsku.
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5. október var cand. med. et chir. Ugga Agnarssyni veitt leyfi til þess að mega 

stunda almennar lækningar hér á landi. 
S. d. var cand. med. et chir. Kristjönu S. Kjartansdóttur veitt leyfi til þess 

að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 
10. október var séra Herði Þ. Ásbjörnssyni, sóknarpresti í Bíldudalspresta- 

kalli, Barðastrandarprófastsdæmi, veitt lausn frá embætti frá 1. nóvember 1977 að 

telja. 
18. október var Birni Fr. Björnssyni, sýslumanni í Rangárvallasýslu, veitt lausn 

frá embætti 1. desember 1977. 
25. október var cand. med. et chir. Edward Kiernan veitt leyfi til þess að mega 

stunda almennar lækningar hér á landi. 
25. október var Jóhanni Heiðari Jóhannssyni, lækni, veitt leyfi til þess að mega 

starfa sem sérfræðingur í líffærameinafræði hér á landi. 
S. d. var Rögnvaldur Sæmundsson skipaður aðstoðarskólastjóri við Fjölbrauta- 

skólann í Breiðholti frá 1. október 1977 að telja. 
28. október var Lýður Björnsson skipaður lektor í sögu við Kennaraháskóla 
Íslands frá 1. ágúst 1977 að telja. 

S. d. var Halldóri Jóhannssyni, lækni, veitt leyfi til þess að mega starfa hér 
á landi sem sérfræðingur í æðaskurðlækningum, en sérfræðileyfi í almennum skurð- 
lækningum hlaut hann 7. nóvember 1974. 

S. d. var cand. med. et chir. Jens Þórissyni veitt leyfi til þess að mega stunda 
almennar lækningar hér á landi. 

31. október var Jón Erlendsson, lögfræðingur, skipaður til þess að vera full- 
trúi við embætti ríkissaksóknara frá 1. nóvember 1977 að telja. 

1. nóvember voru Hallgrímur Hallgrímsson, forstjóri, og dr. Guðrún P. Helga- 
dóttir endurskipuð í orðunefnd til 11. september 1983 og Óttarr Möller, forstjóri, 
endurskipaður varamaður í nefndinni til 11. september 1980. 

S. d. var Robert C. Knoop veitt lausn sem kjörræðismanni Íslands í Santiago. 
S. d. var Ludwig Janssen skipaður kjörræðismaður Íslands í Bremen. 
S. d. var Maria Helgadóttir de Knoop skipuð kjörræðismaður Íslands í Santiago. 
S. d. var cand. odont. Jóni Má Björgvinssyni veitt leyfi til þess að mega stunda 

tannlækningar hér á landi. 
2. nóvember var cand. med. et chir. Stefáni Karlssyni veitt leyfi til þess að 

mega stunda almennar lækningar hér á landi. 
S. d. var cand. odont. Halldóri Fannar veitt leyfi til þess að mega stunda tann- 

lækningar hér á landi. 

S. d. var Auður Sveinsdóttir skipuð í stöðu kennara við Garðyrkjuskólann 
í Hveragerði frá 1. september 1977 að telja. 

S. d. var Sigurður Þráinsson skipaður í stöðu kennara við Garðyrkjuskólann á 

Reykjum frá 1. september 1977 að telja. 

S. d. var cand. med. et chir. Jóni Snædal veitt leyfi til þess að mega stunda 
almennar lækningar hér á landi. 

7. nóvember var gefið út leyfisbréf til málflutnings fyrir héraðsdómi handa 
Birgi Guðjónssyni, cand. juris. 

9. nóvember afhenti Ingvi S. Ingvarsson Stevan Doronjski, varaforseta Júgóð- 

slavíu, trúnaðarbréf sitt sem sendiherra í Júgóslavíu með aðsetri í Stokkhólmi. 
11. nóvember var gefin út löggilding handa Paula Seir Sörensen til þess að 

vera dómtúlkur og skjalaþýðandi úr og á dönsku. - 
S. d. var cand. pharm. Jóni Ólafssyni veitt leyfi til þess að mega starfa sem 

lyfjafræðingur hér á landi. 
15. nóvember var Lúðvík Emil Kaaber, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings 

fyrir héraðsdómi.
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S. d. var cand. med. et chir. Jóhanni Tómassyni veitt leyfi til þess að mega 
stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var Pálmi Frímannsson, læknir, skipaður til þess að vera læknir við 
heilsugæslustöð í Stykkishólmi frá og með 1. desember 1977 að telja. 

16. nóvember var Margréti Snorradóttur, lækni, veitt leyfi til þess að mega 
starfa sem sérfræðingur í líffærameinafræði hér á landi. 

17. nóvember afhenti Haraldur Kröyer Mwalimu Dr. Julius K. Nyerere, for- 
seta Tanzaníu, trúnaðarbréf sitt sem sendiherra Íslands í Tanzaníu með aðsetri í 
Genf. 

21. nóvember var cand. med. et chir. Grétari Sigurbergssyni veitt leyfi til þess 
að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var Gísli Karlsson skipaður í stöðu yfirkennara við Bændaskólann á Hvann- 
eyri frá Í. september 1977 að telja. 

22. nóvember var cand. med. et chir. Gísla H. Sigurðssyni veitt leyfi til þess 
að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var cand. med. et chir. Guðmundi Grímssyni veitt leyfi til þess að mega 
stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var cand. med. et chir. Sigurði Guðmundssyni veitt leyfi til þess að mega 
stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var cand. med. et chir. Björgvin Á. Bjarnasyni veitt leyfi til þess að mega 
stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var cand. med. et chir. Stefáni Björnssyni veitt leyfi til þess að mega 
stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var cand. med. et chir. Árna Birni Stefánssyni veitt leyfi til þess að mega 
stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var cand. med. et chir. Páli Þorgeirssyni veitt leyfi til þess að mega 
stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var cand. med. et chir. Páli M. Stefánssyni veitt leyfi til þess að mega 
stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var cand. med. et chir. Halldóru Ólafsdóttur veitt leyfi til þess að mega 
stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var cand. med. et chir. Katrínu Fjeldsted veitt leyfi til þess að mega 
stunda almennar lækningar hér á landi. 

23. nóvember var cand. med. et chir. Berki Aðalsteinssyni veitt leyfi til þess að 
mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

24. nóvember var Braga Nielssyni, lækni, veitt leyfi til þess að mega starfa 
sem sérfræðingur í svæfingum og deyfingum hér á landi. 

25. nóvember var Nils Dragöy skipaður kjörræðismaður Íslands með vara- 
ræðisstigi í Tromsö. 

29. nóvember var séra Stefán Eggertsson, sóknarprestur í Þingeyrarprestakalli, 
skipaður til þess að vera prófastur í Ísafjarðarprófastsdæmi frá 1. desember 1977 
að telja. 

S. d. var gefið út veitingarbréf handa síra Svavari Stefánssyni fyrir Norð- 
fjarðarprestakalli í Austfjarðaprófastsdæmi. 

30. nóvember var Böðvar Bragason, bæjarfógeti, skipaður til þess að vera sýslu- 
maður í Rangárvallasýslu frá 15. desember 1977 að telja. 

2. desember var Stefán Þórarinsson, læknir, skipaður til þess að vera læknir 
við heilsugæslustöð á Egilsstöðum frá og með 1. janúar 1978 að telja. 

3. desember afhenti Niels P. Sigurðsson Páli VI. páfa trúnaðarbréf sitt sem 
sendiherra Íslands hjá Vatikaninu með aðsetri í Bonn-Bad Godesberg. 

4. desember afhenti Pétur Thorsteinsson hans hátign Bhumibol Adulyadej, 
konungi Thailands, trúnaðarbréf sitt sem sendiherra Íslands í Thailandi með að- 
setri í Reykjavík.
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5. desember var Jafet S. Ólafsson, viðskiptafræðingur skipaður til að vera full- 

trúi í iðnaðarráðuneytinu frá og með 1. desember 1977 að telja. 

6. desember var Allan V. Magnússon, lögfræðingur, skipaður til þess að vera 

fulltrúi við sýslumannsembættið í Árnessýslu frá 1. janúar 1978 að telja. 

8. desember var Árna Kolbeinssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings 

fyrir héraðsdómi. 

9. desember var dr. Jón Óttar Ragnarsson skipaður dósent í efnafræði, einkum 

á sviði matvælaefnafræði, við verkfræði- og raunvísindadeild Háskóla Íslands frá 

1. nóvember 1977 að telja. 

19. desember var Páll Sigurðsson skipaður dósent í lögfræði í lagadeild Há- 

skóla Íslands frá 1. janúar 1978 að telja. 
13. desember var gefin út löggilding handa Ingibjörgu Johannesen til þess að 

vera dómtúlkur og skjalaþýðandi úr og á dönsku og færeysku. 

14. desember var cand. med. et chir. Magnúsi Guðmundssyni veitt leyfi til 

þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var Santiago Miralles Hurtado veitt lausn sem kjörræðismanni Íslands 

í Valencia. 
S. d. var Luis Miralles Ferrer skipaður kjörræðismaður Íslands í Valencia. 

S. d. var Antonio Julio da Silva Dias skipaður kjörræðismaður Íslands í Oporto. 

S. d. var cand. med. et chir. Guðmundi 1. Sverrissyni veitt leyfi til þess að 

mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var cand. med. et chir. Jóni Hjaltalín Ólafssyni veitt leyfi til þess að 

mega stunda almennar lækningar hér á landi. 
15. desember var Nína Ísberg skipuð deildarfulltrúi í læknadeild Háskóla Ís- 

lands frá 1. janúar 1978 að telja. 

16. desember var Þórarinn Tyrfingsson, læknir, skipaður til þess að vera læknir 

við heilsugæslustöð á Hvammstanga frá og með 1. janúar 1978 að telja. 

S. d. var Friðrik Jónsson, læknir, skipaður til þess að vera læknir við heilsu- 

gæslustöð í Stykkishólmi frá og með 1. janúar 1978 að telja. 

20. desember voru skipaðir eftirtaldir dósentar við læknadeild Háskóla Íslands 

um fimm ára skeið frá 1. október 1977 að telja: Ólafur Ólafsson, landlæknir, í félags- 

lækningum og Hrafn V. Friðriksson, læknir, í heilbrigðisfræði. 

S. d. voru skipaðir eftirtaldir dósentar við læknadeild Háskóla Íslands um fimm 

ára skeið: Ólafur Örn Arnarson, læknir, í þvagfærasjúkdómum, frá 1. desember 

1977, og Guðmundur Georgsson, læknir, í líffærameinafræði, frá 1. október 1977. 

99. desember var dr. Ármann Snævarr, hæstaréttardómari, kjörinn forseti Hæsta- 

réttar frá 1. janúar 1978 að telja til ársloka 1979. Björn Sveinbjörnsson, hæstaréttar- 

dómari, var kjörinn varaforseti til sama tíma. 

S. d. var cand. med. et chir. Óttari Guðmundssyni veitt leyfi til þess að mega 

stunda almennar lækningar hér á landi. 

98. desember var chand. pharm. Guðbjörgu Alfreðsdóttur veitt leyfi til þess að 

mega starfa sem lyfjafræðingur hér á landi. 

30. desember var cand. med. et chir. Ólafi Einarssyni veitt leyfi til þess að 

mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

31. desember var Eiríki Benedikz, sendifulltrúa, veitt lausn frá störfum fyrir 

aldurs sakir frá og með 1. janúar 1978 að telja. 

2058. d. var Þorsteinn Ingólfsson skipaður sendiráðunautur í utanríkisþjónustu 

Íslands frá 1. janúar 1978 að telja. 

S. d. var Gunnar Guttormsson, fulltrúi í iðnaðarráðuneytinu, skipaður deildar- 

stjóri í því ráðuneyti frá og með 1. janúar 1978 að telja. 

31. desember var dr. Trausta Einarssyni veitt lausn frá prófessorsembætti við 

verkfræði- og raunvísindadeild Háskóla Íslands og Einari Bjarnasyni lausn frá
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prófessorsembætti við lagadeild Háskóla Íslands, báðum frá 1. janúar 1978 að telja 
fyrir aldurs sakir. 

S. d. var dr. theol. Einar Sigurbjörnsson skipaður prófessor við guðfræðideild 
Háskóla Íslands frá 1. janúar 1978 að telja. 

Nr. 484. 
SENDIHERRAR OG RÆÐISMENN 

Sendiherrar. 

2. febrúar afhenti hr. S. Motahar Hussein forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem 
sendiherra Pakistans á Íslandi með aðsetri í Berlín. Um leið lét hr. Jamsheed K.A. 
Marker af störfum sem sendiherra Pakistans á Íslandi. . 

29. mars afhenti Chevalier Pierre Anciaux Henry de Faveaux forseta Íslands 
trúnaðarbréf sitt sem sendiherra Belgíu á Íslandi með aðsetri í Osló. Um leið lét 
hr. Etienne Harford af störfum sem sendiherra Belgíu á Íslandi. 

27. april afhenti hr. Hans-Conrad Cramer forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem 
sendiherra Sviss á Íslandi með aðsetri í Osló. Um leið lét hr. Roy H. Hunziker af 
störfum sem sendiherra Sviss á Íslandi. 

3. maí afhenti hr. Arthur Grant Campbell forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem 
sendiherra Kanada á Íslandi með aðsetri í Osló. Um leið lét hr. Kenneth D. Mc- 
Ilwraith af störfum sem sendiherra Kanada á Íslandi. 

S. d. afhenti hr. Francis Mahon Hayes forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem 
sendiherra Írlands á Íslandi með aðsetri í Kaupmannahöfn. Um leið lét hr. Dermot 
Patrick Waldron af störfum sem sendiherra Írlands á Íslandi. 

14. júní afhenti hr. Erdem Erner handhöfum forsetavalds í veikindaforföllum 
forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem sendiherra Tyrklands á Íslandi með aðsetri 
í Osló. Um leið lét hr. C.S. Hayta af störfum sem sendiherra Tyrklands á Íslandi. 

20. júní var hr. André T. de Mesquita veitt viðurkenning til þess að vera sendi- 
herra Brasilíu á Íslandi með aðsetri í Osló. 

8. júlí var hr. G.G. Swell veitt viðurkenning til þess að vera sendiherra Indlands 
á Íslandi með aðsetri í Osló. . 

20. júlí afhenti hr. Janus A. W. Paludan forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem 
sendiherra Danmerkur á Íslandi. Um leið lét hr. Sven Aage Nielsen af störfum sem 
sendiherra Danmerkur á Íslandi. 

S. d. afhenti hr. Denzengin Tzerendondov forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem 
fyrsti sendiherra Mongólíu á Íslandi. Sendiherrann hefur aðsetur í London. 

S. d. afhenti dr. Ernst Luegmaver forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem sendi- 
herra Austurríkis á Íslandi með aðsetri í Kaupmannahöfn. Um leið lét frú Hedwig 
Wolfram af störfum sem sendiherra Austurríkis á Íslandi. 

21. september afhenti hr. Joseph B. Zakbar erkibiskup forseta Íslands trúnaðar- 
bréf sitt sem fyrsti sendiherra Vatikanríkisins á Íslandi. Sendiherrann hefur að- 
setur í Danmörku. 

S. d. afhenti hr. Fernando Jose Reino forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem 
sendiherra Portúgals á Íslandi með aðsetri í Osló. Um leið lét hr. Carlos Alberto 
Empis Wemans af störfum sem sendiherra Portúgals á Íslandi. 

S. d. afhenti hr. Hassan Mustafa Al-Nskib forseta Íslands trúnaðarbréf sitt 
sem fyrsti sendiherra Íraks á Íslandi. Sendiherrann hefur aðsetur í Stokkhólmi. 

S. d. afhenti hr. Juan Pellicer López forseta Íslands triinaðarbréf sitt sem 
sendiherra Mexíkó á Íslandi með aðsetri í Osló. Um leið lét dr. Eduardo Jiménez- 
Gonzáles af störfum sem sendiherra Mexíkó á Íslandi. 

11. október afhenti hr. Samuel Maxwell Adu-Ampoma forseta Íslands trúnaðar- 
bréf sitt sem fyrsti sendiherra Ghana á Íslandi. Aðsetur sendiherrans er í Kaup- 
mannahöfn. 

B 124
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S. d. afhenti hr. Werner Krause forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem sendi- 
herra Alþýðulýðveldisins Þýskalands á Íslandi með aðsetri í Osló. Um leið lét hr. 
Peter Hintzmann af störfum sem sendiherra Alþýðulýðveldisins Þýskalands á Ís- 
landi. 

25. október var hr. Bashkim Dino veitt viðurkenning til þess að vera sendi- 
herra Albaníu á Íslandi með aðsetri í Stokkhólmi. 

3. nóvember var hr. Chet Navarat veitt viðurkenning til þess að vera sendi- 
herra Thailands á Íslandi með aðsetri í Kaupmannahöfn. 

1. desember var hr. Jerzy Roszak veitt viðurkenning til þess að vera sendiherra 
Póllands á Íslandi með aðsetri í Osló. 

Ræðismenn. 

8. mars var Eyjólfi Martinssyni veitt viðurkenning sem kjörræðismanni Dan- 
merkur í Vestmannaeyjum. 

S. d. var Lawrence M. Grossmann veitt viðurkenning sem ræðismanni Banda- 
ríkja Ameríku í Reykjavík. 

26. apríl var Davíð Sch. Thorsteinssyni veitt bráðabirgðaviðurkenning sem kjör- 
ræðismanni Írlands í Reykjavík. 

31. maí var Davíð Sch. Thorsteinssyni veitt viðurkenning sem kjörræðismanni 
Írlands í Reykjavík. 

8. júlí var Arnold J. Croddy jr. veitt viðurkenning sem vararæðismanni Banda- 
ríkja Ameríku í Reykjavík. 

27. júlí var Michael Kendall veitt viðurkenning sem ræðismanni Bretlands í 
Reykjavík. 

12. ágúst var Calvin M. Konner veitt viðurkenning sem ræðismanni Bandaríkja 
Ameríku í Reykjavík. 

29. september var Thomas J. Scanlon veitt viðurkenning sem ræðismanni Banda- 
ríkja Ameríku í Reykjavík. 

6. október var Gunnari Sverri Ragnars veitt viðurkenning sem kjörræðismanni 
Noregs með vararæðisstigi á Akureyri. 

10. nóvember var Þorgrími Þorgrímssyni veitt bráðabirgðaviðurkenning sem 
kjörræðismanni Chile í Reykjavík. 

Nr. 485. 

SKRÁ 

um ný hlutafélög samkvæmt Lögbirtingablaði 1977. 

Tbl. nr 

Akurfell hf., Akureyri .........020000.000. 0 28 

Akurvík hf., Akureyri .........0200002000n0 109 
Almennar Líftryggingar hf., Reykjavík ........000000000.00... 83 
AMC á Íslandi hf., Reykjavík ...........00.000 0000... 109 
Árbær hf., Reykjavík ........0...000.00. 00 nn 41 
Árfell hf., Reykjavík ............0.0.0 0000 n ne 10 
Árskógar hf., Reykjavík ..........2..000.000 0000. 70 
Áshamar hf., Vestmannaeyjum ...........0000 0000... 13 
Ástþór Magnússon heildverslun hf., Reykjavík ........0000.... 10 
Auglýsingatækni hf., Reykjavík .........0000220 0000 nn. 92 
Auglýsingaþjónustan hf., Reykjavík ........0.2.00000000..0.0.. 104 
Axel Pálsson hf., Keflavík ..........2.002000 00. 4
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Bakarameistarinn hf., Reykjavík ............00000 000... 00... 
B.B. Byggingarvörur hf., Reykjavík ............000%.. 00... 
Bernhöftsbakarí hf., Reykjavík ...........000000 00... ... nn... 
Bifreiðaleigan hf., Reyðarfirði ...............00000000 00... 
Bilaþjónustan hf., Gull. ...............0.00%20 0... n0 nn 
B.M. Vallá hf., Reykjavis .........0020000 00 nn 
Bíltækni hf., Reykjavík ................000 00... enn 
Bilvangur hf., Akranesi ...........00.2000.0 00 .n en 
Björn Guðmundsson hf., Ólafsfirði ............0.0.0000. 00... 
Blakkur hf., Barð. ..............2000.0 0... 0. 0... se. 
Bláber hf., Reykjavík ...........02.0000 200... 
Bleiki Pardusinn hf., Reykjavík ...........0...0.000 00... 0... 
Blikanes hf., Reykjavík ............0000. 00... er sn 
Blikksmiðja Ágústar Guðjónssonar hf., Keflavík .............. 
Blikksmiðja Gylfa hf., Reykjavík ..........00..0.00 000... 
Blikkver Selfossi hf., Árn. ............0000000.0 0. 
Bókhald hf., Sauðárkróki ...........0..00.000 0000. 
Bolta- og Naglaverksmiðjan hf., Reykjavík .........00.00000.. 
Bólstrarinn hf., Reykjavík „..........0.02002 0000... nn 
Borg hf., Húnavatnssýsla ........0.00.0200 0000... nn. 
Borgartún 22 hf., Reykjavík ..........0.02020000 0000... 
Brynco hf., Reykjavík .........00.00002 0000... 
Bursti hf., Keflavík ......... eeen 
Byggingafélag Suðurlands hf., Árn. .........02000000 000... 
Byggingarmarkaðurinn hf., Reykjavík .........0.00000000..... 
Byggingavöruverslunin Brimnes hf., Vestmannaeyjum ........ 
Byggingarfélagið Ás hf., Rang. ............00000.... 000... 
Byggingarfélagið Reynir hf., Reykjavík ..........0.00000000.. 
Byggingarkranar hf., Hafnarfirði ................00.00000.... 
Byggingartækni hf., Hafnarfirði ..............0.000000.......... 
Byggingarverktakar Jón og Eiður hf., Húsavík ................ 

Dalla hf., Reykjavík ..........2...0.00 0... 0 ss 
Drif hf., Reykjavík ............2..0.00..0.. en 

Efnakaup hf., Reykjavík ..............0...0000 0... 

Egill hf., Mýra- og Borg. ................0.0 0000... ses 
Eignanaust hf., Reykjavík ................00.00000 0... 
Eining hf., Reykjavík ...........0...00 0000... 
Eldi hf., Grindavík ..........2..0.00.0 00 

Endurskoðunarskrifstofa N. Manscher £ Co. hf., Rvík ........ 

Erlingur hf., Vestmannaeyjum ............00.00 0000 ner 

Faco hf., Reykjavík ...........00.00020000 000... 
Farmur hf., Reykjavík ...............00 000... 
Faxaborg hf., Keflavík ..........0..0200000000 0. 

Ferðaskrifstofa Kjartans Helgasonar hf., Reykjavík ............ 
Fiskverkun Garðars Magnússonar hf., Njarðvík .............. 
Flexico hf., Reykjavík ..........0.02202 0000... 
Flúrlampar hf., Hafnarfirði ...................0.0. 00... 0... 
Flös hf., Gull. ............20202 0000. 0rr



Forval hf., Reykjavík 
Fossplast hf., Árn. 
Fönn hf., Reykjavík 

Sr. 

Sr. 

Garðey hf., A.-Skaft. ............00000.00 00 
G. Guðmundsson hf., Reykjavík 
Glampinn hf., Reykjavík 
Gleriðjan hf., Reykjavík ...............00000000 0... 0... 
G. Ólafsson hf., Reykjavík ........20.0000000 00... 
Greipur hf., Snæf. og Hnapp. .......0000000.0. 0... 
Grétar og Rúnar hf., Reykjavík ..........2.0000..... 0... 0... 
Grímur hf., Reykjavík ..........0.00000. 00. nn 
Grip hf., Reykjavík ...........00000 000. s.s ns... 
Guðbjörg hf., Reykjavík .............02000.. 0... enn 
Gunnar og Gísli hf., Akureyri ............000000. 0... 0... 0... 
G. Th. Eggertsson hf., Kópavogi ..........0002000 0... 0... 
Gylmir hf., Reykjavík .............00000 000... sn 

ss... 0... 

Sr. 

Hagsýn hf., Reykjavík .............0000000 000. 0 
Hagtala hf., Reykjavík ..........200000000 000. 
Haukshólar hf., Reykjavík ...........02000000 0. ene 

Heggur hf., Reykjavik ..........0.00020000000n 0. 
Heildverslunin Afl hf., Reykjavík ........00..00000.. 00.00.0000. 
Heildverslunin Árval hf., Reykjavík ......0.00000000..0.0.00.0.... 
Henson sportfatnaður hf., Reykjavík .........00000.000..0..0.. 
Herjólfur hf., Vestmannaeyjum .........0200000. 00... 
H. Hallgríms é£ Co., hf., Hjalteyri ..........000000 0... 0... 0... 
Hjallakjör hf., Reykjavík ...........0..00.0 000... sn 
Hjólbarðasólun Hafnarfjarðar hf., Hafnarfirði ................ 

Hlemmur hf., Reykjavík ..........0.00000 0000... 
Hlíðarskáli hf., Eskifirði ...................02000 000... 0... 
Hljóðfæraverslunin Rín hf., Reykjavík .........00000000...0.0.. 
Hlutafélagið Dreki, Akureyri ..........00..0..000 0... 0... 
Hótel Ólafsfjörður hf., Ólafsfirði ..........0000000 0... 
Hraðfrystihús Drangsness hf., Strand. ..........000000...0.0..0. 
Hugmynd og framkvæmd hf., Reykjavík ..........00000000000.. 
Húsás hf., Reykjavík ..........0...020.0..e. ens 

Húsatækni hf., Reykjavík ............0.0000.0 0000 
Húsgagnaverslunin Duus hf., Keflavík ............0.000000... 
Húsprýði hf., Reykjavík ............200200 0000 nn. ss 
Hústak hf. Reykjavík .........202000....sesssnss 

Höfðadekk hf., Reykjavík .........2.20200000 0 s.s. 

Iönborg hf., Reykjavík ..........000002000 0000. 
Ingvar Helgason hf., Reykjavík ..........020200000. 0... 0... 
INNI hf., Reykjavík ........0000000 0000 

Ísflex hf., Reykjavík ........00.00.000 000 nennt 
ÍS-ÍTAL hf., Reykjavík ..........00%000 000. 
Íslenska leikritamiðstöðin hf., Reykjavík ..........00000000.. 

Íslensk-portúgalska verslunarfélagið hf., Reykjavík ............ 
Ís-Mynd hf., Reykjavík ............0%00.. eens 
Ísskip hf., Reykjavík ........2.2...00.0 0... e nn



Tbl. nr. 
Jarðefnaiðnaður hf., Rang. ................0.0000 00.00.0000... 42 
Járnsteypa Þórs Jóhannssonar hf., Reykjavík ......000.000.. 25 
Jóhann Ingólfsson hf., Reykjavík .........0.00000 0000... 45 
Jóker hf., Reykjavík ............000.0000 000 ner 56 
J.R.J. Bifreiðasmiðja hf., Skagafj.sýsla .........0.000000.0.... 22 
Jöklamjöl hf., Snæf. og Hnapp. ..........02.000.00. 0... 56 
Jökull hf., Húnavatnssýsla ...........0..0..0. 0000. 68 

K. Albertsson hf., Reykjavík .........0.0.0020000 0. 10 
Kalmar innréttingar hf., Reykjavík .........0.0000000 0... 108 
Kaupangur hf., Hafnarfirði ..............0.....0.. 0. 23 
Kjörval hf., Kjós. ..........0..00002 2000 43 
Klæðagerðin Lorelei hf., Reykjavík ..........0..0.00.0000.00.. 21 
Kökubankinn hf., Hafnarfirði ................00000..0 0... 43 

Látur hf., Akureyri „................00 00 34 
Leðuriðjan hf., Reykjavík ............00..000.0 0 21 
Lifandi myndir hf., Reykjavík ........000.000 0000 21 
Listaskóli Alþýðu hf., Reykjavík ..........00.00. 0 83 
Ljósmyndir hf., Reykjavík ............0.0.0 000 60 
Log hf., Kjós. ................0.0 000. 81 
Lykill hf., Kópavogi .........0.00000000.200 00 22 

Málmsteypa Ámunda Sigurðssonar hf., Reykjavík ............ 10 
Marinó Pétursson hf., Reykjavík ..........0....00. 0... 74 
Mata Hari hf., Reykjavík ............0.....000 000. 92 
M. Magnússon hf., Reykjavík .........0.00..0.0.0 0000 103 
M. Magnússon hf., Gull. ........2..0000.0 000. 5 
Mótif hf., Reykjavík .............000.000. 0. 56 

Mótun hf., Hafnarfirði ...............0.0......0 0000 43 
Naustir hf., Húsavík ..............000000000 0000 77 
Nesgarður hf., Keflavík ...............2.2.0.000 000... 109 
Nestisborg hf., Kópavogi ...........00.00000. 0000 95 
Net og Vírar hf., Snæf. og Hnapp. .......00.0.000.... 4 

Offsetfjölritun hf., Reykjavík ...........0.000.0. 00 36 
Ofnasmiðja Vestfjarða hf., Ísafj.sýsla .............000000.00... 61 
Ólafur Kr. Sigurðsson hf., Reykjavík ............ AA 21 

Papey hf., Reykjavík ............2202000 000... 70 
Peran hf., Reykjavík ..............00000 0000 101 
Pöntunarfélag starfsmanna Húseininsa hf., Siglufirði .......... 36 

Rafis hf., Reykjavík ..............000.0 00... 44 
Rafkraft hf., Reykjavík .............0.000000. 000 34 
Rafvirkni hf., Reykjavík .............000.00.0 0... 103 
Rauðará hf., Reykjavík ............00..00. 0... 44 
Rein hf., Reykjavík ..............0220..0.. nn ns 70 
Reiknistofa Hafnarfjarðar hf., Hafnarfirði .................. 43 
Remaco hf., Kópavogi ............0000..0 nn 13 

Sala £ Dreifing hf., Hafnarfirði ..................0....0 00... 25 
Saltver hf., Keflavík .............00...s eens 28 
Sandblástur hf., Hafnarfirði „.......,....,.00000000 0000... 25
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Tbl. nr 

Seglagerðin Ægir hf., Reykjavík ........0.0000000 0000... 109 
Seifur, vélar og tæki hf., Reykjavík ........00000000 000... 25 
Selatangi hf., Grindavík ............00000 0000 nn sn 13 
Sif hf., Reykjavík .........00200000 00. 10 
Sigurbjörg hf., Snæf. og Hnapp. .......0000000 00... en. 43 
Sigurður og Júlíus hf., Reykjavík ........0.000000 0000. 0 00 .... 83 
Sigurvík hf., Reykjavík .........000000 00. nnn unn 21 
Sjóntækni hf., Reykjavík ........02002002 000 n nn 56 

Skarð hf., Reykjavík ...........0.02000 0000 nn enn 108 
Skel hf., Hafnarfirði ............02020.0 0000. 81 
Skelco hf., Reykjavík .........0.0000000 0000 101 

Skipafélasið Bifröst hf., Reykjavík .........0.000000 0000... 35 

Skipamálning hf., Seltjn. .........00002000 er nnnn rr 81 
Skipasmiðjan hf., Njarðvík ........020020000 00 nn 10 

Skrúðsarðaþjónusta Þórs Snorrasonar hf., Reykjavík .......... 21 
Skyggna hf., Reykjavík ........0.020000 000 nn en 68 
Sýningahöllin hf., Reykjavík .........0.00000 0000 enn. 2 
Sönnak Rafgeymar hf., Árn. ...........00.0% 00... 0. 36 
Snjólfur hf., Reykjavík .......02.0000000 00 sens 83 
Spartborg hf., Kópavogi ........0.00000000 00 nn 56 
Sportveiðimiðstöðin hf., Reykjavík .........02.00000000 0... 108 
Sólborg hf., Snæf. og Hnapp. ........000%.00 eens 56 
Stálhús hf., Reykjavík ..........200.000000 00 anne 109 

Stálhúsgagnagerð Steinars hf., Reykjavík ........000000000000... 10 
Stemma hf., Höfn í Hornafirði .........0...0.000000 000... 34, 36 
Stensill hf., Reykjavík .........20020. 000... 92, 96 

Steypir hf., Reykjavík ...........0.0020000 0... nn 56 
Steypustöðin hf., S.-Múl. ............00000 000... n 13 
Stokkahús hf., Reykjavík ..........202000000 enn 83 
Strammi hf., Reykjavík .........000002 000 nn en 45 
Subaru umboðið hf., Reykjavík .........00.000 0000... 83 
Sæhrímir hf., Ísafj.sýsla ..............00000000 0... 74 

Tískuherrann hf., Reykjavík .........0002000 0000... 21 
Tívolí hf., Reykjavík .........200200000.0 enn 2 
Tollvörugeymsla Austurlands hf., S..Múl. .......0000000000... 87 
Tóntækni hf., Reykjavík ..........0200002.0 000 senn 10 
Torfusel hf., Reykjavík ...........000.20200 000 25 
Trésmiðja Kópavogs hf., Kópavogi ........0000000 00... 95 
Trétak hf., Reykjavík ........00000000. s.n 109 
Trétækni hf., Reykjavík .......00000000 00 renn 45 
Tréver hf., Ólafsfirði ...........0.20..00 err sn 71 
Tæknimiðstöðin hf., Kópavogi ........0.0.0..00 000 nn 95 
Tölvangur hf., Akureyri .........00000200 0... 28 
Tölver hf., Reykjavík ........000000000.00 senn 45 
Tölvumiðstöðin hf., Reykjavík ........0.2200..000 0000... 21 
Tölvuþjónustan hf., Akureyri ........000000000 0... nn. 43 

Undirbúningsfélag saltverksmiðju á Reykjanesi hf., Keflavík .. 27 
Útgáfufélag Garða hf., Garðakaupstað .........0..000..00000.. 23 
Útgerðarfélag Vesturlands hf., Akranesi ............0.0000.... 62 
Útgerðarfélagið Vonin hf., Ísafj.sýsla ..............20..0.0.0... 74.



Tbl. nr 

Vaðlar hf., Akureyri ...........000.000.000n 0 28 
Varmastál hf., Akureyri .........2200.2002.0 enn 109 
Vélsmiðjan Járnverk hf., Reykjavík .......0.000000 00... 45 
Verkfræðistofan Delta hf., Akureyri ......0.0000000 0... 2... 62 

Verkfræðistofa Helga Sigvaldasonar hf., Reykjavík ............ 43 
Verslunarfélagið Festi hf., Reykjavík .......0.0000000 00... 8 
Verslunin Setan hf.,S-Múl. ..........020002 0... se 87 

Viðarsalan hf., Reykjavík .....0.00.0000000. est nrr 56 
Viðskipta- og ráðgjafaþjónustan hf., Reykjavík .............. 101 

Víkurgjaldshús hí., Reykjavík ...........000000 0000... 56, 60 
Víkurvagnar hf., V.-Skaft. ........02002.00 00 96 
Vinnufatahreinsunin hf., Seltjn. ........0000000 0000... 81 
Vinnustofan Klöpp hf., Reykjavík ......02.02000000 enn... 10 
Vinnutæki hf., Vestmannaeyjum „......0000%. 00 en renn. 8 

Vogur hf., S-Múl. ..........00022 0000 70 
Vonarland hf., Reykjavík .........000000 00 0e ee ann 83 
Vöruflutningar Hilmars Steinólfssonar hf., Siglufirði .......... 4 

Þrídrangur hf., Reykjavík ............02000000 000 nenna 10 
Þrístirnið hf., Reykjavík .........2..020000 00 enn 2 

Ökuskólinn Óríon hf., Reykjavík .......2000000000 00... 60 
Öræfi hf., Árn. ..............0.. 00 56 

Nr. 486 

SKRÁ 

um ný samvinnufélög. 

Kaupfélag Eyfirðinga, Ólafsfirði .........0.0000.00. 000... 71 
Pöntunarfélagið Gerill, Sauðárkróki ........0.000000 0... 000... 56 

Pöntunarfélag Kvenfélagsins Freyju, Skag. ..........0.000.... 56 
Rafafl, Hafnarfirði ..............020000.000. 00 enn 2 
Rafafl s.v.f., Þing. ............00000 0000 28 

Samvirki, Strand. ...........00000. 00 ss nn 33 

Nr. 487. 

SKRÁ 
um firmatilkynningar, sem birtar hafa verið í Lögbirtingablaði 1977. 

Reykjavík: 
Ábyrgð hf. ............0.00.0. 00. r rns 22 
Afdrep sf. .........00.00 0000 sn nr 70 
Afdrep ..........200000s sess 25 
Ágúst Ármann hf. ..........0..%000 00 r nn 3 
Almenna húsgagnavinnustofan ........0020000 0000 r nn. 82 
Álnavörumarkaðurinn ...........2.000..00 000 tann 17 
Alþjóða Líftryggingarfélagið hf. .............20.20. 0000... 38 
Áman 2... 50 
Anna Þórðardóttir hf. ..........2.2000000 000. ne 25 
Aquarius sf. ..........2002.000 nn 38



. Tbl. nr 
Árbær hf. ..............0 0 62 
Arhjal sf. .........000.. 84 
Arnarbakki hf. ........... 22 
Árni Siemsen hf. ........... 109 
Árvakur hf. ...............0..00 0. 17 
Ásbjörn Ólafsson hf. .........0..... 3 
Ásíufélagið hf. .........0.0.0. 0 108 
Atlantik „00... 93 
Auður hf. ................. 00 3 
ÁAlgað sf. ..............0 0 45 
Auglýsingaþjónustan ................000... 0. 105 
Bambínó .......0..0......0.0 00. 84 
Bandag hjólbarðasólun hf. ..........00.00..0.0. 0 107 
B. Ársælsson á Co., sf. ......0000....0 0 38 
B. Ársælsson € Co. .......0..0. 38 
Bartskerinn ...............00000.000 00. 70 
B. Björnsson € Bendtsen ..........0....000.0 0. 104 
Bernhard Petersen hf. ..........0.000.00000 0. 17 
Bernhöftsbakarí ...........0.0.0.0.0.00000.. 00 17 
Bílaborg hf. ...........0.....0... 2. 17 
Bílagarður ....................0...22 0 108 
Bílaleigan Berg sf. .................000. 000. 48 
Bílaleigan Geysir hf. ...........000..00000 0. 55 
Bílaleiga Jónasar .................0 0000. n nn 38 
Bílamálun Halldórs Þ. Nikulássonar sf. ..........000.00.0 56 
Bílasalan Aðstoð sf. ..........0.0...0.0.2 0000. 25 
Bílasalan Bílvangur sf. ...........0.0.00.0.00. 0. 38 
Bílasala Garðars ............00000..0.. 95 
Bílasport sf. ..........0...0.0 002 104 
Bíilasprautan--Réttingar sf. ...........0........00 0. 25 
Bílaverkstæði Gísla og Einars sf. ............0.00. 0. 21 
Bílkranaleigan sf. ...............0.. 0... 50 
Bilkraninn sf. ...............0.... 2. 38 
Birtingur hf. ..............0.0.0.0000.0 108 
Bjallan sf. ...............0000 00 62 
Björgun hf. ................0.00. 2. 22 
Björgunarfélagið hf. ................... 104 
Björgunarfélagið Vaka hf. ............0..20.0. 0000. 22 
Björn og Jón sf. ..........20.220..0 25 
Bifreiðar og landbúnaðarvélar hf. ...........0000..0....... 38—75 
Bifreiðaverkstæðið Bjarg ...................0.00 0... 56 
Bifreiðaverkstæði Jóns J. Jakobssonar sf. .........000.0... 23 
Bikarinn sf. ................0.00. 00 70 
Bókabúðin Bók sf. .............02.000. 0 nes 106 
Bókabúðin Hlíðar sf. ...............000200 0000... 104, 106 
Bókaútgáfa Menningarsjóðs .............2000.0 0... 66 
Bókhald ...............22. 200. 70 
Bókhald sf. ............2...0 0000... 70 
Bólstrarinn „.................2.000. 0000. 108 
Borgar — Bílasalan .............2..2. 0000... nn sn 70 
Borgarblómið ............00..002 0000... 68 
Borgarhúsgögn hf. ............0...0.0 002. 21



Tbl. nr. 

Borgarljós ..................220.000 nn 25 
Borgarskip sf. ............00..0. 200. 22 
Borgartún hf. ..................0..00 0000 109 
BP á Íslandi hf. ................0.0....00 0200 75 
Braut sf. ................000 2000 22 
Breiðholt hf. ....................0.0 0. 66 
Breiðholtslagnir sf. ................0...0 00... 50 
Brjóstsykurgerðin Nói hf. ..........000.0000.. 00 17 
Brynco hf. ...........0....00 00 38 
B.Sigurðsson sf. ............000000000... 17 
Búsport .............0..0. 00 70 
Búrfell hf. ..................000 00 70 
Byggingamarkaðurinn hf. ..................0 0000 0 nn 38 
Byggingarsamvinnufélagið Aðalból, skammstafað B.S.A.B. ...... 62 
Byggingarsamvinnufélag atvinnubifreiðastjóra í Reykjavík og 

nágrenni, skammstafað BS.A.B. ............000 0000 62 
Byggingarsamvinnufélag Reykjavíkur .........00000..0000.... 3 
Byggingarsamvinnufélag starfsmanna ríkisstofnana -......... 38 
Byggingastöðin sf. .............000.0.0.000..00.0 0. 83 
Bæjarleiðir hf. ................00.0.00.0.00. 0200 70, 83 
Dalfell sf. ............0.... 00. 50 
Dalver sf. ............0.000000 108 
Davíð S. Jónsson .........0..022200 0000 47 
David Pitt € Co. ...........0.0 000 56 
Dempari „...............0 0000 46 

Dentalía hf. .............0.0000 00. 62 
Djásn ...........0....00 0000. 23 
Drangafell hf. ...............0000... 0... 25 
Dráttarvélar hf. ........00.0.000 200 109 
Dömuhúsið sf. ............0.0...00. 00 108 
Effect-ljósmyndir .............00000000 0 109 
Efnalaugin Perlan ..............0..0..00 0000. 38 
Efnalaugin Spjör ...............0.0.000 0000. 75 
Eggert Kristjánsson € Co., Hf. .........2020.0 00... 50, 75 
Eignagarður sf. ....................... 000... FR 108 
Eignafell sf. .............0.0....000.00 22 108 
Eignasalan ....................0000 000 55 
Eignaumboðið ................0..0.00.0 0000 84. 
Eignaver sf. .................00.0. 00. 84 
Eimskipafélag Reykjavíkur hf. ...........0.0000000. 0... 3 
Einar Sigurðsson hf. ...............0000.00.. 000... 3, 85 
Eldhúsval sf. .................0.0 0000 66 
Elle ................0 0000. 21 
Ellý sf. ..........0...2 0000 46 
Endurskoðunarskrifstofa Ólafs Péturssonar og Kristjáns Frið- 

steinssonar  ............02.2. 00. 23 
Endurskoðunarskrifstofa N. Manscher £ Co. Hf. .......0...0... 75 

Endurtryggingafélag Samvinnutrygginga hf. .................. 84 
Espholín hf. ...............2. 020... 66 
Eyland hf. ................20..2020n nr 104 
Faco sf. ............2.20. 00... 109 
Fasteignahöllin sf. .........0.%..0.2002.0 00. 37



Tbl. nr 

Fasteignasalan Háaleiti sf. ..............0.000%.00 0... nn 109 
Fasteignasalan Hafnarstræti 16 sf. ...........0200.00. 000. ..00.0.. 52 
Fasteignasalan Rein ..............00000 000... nes 70 

Fasteignaumboðið ................0.00 0000 ens 55 

Faxasíld .................2000 0. 70 
Fegurðarsamkeppni Íslands, Ungfrú Ísland, Ungfrú Reykjavík .. 3 
Ferðaskrifstofan Landsýn hf. ..........0.0020 000. nn.0 en... 56 
Ferðaskrifstofan Úrval hf. ..........0000.00. 00 nn. 93 
Fisher Price Húsið ...............00.000 0000... nn. 0... 25 
Fiskhöllin ............0...02000 00 52 

Firðsjár sf. ............00..02 000 56 
Fjarhitun hf. ............002 000. 25 

Fjölberg sf. ..............0.0 2000 62 

Fjölritunarstofan Efesus ..........000000. 00. 108 

Flugfélag Íslands hf. ...........00000000 000... 3, 62 
Flugleiðir hf. ............... 0... 3, 62 
Flugstöðin hf. ..................00. 000 nnn nr 104 

Formaco sf. ............20 00 3, 26 

Formco sf. .........000 00 26 

Form-Bólstrun .........00..2000 00 0n ner 22 

Form-Bólstrun sf. ..........00.000 0000... 22, 107 

Forum sf. ..........0.0000 00... 38 

Framleiðslusamvinnufélag Iðnaðarmanna ..........0000.... 70, 84 

Freyja hf. ...........0.0020 00... NA 3 

Frímann, Ólafur og Sigfinnur sf. .........00.0.0.0 00... 84 

FRUM Hf. .........00.000 00 52, 66 
Fvrirgreiðsluþjónustan ............200 000... eens 68 
Fönnhf. ...........2..202.0.02 000 3 
Gafl hf. ..........0020. 00 82 
Gallís sf. .........20 56 
Garðaprýði .............0.0200 0. 55 
G. H. Hallvarðssynir sf., vélaleiga ........000000 000... 15 
Gírómyndir ..................0 000 83 
Giðfin .............0 00 3 
Glóbus hf. .........00..02 0000. 3 
G. Ólafsson hf. ...........0.0.0.0 nr 23. 38 
Gráfeldur hf. ................0.00 0... 50 
Grafik £ Hönnun ...............00. 00. 82 
GT. Húsgögn ..............2002 0000 83 
Gullhýsið ..........0.......00 0. 75 
Gullhöllin ............20.02 00. 83 
Gullsmiðurinn sf. ..........00000 00 sr 38 

Gúmmíivinnustofan hf. ..........0.20000 000. n enn 25 
Gunnarshöfði sf. ..............2.0000 00. 93 
Hafskip hf. .............0.00 0000 70 
Hagafiskbúðin ..................0000 0... 0 00 8 
Hagall sf. ..............0.02 0020 0 00 22 

Hagtækni sf. .............2.20000 00... 62, 107 
Hagur hf. ...........00...0 2000 108 
Hagverk sf. .............2002 0000 23 
Hamar hf. .............0..0 0... ss 75 

Hampiðjan hf. ............2.2000000enenaun 41, 101



Tbl. nr 

Hannyrðaverslunin, Grímsbæ ........0000000 0000... öð 
Haraldur Árnason, heildverslun hf. ..........00.0.00.....0.00.. 62 
Hárgreiðslustofa Ellu ..........0.00.00000 0000 nes 70 
Hárgreiðslustofa Steinu og Dódó .......002.0000 0 n0 nn. 62 
Hárgreiðslustofan Stella .........00.00000 00 nn enn 70 
Haukar hf. ...........0..22000 0020 15 
Heiðar og Reynir sf. ............0.00.000 nenna 3 
Heild hf. ............2.000. 0000 renn 84 
Heildverslun Ásgeirs Sigurðssonar hf. ..........000000000..... 85 
Heildverslunin Ernir sf. ..........0200000 000 ner 22 
Heildverslunin Jörfi sf. ..........0.0000000 0000 enn 104 
Heildverslunin Rá .............00000 0000 en nn 68 
Heimakjör hf. ............000.000 00 enn 108 
Hjólbarðamarkaðurinn ...........0200.00 00. near nn 84 

Hjólbarðasalan sf. ...........200000 000. ne sas... 38, 104 

Hjólbarðaþjónustan sf. ........02.00.000 0... nn renn 25 
Hjólbarðaþjónustan Laugavegi 178 sf. ......22.0000 0000... 25 
Hljóðfæraverslun Sigríðar Helgadóttur hf. ..............0...... 56 
Hljómplötuútgáfan sf. ..........0.00000 000. n rn 83 
Hólaberg sf. ..........020000. 00 nn eens 108 
Hópferðaþjónustan sf. .........02002000 nes 38 
Hornbúðin sf. ...........000.200000n esas 23 
Hornið ...........0002000. sn 107 
Hótel Hekla .............000%0. 00 nan. 45 
Hraðfrystistöðin í Reykjavík .........02000000 0000... 84 
Hraðhreinsun Árbæjar ..................0. 0... 55 
Hreinn hf. ............0.0. 00... 17 
Hróbjartur Bjarnason hf. ..........00000 0000. nn 93 
Húðun sf. ..........00..0 000. sn ene 93 
Húsakostur sf. ........0.22002.00 000. 69 
Húsamiðlun sf. ..........0000000 00 renn 24 
Húsanaust sf. .........02000.00 000 n nn 108 
Húsbyggingasjóður Framsóknarfélaganna í Reykjavík .......... 45 
Húsfélagið Laugavegur 52 sf. ..........0.000 000. nn 0. 38 
Húsgagnakjör sf. ...........002000.0 00 nn eens 108 
Húsgagnaverslunin Laufás sf. ..........0.000000 0000... 70 
Húsgagnavinnustofa Þorsteins Sigurðssonar hf. .............. 15 
Húsklæðningar — nýbyggingar sf. .........0.000000 0. ...00.00. 104 
Hvalfell hf. ...........02000.00 000 23 
Hvammur ...........020000 0000 55 
Híbýlaval ..........00002000 000 109 
Höggdeyfir ...............0.02000 0. 00nn en 46 

Högun Fasteignamiðlun sf. ...........02000000 00.00.0000... 22, 52 
Hönnun hf. ..............20000.0.eseeessen se 21, 38 
I. Brynjólfsson á Kvaran sf. .........0..0002.020 0000 n nn 23 
Iðjukaupinn hf. ..............2000. 020. ee nn 3 
Iönkynning -........0.2000000 sn eens 22 
Iðnspónn hf. ..........2.00000 0. enn sn 84, 104, 108 
Iðnverk hf. ..........0000020 00 0ðne nn 23 
Ígulkerið ....................0. 000 enn 45 
Ingólfsprent hf. ...........2..2202 002. 62 
Ingvar Vilhjálmsson sf. .........0.2.02000 000 n0 108



. Tbl. nr 

Innkaup hf. ................000.0 0... öð 
Innrömmun Margrétar ............0...000 00 66 
Isadora snyrtivöruverslun .............2.000 0000 00. 3 

Ísbjörninn hf. ...............00200.. 00... e.0.0e.. 98, 68 
Íbúðasalan Borg sf. ..........0..0.0.0.0 0 68 
Ís-Can ferðir sf. ............000000..... 00 14 
Iscargo hf. ..............00.0.2 0000 105 
Ísfellhf. .................. 2. 84 
ÍS-ÍTAL Hf. ........020200 95 
Íslenskar hljómplötur ...........0....000 000. 105 
Íslensk-portúgalska verslunarfélagið sf. ..........0.00. 0. 55 
Íslensk-Tékkneska verslunarfélagið hf. (Ístékk hf.) .......... 3 

ÍSLENSKUR VIKUR #..........0.0 000 37 
Ísport hf. .............. 52 
Ísval ................0 00. 22 
IT. Viðskipti hf. ...........0.......0 0. 55 

Járnsteypan hf. ............0.02.00 0000 70, 108 
John Lindsay hf. ............00..2.0 00. 0... 95 
Jón J. Barðason € Co. hf. ......00..00. 00 95 
Jón Loftsson hf. .............0...000 0... 17 
Jón H. Magnússon sf. ..........00020. 0000 3 
Jónatan Þórisson sf. ...........00%0 000... sn 105 
Júnó-is sf. ...............0..2. 000... 23 
Jöklar hf. ................000 00... 52 
Kaffibrennsla O. Johnson £ Kaaber Hf. ........00000 0000... 55 
Kaffibætisverksmiðja O. Johnson £ Kaaber hf. .......0.00000... 55 
K. Albertsson sf. ...........00.00.. nn sn 17 
Kaldalónsútgáfan ..................0.0 00. 0 nn 25 
Kápan hf. ..............000 00... oe... ÁT, 74 
Kardemommubær sf. ...........2..0.0 0000 enn 22 
Karfan sf. ................00 0000. 109 
Kartaflan sf.  ................2 0200... nn 62 
Kastalinn hf. ..............2.0.0 0 enn se nn a 24 
Kattholt ..................2. 0... 62 
Kaupfell sf. ............0.0..00 020. 22 
Kaupgarður hf. .................2000 000. ns sn 62 
Kentucky Fried Chicken á Íslandi sf. .......00000000. 0. 95 
Kerfisfræðistofan sf. ..............000 00... 38 
Kexverksmiðjan Esja hf. ............000..000.0 00... 108 
Kexverksmiðjan Frón hf. .........0..0.0000 000... 108 

Kexverksmiðjan Holt .................02.0 000. 00. 70 
KF.Þór sf. ............2.000 00... 23 
Kirkjusandur hf. ..............2.2000. 00. e sn 70 
Kjartan Kjartansson sf. ..........2020000 00 nn 104 
Kjarval ..............0...2000 0000. 67 
K.J. Steingrímsson sf. ..........202.200 000... 17 
Kjölur hf. ..............2002022 0000 38 
Kjörbúð Hraunbæjar ...............2.0000 000... 70 
Kjötver hf. ..............0.20.002000 0 95 
Klæðagerðin Lorelei hf. ..............0..0200000. 0... 0... 84 
Klöpp Hf. ......2.0.20.202000 0000 26 
Knattborðstofan Ás hf. ...........00 210 70



Tbl. nr 
Kolasalan hf. ..........0....0000. 0... 17 
Kórall sf. „..............20000. 00 68 
Kostakaup .......0........2020.0 00. 21 
Kot sf. ......002.200.02 200 70 
Kramarhúsið .................000.0.0002. 0200. 37 
Krani sf. ................2.0.0 0000 38 
Kristján Jóhann hf. ..............0...0.000 0000... 21 
Kristján Ó. Skagfjörð hf. ............0.0.... 0. 56 
Krummi sf. ............00000 0200 00 103 
Kúnst Verslun Árna Jónssonar sf. ............0 37 
Kvadro sf. .............2.000.0022 00 23 
Kæling hf. ..................2000 00. 3 
Kökuval .......00..000000 0... 56 
Lánasjóður bifreiðastjóra Bæjarleiða svf. .........000.00.00.... 38 
Landkynning ..................0..000 000 55 
Landsýn hf. .................2220 00. 56 
Laufás ..........02...202. 0. 25 
Laufás sf. ..................220 0. 25 
Laugarneskjör ................02.0.0.0.0 nn. 93 
Laugarvegur 37 sf. ............0....2 0000 109 
Leðuriðjan .................2.00.0nn err 21 
Leiftur hf. ................. 00. 70 
Leigumiðlunin Húsaskjól .............000%. 0000... 38 
Leikfangamarkaðurinn #.................022.000 00... 17 
LES-PRJÓN hf. ........00. 0000. 25 
Leirárprent ................2..0...0 38 
Liftryggingafélagið Andvaka gt. .........00000.0..0.0 84 
Liftryggingamiðstöðin hf. ............0000.0.0.00.. 2... 62 
Linnet sf. .................2..0 24 
Línubúðin sf. ................0 0000 68 
Listaverk ........00....02.... 22 
Litljósmyndir hf. ..................0 0000 25 
Liturinn ................0 000. 23 
Ljósborg hf. .............0....... 0 66 
Ljósbrá bókaútgáfa ...............0..0 2. 82 
Ljósgjafinn ...................000000 21 
Ljóstákn sf. .....0000..20.0200 rr 24 
L.M. Jóhannsson £ Co. ........22000 0000. 70 
Loch Nessumboðið sf. ...........0..20000020. 00 95 
Loftleiðir Hf. „..............00.0 AA 3, 62 
Ludvig Storr fg Co. ........0...000 00 56 
Lúllakjör ................. FIRIR 62 
Lumen sf. ........0..0....0.0 0. 68 
Lyftitæki ..............0000 000. 25 
Lystræninginn sf. ....................00..0 20 22 
Lækur hf. ................0.2 000 67 
Magnús E. Baldvinsson sf. .............0000022.0 000. 22 
Málarinn hf. .............0.2200 0000 68 
Málmiðja Magnús E. Baldvinsson .............00.00 00 0000. 22 
Málmver ..........2.00.000 00 83 
Málmvörur hf. ................0022 0000 52 
Málningarvörur ................2..000000 0 66



1002 
Tbl. nr 

Málningaverkstæði Jóns J. Jakobssonar sf. .....0000000000... 23 

Marsa hf. .......002000000. 00... ARON 52, 55 
Mars Trading Co. hf. ...........0.00000 00. nn nn 38 
Mata hf. ..........00000n. sense 75 

Mata Hari .............00000 0000 neee. 22, 95 
Matbær ..........2..00. 00 .n 62 
Matkaup hf. .......0200000000 00 70 
Matvöruverslunin Kjörbær .........00000000 0000. 0... 75 
Melissa hf. ........0.200.0000e neee 109 
Megin sf. Umboðs- og heildverslun ...........0..0.0..0.0...0.00. 109 
Miðagerðin sf. ............000.2. 0000 00 unn 22 
Mjólkurbúðin Háteigsvegi 2  ..........020200020 0000... 22 
Mjólkurmiðstöðin .............00.002000n0 nn 23 
Moldarsalan ........0..0..000.e. nes 55 
Myndamót hf. ........002000000 ne 15 
Myndkort sf. .......20000000 nn 83 
Mömmusál ..........0.00000 000 23 
Mörk sf., eigna- og verðbréfasala ..........02.20000 00... 00... 22 
Nesgarðar hf. ........2.0000002 00. RN 5) 
Nesstofa hf. .........00.200 0... sess 108 
Nesti hf. ..........000000 000 26 
Nesverk sf. ........0000000esss es 66 
NÍNA 2...00000 ser 56 
NITTO — umboðið hf. ........2.0000000.00nnn nn 70 

NLF.búðin .........0..0%00 00. e enn 38, 109 
Nói-Síríus hf. .........200000.00 0000 17 
Nonni hf., vélsmiðja ........0.00000 00... 0n sver 108 
Norðfoss Hf. ........22200000ene ner 69 
Norræna verslunarfélagið hf. .............00000. 200... 23 
Ný-Grill hf. ..........00000 0000... so... 52, 55 
Nýja fasteignasalan sf. .........0.0202000 00 ne ann 68 
Nýja sendibílastöðin hf. .........02002200 00 0n enn 108 

Offsettækni sf. .........0..00 00... 0... 56, 104 
O. Johnson £ Kaaber hf. .........00020000 0000 nan 55 
Ólafshöfn hf. ...........2000eesnnrrr rr 38 
Ólafur Gíslason £ Co. hf. ..........%%0.. eeen 52 
Ólafur Gunnarsson hf. ...........0..0.0 0... 22 
Ólafur Kr. Sigurðsson € Co. .......000000000 00 23 
Ólafur Kr. Sigurðsson hf. ...........200000000 000. 23 
Olíuverslun Íslands hf. ...............00...0....0.. so 54, 70 
Pakkabrauð sf. ........0000000 00 000 ene 70 
Páll Pálsson, umboðs- og heildverslun ...........00000.00000.. 95 
Pallaleigan sf. ..........002000000 re nnsn res 108 
PAPEY ...........000 000 sne seen 38 
Penninn sf. .......0.00000senen sen 25 
Persía hf. ..........02.0000 00. 0 rr 68 

Pharmaco hf. ...........20000 0000... s...... FR 3, 15 
Pípulagnir Heiðdals og Baldurs sf. ..........000000.....0.00... 3 
Píra — Húsgögn hf. .........02..20000 00 nn unn 38 
Pólarplast sf. .......00020000.00 nun 68 
Poppblaðið .......0000000000 00 22 
Prentmynd sf. .....0.000000 000 nnn rn 15



Tbl. nr 

Prentsmiðjan Edda hf. ............0.2000. 00 ens 70 
Prentsmiðjan Rún sf. ..........0..002200000n sess 23 
Prentun hf. ..........0220.0..000 00 3 
Pylsuskálinn sf. ..........0000000 00 noes sn sr 85 

Pöntunarfélag Náttúrulækningafélags Reykjavíkur ........ 38, 109 
Pöntunarfélag Félags áhugaljósmyndara .........0000 0000... 108 
Rafbúð Vesturbæjar ...............00.0.0 00 sn 104. 
Rafheimur ..........0...2002000 00 95 
Raflampagerðin ...........0.00000000 00 55 

Rafrás sf. .........0.0....00000 0000... 17, 56 
Rafsýn hf. .........2.2..02000000nn senn 84 
Raftækjaverslun Júlíusar Björnssonar hf. ............0.00..0... 84 
Raftækjavinnustofan Ljósblik hf. .„..........0000000 0... 0. 0... 104 
Rafur sf. ..........0.20000000.0 ens 38 
Rauða stjarnan sf. .........0.000000 00 .ns ens 95 
Regnboginn .............0200.0 00 er sn 105 
Rekstrarráðgjöf sf.  .............00.2.0. 0000... 17 
Rekstrarþjónustan sf. ..........0...2 0000. n 0 70 
Reykjaprent hf. .............2.0200000 00. 70 
Reykofninn sf. ...........2.00000 000... nes 23 
Ritvélar á Bönd hf. ..........0.200000000 nn. 105 
Rjóðrið .........0...000000 0000. 105 
R. Sigmundsson hf. ...........0.220000 0000. 84 

Runtal-Ofnar ..........0.0200.0 2200. 3, 108 
Runtal-Ofnar hf. ...............0.2200..sneess ss 3, 56 
Ryðvörn sf. ............2002.00 00... 95 
Rörsteypan hf. ...........0...202000 0... 79 
Samband ísl. samvinnufélaga ............0.2..00.. 00... 00... 70 
Samband ísl. samvinnufélaga, iðnaðardeild .................. 41 
Sambandsfréttir .................22000.0.0en en 109 
Sambúð sf. ...........2.00000 0. 3 
Sameinaðir verktakar hf. ...............0....000 000... 3 
Samningar og Fasteignir sf. ...............0...000 000... 00. 21 
Samvinnufélag húsasmiða ..............000 000... nv... 38 
Samvinnuferðir hf. ..................200 000... 95 
Samvinnutryggingar gt. ..............0...00 0000... 84 
Sáning Hf.  .........2.02.2002 0000. 22 
Seglagerðin Ægir ...................0..0000 00. 109 
Seljakjör sf. ........020002000 0000. 55 
Sérhúsgögn Inga og Péturs sf. .................0000 0000. 26 
Sigurður og Gestur sf. .......0.0.00.00002 0000. 52 
Sigurvík sf. .........0..20.0220000. ner 23 
Sigurvík hf. ..........20022000000. 000 97 
Síldar- og fiskimjölsverksmiðjan hf. ........................ 107 
Silfur og Gull sf. ............02200000..0 rn 45 
Silkiprent ..........00..0...2.000 0... 38 
Sjálfstýring ..........0....020000.0 nr 107 
Sjóklæðagerðin hf. ..............0.22.000 000. 45 
Sjólastöðin hf. ..........2.0020020. 00. 50 
Sjóli Hf. .......0.200022.0020 00 62 

Sjóvátryggingarfélag Íslands hf. ................ FR 26, 74 
Skattaþjónustan sf.  .........0.0..000000 000. 22



Tbl. nr. 

Skermahúsið .....................00. 0000. 108 
Skífan  ..........002.20.0.2n.nsn rr 17 
Skoðanakannanir — ESSKÁ .............000.000.0 0000. 0 0 62 
Skóbærsf. .........0..0.2.000 00. 59 
Skósalan sf. ............2000000 00. 50 
Skósel sf. .....0...00002.00 0000 55 
Skrifstofutækni hf. ............0000.00 000... oe.esee. 8, 25 
Skrúðgarðaþjónusta Þórs Snorrasonar hf. .......0..000.00000.. 26 
Sláturfélag Suðurlands ..................0.00 0000 nn 62 
Slippfélagið í Reykjavík hf. .............000.0. 0000... 56 
Smári hf. ..........00.00.20000 00 104 
Snyrtistofa Ingu og Ragnheiðar sf. .............00000000000.. 84 
Snyrtivörubúðin Kollý ................0.2 00.00.0000 83 
Snyrtivöruverslunin Nana sf.  .........2.000 0000... 68 

Snæbjörn Jónsson á Co., hf., The English Bookshop .......... 55 
S.O. Kárason sf. ..........20..0000 00. 95 

Sólstíll sf. ............200000.. 0... oo 17, 41 
Sparimarkaðurinn ..............2..0... 0000 62 
Speglar sf. C...........0.220000 nr 108 
Sport-blaðið sf. ............2.2.20.0.0 0 21 
Sportval hf. .........00200202 00... 23 
Spyrnan SÉ. .......00200022 000 84 
Stálafl .......0....2..20000 0. 84 
Stálberg ..........0....0200 00. 62 
Stálhúsgagnagerð Steinars hf. ...............000200 0000 00. 82 

Stálsmiðjan hf. ............22000.0.0.0 vn... e...... 10, 108 
Stangarfell hf. ..............2.0.000 0200. 109 
Stefnir hf. .............2.0020 02. 38 
Steinar hf. ...........0..02020 0200. 17 
Stensill ..............2000.0000 0000 93 
Stjórnun sf. .......000000000.0 nes 37 
Stólpi sf. ........0020. 0000 3 
Stórholtsbúð ..............0..0000 0... renn 108 
Stýring ...........002..000 00 23 
Súkkulaðiverksmiðjan Síríus hf. ................000000 00... 17 
Sultu- og efnagerð bakara svf. ...........20000.0000 0. öð 
Sundagarðar sf. .......0.22.0020000000 nn 50 
Sundanesti sf. ........0.000002.00 00. 17 
Sveinbjörn Runólfsson sf. ........0.0000000 00. 62 
Svipmyndir sf. .........00200022 0000 45 
S. Waage sf. ........0000220 0000 105 
Sýningahöllin ...........02000000 0000 3 
Sælgætis- og efnagerðin Freyja hf. ........00.0.0.00000002 000. 95 
Söluhöllin sf. .......2200.0000000 nn 17 
Söluturninn Barónsstígur 27 „.........000.000 000 37 
Söluturninn Háteigsvegi 52 ..........02..0.020. 0000. 22 
Söluturninn Njálsgata 23 .......2020000000 00 62 
Söluturninn Rofabæ 9 sf. ........0200000 00 0n nn 83 
Söluturninn Sólvallagötu 27 sf. ......202.0000200. 00 75 

Söluturninn Tindasel sf. .........0200000000.ssse s.s... 103



Tbl. nr 

Söluturninn Vesturgötu 14 .............0..0.0.0.... 00... 21, 38 
Söluturninn Vesturgata 14 sf. ................... e.....ce... 66, 93 
Söluumboð LÍR ...........00.000 0000... eee... 17, 68 
Tannlæknaþjónustan ............0.0%. 0000. 0 nn 3 
Th.E. Jónsson ........0200000 0... 70 
Teiknistofan Höfði sf. ...............02.00 000 en... 15 
TeMpo= =... 22 
Teppaland ..............200 00 sn ss 62 
Terra, Verslunarfélagið ...........0.0....0. 0... nn 17 
Timburverslun Árna Jónssonar á Co. hf. .......0000000000... 82 
Tíiskuverslunin Gógó .......02000000 0000. 68 
Tívolí hf. ..........0220000000 nr 74 
Togaraafgreiðslan hf. ............020000.. 0. senn 25 
Tómas og Smári sf. .......00.00.0000 000 15 
Tónkvísl sf. ........000200200.00nr ns 23 
Torfusel sf. ..........02.0002 0000 nn nr 25 
Torgið ..........00.000000 0 41 
TRAUST hf. ..........00000 0000 snn ess 52 
Trésmiðjan Meiður .................0.0 000. 109 
TRITON ..........0%. 0000. 82 
Trygging hf. .............200202 0... ns 21, 70 
Tryggingamiðstöðin hf. ............2....20000 000... 62 
Tún sf. .........0.0.. 0000. 38 
Tæknihönnun .........002.0.20 0. esne 22 
Tæknisalan ...........2.%02. 0... n sn 104 
Úði sf. ........0.00.0000 0 3 
Ullarvinnslan Lopi sf. ......0.020000000 0200. .0nn 70 
Umbúðamiðstöðin hf. ............202...20.0.0 nr 66 
Úretan hf. ..........20020...e eens 22 
Útgáfufélagið Gagn og gaman ............00.0 00. 00. 23 
Útgáfufyrirtækið Samtak sf. ........0...200. 000 22 
Útgerðarfélagið Stígandi sf. .........0...0...0..000 00. 84 
Valdakjör .........020000000.ensnrs nr 70 
Valgarður sf. .........0.00000000 00 ss nr 62 
Vagn E. Jónsson, fasteignasala ...............00.000 0000... 0. 66 
Valtækni .........20202000 00 n0 sens 22 
Valtækni sf. ..........0.20000 0... sess 22 
Valur hf. 2....0..0000.00 000 25 
Valverk sf. ..........2020200 00 70 
Vatnagarðar 4sf. ...........020000.000. 0000 3 
Vefrún, vefstofa Rúnu Gísladóttur ............0.000002 0000... 15 
Veitingasalan hf. .........0..0..000.000 00 25 
Véla- og kvikmyndaleigan .................0.00 000... 0... 21 
Vélaleiga HH. sf. .........0200002000 0000 21 
Vélaverkstæði Bernharðs Hannessonar sf. ...........00000.... 67 
Vélin ......02000.0000.sssssss ns 70 
Vélin sf. ......2020.0200 0000 70 
Vélritun — Fjölritun sf. ................00000 0000 23 
Vélritunarskólinn Suðurlandsbraut 20 ............00.00000.0... 23 
Vélsmiðja Páls Helgasonar hf. ................0200.0 0000... 104 
Vélsmiðjan Faxi hf. ...............00200. 000 104



Tbl. nr 

Vélsmiðjan Héðinn hf. ............002000..0 sver 25 
Verk Hf. .......2..0.0 ner 21 
Verkalýðsforlagið sf. ........0..00.22002 0000 84 
Verkfræðistofa Sigurðar Thoroddsen sf. ...........000.0..00.. 47 
Verkfræðistofa Stefáns Ólafssonar hf. .........00.00..0.0.... 108 
Verkfræði- og teiknistofan sf. ...........0.0.00.00 0000 70 

Verkfæri og heimilistæki hf. ..............202..000... 0... 25, 38 
Verksmiðjan Dúkur hf. ...............00000 0000. n nn 3 
Verksmiðjan Kísill ................0.0.20 000... 15 

Verksmiðjan Max hf. ...........0....00 0000... 45, 74 
Verslun O. Eilingsen hf. ............2.0.000 0200... 17 
Verslunarfélagið Festi .................0000000 0000. 21 
Verslunin Ali Baba ...........22.00.0. 00 enn 45 
Verslunin Anna María ...........0..000. 0... ns nr 56 
Verslunin Baldur .............0..0000 0000. nn 83 
Verslunin Baldur sf. ...........2..000.00 0... 84 
Verslunin Barnið sf. .............00.00 000. sn 52 
Verslunin Búsport ..........22020000 00... 15 
Verslunin Casa ............20000...n nn 37 

Verslunin Ellý sf. ............000 0000. 46, 108 
Verslunin Hólasport sf. ............000000 000 nn 84 
Verslunin Hóley sf. .............2000 000 nn 104 
Verslunin Höfn hf. ..............00000 000 senn 109 
Verslunin Ísfeld ...........0....... 000. 25 
Verslunin Madama sf. .........000000 0000 n nr 62 
Verslunin Okkar sf. ...........0..00. 0... 74 
Verslunin Rakelsf. ..............0000 0000. 62 
Verslunin Rín ...........2..0.000 0000 nn BA 50 
Verslunin Sigrún ................2 0000... 23 
Verslunin Sóley ........0200000 0000 renn 26 
Verslunin Traffik ..............0..00 00 enn 70 

Verslunin Vesturgötu 14 .................000. 0. 0... 0... 38, 62 
Verslunin Víðir .............2.0200. 00... 17 
Verslunin Víðir sf. ..............00.02. 00... 17 
Vesturás sf. ..........0..0 0... 38 
Vesturgata 27 sf. ............000 0000 23 
Vesturgata 14, Söluturn #............020200 0000 nn 21 
Vestur-Íslenska Verslunarfélagið sf. .........0..0000.... 0... 75 
Vesturströnd sf. ...........0.2000000 sn 17 
Vesturverk hf. ............0.020. 0. 66 
Víðir Finnbogason hf. ...............2000 02... . 62 
Víkurfélagið hf. ............00.200. 0000. 17 
Víkurprent hf. .............22000.000n0 3 
Villi rakari ............00.0.0000 0 22 
Vinnufatagerð Íslands hf. .............0....0. 000... 83 
Vinnufélag rafiðnaðarmanna ............00000 00 000... 0... 70 
Virkir hf. ................00. 0000 75 
Vist sf. ........2.00.00 0... 47 

V. Sigurðsson £ Hallgrímsson hf. ............0000000. 0. 0... 25, 37 
Vængir hf. ..........20.00..00. nn 62 
Völur hf. ..........020020 00... 25



Akranes: 

Akureyri, 

Tbl. nr. 

Vörumerking hf. ............0.... 0000 22 
Vöttur ........0...0 0000 25 
Vöttur sf. ........202020200 0000 25 
Ýr sf. 20... 52 
Þengill sf. .........0020000 0000. 17 
Þingholt sf., fasteignasala ............0..00.00%0 0 nv enn 104 
Þóroddur E. Jónsson, útflutningsverslun .........0.0.00.0.0.. 70 
Þorsteinn Þorsteinsson sf. .........0.2.200. 00 s.n. 55 
Þórsútgáfan .............22000020 0000 74 
Þórsvík sf. .......0..000 0000. 15 
Þórvík sf. .........20202000000eeen rr 21 
Þvottahúsið Fönn ...........000.00 000. n0 ns 3 
Þýsk-íslenska verslunarfélagið hf. ..............0.0...0000... 52 
Öldueignir sf. ..............0....000 0 95 
Örn Haraldsson sf. ..............0 00. 46 

Bílamiðstöðin hf. ................000 0000 ene 26 
Fatagerðin hf. ..........20.0022000000 nn 60 
Faxafiskur .............2.0000. 0 ns sen 14 
Fiskiðjan Arctic hf. „........0.00.. 0000. sr 70 
Gylting sf. ...........0.00.00000 000 ð7 
Hafbjörg hf. ...............2000. 0... 109 
Krossvík hf. ..........2000000.. sn 26 
Málningarverk sf. .........2020200 0000 56 
Tannlækningastofan sf. ........0.0.000000 0000 2 
Traðarbakki sf. ...........0202..00 00 sn nn 81 
Umbrot sf. .......0200000000 00 70 
Valfell sf. ..........202.0 000. 56 
Verslun Axels Sveinbjörnssonar hf. ...........00..0000 000... 60 
Verslunin Valfell sf. ..........0020000 0000. 56 

Eyjafjarðarsýsla og Dalvíkurkaupstaður: 

AB bílaleigan sf. .........0.00..2 0000 56 
Arkitekta- og verkfræðistofan sf. ......0..0.00000 000... 58 
Auðbjörg sf. ........2200000 0000 71 
Bílaleigan sf. .........0.0.0020002 0 8 
Bílasala Norðurlands sf. ..........2.0000. 000... 28 
Bílaþjónustan sf. ........0.00.00 0000 ner 8 
Blómabúðin Laufás ............0.2.0. 000. s enn 31 
Bókhald sf. .........2.02..00.n rn 74 
Bústólpi hf. ........00.200.0000nn nr 87 
Byggingavöruverslun Tómasar Björnssonar hf. ................ 28 
Drossían sf. ..........000000 00. sr 82 
Egg hf. .........0.00000 0000 8 
Esso-nestin sf. ...........2000 000. sr 8 
Fagtækni sf. ........02202000 0000 99 
Ferðanesti ..............00. 00... 8 
Ferðanesti sf. ...........0.2.00000.0n nn 8 
Gallerí Háhóll ............0.02.000 00. 6 
G. Ólafsson sf. ....2..2..0 61 
Guðmundur Þ. Jónsson sf. .......20020000 0000. 8



Árnessýsla: 

Tbl. nr 

Gunnar Ásgeirsson hf. ...........0.0...000 0. nr 56 
Halldór Antonsson hf. ........000.0000000 00... HR 3 
Hellusteypan sf. ........000200000. 00 6 
Hera sf. .......00002002 0 92 
Hjalteyrarplast hf. ............2.00000 0200 enn 70 
Híbýlamálun sf. ...........22.2.000. 000. 00 nr 41 
Hópferðir sf. ............0...00200 000 3 
Húsgagnavinnustofa Stefáns Þórarinssonar ........000.0.0... 99 
Húsgagnavinnustofa Stefáns Þórarinssonar sf. ................ 99 
Höldur sf. .........0.22200000.000 nr 8 
Júlíus og Guðni sf., múrarameistarar ...........0.0000. 0... 56 
Kaupfélag Eyfirðinga  ...............00.000022 0000... 8 
Kvisthagi sf.  ..............202.2 000. 31 
Magnús Gíslason sf. ........0..0020002. 0000 56 
Málningarþjónustan sf. .......00.0.... 000. 58 
Meginn sf. ........0.222.0200000nsen rr 3 
Pan hf. ........2.02020000 0. 59 

Plasteinangrun hf. ...................202200 0. senn... 8, 74 
Prjónastofan Vík sf. ........2.2.2..00 0000 28 

Radíónetið sf. .............0.002. 0020. 3, 99 
Röðull hf. .........0...0.0. 0000. 28 

Sana Hf. ..........2...0002 0. 28, 50, ö8 
Sana Trading Co.hf. ........0.020020000000 0 28 
Sendibílar sf. .............2.2000 0000. 61 
Söltunarfélag Dalvíkur hf. .............2.2...0 0000... 70 
Tannverk sf. .........2.202020202 02. 56 
Teiknistofa Erlings Aðalsteinssonar sf. ..........0020000.00.. 56 

Tískuverslunin Venus ................020.00 ns... 92 
Tóbaksbúðin ...............202.00 0000. 8 
Traustverk sf. .„...........2.202. 020 6 
Trésmiðjan Fjölnir sf. .............202.2000 00. .n rn 28 
Tækniteiknistofan sf. .............00.00 0200. sens 28 
Tölvuþjónustan hf. ..........2.0020.000 0200. 58 
Valdemar Baldvinsson sf. ........02002000 2000 28 
Véla- og plötusmiðjan Atli hf. .............02000 0000... 28 
Vélfell sf. .........0..0202 000 3 
Vélsm. Oddi hf. ..........002.0000. s1 
Vélsmiðja Steindórs hf. ...............00.000 00. 28 
Verðbréf £€ Viðskipti ...........0..0.220000 000. S1 
Verslunin Drífa hf. .............2.00. 000 nn sn 70 
Ýr Hf. ...........000 0000. 41 

Árborg hf. ........... 020... 28, 57 
Bifreiðaverkstæðið Kjalfell ................00.0.00.00. 0000... 106 
Blómahornið ............2.2000.0 0000. 57 
Bókhalds- og fasteignastofan sf. .............00000. 00. 00... 10 

Borghamar ..............2..00 ne sess 10, 70 
Fiskfóður hf. (..............0.022 0200. ð7 
Fossval „........220202 020 56 
Hárgreiðslustofan Camilla sf. ..............0..000 0020. 106 

Hraðfrystistöð Eyrarbakka hf. ...............00000000. 0... 2, 99



Tbl. nr 

Hraðfrystihús Stokkseyrar hf. ..........02..0000 00... 10 
Húshönnun ..............2...20.. 0000 nr re 44 
Meitillinn hf. .............2000..n enn 61 
Midas ...........2.20.0 0... 92 
Prentsmiðja Suðurlands hf. .............0.00. 0000... ð7 
Rafbær hf. ................200.0ns nr 28 
Saumastofan Fosssf. ............0..00.0 00... 57 
Sérleyfisbifreiðar Selfoss hf. ..........2.000.000. en. 57 
S.Ó. Ólafsson € Co. hf. ......0000..0 0000 92 
Vörðufell hf. (..............002 0200 45 
Þórisós hf. ............200.00 00. enst 34 
Þorláksvör hf. .............002.202 0200 45 

Barðarstrandarsýsla: 

Berg hf. .........020000 000 33 
Dropi sf. .....00200000 00 26 

Fiskvinnslan á Bíldudal hf. ..........20202.0.0 0... 0... 70, 82 
Gylfaútgerðin hf. ............0202.000 00 ens 59 
Heimamennsf. ........20..0. 0000... 74 
Hraðfrystihús Patreksfjarðar hf. ..........0.0.020. 0000... 14 
Hraðfrystihús Tálknafjarðar hf. .........0.0..0002 000... 82 
Klöpp hf. ........02000000 rðr 26 
Oddi hf. ..........220..00 res 26 
Skjöldur hf. .............0.0.. 0... nes 66 
Sparisjóður Rauðasandshrepps .........00200000 000... 30 
Vélsmiðjan Logi hf. ...........02200200 0000 56 
Vestri hf. ..........00.000. 00 26 
Þörungavinnslan hf. ..........2.000000. 000 nenn es 99 

Dalasýsla: 

Dalverk sf. ........2.0.2000 00. ve 26 
Hörðubólsbúið sf. .............00..000 0000 109 

Bolungarvík: 
Bílaleiga Bolungarvíkur ............000.20 0000. 44 
Kraninn ..............2.0.0.0esss sn 90 
Mímósa sf. .......2.200.0. 00 17 

SSÉÍ. 20... 2 

Rán sf. ........00002000 enn 26 

Kjósarsýsla, Hafnarfjörður, Seltjarnarnes- og Garðakaupstaður: 

Alifuglabúið Sætún  ............2....200.2. 00... 26 
Áning hf. ..........2....0.02 000 59 
Arnarkaffi hf. ............00.000. ones 26 
Áætlunarbílar Mosfellssveitar hf. .........0.0.00000 000... 9 
Bakhúsið .................0220.... ven 2 
Bátalón hf. ..........2.000202 00... 26 
Bílaverkstæðið Karlsvagninn ..............2...00. 0000... 55 
Bjarmi sf., vélaverkstæði ..............20000.0 000. 62 
B.M. Vallá hf. ............22..... nes 26 
B. Óli Pálsson sf. ..........0.2.000 nr 26 
Brún sf. ...........0002000esssssn ss 26



Húnavatnssýsla: 

Tbl. nr 

Byggingaver sf. .........0..2000000 ner sl 
Dalshraun 5 hf. ..........0000000 000 n senn 50 
Eldborg hf. .........00002000 0 81 
Ferdinand Róbert Eiríksson ......00.0000000 0000. 26 
Fiskveiðahlutafélagið Venus „........000000 0000... 26 
Fjarðarfell ...............002.02 0 eeen 50 

Fjarðarkaup hf. ..........0000002 0000 unn 57, 81 
Friðrik Jóelsson, heildverslun .......0.000000 000... 62 
Gaflinn sf. ..........0.000.00 0. rn 2 
Gunnar og Gísli sf. .........0000000 0... n nn 58 
Hárgreiðslustofan Guðrún sf. ........0..0.000 000. enn... 44 

Hjólbarðaviðgerðin  ............020000%2 000. enn 50, 81 
Íslenska Álfélagið hf. .................00.. 0... 26, 50 
Kastalinn ...........0.000 000. ern 55 
Kremgerðin hf. ..........2..220000nn nn 59 
Leiktæki sf. ..........2..0.00. 00 50 
Lækjarkot sf. .........000.0000 00 nr 44 
Magnús og Ævar sf. ......000000000 nn 62 
Motorsport ........2002000 00 81 
Nesval sf. ........0..02 000 62 
Norðurstjarnan hf. ........0200.0000 nn ene 26 
Radíóröst hf. ...........2.0200 0000 sl 
Radíóval sf. .........0002..0000 00. n er 48 
Reginn hf. .........00..002 000. 81 

Rein sf. ........0%.0200 000 2, 81 

Sala og dreifing hf. ..............2.200 0... enn 50, 62 
Silfurtún hf. .............0200 0000 AR 50 
Smárakjör ............2.0.. 0. ess 81 
Snittvélin sf. ............2..0 00 s.s 58 
Sólborg hf. ..........00.22 0000 2 
Stálvík hf.  ........2.00.00 ns AÐ 2 
Söluturninn við Hringbraut sf. ...........2000 0000... 26 
Tréborg .........02000.0 ns AIR 26 
Trésmíðaverkstæði Einars og Sverris sf. .......0...0.00 00... 55 
Útgerðarfélag SÍS, Reyðarfirði hf. ............0.0....0.000... S1 
Útihurðir ...........0000.. 0. s1 
Vinnufatahreinsunin sf. ...........0.0020 0000. nn nr 26 
Vinnuvélar hf. ..........02.0000 0. ns 59 

Áfangar hf. ...........0.2.2000 0. 44 
Byggingarþjónustan sf. ...........2.00000 0000 0000 n 41 
Drífa hf. ..........00200200000ee nr 69 
Grunnur sf. ............020000 000 70 
Hólanes hf. ..........20000 00 ses er 109 
Húnaverk sf. (.......200.0020000 000 6 
Húnfjörð hf. ............022.2000 0... sn 28 
Iðnform sf. .........000000 00 ess 75 
Kubbur sf. ..........0..000 0000 70 
Muggur sf. ..........22200 0000... 28 
Ósplast hf. ........2.0..2..02 00. 81 
Pólarprjón hf. ........2.002.02000 00. 27
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Samsteypa Steinars og Benedikts sf. ........00000000.0 0... 
S.P.S.N. (Samband prjóna- og saumastofa Norðanlands) ...... 

Sölufélag Austur-Húnvetninga ..........0000. 000. nn... 
Trefjaplast hf. .........0200000 0000 
Trésm. Stígandi hf. .............00.. 0000 rn nr 

Ísafjörður og Ísafjarðarsýsla: 

Blikksmiðja Erlendar  ..........0.00000 0000 enn nn 
Eggver sf. ........200.000 0 
Fáfnir hf. ............0.20 0000 
G.E. Sæmundsson hf. ........02200000 000 nn enn 

Hjálmur hf. ..........00..00 0000 
Hraðfrystihús Dýrfirðinga .........0...2.0000 0000... 
Hraðfrystihúsið hf. ..........0.02002 0000 n enn 
Íshúsfélag Ísfirðinga hf. ............0..0.00 0000... 
Kaupfélag Dýrfirðinga ..........00.00000 0000 nn venner 
Kaupfélag Súgfirðinga ............002. 0000. n enn 
Ljónið sf. ...........0...00000 00 
M. Bernharðsson skipasmíðastöð hf. ........0.00000 00... 
Pöntunarfélag starfsmanna Steiniðjunnar ........0000000.0... 
Raforka sf. .......2.020000 000 
Útgerðarfélag Flateyrar hf. ........2..0.00 000. n enn 
Vélsmiðjan Þór hf. .........000000 0000 

Keflavík, Gullbringusýsla og Grindavíkurkaupstaður: 

Aðalstöðin hf. ...........2.000.000.0 nr 
ÁNMHf. 22... 
Álnabær hf. ..........0.0.0 0... 
Arnarstál sf. ............000 00... 
Ásaskólinn sf. .........00.00 00 
Bilasprautun J. € J. sf. .......000000 0000 0n nn 
Bílaþjónustan ............0%%0 000. sn nr 
Fagurhóll hf. ..........0000000 0000 
Fiskiðja Suðurnesja hf. .........2000000 0000 
Fiskiðjan hf. ............20000 0000 
Fiskmiðlun Suðurnesja hf. .........0..0.0000 0200. 00n. 
Fuglabúið sf. .........2.0.2.000 0000 
Eyjólfur og Vilhjálmur sf. .........0..002020 0000 
Gauksstaðir hf. ............0.0000. 00. 
Glaður hf. ...........000.00000.eenns sr 

Gröf sf. ........2..0000 000 
Gúmmíbátaþjónusta Suðurnesja sf. .......0..0.00000 000... 
Hafnarbúðin .............0.00000. 00 .ne ess 

Hannyrðaverslunin Oddný ...........200000 0... ns... 
Hannyrðaverslunin Rósin #..........2000000 0000... 
Hjólbarðamiðstöðin sf. ............0.20.200 0000 
Hólmsteinn hf. ..........00000.0.000ne ner 
Hópsnes hf. ..........2020000 0000 
Hraðfrystistöð Keflavíkur hf. .........0..0.00000 0000... 
Keflavík hf. ............0000. 000 ner 

Keflvíkingur hf. ..............0200000 000 n 
Kirkjuklettur hf. .............002000 00 00n00 nn



1012 
Tbl. nr 

Landeigendafélag Járngerðarstaða- og Hópstorfu í Grindavík .. "74 
Miðnes hf. ..........0000000.0.n0 seen 10 
Nautið .............2000 00 61 
Nautið hf. ............2.2.0.ee.esse sr 61 
Netagerðin Möskvi sf. ........0.0000000ee nes 26 

Norðurhaf sf. ...........220.000000 00 sn sn... 28, 74 
Ofnasmiðja Suðurnesja hf. ..........0.200200 0000... 58 
Radíónaust sf. ..........2.20200.0.0n ess 92 
Rafbrú sf. ............02000 000. ses 33 
Rafn hf. ...........220200.0.eesss sn 33 
Raftak hf. .........020200 0. ess 70 
Rafvirkjadeildin hf. .............2000.0.0.n sen 5 
Rammahúsið sf. ..........02.0200 0000 ene ner 70 

Selvík sf. .......020000 00 en sr 11, 33 
Sigurjón Helgi hf. ............22020000 000. senn 14 
Sjöstjarnan hf. ..........2.20200000.0nene 37 
Sólborg hf. .........20000 0000 11 
Sport-portið sÍf. ..........0.020 0020 0ne ne 92 
Stáliðn sf. .........0..000. 0. 82 
Steinholt sf. ..........2.20000.0 neee öð 
Svínabúið sf. ............200.000 00 sn nr 109 
Sæborg sf. .....020000000200 0... 21 
Tollvörugeymsla Suðurnesja hf. .........020002000 0000... 92 
Tómasarhagi hf. ............2.20000 00. 24 
Torg hf. .........02.0000002 0 10 
Trésmíðaverkstæði Þorvaldar Ólafssonar .........000.00000... öð 
Trésmíði sf. ......2....00.00.00 en se ess 106 
Trésmiðjan Mosfell sf. .........02200000. 000 rðr 26 
Tréverk hf. ..........20202.00.000 nr 44. 
Undirbúningsfélag Saltverksmiðju á Reykjanesi hf. .......... 36 
Vatnsvirkjadeildin hf. ..............0202000 00 e 0 nn 109 
Verslunin Barnið  ........2..222002.00 0000 44 

Verslunin Leikhólmi ............0.000 00... 23 

Keflavíkurflugvöllur: 
Span sf. ........000.00000nn nr 6 

Kópavogur: 

Auðbrekka 41 sf. .........2.2.00.000.eseeen re 25 
Ásbjörn Pétursson, fangi nr. 512 ........000..00. 0... nn... 74 
Auglýsingastofa Kristínar hf. ............02.0.. 0000... 70 
Bílamálumnin ...........0000 0200 n0e ne 25 
Drift sf. ...............0.000 sense 2 
Dvergasteinn sf. .........0..0002000 00 senn S1 
Dvergasteinn, steinsteypa .........02.2020200 000 sl 
Efnagerðin Valur ...........20200000 00 0en sr 37 
Eignaborg sf. ......0.2020000 0 109 
Elías Kristjánsson, bifreiðaverkstæði ............0..0.0.0.02.0.. 5 
F. Hróbjartsson og Co. sf. ....0..0020000.0 ven 81 
G.P. bifreiðaverkstæði sf. ............0000.020 0000 89 
Grein hf. .............2.20000.0nes en 89 
Hamraborg fataverslun  .........0.000020200 0... 89



Tbl. nr 

Hafbjörg hf. .........0202000. 0 109 
Hárgreiðslustofa Kópavogs .........020000 0000. öð 
Heiðrún sf. ...........2.2020200 000 25 
Hljóðgeisli sf. ..........0..00.2002 00 öð 
Hraðhreinsun Kópavogs .........00.000 000... 71 
Húsgagnavinnustofan Fífa sf. ..........0.0000.00 0... 0... 2 
Jósefsprent sf. ........02%02.0000 0 81 
KE Húsgögn  ..........0.02 0000. 70 
Kjörsmíði hf. ..........202.200. 00 81 
Kópanaust sf., bifreiðaverkstæði ..............0.0...0.... 0... 28 
Leikborg ........0.0..000 00 89 
LH. Jónsson ........002000 000. öð 
Micro sf. ......2.00200 nn 96 
Miðbæjarframkvæmdir sf. (.........000.200 00. 109 
Mólý sf. .....2.0002 000 55 
Ó. Engilbertsson hf. .............%%0 0... sr 2 
Óríon hf. ........2.20.0 rr 44 
Plasttækni hf. ...........2..02.0200 0. 28 
Prjónastofan Inga .............00..... FR 5 
Rafgát ..........20..0002 00 89 
Rafvirkinn sf. .........000202.00. 0200 96 
Regnbogaplast hf. (.........2..2000 000 37 
Rekstrarþjónustan ......2...002.000 0000 90 
Sandblástur £ Málmhúðun hf. ...........200.020 0000... 14 
Sigurður Elíasson hf. ............0..00.00 00. 9 
Skóskemman sf. ......0.0.0.000 00. 9 
Smiðjuvegur 30 sf. ..........2.0. 000 r rr 5 
Stáliðjan hf. .........0.202.0000 000 15 
Sædís Konráðsdóttir .................00 0000 5 
Trésmiðja Árna og Steina sf. ......0...0.00 0. 109 
Trésmiðja Kópavogs .......0.020000 000 96 
Trésmiðjan Ösp hf. ........2.2.000 0 19 
Vagn sf. .......00.2 000 5ð 
Verslunin Freyja sf. ..........022002 000 25 
Verslunin Korpa ........0...20020 en. 74 
Verksmiðjan Sámur sf. ..........22000 0. 17 
Verslunin Tröð sf. ..........0..2.00..0 rn 89 
Vörumerking hf. .........0..0....0.00.0 0. 2 
Þverfell sf. ...........00.200 0220. 5 

Norður-Múlasýsla og Seyðisfjörður: 

Hafsíld hf. ............2.02000. 0... 75 
Ísdata sf. .........0...0000 0. 9 
Sunnuver hf. ..........020.202..0 nes 75 

Suður-Múlasýsla og Eskifjörður: 

Árni og Bjarni sf. ...........0..0..0. 0... 89 
Austfirðingur hf. ............0000000 00 14 
Bókhaldsþjónustan Berg hf. ...........0...002 000. 20 
Borgarhóll sf. ..........2000022020 0 45 

Brúnás hf. ............22.000000 ess 5, 45 
Eyri hf. .........00..0.0000 85



Tbl. nr 

Hlíðarskáli hf. ..........20.0000 000 99 

Hraðfrystihús Eskifjarðar hf. ............2.00000 0000... 4,5 
Hraðfrystihús Fáskrúðsfjarðar hf. ...........0.000000 0. 2... 66 
Hvalbakur hf. ............00000. 0... nn 68 
Innrömmun og speglagerð Páls Péturssonar ..........0.000.... Ð/ 
Kaupfélag Fáskrúðsfirðinga .............0.00200. 000... 0... 66 
Kennslutækni sf. ............000. 0000 nn rs 96 
Pípugerð Eskifjarðar ........0..0.0000.02. 00 85 
Pöntunarfélag Eskfirðinga ............0.02.0200 0000... nr... 89 
Rafeind sf. .........0...00 00. 74 
Ræsill sf. ...........0000. 0 nr sn nr 89 
Sólborg hf. .......0.00.00 00 66 
Steingrímur hf. ............00... 200 5 
Steypustöðin hf. ..........20000 000. 57 

Útgerðarfélag SÍS Reyðarfirði hf. .............0000000000000.. 85 
Vinnuvélar sf. ..........0..2.0.0 000 4 
Vökvavélar sf. ...........2..0. 0000 ee nr 28 
Þorsteinn sf. .........0.00.000 seen 87 

Mýra- og Borgarfjarðarsýsla: 

Byggingarfélagið Borg hf. ......000020000 0000 nn 28 
Bækur og húsgögn hf. ........02.000000 nr 21 
Efnagerðin Nes sf. .....000.000 000 nnnn nr 6 
Hvalur hf. .........2.02.0000 00 6 
Íslenska járnblendifélagið hf. ...........0.0.0000. 000... 61, 96 
Snyrtistofa Hjördísar  ........0000200 0000 nr 71 
Verslunin Stjarnan hf. ..........2.00.22000 00 nn en 21 

Neskaupstaður: 
Clipper hf. .........00220002 0 57 

Ölver hf. ...........00 000 29 

Ólafsfjörður: 
Prjónastofan Norma .......0022000 0 eens 71 
Hraðfrystihús Ólafsfjarðar hf. ........220.000 0000... 75 

Rangárvallasýsla: 

Ásplast .........0000.00 00 32 
Byggingarþjónustan sf. ..........0.2.002 0000. 9 
Tjörvafell sf. ..........000.2 0200 61 
Þverá ........2.0000. 000 30 
Þverá hf. ...........2.0000 00 sess 30 

Siglufjörður: 
Höfn hf. ...........000000 000 4 
Sauðanes sf. .........2.0000.r sn 61 
Sædis hf. .........2.200.00 0... 70 
Tréverk hf. .........20.0000 0. 61 
Veiðarfæraverslun Sigurðar Fanndal hf. ...................... 21 

Austur-Skaftafellssýsla: 
Fiskimjölsverksmiðja Hornafjarðar hf. ..........0..0.00000..... 70 

Glaumbær sf. ............00000 00 44.70



Tbl. nr. 

Hornafjarðarleið sf. ..............02200 0000. 37 
Smurstöð BP.sf. ........20.002 00... 44 
Smurstöð Hornafjarðar sf. .............02.2000. 0... nn s1 
Söluskáli BP. sf. .......00.20000 000 89 
Verbúðir hf. .........0....002.. 0020 8 
V.G.-harðfiskur ................2.. 0. 9 

Vestur-Skaftafellssýsla: 
Hrafnatindur sf. ..............0..2.2 0000. 89 

Skagafjarðarsýsla og Sauðárkrókur: 

Bílasala Skagafjarðar sf. ...........0.2.0.00000 000... 89 
JÖkull sf. .......0..20020 00 28 
Kjarni sf. ...........0..000000n 0 2 
Rafborg sf. ..........002.0 0000 21 
Skjöldur hf. ............00000 0000. 92 
Tískuverslunin Sparta hf. ............000 000. 36 
Útgerðarfélag Skagfirðinga hf. .................0..000..00 00... 89 

Snæfellsness- og Hnappadalssýsla: 

Guðni og Magnús sf., Rafverktaki ...........0.0.0.000.0 0000... 41 
Hárgreiðslustofa Stykkishólms sf. .......0.0200.00 000. 56 
Hraðfrystihús Ólafsvíkur hf. ............00.000.0 000 89 
Júlíus Gestsson sf. .......200.000.000 00 41 

Kaupfélag Grundfirðinga ...............02..0 0000... nn. 28, 74 
Kaupfélag Stykkishólms ........0.0000.002. 0000 24, 37 
Marz hf. ...........000 0000 32 
Rækjunes hf. ........2..0.0000 000 nen nennt 6 
Sigurður Ágústsson hf. ............200.. 0000. 82 
Skipasmíðastöðin Skipavík hf. ..........0.000000 0000... 37 
Svanur hf. ..........0000.0 00. 32 
Verslunin Gimli ...........0..00.. 000. sn rr 89 

Þórsnes hf. .............200000. 00. 26, 74 
Þorsteinn og Jón Svanur sf. ..........20000000 00 4 
Þungavinnuvélar Friðgeirs og Tryggva sf. ...........0.00.... 37 
Ösp hf. .........000000 0000 70 

Strandasýsla: 

Borverk sf. .........0.002000 0000 44 
Ljósmagn sf. ..........0.202. 0000 71 

Vestmannaeyjar: 
Bergur hf. .........0....000 0000 21 
Bílaleigan Eyjabíill sf. ...........000%00 0000 92 
Bókhalds- og skipaafgreiðsla Friðriks Óskarssonar ............ 26 
Erlingur hf. ............00.2200 0000 106 
Framleiðslusamvinnufélag iðnaðarmanna ..............0...... 82 
Fiskbúðin v/Bárugðtu #.............0..002000 0000. 21 
Fjölnir hf. .........0..020000 0. 20 
Guðmundur Tómasson sf. ........020002000 000. 8



Tbl. nr 

Herjólfur hf. ............20..000 200 26 

Hraðfrystistöð Vestmannaeyja hf. ............22... oo... 10, 82 
Ingólfur sf. ........00200.0 0000 71 

Ísfélag Vestmannaeyja hf. ............00.00.......... see. 11, 12, 28 
Ísleifur sf. .............0.02 0000 46 
Kirkjufell sf. .......0..22000200oeeeeneensnr 10 

Klakkur hf. .........0000000000 0 sn... oe... 36, 81 
Kráin ..........0.0200 000. 10 
Kráin sf. ..........2.000 000 10 

Netagerðin Ingólfur hf. ..............2.00000 00. 00... 000... 11, 26 
Nöf sf. 2... rss 92 
Rafafl SVF. ............0 000 82 
Rafspeki ...........0000 0... 21 
Sandfell sf. .........0... 20. .er 90 
Smiður hf. ...........00.2.0 0. eðr 1 
Veitingastaðurinn Skútan  ........0..0200 0000 en nn ö7 
Veitingastaðurinn Skútan sf. .......00..000000 000... 71 
Vinnslustöðin hf. ...........2000 0000 106 

Þingeyjarsýsla og Húsavík: 
Bás Hf. .........0..0 00 eðr 99 
Byggingaverktakar Jón á Eiður hf. .........0200000 0000... 28 
Gjögur hf. ..........202000000 0 107 
Hagbarður hf. ........0.2000000 20... 61 
Hraðfrystistöð Þórshafnar hf. ...........00000. 0000 106 
Hvellur sf. ...........00 0000. 3 
Höfði hf. ..............000 0. 77 
Norðurborg hf. .......0.0.02 000 9 
Reiknistofa Húsavíkur hf. ...........0.00000 000... 00... 82 
TRÖÐ, prenthús ........00.000.0 0200 81 
Vermir ...........0000. 00 4 
Verslunin Þingey ........00000 0000... 56 
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